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  تقديم
  

خواه، رهبر، راهنما و پيامبر بزرگوار ما و  به روان پاك سرور، محبوب، شفاعت
  .�محبوب پروردگار و رسول برگزيده او محمد 

، آنـاني كـه خداونـد پـاك و     �هاي همسران پاك و شايسـتة پيـامبر    و به روان
و راضـي گرديـد، و در عـين     آاليش و روسفيدشان ساخت، و از آنـان خشـنود   بي

شان قرار داد و آنان را از نعمات آن سـرفراز و   رضايت بهشت خاويدان را اقامتگاه
  .بهرمند گرداند
ــه روان او  ــه    �ب ــردوس و ب ــت ف ــه و جــاودان در جن ــاك، بلندمرتب آن روح پ

دارم، بـه   هاي همسران آن بزرگوار، مادران مؤمنين، اين مختصر را تقديم مي روان
  .يد كه مورد پذيرش خداي منان قرار گيرداين ام

  .ترين پشتيبان است و خداوند مرا كافي است و او عالي
  

  محمد محمود صواف
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  پيشگفتار چاپ سوم
ــپ  ــكر و س ــت،  ش ــان اس ــار جهاني ــزاوار پروردگ ــراي   اس س ــك ب ــرانجام ني و س
و درود و سالم الهـي  . گردند مگر ستمگران است، و گرفتار عذاب نميپرهيزگاران 

كه به رحمت براي جهانيان فرستاده شد؛ و بر  پيامبر و فرستاده خدا، آن �محمد  بر
كه به راه او دعـوت نمايـد و    آنو اصحاب پاك و مطهر او، و بر هر خويشان و زنان

  .بروش او حركت كند و طريق او را تا روز قيامت بجويد
كـه در  د گـرد  در حالي تقديم خوانندگان مـي » همسران پاك پيغمبر«اين كتاب 

كه بسان چاپهاي اول دوم كـه   به اميد اين. چاپ سوم و قالب جديدش متجلي است
  .مردم قرار گرفت، مورد پذيرش و قبول واقع شود سدر دستر

و همـين امـر باعـث شـد تـا مـيلم بسـوي        و چه بسا سپاسگزار الطاف الهي بـودم  
جهـت اهميـت    ونـد بـه  شايد كـه خدا . كند چاپش بارها و بارها افزايش پيدا تجديد

 عميق و اهميتـي بـزرگ   يكه همانا در حجمي كوچك اما تأثير داشتن موضوع آن
خواهد موضـوع بسـيار    يكه م به ويژه اين. نهفته است، براي همگان سودمند گرداند

مان كند كه مدتها است دشـمنان اسـالم در صـدد آننـد تـا از آن راهـي       دقيقي را در
  .ضربه بزنند �د رت محمه اسالم و پيغمبر اسالم حضو بيافته 

بـود، هـيچ    ن موضـوعي نمـي  اگر عدم آگاهي بسياري از مسلمانان نسبت به چنـي 
توانست تا اين اندازه در مورد تعدد همسـران پـاك    توز و سرسختي نمي دشمن كينه
 پيامبر مختصات را ازآن آن تعددي كه خداوند . زبان به طعن گشايد �پيغمبر خدا 

آن تعددي كه در حقيقت سرچشمة افتخار، . اده استقرار د �خود حضرت محمد 
 �حكمت، بلندي رحمت و رفعت واالي انسـانيت بـراي ايـن پيـامبر عظـيم الشـان       

  .شود محسوب مي
گـرفتن او را بخوانيـد، تـا حكمـت و      زيـاد زن  پس در ابتدا در اين مختصر علت

اه خواهيد توانست آنگ. يابيدخود دارد، بفلسفه و آن زيبايي كه اين تعدد ازدواج در 
توز اسالم و آناني كـه   و دشمنان كينه لدشمنان خدا و اهل باط بهشكني  دندان پاسخ
اعتبار نمودن ارزش پيامبر اسالم در موضوعي كه  انتقام و بي عليه اسالم و به خاطربر

افتخاري از افتخارات بزرگ و ارزشي از ارزشهاي واالي انسـاني ايـن رسـول امـين     
  .ده است؛ بدهيدمهربان و بخشن
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اي است كه بـا اهـداف پليـدي همـراه گشـته تـا        حقا اين همان جهل كوركورانه
دلي قـرار  اش را در تـاريكي و كـور  و دارنده . ها را كر كند ها را كور و گوش چشم

پاشد تا  اي مي كشندهزهر و در نفوس پليد. كشاند طرناكي ميداده و بسوي پرتگاه خ
تـرين پيـامبر الهـي و نيكـوترين      نين افراد بر گرامـي اين چ ،گردد جايي كه باعث مي

 و كاملترين درود ترين كه عالي –و سيد انبياي الهي ها  آفريده او از مجموعه آفريده
  .افتراء و دروغ ببندند –رادرانش از پيامبران باد بو سالم خداوند بر او وساير 

وجـود پـاك و   گـو، آنـاني كـه بـه      م از اين دشـمنان اراجيـف  خواه در اينجا مي
شريف آن حضرت طعنه زده و به غلط و دروغ بيجا و تهمت و گمراهـي گمـان بـد    

زنــاني كــه ازدواج كــرد، بــراي  ازدواجــش بــا �آيــا رســول اكــرم : بردنــد؛ بپرســم
  كردن احساسات شهواني بود؟هاي هواي نفساني و سير به انگيرهگويي  پاسخ

راني شـديد اسـت؟ چـه وقـت      چه زماني انگيزة شهوت: زان بپرسمتو از اين كينه
جواني و جـواني  رود؟ آيا در دوران نو نقطه اوج و درجة نهايي آتش شهوت باال مي

  !نيست؟ و بدون شك در دوران پيري و سالخوردگي نيست
جواني و جواني به دسـت هـيچ زن   در دوران نو �آن حضرت  در اين كه دست

و حتّي در عدم مصافحه و . يستاي نخورده است، هيچگونه شك و اختالفي ن بيگانه
كردن با زنان بيگانه به پاكدامني و امانتـداري و راسـتگويي و    دادن و رو بوسي دست

�� � «: تا جايي كـه فرمـوده اسـت   . شرافتمندي و وارستگي زبانزد عام و خاص بود

��	
��   ).محرم هستندمنظور زنان نا. (كنم مصافحه نمي من با زنان »����
وصلت نمود كه خود در عنفوان  � ي با خديجه كبريدر حال �آن حضرت 
و خديجـه در  . اله بـود شدن گل زندگي يعني بيست و پنج س فتهگجواني و ابتداي ش
ني در بـاغ زنـدگي   وفه بوسـتان جـوا  گكـه نشـاني از شـ    زني سـالخورده  آن روز بيوه

ي او را بـه همسـر    �عيـد پيغمبـر خـدا    با اين تفـاوت ب . ساله بود نداشت؛ يعني چهل
سعادت مسر بالم هستي بعنوان دو هار عو د. برگزيد و در كنار او خوشبخت گرديد

وفه گلسـتان جـواني و چكيـده دفتـر     گشـ  �و آن حضـرت  . نهادنـد  پاو خوشبخت 
و  و دوران بهـار زنـدگي خـود را تنهـا     زندگي خود را در پاي خديجه خالصه كرد

ضرت خديجه در قيـد حيـات   و تا زماني كه ح. در كنار خديجه به خزان رساند تنها
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آن روزهـا بـازوي راسـت و     در �و خديجـه كبـري    بود با كسي وصلت نكـرد، 
  .بود �گاه محكمي در راه دعوت و حركت و جهاد براي آن حضرت  تكيه
كـه مسـألة   به ازدواج نفرمـود مگـر بعـد از ايـن     مبادرت  �گاه آن حضرت هيچ

گـر شـد    ن امر آنگاه جلـوه و اي. ديني گرديدازدواج ضرورتي از ضروريات دعوت 
كه آن حضرت به سوي مدينه منوره هجرت كردنـد، آنگـاه كـه سـن مبـاركش بـه       

و ايـن  . شـود  پنجاه و سه سالگي رسيد و در نزد فقها پيري از پنجاه سالگي شروع مي
. ازدواج نفرمود مگر در آغاز سن پيري و سـالخوردگي  �كه رسول خدا  يعني اين

كـه   چنـان ند محركي براي انگيزش قواي شـهواني باشـد، آن  توا آيا واقعاً اين سن مي
كـه خـود سرشـار از حكمـت و رحمـت و       كننـد يـا ايـن    دشمنان اسالم وانمـود مـي  

گونـه  بعـد از خديجـه كبـري هيچ    �ارزشهاي انساني است؟ بيشك پيغمبران امـين  
اسـالمي در   اين كـه حـرص بـر دعـوت     نيازي به ازدواج با هيچ زني را نداشت، جز

سوي اين پيوندها ه كشش او ب و همين عالقة به حركت اسالمي باعثبود، وجودش 
سـنگين دعـوت   بار  قدرتش افزايش يافته و كوله وسيلة اين خويشاونديه گرديد تا ب

آنـاني  ! و همسـر بزرگـوارش  فقدان عمو  مخصوصاً بعد از تر نمايد، بر دوشش سبك
 �حمايت پيغمبـر خـدا    ي و تثبيت وزپيرو اركان بزرگ دو ركن ازكه در حقيقت 

  .بودند
اين از يك طرف، اما از طرف ديگر شفقت و مهر و دلسوزي آن حضرت نسبت 

يار و  زنان بيوه و شوهر از دست داده و بيني كه با آنان وصلت نمود، از پيربه آن زنا
 اگر همه و همه اينها براي تسـلط نيـروي نفسـاني و شـهواني بـر قلـب مبـارك       . ياور

در ابتداي جـواني و كمـال نيرومنـدي، در     ، بايد كه قبل از نبوتبود مي �مصطفي 
هـاي او گشـته و جلـو     توانست مانع خواسـته  حالي كه هيچ قانون و راه و رسمي نمي

 زنـدگي هاي  و يا مانع استفاده نمودن او از لذتكرده شهوات او را بگيرد،  برآورده
و محبت همه مـردم بـوده و    و مخصوصاً در اين زمينه مورد رغبت. و متاع دنيا شوند
هاي پسنديده و عادات ستوده و مكارم اخالقي و آراستگي ظاهري  از جهت خصلت

ا بـا  ام انمردي زبانزد عام و خاص بود،و كمال قدرت جسماني و زيبائي چهره و جو
و قبل از نبـوت بـا هـيچ زن     هرگز اين كار را نكرد، �آن حضرت  وجود همه اينها

تاً عرب آن روز ددر حالي كه در آغاز جواني خود بود و عا. دلخواهي وصلت نكرد
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و چه بسا بعضي از آنان در يك زمـان ده تـا بيسـت     ،گرفتن مشهور بودند زنبه زياد 
  .زن داشت

 ازدواج نكـرد،  �آن حضرت تا قبل از اسالم با احدي بجز حضرت خديجـه  
 با او سپري كرد، ي و كهولت خود راو همه دوران جواني و قسمتي از دوران ميانسال

ي حركـت اسـالمي بـود و    زتنها متوجـه پيـرو    �كه همت و توان آن حضرت  چرا
تمام سعي و تالش را وقف اين كار نموده و همه هستي خود را در راه دعوت مردم 

و  الي از دنيا و مافيها كناره گرفت،بسوي خدا بخشيد؛ و براي رسيدن به اين هدف ع
  .هر راهي را كه الزم بود، پيمود آن در بين مردم رد دعوت و انتشاربراي پيشب

و اين عمل او يعني وصلت او بـا ايـن زنـان بعـد از هجـرت مبـاركش، از جملـه        
و همين امر عظمـت  . هاي اسالم گرديد پايههايي بود كه باعث تقويت و تثبيت  علت
و دان رانديشي و نهايت مهر و محبت او بـه مـ  بزرگي اين رسول امين و درجة دور و

  .زنان مؤمن را براي منصفين آشكار ساخت
اي به غير از حضرت عايشه صديقه دختر گرامي  با هيچ زن باكره �پيامبر اسالم 
كـه پيغمبـر    �و همه آن زنان غير از حضرت عايشه وصلت نكرد،  ابوبكر صديق

ار افتاده و نمود، در ديدگاه مردم زناني بيوه، سالخورده، از ك با آنان وصلت �خدا 
رات مـردم بسـيار متفـاوت    كهداف و تفبا ا �ا ديدگاه پيامبر يار و ياور بودند، ام بي
هـا   اما همـه ايـن وصـلت    نگريست، منال نمي زيبايي و مال و او هيچگاه به سن .است

و . شدن دعوت اسـالمي گرديدنـد  عالي بودند كه باعث پرباررحمت بلند و اهداف 
، آن حركتـي  گشـود  اسالمي ميمونحركت  تازه و پهناوري را براي اين امر افقهاي

نـدارش را پـي آن    اش را فداي آن كـرد، و دار و همه هستي  �كه حضرت رسول 
  .ا به لقاي محبوب خويش پيوستريخت و در راه خدا حق جهاد را ادا نمود ت
هاي سريع و قاطع از عظمت  از انديشهاي  و خواننده گرامي در اين كتابچه گوشه

 هايي كه فضاي بيكران آن را هيچ حـد  اي از زمينه در زمينه �م رسول بزرگوار اسال
سـخن پيرامـون همسـران    : و آن ناحيـه همانـا  . نيست، خواهد يافـت   و مرزي مانع آن
  .و فلسفه تعدد آنان است �پاك رسول خدا 

دارم، از خداي سـبحان   ديم ميو من هنگامي كه اين كتابچه را به خوانندگان تق
چشمه سودمندي قرار داده و خالص براي رضاي خود گرداند، را سر آن آرزو دارم
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نگ دشـمنان  كه نير و اين كند، و مسلمانان را به حقايق اسالم نوراني و درخشان بينا
  .را به آنان برگرداند و ما را از شر آنان محفوظ بدارد

و شكر و سپاس بـراي   ترين يار و ياور است، بدرستي كه او تبارك و تعالي عالي
 دگار جهانيان و درود و سالم الهي بر محمد، رحمت ارزاني شـده بـه بشـريت،   پرور

كننـدگان و فرمانروايـان، و فرمانـده جماعـت      سرور و راهنمايـان و پيشـواي دعـوت   
ز سوي فردوس آماده شده، اميد كه خداوند مـا و شـما را ا  ه خويش سيماي بهشتي ب

و  ،شريعت و آيينش گرداند دهندگان دعوت و نشر پيروان و ياران و انصار و نصرت
  .شكر و سپاس در ابتداء و انتهاء از آن خداوند است

  
  محمد محمود صواف

  ق . ـه 1397رمضان سال  –قاهره 
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  بنام خداوند بخشايشگر مهربان
  

  مقدمه
گـويم و از   او را حمد و سپاس مـي  جهانيان است،كر و سپاس براي پروردگار ش

يهاي نفس شيطاني و اعمال زشـت خـود بـه او    طلبم و از بد او آموزش و هدايت مي
كـه را  ، و هراي نيسـت  كننـده  ه را خدا هدايت كند پس هيچ گمراههرك برم، پناه مي

دهـم بـه ايـن كـه هـيچ       و گواهي مي. خداي در ضاللت افكند، هيچ راهنمايي نباشد
بنده  �دهم كه محمد  متا؛ و گواهي ميه ه حقي نيست مگر خداي يكتا و بيبمعبود 
كه خداوند او را با راهنمايي و ديـن حـق فرسـتاد تـا بـر سـاير        آن. فرستاده اوستو 
و درود و . پرسـتان اسـت   ها غالب باشد، اگرچه مورد نارضايتي و كراهيـت بـت   دين

و همه كساني كه تـا روز قيامـت    و بر ياران �سالم خدا بر سرور ما حضرت محمد 
  .كنند اساس دعوت او رهنمايي ميبر

تعدادي از كساني كه نسبت به دين مبـين اسـالم و    مه بايد بگوييم كهبعد از مقد
ت خاصي داشتند، از مـن خواسـتند تـا در مـورد زنـان      غيرت و حمي �پيغمبر اسالم 

سـخن   و علـت تعـدد آنهـا و فلسـفه آن     �رسول گرامي، حضرت محمد بن عبداهللا 
در حـالي كـه    كنم، ين درخواست بزرگوارانه را ردو برايم شايسته نبود كه ا. بگويم

. عظمت و پيامبر بزرگوار اسالم اسـت ن اسالم باصدد دفاع از كيا اين درخواست در
پيامبري كه خداوند ما را در پيوند و وابستگي به او بزرگي بخشـيد و مـا   دفاع از آن 

و آنچه كه ما اميدواريم از خداي . گرامي داشت �را به پيروي از آن فرستاده امين 
فرسـتيم،   خاطر درود و صلواتي كه بر پيامبر بزرگوار او ميه را ب ما عزوجل، اين كه

تزكيه نموده و ما را در جـوار او محشـور فرمـوده و در بهشـت جـاودان بـر حـوض        
 قلبهـاي ترين منّتي است كه همة  و عظيمو اين بزرگترين نعمت . كوثرش وارد نمايد

رغبـت داشـته و ارواح    سويش اشتياق داشته و قلوب نيكوكـاران بسـويش  ه مؤمنان ب
  .مجاهدان مشتاق ورودش هستند

دارم و  اكنون من اين جزوه مختصر را بـه خواننـدگان گرامـي تقـديم مـي     آري، 
اي از آن را  خالصـه و  دقـت بـه آن بنگرنـد   وارم همه پسران و دختـران جـوان با  اميد

و در  ارند،و پيامبر اسالم را بازدتا بدين وسيله نيرنگ دشمنان اسالم  بخاطر بسپارند،
اعتبار آن دينـي  . نتيجه با اين كارشان ارزش و اعتبار دين جاويدشان را حفظ نمايند
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و چـون گـوي بلـوري و     گـذاري كـرد،   جد و عظمـت واقعـي را برايشـان پايـه    كه م
انديش نمودار گشته و بـر ايشـان چـراغ     بر پيشاني انسانيت گمراه و تاريكدرخشان 

  .سازد مي نوراني است كه راه حركت را روشن
هدايت فرموده و در راه  ما را بسوي حق خواهم كه همه من از خداي سبحان مي
مـا بنمايانـد و   ه و اين كه او تعالي باطل را در لباس باطلي ب ،پيري از حق موفق بدارد

تـرين   ا تنهـا او تعـالي عـالي   همان. به ما توفيق دوري و اجتناب از باطل را عنايت كند
و حمـد و سـپاس تنهـا شايسـته اوسـت كـه        راه مستقيم است،سوي ه كننده ب هدايت

  .پروردگار جهانيان است
  

  محمد محمود صواف
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  گفتاري كلي پيرامون فلسفه
  �همسران پاك پيغمبر تعدد 

چـه در  اي بنويسـم، گر  جزوه جداگانـه  بسيار دوست داشتم تا در اين خصوص
در بـين ايـن    ايـن موضـوع   ه اسـت، امـا  هاي زيادي نوشـته شـد   اين موضوع كتاب

اي پخـش گشـته كـه بـه آسـاني       بگونـه  ه و در اينجـا و آنجـا  دده شـ گنها پرا نوشته
اين جزوه بنابراين،  .اي جوانان روشنفكرمخصوصاً بر سر نيست،يابي به آن مي دست
ه بسا مردم بوده و از اين موضوع مهم ك اختصاص دادم تا در دسترس امر اين را به

، اطـالع  گويان قرار گرفتـه  كنندگان و اراجيف ياوه مدتها در معرض سئوال سئوال
آناني كه  ،پس با اين جزوه آناني كه اهل سعادتند به راه صواب هدايت يافته. يابند

همان كساني كه جهل و نـاداني يـا تعصـب    . روند اهل ضاللتند به گمراهي فرو مي
توطئـه  و تـوزه و حسـادت    كه اين كينـه  شان را كور كرده تا جايي چشمانجاهلي 

طعنه زده و  �رسانده كه به ذات مقدس رسول اكرم  برعليه اسالم آنان را به جاي
ازدواج پيامبر با آن تعداد زنـان  «كه  به خطا و تهمت و دروغ و بهتان گمان كردند

   .بوده است» هاي نفساني هاي شهواني و اشباع هوا فقط براي ارضاي انگيزه
تنهـا فـردي  بـود كـه همـه       �ل امـين  و نتوانستند اين را درك كنند كـه رسـو  

چيزش را در راه دعوت مردم بسوي خدا بخشيد و براي رسيدن به اين هدف بلنـد  
بـين   ديـن  و انتشـار ايـن   دنال آن كناره گرفت؛ و براي پيشـبر از دنيا و همة مال و م

همـه زنـان    و در راستاي همين هدف بود كه بـا ايـن  . مردم هر راه ممكن را پيمود
مان دين كردن ستونهاي ساخت هاي اين ازدواج محكم و يكي از علت ،ازدواج كرد
و بـدين وســيله عظمـت ايـن پيـامبر امــين و      ،هــاي اسـالم بـود   نمـودن پايـه   و ثابـت 

مـردان و زنـان مـؤمن، بـراي مـردم      دورانديش و همچنـين لطـف و رحمـت او بـه     
  .آشكار شد باانصاف و عادل
ازدواج با ايـن زنـاني كـه ازدواج    زي به بعد از وفات خديجه نيا �رسول خدا 

جواني خود و عصاره عمر گرانبهايش را وفاي گكه او دوران ش چرا. نداشت كرد،
بـود هرگـز    با او سپري كرده بود، و اگر حرص و ولع او براي دعوت اسالمي نمي

  .فرمود با اين زنان وصلت نمي
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بـا كسـاني   و همين حرص به دعوت اسالمي او را وادار كرد تا پيونـد دامـادي   
گـاهي بـراي او شـده و نيـرويش چنـدين برابـر        جاد نمايد كه آنان توانستند تكيهاي

يباني و كـن عظـيم از اركـان پيـروزي و پشـت     ر كـه دو  مخصوصاً بعد از اين. گردد
ايـن از يـك    يعني بعـد از فقـدان عمـو و همسـرش،     حمايت خود را از دست داد،

و رحمت آن حضرت با زنـاني   ا از جهت ديگر مهر و شفقت و دلسوزيجهت؛ ام
  .يار و ياور وصلت نمود شوهر از دست داده و بي

اگر نيروي هوا و هوس و عشق و شهوت، قـدرت و تسـلطي بـر قلـب مبـارك      
خواسـت بـه زنـي     ي را كـه مـي  زنـ قبل از نبوت هر داشت، مي �حضرت مصطفي 

بـود و   در ابتداي جواني و كمال نيرومندي در حالي كه او در آن زمان گرفت، مي
يچ راه و يا ه ،هاي نفسانيش مانع شود توانست بين او و بين خواسته هيچ قانوني نمي

كـردن او   از اسـتفاده  يا دارد وكردن نيازهاي شهواني باز و رسمي او را از برآورده
از ايـن جهـت     �مخصوصـاً كـه آن حضـرت    . از لذايذ متاع دنيا جلوگيري كنـد 

زني را تقـديم او كننـد   مند بودند هر مه عالقه، يعني هغبت شديد مردم بودرمورد 
هاي نيكو و جمال و  به دليل شهرتش در اخالق پسنديده و رفتار حميده و خصلت

هرگـز ايـن كـار را     �ا آن حضـرت  ام يي شايسته و اوج قدرت و جوانمردي،زيبا
صـورتي كـه   در . نكرد و قبل از نبوت با هيچ زني از زنان دلخواسته وصلت ننمـود 

ادي را وان جواني بود كه مردمان عرب آن روز بر حسـب عـادت زنـان زيـ    در عنف
شان در يك زمان بين ده تا بيسـت زن   تا جايي كه گاهي اوقات بعضي گرفتند، مي
  .داشت
قبل از نزول دين اسالم بجز با حضرت خديجه با احدي ازدواج  �خدا  پيغمبر

و  را با او سپري كـرد،  ران كهولت خودنكرد و تمام دوران جواني و قسمتي از دو
سه سال قبل از هجرت آن زماني كه حضرت خديجه و فـات كـرد در حـالي كـه     

شروع به وصلت با زنـان   ده بود، كم كمبيست و پنج سال از عمرش را با او گذران
ندگي پيامبر نبـود تـا   چيز جديدي در ز �گرفتن پيامبر  زن زياد و اين ديگر نمود،
آن ارزش و مقـام نبـوتي كـه محمـد ادعـاي آن را      «له دل بگويند كه بمنافقان كور
  .»شد گرفتنش مي خودبخود بايد مانع زياد زنداشت، 
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 باشـد   رانباو تنها فردي از مجموعه پيـام اين سخن زماني درست بود كه  ،آري
نبوده كه اين كار تنها فردي از پيامبران  در حالي كه او! است كه اين كار را كرده

اري از پيامبران ديگر ازدواجهاي متعددي داشته اند و ايـن هـيچ   بلكه بسي را كرده،
  .ايراد و اشكالي بر آنان نبوده، بلكه اين سنت الهي در ميان بندگانش است
 ×براي مثال، دو نفر از پيامبران بزرگوار حضرت داود و حضـرت سـليمان   

يچ در صورتي كه بـراي ايـن كارشـان هـ     ،بودند كه با زنان بسياري وصلت كردند
عاقلي از عـاقالن جهـان، پيـامبري و نبـوت و شـريعت و آنچـه از كتـاب آسـماني         

  .آورده بودند، انكار نكردند
ن دعوت فرموده، بـين  مردم را بسوي آ �نه تنها منزلت نبوتي كه رسول اكرم 

. خوانـد  شود، بلكه حتّي او را به اين كـار فـرا مـي    گرفتنش حايل نمي او و زياد زن
ز نيـاز بـه   كـردن نيـ   ي كه نياز به تبليغ دارد، و تبليـغ يك عمل كه دعوت بسوي چرا

  .كننده دارد تا اين دعوت در بين مردم پخش شود تعداد دعوت
و جاويـد بـوده و در بـين مـردم     دعوت اين است كـه بـاقي   ن منزلت هر همچني
  .انتشار يابد

پس هرگاه دعوتگران كثرت پيدا كردند و زياد شدند، توجه مـردم بسـوي آن   
افتـد و   هـا مـي   وت زياد شده و كار آن دعوت باال گرفته و نـامش بـر سـر زبـان    دع

هاي  آن دعوتمخصوصاً . گردند طرفداران و پشتيبانان آن دعوت چندين برابر مي
 بـر دارد، هماننـد  جـاودانگي اش را در همراه خـود عناصـر بقـا و     اي كه به صادقانه
  .وردگارش آن را آورداز جانب پر �بركت اسالمي كه رسول اكرم دعوت با 

ه راو از نيازها اولين دعوتگر آن است كه خود را خـالص و پـاك كـرده و در    
و  ،دعوتش فنا شود و در ميان مردم الفت ايجاد نمود و خود را به آنها پيونـد دهـد  

تا بدين وسـيله   پويد،ب انند او را به مردم نزديك كندتو كه بيشتر مي هايي را آن راه
چه اتصالي و چه پيوندي  ،بنابراين. بطرف قلوب مردم بگشايد براي دعوتش راهي

  !تر از پيوند خويشاوندي و نسب است باالتر و قوي
وسيله آن زن بـين خـود و   ه فرمود، ب با او وصلت مي �هر زني كه پيغمبر خدا 

كرد، در حقيقت اين زن برابر با صدها مـرد   اهل و عشيره و قبيلة او الفت ايجاد مي
  .بود
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و  ،داشـت  گـام برمـي   �كـه رسـول خـدا     اساس اين تفكـر و انديشـه بـود   و بر
و در ازدواج با زنـان   ن باعث پيوند و الفت اقوام گرديد،زناازدواجش با بعضي از 

و با ازدواجش با بعضي از زنان توانست  آزار قبايل ديگري از او دور گشت، ديگر
ــان را از هالكــت نجــ ــن اســالم عــالي آن ــاداش را  ات بخشــد و بوســيله دي ــرين پ ت

مؤمنان در تاريخ بشريت ثبـت   اندرعنوان ماه شان فرمود تا جايي كه آنان ب نصيب
پرسـتي   كـرد، البتـه در شـرك و بـت     مي آنان را ترك �ر رسول خدا ، و اگشدند

  .بودند غرق شده و از گروه مشركان مي
ان كدام از اين زنـ اهداف را مد نظر داشت، اين كه هرامثال اين  �رسول خدا 

اي بـراي آمـوزش     شان بـه تنهـايي مدرسـه    كدامدعوتگراني براي اسالم بوده، و هر
  .ن حالل و حرام برايشان باشندشان و مبي مردم و مصدر فتوايي در امور دين

ايي بـراي تعلـيم و    با وجود اين زنان بسان مدرسه �منازل رسول خدا  ،بنابراين
دم دوسـت داشـتند از امـور ديـن و     تزكيه مردان و زنان مؤمن و بيان آنچه كـه مـر  

 �و همچنـين منـازل آن حضـرت    . رشان بياموزنـد، گشـته بـود   بدنياي خود از پيام
براي همه آن زناني كه تمايل به فراگيري دين و همچنين بعضي از نزديكـان زنـان   

  .پيامبر كه سؤاالت ديني داشتند، باز بود
در آن حالي كـه ديـن   ! و آن روز چقدر مسلمانان نيازمند چنين مدارسي بودند

ل گرچـه در همـان روز او   ي مـردم تـازگي داشـت،   تازه بود و دعوت اسالمي بـرا 
هـايش فراگيـر    دعوت اسالمي در قلوب مردان و زنان مؤمن تثبيـت شـده و شـاخه   

  .دهد دا در هر زماني ميگشته و ثمرة خود را به لطف و خواست خ
ناني كه بعد از وفات رسـول  مؤمنان، آ يزهپاك انمادر اينخالصة كالم اين كه 

شـان آموزگـاران، مربيـان، مصـلحان و      همگي ،در خانه آن حضرت بودند �خدا 
موضوعات زنانگي و احكام شرعي مفتيان براي زنان و مردان امت اسالمي در همه 

اي در خـوبي   هاي شايسـته  و خود نمونه اب زناشويي و دستورات نبوي بودند،و آد
و نمونـه كامـل و برجسـته     �كـه رسـول خـدا     مچنـان و نيكي و احسان بودنـد، ه 

  .در معاشرت با همسران خود بوداخالق  خوش
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با زنانش به نيكي معاشرت فرمـود و عـدالت كامـل را در     �در حقيقت پيامبر 
نمود و احكام شرعي كه مختص به زنان اسـت، بـه آنهـا يـاد      ميان آنان رعايت مي

  .داد
ــة ازدواج  �سياســت رســول خــدا   ــان سياســت   در زمين ــدد، هم ــان متع ــا زن ب

  .كرد اي بود كه دعوت اسالمي در آن زمان اقتضا مي هوشيارانه
هـاي سـنگيني    و بسيار مشكل و محال است كه يك يا دو زن بتوانند مسـئوليت 

و امكان نـدارد  . دهند، به انجام برسانند زن مؤمن خداپرست فروتن انجام مي كه نه
درك و بيـنش و  هوشي و مملـو از  نهايت تيزمام نيروي حافظة قوي و يك زن با ت

  .نمايد كردند، حفظ زن حفظ اي كه آن نه م شرعي را به اندارهدرايت بتواند احكا
احاديث مختلفي در زمينه احكام شـرعي و مخصوصـاً    بسياري از زنان و مردان

روايـت كـرده كـه بسـياري از      �در مورد مسايل زنانگي از همسران رسول خـدا  
  .اي بر اين امر هستند اهد زندهكتب احاديث ش

وا دارنـد، كـافي   و اميد كه اين مقدار، براي آناني كه قلبي بيدار و گوشـي شـن  
  .دهنده به راه راست است و در نهايت تنها خداوند هدايت. باشد
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  مجموعة مادران مؤمنان
با او ازدواج كرد در حالي كه  �پيغمبر خدا  �حضرت خديجه كبري  -1

  .چهل سال داشت
زن سكران بن عمـر و   در حالي كه او بيوه �حضرت سوده دختر زمعه  - 2
  .بود
اي بـود كـه    او تنها دختـر بـاكره   �حضرت عايشه دختر ابوبكر صديق  - 3

  .با او وصلت نمود �رسول خدا 
زن يكـي از شـهداي    او بيـوه  �بـن خطـاب    حضرت حفصه دختر عمر – 4

  .جنگ بدر حضرت خنيس بن خدافه بود
كـه   �همان دختـر عمـه پيغمبـر خـدا      �ش زينب دختر جح حضرت – 5

  .بن حارثه بود مطلقه زيد
زن يكي از شهداي  در حالي كه او بيوه �حضرت زينب دختر خزيمه  – 6

  .بود حارث جنگ بدر حضرت عبيده بن
يكـي از   زن در حـالي كـه او بيـوه    �حضرت ام سلمه هند دختـر اميـه    – 7

  .د بودبن عبداالسشهداي أحد عبداهللا 
زن  لي كــه او بيــوهدر حــا �حضــرت ام حبيبيــه رملــه دختــر ابوســفيان  – 8

  .عبيداهللا بن جحش بود
بـن وليـد و    همـان خالـه خالـد    �حضرت ميمونه دختر حارث هاللـي   – 9

  .عبداهللا بن عباس
زن صـفوان   در حـالي كـه او بيـوه    �جويريـه دختـر حـارث    حضرت  – 10

  .مصطلقي بود
زن كنانـه   در حالي كه او بيـوه  �اخطب   ي بنحضرت صفيه دختر حي -11

  .ابن ابي الحقيق بود
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  � يكبرحضرت خديجه 

  .و رسوالن خشنود باد پاكيزه، مادر مؤمنان و همسر سرور خداوند از آن بانوي
ترين زنان عصر خـود بـود تـا جـايي كـه در       در حقيقت او از عاقلترين و فاصل

  .ملقب گرديد» طاهره«زمان جاهليت به 
كردنـد،   ايمـان نداشـته و او را تكـذيب مـي     �اه كه مردم به رسـول خـدا   آنگ

خديجه به او ايمان آورد و او را تصديق نمود و با اموال خود، در روزي كه مـردم  
كردند، به ياري او شتافت و همه اموال خـود   دريغ مي �شان را از رسول خدا  مال

  .را به او تقديم نمود
زنـدگي   �ده سال بـا رسـول خـدا    بعد از رسالت قبل از رسالت پانزده سال و 

  .ترين مثال براي زن كامل بود او عالي ،بنابراين. كرد
ود در ابتداي جواني و بيست و در حالي با او وصلت نمود كه خ �رسول خدا 

  .ساله بود زن چهل ساله بود، اما خديجه بيوه پنج
داشته و دقـت نظـري   بدليل شناختي كه از مردان  مهريه او بيست بچه شتر بود،

خاب همسر داشت، آنگاه كه امانتداري، صداقت، وفـا، پـاكي، و تربيـت    كه در انت
لـذا  ! خواستگاري نمود �را مشاهده كرد، از آن حضرت  �درست رسول اكرم 

و با » ميسره«بعد از اين كه آن حضرت از سفر تجارت شام كه با غالم خديجه بنام 
 �خديجـه شخصـي را بـه سـوي آن حضـرت      . اموال او رفته بود، بازگشت نمـود 

  :فرستاده و به او گفت
گفتاري  پسر عمومي عزيزم به خاطر خويشاوندي با تو و امانتداري تو و راست«

  .»مند به تو شدم تو، عالقه
در حالي كـه   كند، اسالم براي خود خواستگاري مياين بانوي محترم از پيامبر 

و زنـي ثروتمنـد و مرفـه     زش وااليي بـوده اش داراي منزلت و ارخود در بين قبيله 
  .مند به ازدواج با او بود بود تا جايي كه هر فردي عالقه

از او خواستگاري كـرده بودنـد،    بسياري از بزرگان قومش و نيز از ساير اقوام،
قـي نقـي و آن زكـي امـين و آن     اميدانه رد كرده و براي خود، آن تا او همه را ناام

هاي نجابت و پهلـواني   آن كسي كه در پيشاني او نشانه سبد جوانان قريش،گل سر
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ري و هاي كمال در او جمع شـده و عاليـم رهبـري و سـرو     و خصلت ودار بود،نم
  .را انتخاب نمود وفا و نجابت بر او ظاهر بود

شـان بـر ازدواج بـا     پس از مشورت با عموهـايش و أخـذ توافـق    �رسول خدا 
  .پاسخ مثبت داد خديجه به درخواستش

قرار گرفته و موفق  در توافقش به اين ازدواج مبارك مورد الهام �يغمبر خدا پ
اش و منزلت خديجه در ميان گرفتن موقعيت خديجه در بين قبيله او با در نظر بود،

خديجه با او وصـلت نمـود و بـا او بـاقي مانـد و بسـان       خويشاوندانش و پاكدامني 
د او را پيــامبري و هــدايت و نــتــا ايــن كــه خداو ،شــوهران نيكوكــار بــا او زيســت

  .دهنده برگزيددهنده و انذار بشارت
كه حضـرت خديجـه    چرا در مورد خديجه درست بود، �حدس رسول خدا 

عـوت رسـول خـدا را پـذيرفت و بـه او      د كسي بود كه از ميان مردان و زناناولين 
ن و بـه يـاري او شـتافت؛ و بـراي همـي      صـديق نمـود،  تدر نتيجه او را . آورد ايمان

ــين غمبــر خــدا اثــر بســيار عميقــي دموضــعگيري حضــرت خديجــه در قبــال پي ر ب
و بسان همسران وارسته بيست و پـنج سـال از   . اش بودخويشاوندان و مردمان قبيله 

اي كـه بـه رحمـت خـدا      و تـا لحظـه   با پيغمبر مهربان اسالم سپري كرد،عمرش را 
  .بود �پيوست در نصرت و ياوري رسول خدا 

و پـنج سـال   سال قبـل از هجـرت در حـالي كـه شصـت       سه �آن حضرت 
  .داشت، در مكه مكرمه وفات كرد

 گذارند، در حـالي  مر طبيعي خود را ميع �اما همسر او حضرت رسول اكرم 
ند و در زمان حيات او با احدي ازدواج نكرد اروفه جواني خود را با او گذگكه ش

در طول عمـرش هميشـه او    رجيح نداد وو هيچ كس را در دوستي و محبت با او ت
  .داد مورد كرامت خويش قرار مي آورد و دوستان و خويشان او را بياد مي را

بجز ابراهيم كه  باشند، همه از خديجه مي �ندان ذكور و اناث رسول خدا فرز
  .هديه فرموده بودند �از ماريه قطبي بوده كه مقوقس آن را به رسول خدا 

  :ت خديجه عبارتند ازاز حضر �فرزندان پسر رسول خدا 
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  .)1(طاهر قاسم، طيب، و
  :اما فرزندان دختر عبارتند از

و  كلثوم، و حضرت فاطمه زهرا مادر گرامي حضرت امام حسن رقيه، ام زينب،
  .� حسين

مقام و منزلت حضرت خديجه در نزد خدا و رسول او بسيار عظيم بود تا جايي 
فوق هفت آسمان بـه خديجـه    كه حضرت جبرئيل امين، سالم خداي سبحان را از

  .رساند مي
آمـد و بـه او    �و در حديث آمده كه حضرت جبرئيل به سـوي رسـول خـدا    

  :گفت
خديجـه در جـواب سـالم خـداي     » سالم خداي خديجه را به خديجـه برسـان  «

  :سبحان فرمود
  .»ها از اوست و بر جبرئيل هم سالم باد خود سالم است و همه سالم خداوند«

بشارت منزلي از مرواريد كه هـيچ   �پيامبرش حضرت محمد از زبان  خداوند
داده  �ناراحتي و رنجي در آن نيست، در بهشت جاودان به حضـرت خديجـه   

  .است
 �كـه آن حضـرت از رسـول خـدا      مـروي اسـت   �حديثي از حضرت علي 

بهترين زنان عالم مريم بنت عمـران و خديجـه   «: رسول خدا فرمود. كند روايت مي
  .»بنت خويلد است

  .اندكرده  روايتمذي بخاري و مسلم و تراين حديث را امام 
آن زني كـه رحمـت پروردگـار     است، اين سرگذشت حضرت خديجه كبري
كشيد و نيز روزي كه از دنيـا   سويش پره هستي، با پيوستنش به رسول گرامي او، ب

  .اش مبعوث خواهد شددر بهشت جاودان در قصر برافراشته رفت و روزي كه 
  .اد و بزرگوارانه زيست و با ايمان و مهرباني از دنيا رفتاو آز

                                           
داراي سه پسر بيشتر نيستند و  �باشد، چون پيغمبر خدا  هر لقب عبداهللا ميطيب و طا -)1(

  )مترجم. (و ابراهيم كه از ماريه قبطي است باشند، و عبداهللا كه از خديجه ميقاسم : ايشان
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 داد،ت خود قـرار  بحمرسول خدا در زمان حياتش او را گرامي داشت و مورد 
داشت كه دوسـتان او را مـورد تفقـد قـرار      و بعد از مرگش او را تا جايي عزيز مي

بـت قـرار   داشت، او را مورد مح داده، و هر آن زن و مردي كه خديجه را عزيز مي
  .داد

. آمد �به زيارت رسول خدا  �زني در منزل حضرت عائشه روزي كه پير
پهـن كـرد و او را بـر    رسول خدا او را گرامي داشت و عباي مباركش را بـراي او  

رفت، حضرت عائشه جهت دانستن علـت اكـرام    روي آن نشاند، وقتي كه آن زن
ه، علت اكـرام مـن بـراي    جواب داد �رسول خدا . پرسيد را رسول خدا به آن زن

  .آمد اين بود كه او قبالً به ديدن خديجه مي
 �روايت شده كه رسول خدا  �كتاب صحيح مسلم از حضرت عائشه  در

دوسـتان   هـا را بـراي   گوشـت «: فرمـود  كـرد، مـي   هرگاه گوسـفندي را قربـاني مـي   
. روزي اين مطلب را يادآوري كـردم : فرمايد عائشه مي .»حضرت خديجه بفرستيد
بدرسـتي كـه مـن دوسـتان خديجـه را هماننـد او دوسـت        «: پس رسول خدا فرمود

  .»دارم
صفايان، واقعاً چقدر باعظمت و سالم خدا بر تو باد اي سرور باوفايان و بادرود 

اي شخصيت و چقدر عالي است شـريعت غـر   است وفاي تو و چقدر بزرگ است
  .تو
او را باعظمـت و ارزش   احترام نمـودي،  و به زن كه هميشه مورد حقارت بودت

به ما درس وفاداري و خلوص رفتـار بـا زن را   . ساختي بعد از اين كه كوچك بود
و مقـام و ارزش آن را در عـالم هسـتي     زمان حيات زن و بعد از مرگش دادي،در 

ديد كه روزي زن بتواند به اين  به جايي رساندي كه هرگز انسانيت خوابش را نمي
  .رام نايل گرددمقام رفيع از ارزش و احت

چـرا كـه آن حضـرت     د،راضي و خشنود بـا  �خداوند از حضرت خديجه 
واقعاً شايسته اين وفا و احترام بود، سزاوار بود به اين مقام برسد تا در بهشت  �

  .جاودان، جاودانه شود
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آن مـادر  تر به اين مقام است از حضرت خديجة پـاكيزه،   كسي اولي آري، چه
آن عزيز سرور پيامبران، او كه خدا از او راضي اسـت و او  پاك، آن مادر مؤمنان، 

  .از خدا خشنود است و منزل او را بهشت قرار داد
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  �حضرت سوده دختر زمعه 
كه حضرت خديجة كبـري بـه جـوار پروردگـار خـويش شـتافت،        پس از اين
زن سـكران بـن عمـر و انصـاري      بيـوه » سـوده دختـر زمعـه   «ا با حضرت پيغمبر خد
  .ازدواج كرد

د كـه بخـاطر آرمـان    ايمان و مهـاجري بودنـ  ن بانوي بزرگوار از جمله زنان بااي
هـا   و در راه دين اسالم متحمل سختي ت،اهل و خانواده خود را ترك گف اسالمي

هنگامي كه با همسرش بخاطر دينش بسوي . يهاي زيادي شدرو گرفتا و مشكالت
در  ،ود گرديـد خشـم و غضـب خويشـاوندان و خـانوادة خـ     حبشه هجرت فرمود، 

  .حالي كه خويشاوندانش مردمي سختگير و خشن بودند
آنگاه كه از سفر هجرت حبشه بازگشت، شوهرش كه يكي از ياران نيكوكـار  

ها و حريص بـر اسـالم بـود بـه رحمـت       ترين انسانو يكي از استوار �رسول خدا 
  .خداوند پيوست

 حبشه هجرت فرمود،ه در راه خدا به شوهرش بخاطر ايمان و عقيدة خود دوبار
و هنگامي كه از دنيا رفت، همسر پاكيزه و نيكوكـار خـود را بـدون يـار و يـاور و      

  .دگذاشت و معين پشت سر بدون سرپرست
اگـر او پـس از درگذشـت     ه به تنهايي در مكة مكرمـه رهـا شـد،   حضرت سود

گشت، بدون شك مـورد شـكنجه و آزار    همسرش به سوي خانواده خويش بازمي
  .رساندند قتل مي به كه او را و بسا ،گرفت مي آنان قرار

وقتي كه جريان سوده را شنيد و از حـال او آگـاه گرديـد، و از     �رسول خدا 
ز سختگيري و خشونت ايمان عميق سوده نسبت به دين اسالم اطالع حاصل كرد، ا

دانست كه خـانواده سـوده    كه آن حضرت مي چرا خانواده اش نسبت به او ترسيد،
  .رحم و دشمن خدا و رسول هستند سنگدل و بي مردماني

كــه آن  چــرا او را تحــت كفالــت خــويش درآورد، �آن حضــرت  ،بنــابراين
پيامبر مهربان اسالم . نمونة واالي اراده و دستگيري و جوانمردي است �حضرت 

ــي   � ــه م ــتاد در حــالي ك ــوي او فرس ــود   شخصــي را بس ــراي خ خواســت او را ب
همـان ازدواج خـود بـا حضـرت سـوده       هن پاداش كـ تري خواستگاري كند تا عالي
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اه اســالم و ديــدن او در ر آوردن حضــرت ســوده و مصــيبت مــاناســت، بخــاطر اي
  .نصيب او كند تنگ و ناگوار آن حالت بسيار همچنين براي نجات او از
يعني بني عبدشمس كـه از   حضرت سوده لفتي بين قبيلةاُهمچنين با اين پيوند، 
  .ايدهاشم بودند، ايجاد نم دشمنان پيغمبر و بني
هـا و   ها و نيكوكاري تالش توانست پاسخگوي يتر تنها چيزي كه م از همه مهم

دردهاي كه حضرت سوده در راه آرمان اسالمي متحمل شده بود، ازدواج رسـول  
  .تحقق پذيرفت �هم با خواست رسول اكرم با او بود كه آن �خدا 

و در  اعجـاب و سـتايش اسـتقبال كردنـد،    بـا   مردم اين اهتمام پيامبر مهربـان را 
هاي خود را در دشمني و حصومت بـا رسـول خـدا     نتيجه قبيله حضرت سوده كينه

ي و هالكـت  مـ تن حضرت سوده براي هميشه از مـرگ ح و همچني ،كم كردند �
  .نجات يافت

هـاي   اي از رگـه  ن وصـلت شـائبه  در اي �با اين ديدگاه، اگر براي رسول خدا 
جوانـان  نواز  سـاله  د، بدون شك به عوض اين پيرزن پنجاه و پنجبو مي راني شهوت

  .كرد ايمان قريش ازدواج ميباكره پاكدامن، دختران با
او بـراي   تـالش  ار باالتر و برتر از اين سخنهاست،ا آن پيامبر نيكوكار بزرگوام

كردن بلكه تمام سعي او پيروزي دعوت اسـالمي و اسـتوار   فايده نبود، اين امور بي
  .و تقويت آن در قلوب همه مردم بود دين

لذا بسياري از مردم قبيلـه حضـرت سـوده مسـلمان شـده و بـه سـبب جـذابيت         
ت و اعجـابي كـه بـه    ي كه به آن پيـدا كـرده و بخاطرمحبـ   دعوت اسالمي كه يقين

اخالق عالي و وفاداري زيبا  صاحب اين رسالت عظيم و جوانمردي او و به سپاس
  .اخل دين اسالم گرديدندد فوج ت وااليش، فوجو هم

بـود تـا ايـن كـه آن      �در حدود پنج سال با رسول خـدا   �حضرت سوده 
و در  )1(كرده در سال اول هجري، بعد از اين كه حضرت سوده وفات �حضرت 

                                           
آنچه كه ثابت است برخالف اين است كه مؤلف ذكر كرده است، بلكه سوده زنده بوده  -)1(

درگذشت، فقط كساني  �و در اواخر خالفت سيدنا عمر  �است تا پس از حيات پيغمبر 
از همسران درگذشته اند، همان خديجه و زينب بنت  �كه در حال حيات پيامبر بزرگوار 

  )مترجم. (خزيمه بوده اند، اما ساير همسران پس از درگذشت آن بزرگوار درگذشته اند
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كـه خـدا از او خشـنود بـاد و او از خـدا       مندي از رضاي الهيحال خشنودي و بهر
ازدواج  �، بـا حضـرت عايشـه    خشنود شده و خدا بهشت را جايگه او گردانـد 

  .كرد
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  �حضرت عائشه صديقه 
با درگذشت عموي خويش ابوطالب و همسر خـويش خديجـة    �پيغمبر خدا 
نگاه كه نيـاز  در راه حركت خود، آ را دفاع و مبارزهي ها ستون از ستون كبري دو

  .دست داد شديد به وجودشان بود، از
يك بود دايرة حـركتش از هـم   دبود، چه بسا نز و اگر نصرت و ياري خدا نمي

ستارة محمـد افـول   «: گفتند چنانچه دشمنان آن حضرت در همان زمان مي بگسلد،
  .»افوال كند و كار او به پايان رسيده استكرده و يا نزديك است 

ي بـه چـپ و   نگـاه  �رسـول خـدا   . آنان به انتظار نابودي آن حضرت نشسـتند 
ر حالي كه در انتظار راهنمايي از ان سر برافراشت دمسراستش انداخت و بسوي آ
اي محور حركتش را ثابت نمـوده و   تا خداوند به هر وسيله ،پروردگار آسمان بود

خداوند او را بـه پيونـد    ،بنابراين. دعوتش را استوار كرده و دينش را تقويت نمايد
از ميــان قــريش  ســپس او را ،خويشــاوندي و زناشــوئي بــا قــريش راهنمــايي كــرد

چـه كسـي از    ،آري. ت برگزيـد را جهت پيوند مصاهر �صديق  حضرت ابوبكر
خبر است؟ ابـوبكري كـه در ميـان قـوم      دش بيمقام واالي ابوبكر در ميان قوم خو

ت، و در همز، شـريف، غنـي، بسـيار نيكوكـار، باعـدالت، بلنـد      خود، مسرور، عزيـ 
  .مقام بودمقابل باطل سرافراز واال

ابوبكري كـه خـداي    وت اسالمي بود،ر نخستين پيروزي دعكبوآوردن اب اسالم
كه در نتيجه پيامبر اسـالم او را   قرار داد �سبحان محبت او را در دل رسول اكرم 

 �تا جايي كه ابوبكر صديق و دخترش عائشه صديق . نهايت دوست داشت بي
  .ن مردم نزد پيامبر اسالم گرديدندپاك و شايسته رسول از دوستدارتريهمسر 

حازم روايت كرده كـه رسـول    د بن عبيد از اسماعيل بن ابيمحم امام بيهقي از
در حالـت پيـروزي    اص را بـه جنـگ ذات السالسـل فرسـتاد،    بن عـ  عمرو �خدا 

چـه كسـي از مـردم را از همـه بيشـتر      : پرسـيد  �برگشت و سپس از رسـول خـدا   
  دوست داري؟
 بعد پيغمبر خدا. گفت در مورد زنان سئوال نكردم. حضرت عائشه را: فرمود

به  �به سبب اعتماد بيش از حدي كه رسول خدا  ،فرمود پدرش ابوبكر را
و در ناگوارترين و شديدترين و ترين موقعيت  حضرت ابوبكر داشت، در سخت
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اسالم يعني آن  جدايي بين كفر و ايمان و بين شركترين جريان و در روز  دقيق
چنانچه در اين . روز هجرت نبوي، ابوبكر صديق را يار و مصاحب خود قرار داد

همراهي پاك و مبارك و در اين سفر عظيم از جانب خداوند آيه زير نازل 

��š†ÎΤ$rO È: شود مي ÷oΨ øO$# øŒ Î) $yϑ èδ †Îû Í‘$tóø9 $# øŒ Î) ãΑθà) tƒ ÏµÎ7 Ås≈ |ÁÏ9 Ÿω ÷βt“ øtrB �χ Î) 

©! $# $oΨ yètΒ� »بودند به همراه و يارش  آن دو نفر، آنگاه كه در غار دومين نفر از

  .»نفر است كه خدا با ما دو چرا ،اندوهگين مباش )مله كافرانحاز (: فتگ
كنـد كـه    روايت مي �انس و ايشان از حضرت ابوبكر امام بيهقي از حضرت 

اگر يكـي   !يا رسول اهللا: در غار بودم، به او گفتم �من در حالي كه با پيغمبر خدا 

���  :�����«: رسول خدا فرمـود پس . بيند از آنان زيرپايش نگاه كند حتماً ما را مي

	
����, ����� �� ����� ��� �� ����كنـي در   تو چه گمـان مـي   !اي ابوبكر »?��

خواسـت پايـه    �پيغمبر خدا  ،و نفري كه خداوند عزوجل سومين آنهاستمورد د
شـاوندي و  و اين ياوري كريمانـه را بـا ريسـمان محكـم خوي     باعظمت اين دوستي

. هاست، مسـتحكم كنـد   ترين ريسمان ترين و محكم يمصاهرت كه در حقيقت قو
و با اين ازدواج دوست امـين و   رت ابوبكر صديق را به زني گرفت،لذا دختر حض

دوست و ياري كـه تصـديق كـرد او را روزي كـه      آن. وفادارش را گرامي داشت
از وي رو همـه مـردم   همه مردم در تكذيبش بودند و ايمان آورد به او روزي كـه  

  .دبرتافتن
دوستم را برايم صـدا كنيـد، آنگـاه    : فرمود �ابن منكدر گفت كه رسول خدا 

 �كه من به رسالت مبعوث شدم و همه مردم رسالت مرا تكذيب كردند، ابـوبكر  
  .گويي تو راست مي: به من عرض كرد
اين وصلت ابوبكر را مشرّف فرمود و بدين وسيله به خـانواده   با �رسول خدا 

و اين پيوند مبارك عامل كشش قبايل و عشاير . متصل شدو قبيلة حضرت صديق 
سوي دين اسالم و پيامبر خدا گرديد تا جايي كـه در ايـن حركـت از همـديگر     ه ب

  .وئيدندج پيشي گرفته و سبقت مي
هاي  به بزرگان صحابه، رهبران اسالم و ستون �اتصال رسول خدا  نقطه هاو اين
اي نزديك پرچم قيـادت و رهبـري    ر آيندهجهاد در راه خدا و آناني كه دايمان و 
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هرگـز   ايـن حكمـت  . نـد نـد گرفـت، بود  عهـده خواه ه دين را بعد از رسول خدا ب
نگرند،  چشم بيناي آناني كه با عينك حقيقت و عدل و انصاف مي ممكن نيست بر
هاي عالي و ديدگاهي بلنـد و عميـق و    و در پشت اين پيوند حكمت. پوشيده شود
  .د ديدنمحكم خواه

حضـرت  . حضرت عائشـه را بـراي خـود خواسـتگاري نمـود      �رسول حكيم 
د و قلب ابوبكر صديق از اين خواستگاري خوشحال گرديده و با آن موافقيت نمو

زماني حضرت عائشه را به عقـد   �رسول خدا . گرديد مياو لبريز از شادي و خر
ي اهليـت زناشـويي و قضـا   در آن وقـت   خود درآورد كه هنـوز كوچـك بـوده و   

سوي او ميل ه ه و بتدر او به نظر شهوت نگريس �شهوت را نداشت تا رسول خدا 
زناشويي، حكمت ديگري ديـد   عقدا رسول خدا در اين ام او دل ببندد،به  كند و 

بنـابر   –بعد از دو يا سـه سـال    ،بنابراين. خود درآورد كه حضرت عايشه را به عقد
گرديد، از بستر هم ل دوم هجري با اودر ماه شوال سا زدواجااز  –اختالف روايت 
نمود، تنها حضـرت عائشـه دختـر     با آنان وصلت �رسول خدا  مجموعه زناني كه
ــوده و   �آن حضــرت . بــاكره بــود ــزد رســول خــدا ب ــان ن از دوســتدارترين زن
تـرين امهـات مـؤمنين و     ترين و بـاهوش  شان به سنت رسول خدا و از پاك داناترين
  .بود �ول خدا ترين حافظان حديث رس بيش

حكمت، مـادر مؤمنـان و همسـر رسـول امـين      هركه تاريخ اين بانوي پاك و با
اسالم و همچنين تاريخ طوالني او را مورد مطالعه قرار دهد، از هوش، عقل، نبوغ، 

  .گيرد برجستگي، دانش، فقه و رفعت اخالقي او انگشت تعجب به دندان مي
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  اي از احاديثي كه در  پاره«
  »عائشه آمده است فضليت حضرت

و در حقيقت حضرت عائشه به تنهـايي در ديـن، دريـايي لبريـز و در حكمـت      
اي پايدار بود و هرگـاه بـه    او به تنهايي مدرسه اي عميق بود، احكام شرعي گنجينه

مقـامش در آن زمـان بـه    . رفتنـد  رفت علم، فضل و تقـوا در ركـابش مـي    جايي مي
اني كـه خودشـان از علمـا و فضـال و     بـه كسـ   �جايي رسيده بود كه رسول خـدا  

تـان را از ايـن حميـرا     نصـف احكـام ديـن   «: دانشمندان ديني بودنـد، عـرض كـرد   
  .»بگيريد

اي رسيد كه حضرت جبرئيل امين از جانـب خداونـد    سپس منزلت او به اندازه
اش نزديـك بـه يـازده آيـه در اوايـل       آمده و به او سالم رسانده و در مورد پـاكي 

  .ور آمده استسوره مباركه ن
ايـن حضـرت    !اي عائشه: به من گفت �حضرت عائشه فرمود كه رسول خدا 
سـالم و رحمـت   : سپس مـن گفـتم  . خواند جبرئيل است كه سالم خدا را بر تو مي

ديـد كـه مـن آن را     كـه رسـول خـدا چيزهـايي را مـي      سپس فرمـود . خدا بر او باد
  .دپنجگانه روايت كرده ان ة، اين حديث را أئمديدم نمي

گفتـه   �رسـول خـدا   : اسـت كـه فرمـود    روايـت  �رت علي همچنين از حض
ايـن  . عالم مـريم دختـر عمـران و خديجـه دختـر خويلـد اسـت        بهترين زنان: است

روايـت ترمـذي   و در  ،انـد  ري و مسلم و ترمذي تخريج نمـوده حديث را امام بخا
كمـال  اري از مـردان بـه درجـه    بسـي : فرمـود  �كه رسول خـدا   رزين اضافه نموده

ه زن فرعـون و  بـه جـز حضـرت مـريم بنـت عمـران و آسـي       ا از زنان ، اماندرسيده 
و  ،خديجه بنت خويلد و فاطمه بنت محمد كسـي ديگـر بـه كمـال نرسـيده اسـت      

خورشـت بـر سـاير    باارزش حضرت عائشـه بـر سـاير زنـان هماننـد برتـري غـذاي        
  .غذاهاي خالي است

ي حضـرت عائشـه اسـت، آن    كـران علمـ   و آنچه كه شاهد برتري و درياي بـي 
گفتـه اسـت كـه در هـيچ حـديثي بـراي مـا         �موسي ابوچيزي است كه حضرت 
شد كـه از حضـرت عائشـه در آن مـورد      اشكالي پيدا نمي �اصحاب رسول خدا 
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ايـن روايـت را   . شـد  سئوال كرده، مگر اين كه اطالعي از آن در نـزدش پيـدا مـي   
  .ترمذي در كتاب صحيح خود تخريج نموده است

اگر علم عائشه را با علم : از امام زهري روايت شده است كه فرمود آنچه كهو 
  .آئينه علم عائشه برتر استساير زنان ديگر مقايسه كنيم هر همه زنان پيامبر و
تـرين مـردم در    تـرين مـردم و نيـك راي    عائشه فقيه: رباح فرمود و عطاء بن ابي
كنـد كـه مـن كسـي را      يـت مـي  هشام بن عروه از پدرش روا. ميان عموم مردم بود

  .تر به فقه و طب و شعر از عائشه نديدم آگاه
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  برخي از آنچه كه در مورد پدرش«
  »آمده است �حضرت ابوبكر صديق 

خدا رحمت كند ابوبكر را كه دختـرش را بـه ازدواج   : فرمود مي �پيامبر خدا 
  .را آزاد كردمن درآورد و مرا همراه خود به مدينه منوره برد و از مال خود بالل 

بـودم و از آن حضـرت    �كند كه با رسول خدا  امام بيهقي از جابر روايت مي
در  ،شـود  مـا وارد مـي   از گوشه اين راه شخصي از اهل بهشت بر: شنيدم كه فرمود
از گوشـه ايـن راه شخصـي از اهـل     : بعد فرمـود . ظاهر گشت �اين موقع ابوبكر 
ت علـي قـرار بـده، سـپس حضـرت      او را حضـر  !شود، پروردگارا بهشت ظاهر مي

  .ظاهر شد �علي
يا : داهللا بن عباس است كه ابوبكر صديق به رسول خدا گفتاز حضرت عب

ي خداي نكدام آيه؟ گفت اين سخ: گفت. چقدر اين آيه خوب است !رسول اهللا

pκ$�تعالي  çJ−ƒr' ¯≈ tƒ ß§ø� ¨Ζ9$# èπ̈Ζ Í×yϑ ôÜ ßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ û Éë Å_ö‘ $# 4’ n< Î) Å7 În/ u‘ ZπuŠ ÅÊ# u‘ Zπ̈Š ÅÊó� £∆ ∩⊄∇∪ 

’ Í?ä{÷Š $$sù ’ Îû “ Ï‰≈t6Ïã ∩⊄∪  ’ Í?ä{÷Š $# uρ  ÉL̈Ζ y_ ∩⊂⊃∪ ...� » اي نفس مطمئن با حالت رضا

آنگاه در گروه بندگان خاص من  پس. سوي پروردگارت باز گرده و پسنديده ب
همين خطاب  !اي ابابكر: فرمود �بعد رسول خدا  »درآي و داخل بهشت من شو

  .خواهد بودفرشته خدا براي تو 
ه پـدر ابـوبكر مسـلمان شـد، ابـوبكر      روايت شـده اسـت هنگـامي كـه ابوقحافـ     

بر او وارد شد  �شدنش اطالعي نداشت تا اين كه پيامبر خدا  از مسلمان �صديق
  تو را بشارت ندهم به امري كه موجب خشنودي تو گردد؟ آيا !و فرمود اي ابابكر
همانند تو به خير و نيكي بشـارت   تواند يا رسول اهللا چه كسي مي: ابوبكر گفت

ابـوبكر صـديق   . ابوقحافه مسلمان شده است: پس آن بشارت چيست؟ گفت! دهد
دادي بسـيار   شـدن ابوطالـب بشـارت مـي     اگـر مـرا بـه مسـلمان     !يا رسول اهللا: گفت

از  �رسـول خـدا   . باعث خوشحالي تـو بـود   كه اين امر چرا ،شدم تر مي خوشحال
شد با حالت نگراني كـه   اش بلندا جايي كه صداي گريه گريه افتاد تاين سخن به 
اي ابابكر خـدا تـو   : و بعد سه بار فرمود. آوردن ابوطالب از دستش رفت چرا اسالم

  .را مورد رحمت خود قرار دهد
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درداء روايـت  الـ  ابـي از عطـاء و او از  » ئمحاسن و مسـاو «هقي در كتاب امام بي
رسول خدا او را ديـد و  . كرد حركت ميه ايشان جلوتر از ابوبكر صديق كند ك مي

همانا بعد از انبياء ! روي كه او بهتر از توست راه ميآيا پيشتر از كسي : به او فرمود
و رسوالن آفتاب هستي بر احدي طلوع و غروب نكرده كه برتر از ابوبكر صـديق  

  .باشد
نزد رسـول  «: روايت است كه ايشان فرمود �در همان كتاب از حضرت علي 

در همـين هنگـام    وارد مجلس شـدند،  �نشسته بودم كه ابوبكر و عمر  � خدا
اين دو شخصيت آقاي ميانساالن اهل جنت از اولين و آخرين، : رسول خدا فرمود

. باشـند  مگر انبياء و رسوالن مي ،از كساني كه از دنيا رفته و نيز در دنيا باقي هستند
  .»ولي يا علي تو فعالً اين خبر را به آنان مگو

آيـا تـو    !يـا علـي  «: روايت است كـه رسـول خـدا فرمـود     �و نيز از امام علي 
ل اهللا، رسـول خـدا   بلي يا رسـو : شيخين يعني ابابكر و عمر را دوست داري؟ گفتم

در قلبـي كـه پـر از ايمـان     شود مگـر   هرگز حب تو و حب ايشان جمع نمي: فرمود
  .است

يامبران ايـن منزلـت عظـيم را    كسي كه در قلب و روح و روان سرور پ ،بنابراين
 �گرفتن رسول خدا و دامادي تر از او به مصاهرت داشته باشد، پس چه كسي اولي

  است؟
  .ند از او خشنود باد و او از خداوند خشنود گرديدخداو

بـا   �بدون شك پيوند ازدواج و مصاهرت رسول خدا  كه و خالصه كالم اين
ترين صحابه از جهـت ارزش و   و اعلي كننده نواده اولين صحابه و اولين تصديقخا

دهنده در راه خدا و رسول، چيزي جـز بخـاطر    ترين آنان و بيشترين قرباني مختلص
در حقيقت ايـن دامـادي پاداشـي    . شان قبل از اسالم نبود دوستي و اخالص در بين

نستوه بزرگوار، آن وجود مباركي كـه  د بود براي اين يار باوفاي امين و اين مجاه
بـر   �ت عظيم رسالت بعد از وفات رسول بزرگوار اسالم حضـرت محمـد   مسئولي

روندگان گرديد، و  و بهترين جانشين براي بهترين پيشپس ا. دوش او گذاشته شد
حضرت عائشه طاهرة صديقه، مادر مؤمنـان، آن همسـر نمونـه، آن     دختر پاكيزة او

د كه رسول خدا ت و رحمتي بوجود آوروند بين او و پيغمبر بزرگوار مودكه خدا
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 و در. او را دوست داشته و مورد اكرام قرار داده و بـا نيكـي بـا او معاشـرت نمـود     
 وي عوض حضرت عائشه براي آقا و شوهر بزرگوار خود زني مخلـص بـوده و از  

 احكـام شـرع جـاودان را بـا     خوبي اطاعت نمود و او را تصديق كرد، و بسياري از
اد و در بـين مـردم آن را پخـش    تشـار د امانت و خلوص نيت بـر دوش گرفـت و ان  

  .نمود
ويژه احكامي كه مربوط به زنان بوده و موضوعاتي كه مربـوط بـه تربيـت و    ه ب

  .اصول اخالقي خانواده است
راضي بوده و بـراي او   كه از آن حضرت در حالي وفات فرمود �رسول خدا 

خاك سپرده شـد،   هتا جايي كه در نزد او از دنيا رفت و در منزل او ب كرد، دعا مي
خداوند از حضرت عائشه خشنود باد و او نيز خشنود گرديد و بهشت جاويـدان را  

  .جايگاه قرار داد
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  �بن خطاب  حفصه دختر عمر
كه در آن زمان » ر عمر فاروقحفصه دخت«با مادر مؤمنان  �مبر خدا غسپس پي

  .ذاقه انصاري بود، ازدواج نمودزن خنيس بن ح بيوه
را وارد به ازدواج با حضرت عائشه نمود، عين همان مهربان حكمتي كه رسول 
رسول خدا با حضرت حفصـه دختـر پهلـوان عـرب و امـام      حكمت باعث ازدواج 

بسان او را كـه   �قهرماني كه رسول خدا «عادل مسلمانان و جانشين رسول امين و 
  .گرديد» آوري انجام دهد از ميان مردم نيافت اعمال شگفت
 در حالي كه مـن خوابيـده بـودم، ناگـاه خـود را بـر سـر       : مودفر �پيغمبر خدا 

. آن مقـداري آب كشـيدم  بـود، مـن بـا     چاهي ديدم كه بر آن چاه سطلي آويـزان 
ا دو سطل آب كشيد، در حالي كه آن را از من گرفت و با آن يك يسپس ابوبكر 

و و بخشـش  كشيدنش مقداري با ضعف و ناتواني بود، خداوند او را مورد عفـ  آب
بين مردم قهرمـاني   آن را گرفت، عمري كه تا بحال در سپس عمر. ود قرار دهدخ
كـه مـردم را    تـا ايـن  آوري را انجام دهـد،   ثل او نديده بودم كه كارهاي شگفتم

كدام به جايي رفتند عمر، اين قهرمان جاويداني كه براستي سيراب كرد و مردم هر
وجـود او اسـالم را    ز بركـت زبانش بـود، او كـه خداونـد ا   خداوند متعال دست و 

گفـت، دنيـا از سـخنش     سربلند كرد و از او مردي سـاخت كـه هرگـاه سـخن مـي     
اي  و بـه انـدازه   نمـود،  كرد دنيا نشست و برخاست مي هرگاه حركت مي. لرزيد مي

پيشاني روزگـار حـك    نوري بربرداشت تا بسان تاج درخشان و پر در راه حق گام
  .شد

ر حـالي كـه او خورشـيد تابنـاكي     د! زمانـه نباشـد  او چگونه نور پيشـاني   ،آري
شنايي كه براي اين امت اسالمي نور هدايت و براي اهل بهشت چراغ رواست، آن 

  .شدنش فرشتگان الهي بشارت دادند بوده و به مسلمان
شـدن   كند كه هنگـام مسـلمان   روايت مي �حضرت  ابن عباس از رسول خدا 

فرشتگان الهـي همـديگر را بـه اسـالم     « :جبرئيل امين نزد من آمد و گفت �عمر 
  .»و عمر چراغ اهل جنّت است عمر بشارت دادند
قرار سـاخت و ايـن پيونـد    ير پيوند دامادي برنظ با اين قهرمان بي �رسول خدا 

  .مين خليفه رسول اسالم گرديدين پاداش براي پهلوان اسالم و دوتر عالي
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وندي و دامادي بـين او و بـين   و در اين جا رسول گرامي اسالم با پيوند خويشا
سـاختن وي بـه ايـن ازدواج برابـري ايجـاد      ير اول خود ابوبكر صديق در مفتخروز
  .چشم و گوش رسول خدا بودند �آري، ابوبكر و عمر . كرد

عـرض كـرد،    �آن حضـرت   كند كـه   روايت مي �امام بيهقي از رسول خدا 
و ميكائيـل يـاري نمـود و از     خداوند متعال مرا از ميان اهل آسمان بوسيله جبرئيـل 
و چـون رسـول خـدا آنـان را در      ميان اهل زمين بوسيله ابوبكر و عمر نصـرت داد 

همانـا ايـن دو   : ، فرمـود ديد شان دو نفري به حضور مبارك رسول اهللا هنگام آمدن
  .نفر چشم و گوش من هستند

رسول خدا داخل مسجد گرديـد در   :و از حضرت عمر روايت است كه فرمود
 :در سمت چـپش نشسـته بودنـد، فرمـود     ي كه ابوبكر در سمت راستش و عمرحال

  .همانند اين نشستن ما در روز قيامت مبعوث خواهيم شد
بود كه پيوند خويشاوندي رسـول معظـم    �بن خطاب  عمر با استقرار پيوند با

يدگان خود، آنـاني كـه   اسالم باكبار صحابه و بزرگان دين و جانشين خود و برگز
نموده و دعوت بعد از را بر دوش خود حمل نموده و در راه خدا جهاد  ينپرچم د

اي دنبـال كردنـد    او را پيش بردند، آناني كه سيرت او را در ميان مسلمانان به گونه
بعد از خودش آمـاده و  كه انگار خود آن حضرت اين مردم را براي حمل رسالت 

ي ل نموده و بـا ديـدگاه الهـ   التحصيمهيا كرده و از مدرسه بزرگ ديني خود فارغ 
  .داده است قرار آنان را تربيت نمود، و آنان را مقربين بارگاه خود

نمود و تنها بـه دوسـتي    دواجبا عائشه دختر ابوبكر صديق از �لذا رسول خدا 
بـن   بلكه بعد از او حفصه دختـر عمـر   ،مستحكم بين خود و بين پدرش اكتفا نكرد

ورد تا رابطه نزديكـي و پيونـد بـه نهايـت درجـه      خطاب را نيز به ازدواج خود درآ
اسـاس همـين حكمـت دختـر عزيـز خـود حضـرت فاطمـه         و بر. برسدكمال خود 

 �نظيـر اسـالم حضـرت علـي      را به ازدواج پسر عموي خود پهلوان بي �زهرا
بلكه ايـن   ،درآورد و تنها به قرابت خانوادگي بين خود و حضرت علي اكتفا نكرد

  .اين وصلت هرچه بيشتر قدرت بخشيد و مستحكم كرد انزديكي  فاميلي را ب
يكي بعد از فوت ديگري به ازدواج خليفـه   كلثوم را، دو دختر خود رقيه و أم و

  .درآورد �سوم حضرت عثمان بن عفان 
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داشت آن را نيز به ازدواج حضرت عثمـان   دختر سومي مي �اگر پيغمبر خدا 
دين اسالم و جانفشاني بزرگي كـه در  فقط بخاطر منزلت عظيم او در  ،آورد مي در

راه اين آيين عظـيم نمـود، و نهايـت ايـن كـه بخـاطر جـاگيري محبـت و دوسـتي          
  .بود �ضرت عثمان در قلب مبارك رسول خدا ح

هركـه بطـور مفصـل و     ها فلسـفه خاصـي اسـت،    كدام از اين وصلتبراي هرو 
هدف بزرگي كـه   كند به آن ها آگاهي پيدا روشن بر اوضاع و احوال همه ازدواج

  .دست خواهد يافت ،هاي كريمانه نشانه رفته است از ازدواج �رسول خدا 
گونه است كـه  اين �بن خطاب  ا حاالت پيوند حضرت حفصه دختر عمرام

شوهردار بودند، همسرش از ياوران مخلـص و مؤمنـان و پيـروان     آن بانوي بزرگ
جهاد كرد تا اين كـه بـا    او فردي بود كه در راه خدا. بودند �هدايت رسول خدا 

و در جنـگ   نيت پيشتاز شد و بـه شـهادت رسـيد،    تمام صبر و شكيبايي و خلوص
پـاكش بـه نـداي    پرداخـت روح   مـي  به كـارزار  رمانهآوران ق بدر كه بسان جنگ

. رفـت المثل قرار گپروردگارش لبيك گفت، و در آن جنگ مورد امتحان ضرب 
زرگواري و قهرماني و جـوانمردي و  ات بحاز صف اي تاريخ بزرگ اسالمي صفحه

رسـيد آن   كسي بود كه هرگاه زخمي به او مي او رسانده است،جهاد او را به ثبت 
داد  گونه به كـارش ادامـه مـي   و اين. گشت و دوباره به جنگ برميرا پاسمان كرده 

ن تا اين كه باالخره تيرهـاي دشـمن جسـدش را پـاره پـاره سـاخت و سـپس نـاتوا        
ــد، ــي  گردي ــر زم ــوت و ب ــاد و دع ــوه   ن افت ــه و بي ــك گفت ــارش را لبي زن  پروردگ
در راه خـدا، او كـه در ميـدان     زده، شوهر از دست داده، آن بانوي مجاهد مصيبت
پرداخت و تشنگي آنان  هايشان مي زار به پرستاري مجروحين و پاسمان زخميكار

  .گذاشت نشاند، بجا را با آب فرو مي
گرفـت و درد و رنـج    بـر را در رگذشـت همسـرش انـدوه سـختي او    به علت د

كه رسول امين از وقتي . و غصه بر بالين او خيمه زدزيادي بر او وارد گشت و غم 
او را بـراي خـود    ،بنـابراين . بـر ايـن حـال دلـش سـوخت      يدا كرد،حال او اطالع پ

زحمـات   بـه خـاطر سپاسـگزاري از    ،خواستگاري نمود و به ازدواج خـود درآورد 
، و بـه دليـل   ي آنچه كه در راه خدا به او رسيده بودتالفشوهر شهيدش و به خاطر 
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دادن به پدر بزرگوارش، و چه پاداش و بزرگداشتي باالتر و وفادارتر از اين  پاداش
  !پاداش است

ل زهد پيامبر نسـبت  تواند دليل ديگري از دالي ازدواج رسول خدا با اين زن مي
  .ي آن باشداربپوشي از متاع آن و همه لذايذ دل به دنيا و چشم

ن چنـين ازدواجـي   انصاف، تو را قسم به خداي پاك، در ايخوانندة محترم و با
ايـن   :افـت جـز ايـن كـه بايـد گفـت      بـراي تحـرك شـهوت ي    تـوان  چه دليلي مـي 

دهندة رحمت، نيكويي، عمق انديشـه، دورانديشـي و علـو اخالقـي سـجاياي       نشان
  !است �واالي رسول خدا 

كـه ايـن سرشـت پـاك و      چـرا ! تعجـب نيسـت  و اين اخالق شايسـته را جـاي   
است در مورد دنيا و دوري آن حضـرت از متـاع فـاني دنيـا و      �آاليش محمد  بي

  .لذايذ آن
المـؤمنين و سـاير همسـران پـاك رسـول خـدا       و خداوند از حضرت حفصه ام 

  .راضي باد
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  �زينب دختر خزيمه 
زينـب   بن خطاب، بـا حضـرت   بعد از ازدواج آن حضرت با حفصه دختر عمر

، صـالح، متقـي، مجاهـد در    زينب زني مؤمن، نيكوكار. دختر خزيمه ازدواج نمود
نظيـري از   همسـر او پهلـوان بـي    ها و ناماليمـات اسـت،   و صبور در سختيراه خدا 

دالور مردان جنگ بدر بود كه تاريخ اسالمي شكوه و عظمت قهرماني و جهـاد و  
ترين  سرحد فداي نفس كه همانا عاليهايش را كه در راه خدا نمود تا به  جانفشاني

ايمـان حفـظ نمـوده    ست و با سعادت به شهادت رسيد، بردرجه از خودگذشتگي ا
  .است

محكـم در مقابـل    بن حـارث بـن عبـدالمطلب بـود،     ةرو، عبيد او قهرماني پيش

  كلمةنان دين ايستاد و بسان مؤمنان صابر نبردي جانانه نمود و مردانه جنگيد تا دشم
  .رتري نمايدجهان باهللا بر 
بـا   �طالـب   بـن ابـي  ابتدا مبارزه بين حضرت علي  ،بدردر جنگ گفته اند كه     
بـن   بةشي مشرك و بين حمزه بن عبدالمطلب عموي گرامي پيامبر بـا  بن عقبة وليد

وليـد مشـرك را بـه     �دالور اسـالم حضـرت علـي     .گرفتربيعه عموي وليد در
اسـالم و مجاهـد اول، شـيبة     شـهداء الحضرت حمزه سـيد  درك واصل كرد و نيز 

 بـن ربيعـه بـرادر    عقبة رث كه بـا بن حا ةمشرك را به قتل رساند، اما حضرت عبيد

يگر دو ضـربه  يكـد  بن ربيعه درگير بود، نبردشان ادامـه يافـت و هركـدام بـر     ةشيب
دو سخت زخمي شده و بر زمـين افتادنـد، آنگـاه حضـرت     سختي وارد كرده و هر
 جان حضرت و جسد نيمه. ه يورش برده و او را به قتل رساندندعلي و حمزه بر عقب

آن مجاهـد   ررخسـا  برده و آن حضرت �بن حارث را به سوي پيغمبر خدا  ةعبيد
 چشمش را باز نمـود  را بر زانوي مبارك خود نهاد، سپس مجاهد مجروح مجروح

ا ر �محمد مصـطفي اش يعني آن ياور نستوه تا با آخرين نگاه، محبوب هميشگي 
اش خطور نكرد كه از حـال  در حالي كه آن لحظه هيچگاه بر انديشه . اع گويدود

زن و فرزند و اهل و عشيره يا از زخم وارده و يا از اشياي ديگر دنيا سئوالي كنـد،  
از همه بـاالتر از  بلكه  ،كند دانست اين آخرين وداعي است كه مي با اين كه او مي
كه م اي رسول خدا؟ پيغمبر عظيم الشأن، آن نيست آيا من شهيد: حبيب خود پرسيد
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گويد، او را به آن بشارت سعادت بخشي كه همراه  هرگز از هواي نفس سخن نمي
دهـم بـه ايـن كـه تـو       گـواهي مـي  «: بـرد، پاسـخ فرمـود    خود به جنت فردوس مـي 

  .»شهيدي
و هنگامي  ،همسر اين دالور شهيد بود بانوي مؤمن يعني زينب بنت خزيمه اين
رش به شهادت رسيد او مسئوليت خود را در برابر برادران مؤمن جهـادگر  كه شوه

او را از  داد و هيچگـاه شـهادت همسـرش    اي انجـام مـي   در راه خدا به نحو شايسته
بلكه او در جهاد و تالش مسـتمر   ،نداشت هاي ديني و اجتماعي باز انجام مسئوليت

  .به پيروزي رساند بود تا اين كه خداوند در اين جنگ بزرگ مسلمانان را
از حالـت و دالوري و شـكيبايي و اسـتقامت و     �وقتي كه حضـرت مصـطفي   

تـا او را سرپرســتي و   كسـي نيســت  پايـداري او اطــالع يافـت و ايــن كـه در آنجــا   
خـود   �پيغمبر خـدا   ،بنابراين. داري كرده و از او دفاع نمايد و حامي او باشدجانب

تـرين   نمودن او عـالي هـادكردن و صـبر  آوردن و ج تصميم گرفت در مقابل اسـالم 
و . را بـراي خـود خواسـتگاري كـرد    پاداش و خيرات را نصيب او نمايـد، پـس او   

هـايش را جبـران كـرد     شكستگي را در پناه خود جاي داد و همه دلبدين وسيله او 
 اش راو نيز بدين وسيله شوهر درگذشـته   ،يار و ياور مانده بود بعد از اين كه او بي

  .ر مدفون بود پاداش دادكه در قب
 ،با او ازدواج كرد در حدود شصت سال سن داشت �و آنگاه كه رسول خدا 

و بيشتر از دو سال در نـزد رسـول خـدا نمانـد تـا ايـن كـه خداونـد او را در حـال          
  .فاني را وداع گفتندي به سوي خويش دعوت نمود و دارم خشنودي و بهره
ــاوه ــج  آري، ي ــرايان و ك ــو  س ــان در م ــرا انديش ــين ازدواج ش فتمندانه و رد چن
گويـان و   ز آنچه كـه دروغ ا ؟ندياب ن چيزي ميگويند؟ آيا در اي بزرگوارانه چه مي

يابند؟ يا اين كـه آن داللـت    راني مي بافند؟ آيا در آن اثري از شهوت يافترا زنان م
بر بزرگواري، عفت، پاكدامني، عظمت، رحمت، احسان و بخشش رسول بـزرگ  

به  بنا ي عالميان و چراغ راه مردمان است،، آن رسولي كه رحمت براانسانيت دارد
  :فرمايد نص صريح قرآن كه مي

�!$tΒ uρ š�≈ oΨ ù= y™ö‘ r& �ωÎ) ZπtΗ ôqy‘ šÏϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪� ]107: األنبياء[  



    

 
    

  
 

 

  ��39   و فلسفه تعدد آنها ����همسران پاك پيغمبر 

  .»كه رحمتي باشي براي جهانيان و ما تو را نفرستاديم مگر اين«
سند و امانت علمـي را  ز خداي سبحان بترتوز بايد ا پس همة خاورشناسان كينه

ا نمايند و به خاطر اهـداف پليـد و غيـر انسـاني و مقاصـد شـوم شـيطاني خيانـت         اد
اس شدند فقط بخاطر توطئه لوم اسالمي را ياد گرفته و خاورشنآناني كه ع. نورزند

 اما تيرشان به خطا.  �گري و انتقام از سرور انسانيت در عالم هستي  و مكر و حيله
بزرگـوار اسـالم    رسـول  كه چرا شان برباد رفت، و خوابهاي شيرينرفت و آرزوها 

اينـان هرچـه    كه تيـر اينـان بـه سـوي او هـدف رود،     بسيار بسيار باالتر از آن است 
گويند جز دروغ و گمان كج چيزي نيست و هرگز ظن و گمان انسـان را بـه حـق    

كه بايد اعتـراف كـرد كـه فقـط     بل سازد، نياز نمي از رسيدن به حق بيرساند و  نمي
  .كننده به راه راست است حق و درست فرمود و او تنها هدايتخداوند 



    

 
    

  
 

 

  ��40   و فلسفه تعدد آنها ����همسران پاك پيغمبر 

  »�زومي اميه مخ ام سلمه هند دختر ابي«
اميـه بـود، تـاريخ     با ام سلمه ازدواج كرد و نامش هند دختر ابـي  �پيغمبر خدا 

. اشته اسـت ات خود به يادگار گذحاسالمي براي اين زن خاطرة بزرگي را در صف
مجاهـدين   ايمان جانبازي بود كه در پشت جبهـه كه او از جمله زنان مشهور با چرا

راي عقلـي درخشـان و نظـري درسـت بـود،      او دا كـرد،  در جنگ احد خدمت مي
گاه اين صدمات او اما هيچ حوادث بسيار زيادي را در راه آرمان اسالمي اش ديد،

  .ساخت ت و پايداري او را بيش از حدتقامبلكه ايمان و اس ،نياوردرا از پاي در
 او به پاس حفظ دين خود همراه همسـرش ابوسـلمه عبـداهللا بـن عبداالسـد بـه      

پسـر عمـة رسـول خـدا و بـرادر       همسـرش ابوسـلمه   سرزمين حبشه هجـرت كـرد،  
  .اش بودرضاعي 

اما هرگز در مقابـل   ها و رنجهاي زياد را ديد، او مجاهد قهرماني بود كه سختي
در . دائب و مشـكالت در راه خـدا دلسـرد و سسـت و نـاتوان نگرديـ      اين همه مص

آمد و بسان مردان مخلص و ز أحد به خوبي از بوتة آزمايش درسا جنگ سرنوشت
عاشقِ مرگ به جهاد پرداخت تا جايي كه به شـدت مجـروح گرديـد و زخمهـاي     

 �هنگامي كه بهبودي يافت و زخمهايش خوب  شد، پيغمبر خدا. خونين برداشت
سپس به نبرد پرداخت و مبارزه نمود . اسد را بدست او سپرد پرچم جهاد با قوم بني

ت يافت تا جايي كه بر بستر تا اين كه دوباره زخمهايش عودت كرد و دردش شد
او را عيـادت فرمـود و در    �و آنگاه كه در حال احتضار بـود، رسـول خـدا     افتاد،

و آنگـاه رسـول خـدا بـا دسـت       ،كنارش ماند تا او به جوار رحمت الهـي پيوسـت  
سـلمه تسـليت    سـپس بـه ام  . مان او را بست و بـراي او بهشـت طلبيـد   مباركش چش

 و برّه و سلمه و عمـره (هاي چهار يتيمش  عرض كرد و دست مهر و محبت بر شانه
  .كشيد )دره

شنيدم كه  �از رسول خدا  :سلمه روايت شده است كه گفت از حضرت ام
گردد، سپس استرجاع گويد يعني  مصيبتي دچار نمي هيچ مسلماني به«: فرمود

�$̄Ρ Î) ¬! !$̄Ρ Î) uρ Ïµø‹ s9 Î) tβθãèÅ_≡u‘ ∩⊇∈∉∪� مرا در مصيبتم  !پروردگارا: بخواند و بگويد

كه خداوند بهتر از آنچه  ام به من عطا فرما، مگر اين پاداش ده و بهتر از دست داده
  .»كه از دست داده است به او عنايت كند
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سلمه درگذشت در حالي كه او احترام خاصي براي او وهرش ابوش هنگامي كه
توانـد از   چـه كسـي مـي   : خـود گفـت  قايل بود به ياد سخن پيغمبر خدا افتـاد و بـه   

سلمه بهتر باشد؟ ابوسلمه مردي بود كه به مقـام صـحابه رسـيد و در بسـياري از     ابو
 دستور رسول خدااما با همه اين خياالت او به ! همراه گشت معارك با رسول خدا

بـه مراتـب   لذا خداوند به او پاداشي  ،ا خواندرعمل نموده و استرجاع گفت و دعا 
. باالتر و نيكوتر عنايت كرد و با وصلت رسول خدا با او بـه كمـال بزرگـي رسـاند    

حضرت مصطفي از او خواستگاري نمود و به  ،شدن زمان عده كه پس از تمام چرا
حمـت بـر   ي و رزگرفت به خاطر لطف به او و دلسو او آرامش داد و در پناه خود
برادر شهيدش تا بعد از او  ،اش به جهت گرامي داشتفرزندان يتيم برادر رضاعي 

  .زن و فرزندانش به ذلت و خواري نيفتند
معذرت خواسـته   از او خواستگاري نمود، در پاسخ �هنگامي كه رسول خدا 

  .خورده و مادر تعدادي يتيم و بشدت غيرتمندم من زني سال: و گفت
اش گفت كه اين سخن سخن او را اجابت كرد و به فرستاده سپس رسول خدا 

آورم و از خـدا طلـب    فرزندان يتيم تو را تحـت كفالـت خـود مـي    : را به او بگويد
خوردگي  د داري از قلبت بزدايد، و به سالكنم تا آن وابستگي كه به شوهر خو مي

سلمه بـا او ازدواج كـرد و بـه سرپرسـتي و      هي ننموده و لذا بعد از توافق امهم توج
اي جاي داد  و در قلب بزرگش آنان را بگونهسلمه همت گمارد  هاي ام تربيت يتيم

چـرا كـه    نـد كـه پدرشـان را از دسـت داده انـد،     كرد كه آنان هرگز احساس نمـي 
واالتر از آقايشان كـه همـان    تر از پدرشان و سروري خداوند به آنان پدري مهربان

آن رسـول مهربـان بـراي     ،آري. رسول مهربان باشد بـه آنـان عنايـت فرمـوده بـود     
قسـم بـه    شما را ،اي جوانان. هركسي از جهت آقايي و رحم و شفقت كافي است

گران منافق بگوييـد در مـورد ايـن وصـلت و ازدواج چـه       پروردگارتان به اين فتنه
تـرين و   آيـا در ايـن ازدواج لطيـف   ! پيامي با خود دارد گوئيد؟ اين ازدواج چه مي

شــورانگيزترين مثــال بــراي دســتگيري، شــهامت و جــوانمردي نيســت؟ البتــه ايــن 
آن رسـول و حبيـب خـدا     ،كمترين چيزي است كه بتوان با آن سرور عالم هسـتي 

  .را با آن توصيف كرد �يعني محمد مصطفي 
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حاشـا از   –داشت  ه لذايذ و شهوت مياگر براستي پيامبر امين كمترين رغبتي ب
چـه بسـيار ميـادين در     –اين سخن، بلكه هزاران هـزار مرتبـه حاشـا از ايـن سـخن      

ازدواجي كـه بـا يـك     ،نياز بود شك از چنين ازدواجهايي بي جلويش باز بود و بي
يزگان بـاكره،  و چه بسيارند دختران زيبا و دوشـ . بيوه داراي چهار فرزند يتيم است

دارد كه به چنـين ازدواج انسـاني    ي آن حضرت را بر آن مياري و بلندهمتاما وفاد
گردد، اقـدام   اش منجر ميصلة رحم و وفاي به حق برادر رضاعي  عظيم كه باعث

مردي و وفـاداري و  ترين اسوه براي دستگيري و جوان و با اين حركتش عالي. كند
بر بزرگواري كـه نمونـة   پس درود و سالم خدا بر اين چنين پيام كمال انساني شد،

  .كامل رحم و شفقت در جامعة انسانيت است
و خداوند همة ما را از گروه و راه يافتگان ره او و پيروان روش او و گيرندگان 
آنچه كه از جانب پروردگارش براي هدايت ما آورد و دوري كننـدگان از آنچـه   

  .كه ما را از آن نهي نمود، قرار دهد
ويشـان  سـلمه و از همـة همسـران و آل و خ    ن حضـرت ام خداوند از مادر مؤمنا

  .الحمدهللا رب العالميننيك و پاك او خشنود باد، و
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  �ي زينب دختر جحش اسد
ه و ة خويش حضرت زينب دختر جحـش اسـدي  با دختر عم �پيغمبر بزرگوار 

بن حارثه بن  خوانده و آزاد شدة خويش زيديمه بنت عبدالمطلب كه مطلّقة پسر ام
  .بود ازدواج كردشراحبيل 

كـه در ايـن ازدواج    چرا ،ت شايان ذكري در نزد مردم داشتاين ازدواج اهمي
ديگر  ن آزاد و برده مساوات برقرار كرد،براي اولين بار بين انسا مبود كه دين اسال

هـا و تكبـر و غـرور پايـان      كرد و همة خودستايي اي احساس بردگي نمي هيچ برده
هايشان از جهـت دامـادي و نسـب     ط با فرزند خواندهرب از اختالكه ع چرا. يافت
كه  چرا اسالم رسم پسرخواندگي را پايان داد،دانستند، در اين ازدواج دين  عار مي

گرفـت و هماننـد    كه از خودش نبود به پسـري مـي   گاهي اوقات فردي فرزندي را
ق متعل ة حق و حقوق فرزند اصلي را به اوكرد و كلي اصلي با او معامله مي يك پسر
كه از همديگر ارث برده و همسر او را بعد از طالق يا مرگش بطوري  ساخت، مي

  .داد آورد و احدي را بر او ترجيح نمي به ازدواج خود درنمي
اما وقتي كه دين اسالم آمد همة اين عادات  جاهلي را تغيير داد و بين همة 

شمي خود را به ادختر عمه ه �رسول عربي هاشمي  ،مردم مساوات برقرار نمود
. يندب خواندة خويش زيد درآورد و هيچ اشكالي در آن نميازدواج برده و پسر

 �رسول بزرگوار  چون كه دين اسالم در بين هردو مساوات برقرار نموده است،
صورت عملي ثابت كرد و با اين عمل عدالت و آزادگي و ه اين مساوات را ب

در روايت است هنگامي كه  .گذشت و اغماض دين اسالم را آشكار ساخت
 درخواست نمود، زيد ة خودش زينب براي ازدواج بااز دختر عم �پيغمبر خدا 

 شمردن مقام زيد خاطر افتخار به نسب خود و كوچكه زينب امتناع نمود و ب
و در اين عدم توافق برادرش عبداهللا نيز او را تأييد . ازدواج با او را نپذيرفت

آمد، از جانب آن خداي  جانب پروردگار آسمان دستور زاز اينكه ابعد  .كرد مي
ود كه اين ازدواج كه هيچ احدي قدرت رد حكم او را ندارد و حكم خدا اين ب

: به او گفت سوي زينب رفته وه كه پيغمبر خدا ب بعد از اين بايد صورت گيرد،
آن بن حارثه درآورم و من صالح تو را در  خواهم تو را به ازدواج زيد من مي«
من او را براي  !اي رسول خدا: زينب در جواب گفت. ، آيه نازل شد»بينم مي
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من چنين كاري را  ،شيزة قوم خود و دختر عمة تو هستمن دوپسندم، م خودم نمي

tΒ$�: آنگاه سخن خداي تعالي نازل شد. نخواهم كرد uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ ÷σãΒ 

# sŒ Î)  |Ós% ª! $# ÿ… ã&è!θß™u‘ uρ # ·'øΒ r& βr& tβθä3tƒ ãΝ ßγs9 äοu( z: Ïƒ ø: $# ôÏΒ öΝÏδ Ì'øΒ r& 3 tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©! $# 

… ã&s!θß™u‘ uρ ô‰s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $YΖ> Î7 •Β ∩⊂∉∪� ) وقتي كه خدا و « )36سورة أحزاب، آية

رسولش حكمي را صادر كردند هيچ مرد و زن مؤمني حق اختيار امر ديگري 
قيقت در گمراهي را نافرماني كند در ح و هركه خداي و رسول ،براي خود ندارد
  .»برد آشكار بسر مي

كرد كـه مـن مطيـع    عرض  �پس از نزول اين آية كريمه زينب به رسول خدا 
او را بـه   �پـس رسـول خـدا    . خواهـد انجـام بـده    چه دلت ميفرمان تو هستم، هر

عد اما ب حال خوشحالي و شادماني همبستر شد،ازدواج زيد درآورد و زيد با او در 
از اين زيد كم كم ناراحتيهايي را از جانب زينب مشاهده كرد تا جايي كه زينـب  

  .باليد گفت و هميشه به حسب و نسب خود مي با خشونت با او سخن مي
. شـكايت بـرد   �به پيامبر خدا  ،تا اين كه باالخره زيد از دست او به تنگ آمد

بـه او   �رسـول خـدا   . ددر حالي كه از پيامبر خدا درخواست طالق زينب را نمـو 
در حـالي ايـن سـخن را     �پيغمبر خدا . زن خود را نگه دار و از خدا بترس: گفت

  .شـد دانست زيد حتماً او را طالق داده و از او جدا خواهـد   خوبي ميه فرمود كه ب
بـه   ،دهـد كـه بـا او ازدواج كنـد     دادن زيد دستور مي خدا پيامبرش را بعد از طالق

خوانده خـود را در جاهليـت   چون كـه زن پسـر  . خواندگيرخاطر ابطال بدعت پس
ل و رسـو  دانسـتند،  اج با او را جايز نميهمانند زن پسر اصلي حساب نموده و ازدو

خوانده خود گرفته و زن زيد يعني زينـب نيـز از   خدا زيد را بنابر عادت عرب پسر
ر داد پس خدا به پيغمبرش دسـتو . نزديكان او بود كه سپس از همديگر جدا شدند

كه بعد از طالق زيد با زينب ازدواج كند تا بدين وسيله رسول خدا حكم جاهليت 
  .را ابطال كرده و حكم دين اسالم را بنياد نهد
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  خواندگي اوداستان زيد و پسر
ان زيد را بيان نمايم و حالـت  ف نموده تا داستدوست دارم در اينجا اندكي توق

دادن پيغمبر را  از گويم و بعد قصة ترجيحب �خواندگي وي را نسبت به پيامبر پسر
او را در انتخاب اين كه يـا بـا    �پيغمبر خدا بر پدر و خويشاوندان خود آنگاه كه 

  .آزاد گذاشت! اش ملحق شودند و يا به پدر و مادر و خانواده پيغمبر بما
حضرت عبداهللا بن عباس روايت كرده است كه زيد ابتدا در نزد دائيهاي خود 

چپاول معن از فرزندان ثمل از قوم طي بود كه در اين حمله ناگهاني مورد  فرزندان
و حكيم بـن حـزام بـن خويلـد كـه بـراي        ،آورده شد قرار گرفته و به بازار عكاظ
در حالي كه عمـة او خديجـه بنـت خويلـد بـه او سـفارش        د،خريد به آنجا رفته بو

فتـه و بخـرد، بـه محـض     اي بـا ظرافـت و عـرب نـژاد يا     كرده بود كه براي او بـرده 
پـس ظرافـت و ادب    ،مورد فروش قرار گرفته است رسيدن به بازار زيد را ديد كه

مـن  : زيد مورد پسند او واقع شد و او را خريد و بـراي خديجـه آورد بـه او گفـت    
اگر مورد پسند توست آن را بگير  خواستي برايت خريدم، اي كه تو مي همان برده

هنگامي كه خديجـه او  . كه مورد پسند من است چرا ،رو گرنه او را براي من بگذا
  .را ديد، پسنديد و براي خود گرفت

سپس هنگامي كه رسول خدا با خديجه ازدواج كرد، زيد در نزد خديجه بود، 
خديجه خواست تا زيد را حضرت از ظرافت و ادب او خوشش آمد و از  پس آن
اه آزاد شد آقائيش م كه هرگبخش به اين شرط به تو مي: گفت خديجه. به او بخشد

سـپس خديجـه او را بـه رسـول     . پيغمبر خدا اين شرط را نپذيرفت از آن من باشد،
خدا بخشيد و به او اختيار داد كه اگر بخواهد آزادش كنـد يـا در حالـت بردگـي     

نـزد رسـول خـدا بـزرگ شـد و رشـد        زيد. بدارد و همچنين آقائيش را به او سپرد
حتـاج او بـه بـازار    حضرت رسول بـود و بـراي انجـام ماي   و كامالً در خدمت  كرد،
راه بر سرزمين قوم  بار با قافله ابوطالب عازم شام شد و در اينسپس يك . رفت مي

تو كيستي اي : پس گفت. عمويش او را شناخت و به سويش آمد خود عبور كرد،
. هن: آيا از خودشان هستي؟ گفت: گفت. جواني از اهالي مكه هستم: جوان؟ گفت

 :گفـت  برده چه كسـي؟ : گفت .ام من برده: اي؟ گفت آيا تو آزادي يا برده :گفت
: گفت. عربم: آيا عرب هستي؟ گفت: گفت. برده محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب
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از كـدام كلـب؟   : تفـ گ. از قبيلـه كلـبم  : اني هسـتند؟ گفـت  اصل و نسبت چه كس
پسـر حارثـه   : تي تو؟ گفتپسر كي هس! واي بر تو: گفت. عبدون از قوم بني: گفت

آنگاه كه در نزد : كجا گرفتار شدي و به بردگي رفتي؟ گفت: گفت. بن شراحبيل
نـام مـادرت   : گفـت . قـوم طـي  : دائيهـاي تـو كياننـد؟ گفـت    : گفت. دائيهايم بودم
تـو پسـر    ،آري: آغـوش گرفـت و گفـت    همانجا او را بـه . سعدي: چيست؟ گفت

. كه اين پسـر توسـت   بيا ،اي حارثه: گفتسپس پدر زيد را صدا كرد و . اي حارثه
آقـاي تـو چـه    : گفـت . حارثه به سوي او آمـد و بـه محـض نگـاهي او را شـناخت     

بـر اهـل بيـت و     اي با مـن محنـت دارد كـه مـرا     به اندازه: گفت. رفتاري با تو دارد
سپس پدر و عمو و برادرش همراه او سوار شده به مكه . دهد فرزندانش ترجيح مي

شـما   !اي محمـد : بعد حارثـه گفـت  . را مالقات نمودند �ول خدا پس رس. آمدند
و در كنار خانة خدا  مسايگان نزديك خانة خدائيد،اهل حرم امن الهي بوده و از ه

فرزنـدم سـرور   . نمائيـد  كنيد و به آنان اطعـام مـي   پناهان حمايت مي از اسيران و بي
رسـول  . داريـم  تقـديم مـي  عنوان فديه ه كه تو دوست داري، ب چه راهر اي، ما قبيله
من زيـد  : آن چيست؟ فرمود: گفتند .دهم از آن به شما ميمن بهتر : فرمود � خدا

اي او  گذارم تا خود اختيار كند، اگر شما را اختيار نمود بدون هيچ فديه را آزاد مي
  .و اگر مرا اختيار نمود دست از سر او برداريد ،را با خود ببريد

پـس   .بسـيار نيكـو فرمـودي    ه تو جـزاي خيـر دهـد،   خداوند ب: پس آنان گفتند
شناسـي؟   آيا تو اينان را مياي زيد، : زيد را صدا كرد و به او گفت �رسول خدا 
: فرمود �پس رسول خدا . آري، اين پدرم و اين عمويم و اين برادرم است: گفت

 اگر آنان را اختيار كردي پـس  ي،شناس اينان همان كساني هستند كه تو بخوبي مي
: پس زيد گفت. داني و اگر مرا اختيار كردي پس من همانم كه تو مي. آنان برو با

تـو   !اي زيـد : پـدر و عمـويش گفتنـد   . دهـم  من هرگز كسي را بر تو تـرجيح نمـي  
. كـنم  من هرگز اين شخص را رها نمي: گزيني؟ گفت مي بردگي را از آزادگي بر
شـخص خـود مشـاهده    آن همـه عالقـة زيـد را نسـبت بـه       �وقتي كه رسول خدا 

 ،تان گواه باشيد كه او از امروز آزاد بوده و او فرزند مـن اسـت   همه: فرمود، گفت
پس از اين پدر و عموي زيـد وقتـي   . برم برد و من نيز از او ارث مي از من ارث مي

 را مشاهده كردند، راضي شدند و �كه ارزش و كرامت زيد نسبت به پيغمبر خدا 
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زيـد نـزد   . ف شده و زيد را نزد رسول خدا ترك كردنـد از بازگرداندن زيد منصر
 شد تا اين زيد بن محمد خوانده مي ،رسول خدا ماند تا زماني كه با رسول خدا بود

  :كه از جانب خداوند اين آيه نازل شد

�öΝèδθãã ÷Š $# öΝ ÎγÍ←!$t/ Kψ�  

  .»آنان را به نام پدرانشان بخوانيد«
  .سپس زيد بن حارثه خوانده شد ،بنابراين

مـان  ز ابن عمر روايت كرده انـد كـه تـا ز   ين اامام بخاري و مسلم و ساير محدث

�öΝنزول آية قرآن  èδθãã ÷Š $# öΝ ÎγÍ←!$t/ Kψ�  را  �همة ما زيد بن حارثه غالم رسول خدا

حارثه بن  زيد بن: پيغمبر خدا فرمود ،پس از نزول آيهخوانديم،  ميمحمد  بن زيد
گرچـه بـا    يـد ناراحـت شـد و قلـبش گرفـت،     الهـي ز  بعد از اين دستور. شراحبيل

رضايت خاطر و اطمينان قلبي امر خدا را پذيرفت ولي احسـاس بيگـانگي نمـود و    
كه او تـا آن زمـان منتسـب بـه اشـرف مخلوقـات و بـزرگ         چرا ،خود را تنها ديد

نسب عرب بود كه ناگهان دستور بازگشـت   ترين عرب و عالي رستادگان و اصيلف
پدر هـيچ يـك از مـردان     �كه محمد  چرا به او داده شد، اشسوي نسب اولي ه ب

  .انبياء استم بلكه او رسول خدا و خات ،شما نيست
  .دانست پيغمبر مهربان احساس دروني زيد را نسبت به اين موضوع كامالً مي اما

لذا توجه بسـيار   خلص و وفادار بزرگواري برايش بود،زيدي كه برده امين و م
دختر عمه بزرگ و شريف و صاحب نسب خـويش زينـب را   اي بدو نمود و  عالي

ه گفتم ك و بدين وسيله ناراحتي او را جبران كرد و همچنان ،به ازدواج او درآورد
و بـدين وسـيله بـه مـردم      قدرت منزلت مساوي قـرار داد، او را با مردان بزرگ و با

  .آموخت كه برابري و همتايي تنها در دينداري و تقوا است

�¨βÎ) ö/ ä3tΒ t' ò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝ ä39 s) ø?r&�  

  .»ترين شماست ترين شما در نزد خدا باتقوي گرامي انماه«
انـدازه آن پيونـد نزديـك    ك پيوند ديني باالترين پيوندهاسـت، بـه هر  بدون ش
و تنها پيوند اسالمي است كه بين يك انسـان آزاد بـا   . تر خواهد بود شود مستحكم
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يك رئـيس و يـك مرئـوس مسـاوات      م، بايك انسان برده، يا يك آقا و يك غال
در حقيقت در مورد اين دو زوج يعني زيـد و زينـب آنچـه را كـه     . كند برقرار مي
و خداونـد   حي الهي و دستور خـدايي بـود،  انجام داد همه بر طبق و �رسول خدا 

زودي همسرش زينب را طالق خواهـد داد و  ه پيغمبر خود را آگاه نمود كه زيد ب
 در صـورتي . زينب را به ازدواج خود در خواهـد آورد  �حضرت بعد از او خود 
 ،داشـت  كـرد و لـذا آن را پوشـيده نگـه مـي      از اين كار شرم مي �كه رسول خدا 

انگيـزي آنـان نسـبت بـه خـود آن       بخاطر ترس از اراجيف منافقان و يهوديان  فتنـه 
با همسر محمد ! شان كه بله حضرت و نسبت به ساير مسلمانان، با اين سخنان زشت

شـان   كردن همسر پسران حالي كه خود، مردم را از ازدواج پسرش ازدواج كرد در
  .كرد نهي مي

پيـامبرش را   ،كردن ايـن موضـوع  خداوند سبحانه و تعالي بخاطر عـدم آشـكار  
مورد عتاب قرار داد و او را از توجه به سخنان دشمنان در آنچه كه خداوند برايش 

ارشـاد و راهنمـايي بيشـتر او ايـن آيـات را نـازل        حالل فرموده، بازداشت و بـراي 
  :فرمود

�øŒ Î) uρ ãΑθà) s? ü“ Ï% ©#Ï9 zΝyè÷Ρ r& ª! $# Ïµø‹ n= tã |Môϑ yè÷Ρ r&uρ Ïµø‹ n= tã ô7 Å¡øΒ r& y7 ø‹n= tã y7 y_÷ρy— È,̈? $# uρ 

©! $# ’ Å∀øƒ éB uρ ’ Îû š�Å¡ø� tΡ $tΒ ª! $# ÏµƒÏ‰ ö7ãΒ  ý øƒrB uρ }̈ $̈Ζ9 $# ª!$# uρ ‘,ymr& βr& çµ9 t±øƒrB ( $£ϑ n= sù 

4 |Ós% Ó‰ ÷ƒy— $pκ ÷] ÏiΒ #\' sÛuρ $yγs3≈ oΨ ô_̈ρy— ö’ s5Ï9 Ÿω tβθä3tƒ ’n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# Ólt' ym þ’ Îû Æl≡uρø— r& 

öΝ ÎγÍ←!$u‹ Ïã ÷Šr& # sŒ Î) (#öθŸÒs% £åκ÷] ÏΒ # \' sÛuρ 4 šχ% x.uρ ã' øΒ r& «!$# Zωθãèø� tΒ ∩⊂∠∪� )37: األحزاب.(  

اسـالم و  (ي كه خداونـد نعمـت   گفتي به آن كس كه مي بياد آور آن زماني را«
آزادي و تربيـت و ازدواج بـا دختـر    (بـه او ارزانـي داشـت و تـو نعمـت       )ايمان را
نگه دار و او را طالق مـده و   را به او عنايت كردي، همسرت را نزد خود )ات عمه

در حــق او از خــدا بتــرس، در حــالي كــه تــو اي پيــامبر چيــزي را در دلــت پنهــان 
در حالي كـه تـو از مـردم وحشـت      ،دساز را آشكار مي آنداشتي ولي خداوند  مي

كـه او فقـط سـزاوار خشـيت      داري، در صورتي كه فقط بايد از خدا بترسـي چـرا  
پس آن هنگام كه زيـد نيـاز خـود را از همسـرش بـرآورده سـاخت و او را       . است

نـان در امـر   طالق داد ما او را به ازدواج تو درآورديم تـا هـيچ مشـكلي بـراي مؤم    



    

 
    

  
 

 

  ��49   و فلسفه تعدد آنها ����همسران پاك پيغمبر 

ــا همســران پســر ازدو ــرآوردن نيازهاشــان و طــالق    خواندهاج ب ــس از ب هايشــان، پ
  .»نا دستور خداوند اجراشدني استهما شان نباشد، دادن

≈yγs3$�در قول خداوند متعال  oΨ ô_̈ρy—� كه اين ازدواج  دليل صريح است بر اين

سـبب حكمـت شـرعي كـه در آن وجـود      ه بـ  ،به دستور خداوند متعال بوده اسـت 
كـه بعضـي از    نبوده، آن چنان �چگاه به خواست و عالقة پيغمبر خدا داشت و هي
پندارند، همچنـين ايـن قـول خداونـد متعـال       گويان در مورد اين ازدواج مي بيهوده

�ö’ s5Ï9 Ÿω tβθä3tƒ ’ n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# Ólt' ym þ’ Îû Æl≡uρø— r& öΝ ÎγÍ←!$u‹ Ïã ÷Šr&�   دليل آشكار و بسـيار

هيچ يك  همين، ، بخاطرواج رسول خدا با زينب استواضحي براي بيان علت ازد
خواندة خـود كـوچكترين شـك و    سـر كردن با همسران پ داران در ازدواج از ايمان

تـرين   و عـالي . ترديدي پيدا نكرده و از مالمت دشمنان هراسي به دل نداشته باشند
ل گـر شـود خـود رسـو     توانست براي مردم با ايمان جلوه الگويي كه در اين امر مي

توانـد دهـان همـة     بود و وجود مبارك او براي همه دليل كافي است و مي �خدا 
كه مرحوم محمـد رشـيد رضـا مفسـر بـزرگ و شـاگرد        همچنان ،دشمنان را ببندد

  .محمد عبده بيان فرموده است
اگـر  : روايت است كـه فرمودنـد   �المؤمنين حضرت عايشه صديقه و از ام 

داشت يا كتمان  اي از وحي الهي را پنهان مي خواست كلمه مي �واقعاً رسول خدا 
  .در حالي كه هرگز اينگونه نبود –فرمود  كتمان مي كرد البته اين آيه را مي

�zΝمنظور از  yè÷Ρ r& ª! $# Ïµø‹ n= tã�  با دين اسالم خداوند بر او منـت گذاشـت و   يعني

�Mو . نعمت ايمان را نصيب او كرد ôϑ yè÷Ρ r& Ïµø‹ n= tã� ش بر او لطف يعني با آزادكردن

  ...و تا آخر آيه نمودي،
بـا  ! عجـب : دشـمنان گفتنـد   ه رسـول خـدا بـا زينـب ازدواج كـرد،     هنگامي كـ 

محمد پدر هـيچ يـك از   «: شان فرمود لذا خداوند در پاسخ عروسش ازدواج كرد،
  .»بلكه او تنها فرستادة خدا و خاتم پيامبران است ،مردان شما نيست

سـوي او  ه كـه آنچـه را خداونـد بـ     خدا از اين و بسيار بعيد است براي فرستادة
امبري پـاك و  مان كند در حالي كـه او فـردي صـادق، امـين و پيـ     تنازل فرموده ك

  ).درود و سالم خدا بر او باد( معصوم و بزرگوار است،
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ماجرايي كه دشمنان اسـالم   ل ماجراي زيد و زينب بنت جحش است،و اين ك
حال نيز ه و تا ب الم و پيامبر اسالم قرار دادند،اسزدن به  را دستاويزي براي ضربه آن

را در  و زمـام نفـس خـود    دشمنان اسالم در گمراهي و سركشـي خـود فـرو رفتـه    
كردن به اسالم رها كرده و بيش از اندازه در امور لغو افتـرا  دوار زدن و ضربه طعنه
را بــه رســول بزرگــوار اســالم    ،تنــد، و بــه دروغ و بهتــان و گمراهــي   فــرو رف
  .بازي متهم ساختند پرستي و زن تشهو

و در اين وصلت، سخن زشت و ناپسند خود را اينگونه مطرح ساختند كه بلـه،  
نـب در دل او  پيغمبر خدا در زماني كه زيد در منزل نبود، زينب را ديد و عالقه زي

ودتـر او را  اش بود دسـتور داد هرچـه ز   كه برده لذا به زيد افتاد و مجذوب او شد،
اين همان سخن منافقان . دتا خودش بعد از طالق زيد با او ازدواج كن طالق بدهد
. گوينـد  كنيم از آنچـه كـه اينـان مـي     گران است، از خدا طلب استغفار مي و توطئه

آيـا واقعـاً ايـن ابلهـان و ايـن متجـاهالن        !گويند واقعاً چيزي جز دروغ و بهتان نمي
ضـرت  بـر قلـب مبـارك ح   داند كـه اگـر مسـئله زيبـايي كـوچكترين قـدرتي        نمي

 توانسـت جمـال و   تـرين حـاكم بـر قلـب مـي      قدرتداشت، البته با  مي �مصطفي 
در . زيبايي دختران باكره كه در طراوت و پاكيزگي و صـفا همتـايي ندارنـد باشـد    

و ديـد   از كـودكي او را مـي   �صورتي كه در مورد زينب كسي كه پيغمبـر خـدا   
زي از زيبائيهاي ظـاهري زينـب بـر پيـامبر     يشان حجابي نبود و هيچ چ اصالً در بين
هم در يـك منـزل بـزرگ شـده بودنـد،      ه نبود، زينب دختر عمه او بـود، بـا  پوشيد
  .شان از يك درخت بود شان اهل يك منزل بودند و ريشه همه همه

زينب  �امام ابوبكر بن عربي در رد انديشه و سخن آناني كه گفتند پيامبر خدا 
گفتـه  . لذا در قلب او عشق به خدا زينب پديد آمد ديد، زيد را بعد از ازدواج او با

كـه زينـب در همـه     چـرا  رسـت نيسـت،  سخني باطل است و توجه به آن د« :است
اوقات و اماكن با او بود و در آنجا هيچ حجابي بين آنان نبود كه مانع از ديدارشان 

ند، هيچگاه كرد اي به همديگر نگاه مي باكسي كه بزرگ شده و در هر لحظه. شود
 ،دار شـد كه زينب شوهر در قلب رسول خدا چيزي نسبت به زينب پيدا نشد تا اين

شـدن را ناپسـند    به پيغمبر بخشيد و همسر كس ديگريدر حالي كه زينب خود را 
اصالً چطور ممكـن  . شتابا همه اين حاالت هيچ اثري در قلب او نگذ دانست، مي
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ه تجـدد پيـدا كنـد؟    د نـدارد دوبـار  ر چيزي كه اصـالً وجـو  است عشق و دوستي د
  .»اي فاسد باشد حاشا از آن قلب پاك كه اسير چنين انگيزه

وجود رسول بزرگوار باالتر و بزرگتر و واالتر از آن است كه به اين چيزهـاي  
گويـان بيـرون    اً آن چيزهـايي كـه از زبـان بيهـوده    مخصوصـ  ،كنـد  پست تعلّق پيدا

  .آيد مي
ر ميان قومش و حتي در ميان دشمنانش د �داستان زندگي رسول خدا 

آاليشي بود كه حتي قبل از  او انسان درستكار، امين و پاك و بي معروف است،
او كه ! توان قبول كرد چگونه مي. نبوت هيچ انگيزه فاسدي از او سر نزده است
بلكه حتي در دوران كودكي و  ،پيغمبري مرسل و همسري بزرگوار، پدري مهربان

كه او را خداوند به  چرا ،كار باطلي و لهو و لعبي سر نزده استجواني از او 
و او خدايي است كه  ،و فرمودهو در مورد انيكوترين صورت تربيت كرده است 

�y7: گوترين راستگويان است فرموده استراست ¯ΡÎ) uρ 4’ n? yès9 @, è=äz 5ΟŠÏà tã ∩⊆∪�. )4: لمق(  

  .»ترين خلق و خوي هستي بدرستي كه تو بر عالي«
  آيا بعد از اين همه سخن باز جاي سخن ديگري باقي است؟

دهنـدة   نجـات داند كه چنين كاري زشت از كسي كه  و كدامين عقل جايز مي
نـده  اش و برافراز ت از جايگاه خوابيدهبشريت و مصلح انسانيت و برانگيزندة فضيل

 كنندة مردم بسوي خداي حق هدايت ،و حق و اخالق، محمد مصطفي پرچم عدل
  وجود آمده باشد؟ب

سـرايان از دروغ و باطـل    بدون شك عقلهاي سالم، بـه بطـالن آنچـه كـه يـاوه     
شان هيچ چيزي جز آنچـه كـه انديشـه     و در سخنان. دهد بافند، حكم قطعي مي مي

آنـان كـالم   . خودشان را رد كند و توطئه خودشان را بر خودشان برگرداند، نيست
. انـد كنند كـار خـوبي انجـام داده     ل ميياسازند و خ حق را از طريقش منحرف مي

سـازد كـه    شان به آنان وعده داده و آنان را آرزومند مـي  هاي شيطاني كه نفس چرا
زرگوار در ديـن اسـالم خواهنـد    بزودي به اهداف پليدشان در طعن به اين رسول ب

  .اما بعيد كه بتوانند به آرزوهايشان برسند رسيد،
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ايسته بوده و اهداف و مقاصدي شريف و پيوندي ش در حقيقت در اين ازدواج
اساسـي شـريعت را   هاي  خداوند در اين ازدواج يكي از اصول و پايه. بزرگ دارد

  .كه مردم از آن غافل بودند، بيان داشته است
و اين همان ازدواجي بود كـه در آسـمان پيونـد خـورده و پروردگـار آسـمان       

ن فرستاده و بـه رسـول خـود    آيات و داليل روشني از طرف خود را براي انجام آ
رسول خدا هم آن را اجرا نمود و دستور خدا تنفيذ آن را داده كه در نتيجه  دستور
 از ند سبحانوخود كه خدا در روايت است كه زينب به ازدواج. شدني است انجام

را منعقد ساخته بود، در برابـر سـاير زنـان حضـرت رسـول       باالي هفت آسمان آن
  .دكر افتخار مي �اكرم 

كه زينب بر سـاير زنـان رسـول     اند ثين روايت كردهو امام بخاري و ساير محد
 ا رسول خدا توسط خانواده شـما بـود،  پيوند شما ب: گفت كرد و مي خدا افتخار مي

تو  بر .ي هفت آسمان به عقد رسول درآورددر حالي كه مرا خداوند متعال از باال
شنود شـود و تـو نيـز از خـدا خشـنود      خداوند از تو خ !مؤمنان ردمبارك باد اي ما

  .گردي
و درود خدا بر همسر تو اي رسول پاك و امـين و اي سـرور  رسـول و امـام و     

  .آل و اصحاب او هادي و بر
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  �» رمله دختر ابوسفيان اموي«ام حبيبه 
با حضرت ام حبيبـه رملـه    �در سال ششم يا هفتم هجري پيغمبر گرامي اسالم 

ت و او بزرگ قريش و رئيس مكـه و دشـمن سرسـخ    ،ددختر ابوسفيان ازدواج كر
توز پيغمبر و قومش بنوعبـد شـمس كـه دشـمن      مسلمين در آن زمان و دشمن كينه

هاشم قوم پيغمبر خدا بوده و در مقابل پيغمبر و دعوت اسالمي ايستادگي كرده  بني
ين دعوت با اين دين بكار گرفته تا پيغمبر خدا را از ا و تمام توان خود را در مقابله

بود، بازدارند در صورتي كه هرگز نتوانستند در ايـن  جانب خداوند  مبارك كه از
نشـيني   خـوردگي عقـب   بلكه با تمام يـأس و حسـرت و شكسـت    ،موفق شوند كار
  .كردند

 ،گرويدند كه از جمله آنـان  مردان و زناني از اهالي مكه به اسالم ،در آن زمان
خوبي پذيرفت و از ترس پـدرش  ه را ب ي ديندختر ابوسفيان بود، ويكي ام حبيبه 

بخاطر حفظ دين عزيزش همراه با شوهرش عبيداهللا بن جحش بـه سـرزمين حبشـه    
  .لذا ام حبيبه نيز به همراه او به حبشه رفت ،شوهرش نيز مسلمان بوده. هجرت نمود

اما در سرزمين حبشه خداوند اين شوهر را گمراه كرد و از دين حنيـف اسـالم   
و وقتـي كـه    ي جسـت، ام حبيبـه از او تبـر  . به كـيش نصـرانيت گرويـد   برگشت و 

شوهرش از او درخواست كرد به او بپيوندد، ام حبيبه درخواست او را نپـذيرفت و  
بلكه بر دين خود اسـتوار مانـد و بـه آيـين      نگشت،هرگز راضي به قبول انديشة او 

هـزاران  ه و در حالـت تنهـايي و غربـت در سـرزمين حبشـ      ،اسالم خـود چنـگ زد  
ها و رنجها با سـپر   مشكالت و گرفتاريها را به جان خريد و در قبال همة اين سختي

محكم صبر و شكيبايي ايستاد و خم به ابـرو نيـاورد و از همـه مهمتـر او از غلبـه و      
و  ،سركوبي پـدرش كـه در آن روز سـردار و بـزرگ و سـرور مطـاع قـريش بـود        

ستين رسول خدا و خصـم سرسـخت   همچنين از خشم مادرش يعني هند دشمن نخ
و عليه رسـول خـدا بشـوراند    سي كه هميشه سعي داشت مردم را برآن حضرت، ك

  .رشان را نسبت به او زياد كند، در هراس و ترس و نگراني بودتنف
اش سـخت هراسـان    همچنين ام حبيبه از غلبه و سركوبي و شماتت قوم و قبيلـه 

اندازد شـماتت دشـمنان    به وحشت ميترين چيزي كه انسان عربي را  و سخت ،بود
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اي بـر   قهعزا، بسان صا همه اين عوامل وحشت نسبت به او در حال گرفتاري، است
  .سر اين بانوي مؤمنِ صبور فرود آمد

و اين . همسرش در همانجا در حال ارتداد بر كيش نصرانيت از دنيا رفت
اه به خداي خويش پنلذا ! داند چه كند ماند و نمي مؤمنه، تنها، آواره، غريب مي

سپارد و بر او توكل  دارد و كارش را بدو مي ميبرد و دست نياز بسوي او بر مي

�tΒ كند كه مي uρ ö≅ ©.uθtG tƒ ’n?tã «! $# uθßγsù ÿ… çµç7 ó¡ym� » همانا هركه بر خداي خويش

  .»توكل كند پس خدا برايش كافي است

ــادش رســيد، و عهــده  ،آري ــه فري ــد ب ــرا خداون ي هميشــه او را دار او شــد و ب
مادامي كه او امر خود را تنها و تنها به او تعـالي سـپرد و    ،داري و حمايت كرد نگه

  .به نيكي بدو توكل كرد
آور او  اوضاع و احوال اين بانوي بزرگ و حالت حـزن  پيغمبر مهربان اسالم از

پس قلب بـزرگ وي بـر حالـت او رقـت آورد، لـذا اراده كـرد بخـاطر         ،آگاه شد
تـرين پـاداش را    به صبر و تحمل و استقامت و جهاد و تالشهايش عالي پاسخگويي
  .تقديم او كند
ه اي به نجاشي پادشاه حبشه نوشـت تـا او را بـ    نامه �رسول اسالم  ،بدين خاطر

ام حبيبـه بـا شـنيدن    . ه ابالغ كردام را به ام حبيبنجاشي اين پيغ. ازدواجش درآورد
 تمـام انـدوه او بـه شـادي     ر پرواز كنـد و ن خبر نزديك بود از خوشحالي و سرويا

بـه   مبدل گشت، و به نهايت شادي شد و همه دل شكستگيهايش جبران شدتبديل 
  .داند را نمي اي كه جزء خداوند دانندة غيب و آشكار احدي مقدار آن اندازه

سپس نجاشي بر او كرامت نمود و لطف و احسان بوي نمود و از جانب رسول 
ار كابين او كرد و با هداياي پرقيمتي كه بوي عطا نموده بـه  صد دينرچها �اسالم 
هنگامي كه ام حبيبه بـه  . ت مكه روانه سفر كردعزشراحبيل بن حسنة مرد با اتفاق 

و در اين ازدواج بزرگ  ود پيغمبر خدا با او ازدواج نمود،مدينه منوره بازگشت نم
  .حضرت عثمان بن عفان واليت عقد نكاح را بعهده داشت

فتار رسول خدا در ايـن ازدواج بـا   همه انديشمندان از ر بايد به شگفت آيند،و 
ر و انديشـه بـود و شـايد اگـر عنايـت      فكـ حكمت، آن ازدواجـي كـه بـه نهايـت ت    
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بود، ارزش و مقام اين ازدواج بـه ايـن حـد     پروردگار آسمان و نور هدايت او نمي
  .رسيد نمي

اميه را نسبت به خود فرو  بني ت عداوتل اسالم با اين ازدواج توانست شدرسو
ول خـدا را شـنيد   و در روايت است، هنگامي كه ابوسفيان خبـر ازدواج رسـ  . نشاند
حـال  هر در »شـود  بينـي او بـه خـاك ماليـده نمـي      مردي اسـت كـه  او شـير «: گفت

  .افتخار نمود و شايستگي وي را انكار نكرد �ابوسفيان به وجود رسول اكرم 
سـول خـدا ايـن بـانوي مجاهـد نيكوكـار صـبور را        و در اين ازدواج بود كـه ر 

و و قـوم او  سـختي نجـات داد و بخـاطر ارزش ا    ستاري نمود و او را از اين تنگناپر
اهـي  اميه ر آئينه بنيسپرد هر او را به غير همتايش مي و اگر براي خود اختيار نمود،

 آتـش افـروزي و شـوراندن قـوم خـود     انگيـزي و   يافت براي آشوبگري و فتنـه  مي
ضـعف قـدرت    عليه مسلمانان، آن مسلماناني كه در آن زمان بر تعـداد انـدك و  بر

  .بودند
درحالي كه ايـن زن بـه سـن پيـري      ،و پيغمبر بزرگوار با اين زن ازدواج فرمود

  .رسيده بود
گويان و كساني كه بـه   سرايان، دروغ از اين بيان مجالي براي سخن ياوهآيا بعد 

صـوم اثـري از   پـاك و مع ه در تعـدد زوجـات نبـي    كنند ك غ و باطل گمان ميدرو
ياهي هسـتند  هاي سـ  وجود دارد؟ بدون شك اين قلب هواي نفس و شهوت است،
هـاي   هگرفته و چراغ راهنماهاي حقيقت تغيير كرده و پـرد  بركه سياهي آنها را  در

  .مي از افترا و گمراهي بر آن انداختيضخ
مونه بزرگ انساني است دد، نمتع بزرگوار و ازدواج او با زناندر سيرت رسول 

سازد كـه در جلـوي ايـن ديـن      مي سود نسبت به اسالم را مجبورتوز ح كه هر كينه
الهي، ديني كه قلوب زنان و مردان مؤمن را مملو از نـور و روشـنايي نمـوده و بـه     

  .اند، به سجده افتندحمت و انسانيت اين دين يقين كرده عظمت و ارزش و ر

�¨βÎ) šÏe$!$# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈n= ó™M} $#�  

  .»همانا دين نزد خدا تنها اسالم است«
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 گذاشته است تاريخ اسالمي براي ام حبيبه حادثه عجيب و زيبايي را به يادگار
كه براي من شايسته نيسـت از آن بگـذرم و ذكـري از آن را بـراي مـردم بـه ميـان        

  .دارددر صورتي كه اين حادثه درس بزرگي با خود به همراه  ،نياورم
و اين موضوع ما را بر قدرت تأثير اسالم در نفوس آراسته به روح ايمان نشـان  

كنــد بــه تحقيــر و  دار مــيآن ايمــاني كــه شــخص آراســته بــه آن را وا ،دهــد مــي
  !و اينك آن حادثه .حتي فرزندان، پدران و قبيله خود شمردن همه چيزناچيز

كـرد   لي كـه گمـان مـي   روزي ابوسفيان به منزل دخترش ام حبيبـه آمـد در حـا   
پدري مهربان بوده و آن مقام بلندي را كه در قلب دختر نيكوكـارش نسـبت بـه او    

پس به منزل ام حبيبه داخل شد و چون خواسـت بـر روي فـرش او    . يابد داشته، مي
لـذا پـدرش   . بنشيند، آن را جمع كرد و نگذاشت دست پدرش به آن فرش بخورد

؟ يـا  دهي اين فرش را از پدرت ترجيح ميو آيا ت ،اي دختر: خشمگين شد و گفت
دهـم   بلكه آن را بر تو ترجيح مـي : داني؟ فوراً جواب داد مرا از آن بهتر ميكه  اين
ابوسـفيان  . و تـو فـردي كـافر و نجسـي     اسـت،  �كـه آن فـرش رسـول خـدا      چرا

. بزرگي به تو رسـيده اسـت   كه بعد از من شر مثل اين: خشمگين شد و به او گفت
بلكه خير و نيكي بـه مـن    ،نه به خدا شري به من نرسيده: ام حبيبه گفتپس از آن 
ايمان درس درستي از ايمان به پدرش رهبر در آن لحظه اين بانوي با رسيده است،
درهم كوبيد و استخوانهايش  ارسي كه همه نيرو و توان ابوسفيان مشركان داد، در

و . ديـده سـاخت   و زيـان م و را ناكـا ارا خورد كرد و عظيمتش را منهدم سـاخت و  
خود در حال پيروزي و خوشبيني بازگشت نمـود و همـه مـردان و زنـان مـؤمن بـا       

و بيشتر پـي بـرده   شنيدن اين خبر و دانستن اين جريان به عظمت و ارزش ام حبيبه 
و اين روح . بزرگي ياد كردند پس مردم او را به مكانت او در بين مردم باال رفت،

ر او رشد دادند و نهايت كـار بـه جـايي رسـيد كـه پـدرش       دار اسالمي را د جهش
سـان  دل او را بدست آورد و به او اح �خدا كه رسول  و پس از اين ،مسلمان شد

  .مسلمان خوبي گشت نيكي نمود، و
روز فـتح و  او را گرامـي داشـت و در آن    �و در روز فتح مكـه رسـول خـدا    

�* (�&, ��& %$� %�) �' �& %$� �#"!  ��	�« :دپيروزي منادي رسول نداز� +
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&�) *�و هركه به منـزل   ،هركه به مسجدالحرام وارد شود در امان است« »/.-�, �
  .»ابوسفيان وارد شود در امان است

اي را به بهترين روش  دين مبين اسالم با بخشش و گذشتش هر ستيزه و اينچنين
 هكـه را  تا جـايي  و دهد، اليق خودش قرار ميكند و هركسي را در مقام  خنثي مي

و ايـن ازدواج بزرگـوار بـا مـادر     . كنـد  دارد در ميان مردم انس و الفت ايجـاد مـي  
ــد      ــالت محم ــت رس ــل عظم ــه دلي ــان، ام حبيب ــي و    �مؤمن ــر و تيزبين ــد نظ و بع

دان و زنـان مـؤمن و مسـلمان    رانديشي و عظمـت لطـف و رحمـتش را بـه مـ      ژرف
  .رساند مي

 شان گرداند و بهشت جاويدان را روزي خداوند از همه آن مؤمنان راضي شده
  .ترين يار و ياور است همانا خداوند تنها عالي و آنان را به نصرت خود ياري كند،
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  �جويريه دختر حارث 
مصـطلق   ضـرار سـردار قبيلـه بنـي     رث بن ابيابا جويريه دختر ح �رسول خدا 
  .ازدواج كرد
رين و تـ  از شـديد  زن مسافع بن صـفوان مصـطلقي بـود و همسـرش     جويريه بيوه

تـرين شـخص نسـبت بـه رسـول       و مسـلمين و دشـمن   تـرين دشـمنان اسـالم    سخت
وي در روز جنــگ مريســيع كشــته شــد و زن خــود را بجــا  بــود، بزرگــوار اســالم
شـده معمـوالً يـا    ست مسلمانان اسير شد و زنـان اسير كه اين زن بد گذاشت تا اين
و هـيچ   شـدند،  به كار گرفته ميو يا به عنوان خدمتگذار و نوكر  شدند ميفروخته 

آزاد نبود و همه آنـان از نعمـت آزادي بجـز از طريـق     برابري بين آنان و بين زنان 
  .شان محروم بودند مكاتبه و خريد نفس خود از مالكان

نهـادن بـه ايـن     اسالم تصميم به گرامي داشـت و ارج رسول مكرم  ،بدين خاطر
و بـين زنـان زاد تسـاوي برقـرار     اين زنان گروه از زنان اسير نموده بدين وسيله بين 

شكل از خودگذشتگي و سماحت اسالمي را ترسيم ترين  و براي مردم عالي كرد،
نمود و آن امنيت و آسايش و نعمت و عدالت كه دين اسـالم در بـين مـردم قـرار     

پيغمبر بزرگوار اسالم با اين زني كه بعنـوان يـك    ،بنابراين. داده است، عنوان كرد
و . و با اين مسئله درس عملي بسيار عميقي را بـه مـردم داد   ،ود ازدواج نمودبرده ب

اذهان مردم نسبت بـه حقـارت بردگـان      وهمه آنچه كه در تصورات  ،بدين وسيله
همـة اذهـان را پـاك     و. كوچك شمردن شـأن زنـان اسـير شـده بـود، از بـين بـرد       

ن بعدي آموختند و در نتيجه اصحاب بزرگوار آن حضرت و همه مسلمانا ساخت،
كه چگونه بايد ارزش و حقوق اصحاب بيت و كدبانوهاي منزل و سروران داخـل  

ها را حفظ نموده و چگونه بايد هميشه احترام بزرگان و ثروتمندان و سروران  خانه
ريـه از جملـه اسـراي    و جوي. اند، نگه داشـت ومي كه ذليل شده و به اسارت رفته ق
او وصلت نمود تا اصحاب و ياران او بعد از او به او  پيغمبر خدا با مصطلق بود، بني

الحمدهللا عمالً اصحاب آن حضرت ترك نكردند هيچ كاري را كـه   و ،اقتدا كنند
وش و طريـق او حركـت   بلكـه بـر ر   ،رسول خدا، آن حبيب مطاع انجـام داده بـود  

ل خـدا بـا   وسبعد از ازدواج ر .كردند ت او حرف به حرف بيرون مينموده و از سن
شان، كليه زنان اسير شـده   جويريه جملگي مسلمانان به پاس احترام رسول محبوب
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يـن عفـو عظـيم و    ات بلنـد و  مصطلق اين هم وقتي بني. اد كردندبني مصطلق را آز
ول او اين كرامت عالي را مشاهده كردند، جملگي مسلمان شـده و بـه خـدا و رسـ    

و در حـديث  . خـود گشـت  تـرين بـانو بـر قـوم      بركـت و جويريه پر ايمان آوردند،
كـه   انـد از حضـرت عائشـه، بـه ايـن     كه امام بخاري و مسلم روايت كرده صحيح 

 ق بدسـت رسـول خـدا اسـير گشـته بودنـد،      مصـطل  كه زنان بنـي وقتي : ايشان گفت
بـه هـر   . م تقسيم كردرسول خدا پس از استخراج خُمس بقيه چيزها را در بين مرد

كه جويريه دختـر حـارث بـن     داد تا اين م و به هر پياده يك سهمسواركار دو سه
سپس جويريه به خدمت رسول خـدا آمـد و   . افتاد يسضرار در سهم ثابت بن ق ابي
مصـطلق   ه دختر حارث سـرور و آقـاي قـوم بنـي    من جويري !اي رسول خدا :گفت

نُـه ورق طـال    مـرا بـه   ثابت. داني كه چه باليي بر سر من آمده است هستم و تو مي
رسول خدا . ، پس به من كمك كن تا بتوانم خودم را آزاد كنممكاتبه كرده است

هم  :آن چيست؟ فرمود: خواهي؟ جويريه گفت ا نميرآيا بهتر از اين  :عرض كرد
يـا رسـول    ،بلـي : پس گفت. كنم پردازم و هم با تو ازدواج مي پول خريد تو را مي

  .بدان كه اين كار را كردم: سپس رسول خدا گفت. اهللا
آيا خويشان رسول خدا بردگان مـا  : پس با خود گفتند ،مردم رسيد اين خبر به

شـان بـود آزاد    طلق در دسـت مصـ  از اسـراي بنـي  هركسـي كـه    باشند؟ بدين خاطر
تا جايي كه صد خانوار از يوغ اسارت به سبب ازدواج رسول خدا با دختر  نمودند،
  .شان آزاد شدند سردار قوم

ويريه از عابدترين امهـات مـؤمنين   در روايت است كه مادر مؤمنان حضرت ج
امثال : و گفت دو در روايت است كه پدر جويريه به خدمت رسول خدا آم. بودند

رسـول  . دختر من نبايد به اسارت و بردگي گرفته شود، پـس لطفـاً او را آزاد كـن   
خدا به پدرش دستور داد كه اين خبر را به جويريه برسان، پدرش از اين برخـورد  

ند گشت و ايـن خبـر را بـه جويريـه رسـاند، امـا جويريـه خـدا و         رسول خدا خرس
  .رسولش را انتخاب كرد
حمـت عظـيم و رفتـار    با انصاف بنگر به دور انديشي، ر ،هو حاال تو اي خوانند
تـرين و   در مـورد ايـن زنـي كـه در اصـل همسـر سرسـخت        �نيك رسـول خـدا   

  !ترين و شديدترين دشمن براي رسول خدا بود لجوج
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 و همين امر باعـث شـد   ،خدا به او نيكي نمود و او را گرامي داشتپس رسول 
ر شـود و گـروه   گ تا نور ايمان در قلب او و در قلب اهل و عشيره او به نيكي جلوه

  .آيندگروه در دين خدا در
روزي دعوت مبارك خود در بين و اين همان چيزي است كه پيغمبر خدا از پي

يـن، جـاي سـخني بـراي كسـي هـيچ خردمنـدي        آيا بعد از ا. اميدوار آن بود مردم
 توانـد بيابـد؟ بـه دور    نظري واالتر از آنچه كه پيغمبر خـدا بـه آن نگـاه كـرد، مـي     

پيغمبـر   زگز ممكن نيست كسـي بـه غيـر ا   هرگز و هر! انديشي و حكمت بزرگش
ها را براي خدايي  خدا بتواند نظري همانند اين نظر ارائه دهد، آن نظري كه پيشاني

به پـاس عظمـت    دانست به سجده واداشت، كه نمي ولش ياد داد آنچه راكه به رس
بينـد و   مـي  �احسان رسول خدا محمد  آنچه كه از حكمت و رحمت و عدالت و

كه ما را به پيـروي   آن ،حد براي آن پروردگار جهانيان اس بيپسشكر و . شنود مي
  .اين رسول امين هدايت كرد
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  �بن اخطب   صفيه دختر حيي
الحقيـق   زن كنانـه بـن ابـي    بـا صـفيه دختـر حيـي بيـوه      �بزرگوار اسالم  پيغمبر
او از  نضـير بـود،   حيي سرور و سـردار و بـزرگ قـوم بنـي    پدر صفيه . ازدواج كرد

صـفيه در جنـگ خيبـر اسـير شـد و بدسـت        هاي آن قبيلـه بـود،   يفترين خانوادهشر
كه اهل رأي و  ينپس از آن دحيه از سهم خود او را گرفت، مگر ا. مسلمانان افتاد

! يا رسول اهللا :مشورت از صحابه كرام اجتماع كرده و به رسول خدا عرض كردند
قريظه است پس جز براي تو، براي كسي ديگـر   نضير و بني اين بانو بزرگ قوم بني

  .شايسته نيست
كـه ايـن بـانوي شـريف و      پيغمبر مهربان نظر آنـان را نيكـو پنداشـت و از ايـن    

تـر از اوينـد بصـورت     ساني كه از جهت منزلت و مقـام پـايين  بزرگ قوم در بين ك
گزيـد و آزادش  پس او را براي ازدواج خود بـر  . نستاسير و برده باشد، ناپسند دا

  .كرد
به اين زن احسان و نيكويي نمود و تا جايي به او لطف نمود كه  �پيغمبر خدا 

كه رسول اسـالم   و در روايت است. حتي از اهل و خويشان خود او را ترجيح داد
بودن به حضرت  ماندن و وابسته اش و بين خانوادهشدن و الحاق به او را در بين آزاد
صفيه با اين احسان مقابله به مثل نمود و لذا خـدا و رسـولش   . رسول آزاد گذاشت

ت قلبي كه قبالً و همچنين آن محب ،آوردن خود را آشكار كرد اسالمرا برگزيد و 
ت و اطاعت امر كه نسبت به اين و خلوص ني. آشكار ساختالم داشت، به دين اس

و اهل و قبيله و قوم خود را براي هميشـه تـرك   . رسول گرامي داشت، اعالم كرد
  .كرد

ه هنگـامي كـه صـفيه بـ    : كنـد كـه گفـت    ابراهيم بن جعفر از پدرش روايت مي
ــه او گفــت خــدمت رســول خــدا رفــت، پيغمبــر خــدا  ــا لحظــه  ،آري: ب پــدرت ت

اي رسـول خـدا،   : صـفيه گفـت  . از دشمنان سرسخت يهودي من بود شدنش كشته
  :فرمايد خداوند در كتاب خود مي

�Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t'÷z é&�  

  .»كشد هيچ نفسي بار گناه ديگري را بدون نمي«
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قبـول كـردي، مـن    اگر تو دين اسالم را . انتخاب كن: سپس رسول خدا فرمود
 رم، و اگر تو دين يهود را بـر گزيـدي، شـايد كـه تـو را     دا براي خود نگه مي ارتو 
من عاشـق اسـالمم و    !اي رسول خدا: گفت. كردم تا تو به مردمانت بپيونديآزاد 

كه من در حال حاضر  چرا ،كه تو مرا دعوت نمايي تو را تصديق كردم قبل از اين
پـدري و   كه من نـه  چرا ،در منزل تو هستم، من ديگر نيازي به دين يهوديت ندارم

تو مرا در بين اسالم و كفر مخير نمودي، پس بـدان كـه خـدا و    . نه مادر زنده دارم
راوي . تر هسـتند  ه سوي قومم دوست داشتنيرسولش برايم از آزادي و بازگشت ب

 سول خدا او را براي خود نگـه داشـت، و بـدين صـورت ايـن زن     پس ر: گويد مي
كـه ديـن    و ايـن . سـالم اسـت  ارزش و اصالت روشني بر عظمت و بزرگـي ديـن ا  

طـق در آنهـا نفـوذ    هاي ناپاك جنگيد تا توانست بـا عقـل و من   مقدس اسالم با قلب
ها را محو كند، پس الزم است  اگر زماني باطل توانسته بود قلب كرده و جا بگيرد،

  :حق در بعضي اوقات آن را آشكار نمايد

�ö≅ è% uρ u!% ỳ ‘,ysø9 $# t,yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈t6ø9 $# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ ÏÜ≈ t7ø9 $# tβ% x. $]%θèδ y— ∩∇⊇∪� )81 :اإلسراء(.  

  .»بگو حق آمد و باطل رفت، همانا باطل رفتني است«
آيـا در ايـن ازدواج   ! گويند اهل انصاف در باره اين ازدواج چه مي ه نظر شماب

  ستي و هدايت و رشد نيست؟در هيچگونه حكمت و
ند، احسان و نيكويي بدون شك رسول خدا به آن يهودياني كه به او بدي كرد

ترين پاداشـها را تقـديم    خاطر ايمان و اسالمش عاليه نمود و به اين زن درستكار ب
 ،خود نسبت به رسول اسالم كشته شده بود كه پدرش بر دشمني در صورتي ،كرد
خباثـت و لئـامتي كـه     نآ ن سرشـت و طبيعـت يهوديـان خبيـث اسـت،     كه ايـ  چرا
توزي و حسادت و  ه براساس شرارت و كينهكساني ك اساس آن بزرگ شده اند،بر

در . ن آفريده شده اندنفاق دشمني و عداوت با مسلمانان و رسول پروردگار جهانيا
متصـف بـه   شان خبر داده و آنها را بـه صـفتهاي كـه     كريم از خطراتحقيقت قرآن

كـه هـيچ تبـديلي بـراي      و قابل تبـديل نيسـتند، چـرا    آنند و بر آن آفريده شده اند
  .الهي نيست، آگاه كرده استخلقت 

هيچگـاه يـك يهـودي بـا     : نيز در مورد يهوديان فرموده است �و پيغمبر خدا 
  .كه آن يهودي قصد قتل آن مسلمان را كرد مگر اين ،يك مسلمان تنها نشد
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بـر دارد كـه بـه جـز انديشـمندان و      اين فلسفه واال را در �ازدواج رسول خدا 
  .كنند صاحبان خرد درك نمي

. شان معلوم و مشهود اسـت  ، همه صفات و كفر و عناد و دشمنيكه يهود نبا اي
كسي نيسـت كـه از سرشـت نيـك و خـوب خـود كـه         �با اين حال، پيغمبر خدا 
عكس رسـول  بلكه بـر  ن خلق فرموده، بخاطر عداوت بيرون رود،خدايش او را بدا

كنـد و   هـا مـي  كند و آنان را در خباثت و پستي و بديشان ر اسالم به آنان نيكي مي
زدن بـه اسـالم و    ضربه توانند دستاويزي براي نميوقتي كه  ،پيچند آنان بر خود مي

ه ما را از آسيب و گزند اين گروه گمراه نگه مخداوند ه. پيغمبر و اصحابش بيابند
قبل از هزار و چهار صد سال بـه خطـرات و    هو ما را به راه راست اسالمي ك! دارد

امـا  . هـدايت كنـد   اسـت، ه شان نسبت به ما آگـاه فرمـود   گمراهي و كفر و دشمني
شـان   ما مسلمانان امروز از وصيت قـرآن و تحـذير مـا از بـديها و شـرارت     فانه متأس

و پروردگـار خـود را فرامـوش     ،مان غافـل مانـديم   پيروي نكرده و از حقيقت دين
كـه   كرديم و مال و زن و فرزند و مطامع دنيا ما را تا جايي بـه خـود مشـغول كـرد    

شـان را ذليـل و    شود، خداونـد همگـي   ايشان چنين است كه مشاهده ميوضع ما با 
  .نابود گردانده و عاقبت امرشان را به زيان رساند

  .و بر آل اصحاب و ياران او باد مصطفي درود خدا بر سرور ما محمد
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  �ميمونه دختر حارث هاللي 
يمونه دختر حـارث  با حضرت م �در اواخر سال هفتم هجري پيغمبر بزرگوار 

  .و اين ازدواج در مكة مكرمه در هنگام عمرة قضاء صورت گرفتازدواج كرد، 
وي زنـي  بـا او ازدواج فرمودنـد،    �خـدا  اين زن آخرين زني است كه رسول 

همانـا  : گفـت  در مورد وي مي �حضرت عايشه پارسا و عابد بود، ام المؤمنين 
  .به خويشان خود بود نسبتتر  عاطفهاو از ميان ما باتقواتر و با

هـا   ميمونه در جنگ تبوك در صف مجاهدين اسالم بود و به پرستاري زخمي
  .نمود پرداخت، و در راه خدا نهايت تالش و كوشش را مي و دلجويي بيماران مي

پرستاران زن  ها گروه زني است كه براي پانسمان زخميگفته اند كه وي اولين 
به مجاهدان در ميـدانهاي  م مجروحان و كمك و براي پانسمان زخ، را تشكيل داد
آورد،  مجروحين آب ميكه براي و در هنگامي كرد،  و شرافت قيام ميبزرگواري 

و اگر دشمن بر وي اصابت كرد و بر زمين افتاد، در ميدان كارزار تيري از تيرهاي 
  .رسيد مي بود چه بسا به قتل خدا نميلطف و عنايت 

خـدا و  بري زن حضـرت عبـاس عمـوي پيغمبـر     حضرت ميمونه خواهر لبابة ك
  .باشد مي �خاله عبداهللا بن عابس 

ي در روايـت اسـت كـه عمـو    «: فرمايد عالمه مرحوم سيد محمد رشيد رضا مي
همسـر خـود   را جهت ازدواج با خـواهر   �پيغمبر خدا حضرت عباس رسول خدا 

عقـد   خـدا تشويق كرد، و خود حضرت عباس با اجازه رسـول  فضل  لبابه كبري ام
و اگـر حضـرت عبـاس در ايـن ازدواج     نكاح را براي حضرت پيغمبر جاري كرد، 

هيچگاه براي ارضاء همسـرش در بـه ازدواج درآوردن   ديد،  مصلحت بزرگي نمي
  .»ورزيد ل خدا اين همه اهتمام نميخواهر همسرش براي رسو

 را انجـام عمل نيز مصلحت و خير در اين بود كه رسول خدا ايـن ازدواج  و در 
. كامالً به قوم هاللـي نزديـك شـود    �دهد، و همين امر باعث شد كه رسول خدا 

رسـول خـدا را مـورد    قوم هاللي اين مردانگـي و حمايـت و بزرگـواري    بنابراين، 
و گشـتند،  دسته دسته به دين اسـالم داخـل   ستايش و ارجمندي قرار داده و سپس 

رفت در ركـاب   كه او ميهرجايي بعد به ياري و همكاري رسول خدا بپا خاستند، 
اين بانو در هنگامي كه رسول خدا با اين بانو وصلت فرمود، كردند،  او حركت مي
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آيا در چنين ازدواجهايي پس اي خواننده بزرگوار، . سن پيري و سالخوردگي بود
بلكـه تنهـا و تنهـا فضـيلت،     تـوان يافـت؟    اي از هواي نفسـاني و شـهوت مـي    نشانه

پيغمبـر  عاطفه، رحمت، سياسـت و تيزهوشـي بـود كـه      نيكي، احسان،جوانمردي، 
ش را انجــام دهــد، ازدواجــي كــه خــدا را وادار نمــود، هماننــد ايــن ازدواج بــاارز

ه عمق نظر و علو هدف و احسان نيك رسول خدا نسبت به زنان باايمـان  دهند نشان
  .است

 ف و مقاصد رسول خدا نبود، پس هيچگاه ايـن جزو اهدااين مطالب اگر واقعاً 
مخصوصـاً ازدواج بـا ايـن زنـان بيـوه       كـرد،  نيازي نمـي  اجهايي او را بيوچنين ازد

اگر . اش دختران باكرة زيبا بودند سالخورده، در حالي كه چقدر در بين قوم و قبيله
شـهوت اثـري در ازدواج پيغمبـر خـدا بـا ايـن زنـان بيـوه كـه           وبراي هواس نفس 

آئينه بجاي اينـان بـا   هر. باشد � شان سالخورده بوده غير از حضرت عائشه همه
و چه بسيار بودند كساني كه دوست داشـتند كـه   . فرمود رو ازدواج ميدختران زيبا

 او كـه محبـوب دلهاسـت، او كـه    . داشـت  پيغمبر خدا با آنان پيوند مصـاهرت مـي  
او كه موصوف به صفات  ،هر نفسي است، او كه معروف به امانتداري است محترم

  .زهوشي با شرافت درستكار استكمال و نجابت و تي
كه بخاطر شهوت و هواي نفس به سوي  واالتر است از اين �اما آن حضرت 
و بسيار باالتر و بزرگتر از آن است كه بـراي اشـباع غرايـز     ،ازدواجي كشيده شود

  .نفساني دست به ازدواج زند
معصوم گويان در مورد پيغمبر  زار مرتبه حاشا از آنچه كه بيهودهپس حاشا و ه

و رسولي كه خداوند او را به كمال رسانده و رسالت نبوت را بـا او پايـان رسـاند،    
  .گويند مي

و اصالً چگونه ممكن است خاتم انبياء و پيـامبران داراي چنـين صـفات نقـص     
كسي است كه خداوند او را تربيـت نمـوده و او    �در حالي كه رسول خدا  ،باشد

وجـودي كامـل درآورده و در مـورد او اينگونـه     مثابـة  ه را انسان كامل ساخته و بـ 
  :گواهي داده
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  .»و بدرستي كه تو بر اخالق بزرگ هستي«
  :فرمايد و همچنين مي

�$̈Β tβ% x. î‰£ϑ pt èΧ !$t/ r& 7‰tnr& ÏiΒ öΝ ä3Ï9%ỳ Íh‘ Å3≈ s9uρ tΑθß™§‘ «! $# zΟ s?$yz uρ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# 3 tβ% x. uρ 

ª! $# Èe≅ ä3Î/ >ó x« $VϑŠ Î= tã ∩⊆⊃∪�  
اتم پيامبران بلكه او رسول خدا و خ ،محمد پدر هيچ يك از مردان شما نيست«

  .»چيزي آگاه استاست و خداوند بر هر
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  پايان
  :خداوند تبارك و تعالي فرمود

�ö≅ è% uρ u !% ỳ ‘,ysø9 $# t,yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6ø9 $# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# tβ% x. $]%θèδ y— ∩∇⊇∪�  
  .»بگو حق آمد و باطل رفت، همانا باطل رفتني است«

و بدين وسيله حق و حقيقت براي آناني كـه چشـم حـق بـين دارنـد، روشـن و       
 انديشان و دروغگويـان و  رويان و كجكه دوآشكار گرديد و همه آن اقوال باطلي 

  .بافند از بين رفت و نابود شد نان ميساير دشم
د را هميشـه  ازدواجهاي خـود بـا زنـان متعـد     ه آندر هم �م اسالم پيغمبر معظ

مصلحت دين، قانون اسالمي و شريعت الهي را در نظر داشته و هدفش پيوند قلبهـا  
ناشـويي توانسـت بزرگـان و    اهرت و زمصـ بسوي دين خدا بود كه بـه وسـيله ايـن    

  .اشراف قبايل و عشاير مختلف عرب را بسوي خود كشاند
كردن بـا زنـان را   زيسـتن و چگونـه رفتـار   مـردم چگونـه    كه بـه  نكته ديگر اين

نمـوده و   را حفـظ و به مردم ياد داد كه چگونه بايد ارزش و احترام زنان  آموخت
كه بيـان   و همچنان ،شان عدالت، رحمت و شفقت اسالمي را مراعات نمود در بين

يك از ازدواجهاي آن حضرت اهداف و مقاصد خاص سياسـي و  كرديم براي هر
اجتماعي بود كه رسول اسـالم منظـر نظـر خـويش را بسـوي آن      ديني و يا اهداف 

  .انداخت و در نتيجه به هدف اصابت كرد
ران ي دوليه زندگي خود يعنكسي بود كه دوران او رسول گرامي اسالم ،آري
ت و بزرگي سپري كـرد و هـيچ يـك از    دي و عزوبيت را در كمال پاكي، عفمجر

نـد آن شـرافت و   اي را ذكر كننـد كـه بتوا   دشمنان او بعد از نبوت نتوانستند حادثه
» امـين «بلكه او تنها كسي بود كه در ميـان آنـان بـه     ،دار سازد بزرگواري او را لكه
  .شان به پاكدامني شناخته شد ملقب گرديد و در بين

  .در حقيقت خداوند او را تربيت كرد و چه نيكوست تربيت الهي در حق وي
  :گويد مي» ات محمدحي«در كتاب خود بنام » ميور«آقاي 
كه محمد در دوران  فق اند بر اينكتابهاي مرجعي كه در دست ماست متهمه «

حيا بوده در رفتارش و در ميان معاصرين خود تربيت پـاك و  فردي با جواني خود
  .»نادري داشته است
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گرانبهاي خـود را بـا ايـن وقـار و حيـا       از عمر بيست و پنج سال �رسول خدا 
ي غيـر مسـلمانان نيـز بـه آن سـلوك و رفتـارش اعتـراف        حتـ كـه   آن ،سپري كرد

  .كنند مي
آن هنگام كه رسول اسالم بـا خديجـه كبـري كـه      ،سپس مرحله دوم فرا رسيد
و رسول خدا با او بيست و شش سال زندگي كـرد   رد،چهل سال داشت ازدواج ك

 �كه حضرت خديجه  تا اين ه در حيات او با احدي ازدواج كند،ك بدون اين
رسول خدا نيز به پنجاه و يـك سـالگي رسـيد كـه     و در اين وقت سن  ،ت كردوفا

  .فقط تا اين زمان با يك زن سپري شد
اي بـود   المؤمنين سوده دختر زمعه كه آنهـم پيـرزن سـالخورده   بعد از اين با أم 

  .)1(ازدواج كرد و در حدود سه سال از عمر خود را با ايشان گذراند
 پنجاه و چهار سال از عمـر شـريف خـود را در    ت، رسول خدا مدپس بنابراين

شان در  اما بقيه زنان آن حضرت همگي عزوبت و تك همسري سپري كرده است،
  .آمدنداو در زماني كه جنگها بين مسلمانان و مشركين شروع شد، به ازدواج

و بيشتر جنگها كه باعث قتل و غارت زيادي شد در بين سالهاي دوم تـا هشـتم   
ه ري بـه پيـروزي مسـلمانان بـا فـتح مكـ      كه در سال هشـتم هجـ   ينتا ا ،هجري بود
  .گرديد پرستان آزاد از دست بت و آن خانه خدا براي هميشه شان انجاميد بدست

هاي خانه هسـتند،   و معروف است كه در زمان جنگ معموالً مردان كه استوانه
و در  ،نـد گرد مانند و فرزنـدان يتـيم مـي    شوهر مي شوند و زنان زيادي بي كشته مي

  .كنند كه بدون هيچ يار و ياور و سرپرستي هستند حالي شبانه روز را سپري مي
او بـه   م،يديـد برخورد بزرگوارانه رسول اسالم را  در چنين اوضاع دردناكي ما
حـت  شـان را ت  سرپرست نظر لطف نمود و به آنهـا نيكـي كـرد و فرزنـدان     زنان بي

مود تا بدين وسيله بتوانـد ناگواريهـاي   ه ازدواج نتكليف خود درآورد و با اين عد
يل كه در اثر جنگ به خواري و و آن عزيزان قبا ،جنگ را مختصري تخفيف دهد

چيـز   نگ فقير و بـي و به ثروتمندان قوم كه در اثر ج. م كندذلت افتاده بودند، ترح
                                           

پس  �آنچه كه ثابت است برخالف اين است كه مؤلف ذكر كرده است، بلكه سوده -)1(
بيش  �اين، سوده بنابر. درگذشته �و در اواخر خالفت سيدنا عمر  �از وفات پيغمبر 
  )مصحح. (ه استديگذران �رسول اهللا از عمر خود را با از ده سال 
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بعنوان مادران عزيز مؤمنان بـر جـاي    و بعد از خود زناني. م نمايدشده بودند، ترح
، هايي جهت تعليم و تربيت مردم مسـلمان باشـند   ارد تا اين مادران بسان مدرسهگذ
  .از رسول را تعليم دين دهند بعد ميني كه بتوانند جامعةمعل

نُـه زن از امهـات مـؤمنين را بـر جـاي      رسول گرامي اسالم پس از وفات خـود  
مسـائل   آموختنـد و در بسـياري از   كه اين زنان احكام دين را به زنان مـي  گذاشت

  .كردند براي مردان فتوا صادر مي
را  و چيزي كه معلوم است هيچگاه يك زن ممكـن نيسـت بتوانـد كـار نُـه زن     

مــا كــه  و در هركــدام از ايــن ازدواجهــا دليــل روشــني اســت بــراي  انجــام دهــد،
طعي بـراي  و همچنين دليـل قـا  . دهندة اخالق عالي و بزرگ رسول خدا است نشان

در  �و اهداف عـالي و مقاصـد پـاك رسـول خـدا       ت،هر سخن منكر نمايان گش
  .ددش براي جهانيان آشكار گشتازدواجهاي متع
نمونه كامل و اسوه پاك براي مردان در چگونگي معاشرت بـا   �آن حضرت 
فـت و  كردن خـواب شـبانه بصـورت عادالنـه، دادن نفقـه، مالط      سيمزنان، نحوة تق

و از اخالق . نصيحت درست بود خورد نيك و پند وگرامي داشت، نرمي رفتار، بر
كـرد   اين بود كه وي در منزل نيز خدمت مـي  �درست و شيوه نمونة آن حضرت 

  .داد و با دست خود كارهاي شخصي خود را انجام مي
با دست مبارك خـود   �رسول خدا «: گفت �المؤمنين ضرت عائشه ام ح

  .»هيچگاه نه زن خود و نه خادم خود را نزده است
سئوال كرده شد كه پيغمبر خـدا چـه رفتـاري بـا زنـان       �ه از حضرت عائش
رسيد  اش بود تا وقتي كه وقت نماز فرا مي در خدمت خانواده: خود داشت؟ فرمود
  .رفت و به سوي نماز مي

سـول  حضرت ر«كه است  �از توصيفات حضرت عائشه در مورد پيغمبر خدا 
از مـردان شماسـت مگـر     او بسان مـردي . ترين مردم بود اكرم مهربانترين و گرامي

  .و اين روايت را ابن سعد روايت كرده است »رو بود كه او هميشه خنده اين
تهاي ازدواج متعدد پيغمبر خـدا را مـورد مطالعـه قـرار     پس امروز بايد مردم عل

دهند تا همه آنچه را كه فرهنگ اسـتعماري و زهرهـاي كشـنده تبشـيري از قبيـل      
ضد دين اسـالم و پيغمبـر اسـالم در اذهانشـان     شكوك و ترديد توطئه و دسيسه بر 
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و همچنين بتواند داليل دروغگويان باطـل را رد كننـد و   . گذاشته اند، از بين ببرند
شـما   به مردم بگويند كه پيغمبر بزرگوار اسالم خيلي باالتر از آن است كه تيرهاي

دان بلكه او ماه درخشاني است در آسـمان جاويـ   به وجود مبارك او اصابت كند،
  .انسانيت
نامه و سيرت پيغمبر بزرگوار اسالم را  يحقيقت همة مردان جهان بايد زندگ در

بخوانند تا روش معاشرت آن حضرت و مهرباني، عطوفت، بزرگواري و احسانش 
تـا بعـد از ايـن    . قـاً بدانـد  دقي )جمعـين رضـوان اهللا علـيهن أ  (را در رابطه بـا زنـانش   

كه با زنان خود دارنـد، كنـار بگذارنـد و بـه      تندخويي و سنگدلي خود را شوهران
  .ترين پيامبران و سرور جهانيان اقتدا كنند گرامي

ــا  ــدگي ب ــد زن ــار   و باي ــزلش و رفت ــي آن حضــرت را در من ارزش واالي درون
قرار دهند تـا بـدين    اش را در خانه و نزد همسرانش مورد مطالعه و بررسي كريمانه

  .يافتگان شوند وسيله از راه
ت و جـالل مسـئلت داريـم كـه مـا را از پوينـدگان راه       ند صاحب عـز از خداو
و از جويندگان آثار  روندگان روش و منهج درست و پايـدار و   �هدايت محمد 

و اميد آن دارم كه خداي سبحان همه اعمال و گفتـار مـا    ،راه مستقيمش قرار دهد
  .را خالص براي ذات خود گرداند

�!$oΨ −/ u‘ $̈Ψ tΒ# u !$yϑ Î/ |M ø9t“Ρ r& $oΨ ÷èt7 ¨?$# uρ tΑθß™§'9 $# $oΨ ö;çFò2$$sù yìtΒ šÏ‰ Îγ≈ ¤±9 $# ∩∈⊂∪�.  
پيـروى  ) تـو (اى، ايمان آورديـم و از فرسـتاده    به آنچه نازل كرده! پروردگارا«

  .»!نموديم ما را در زمره گواهان بنويس
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  مالحظاتي پيرامون چاپ اول اين كتاب
هجـري   1369در سـال  » همسران پاك پيامبر«هنگامي كه چاپ اول اين كتابم 

تعـدادي از خواننـدگان    بغداد صـورت گرفـت،   در ميالدي 1950قمري برابر سال
شـان را   اشتند و من هم در همان زمان نظـرات اظهار نظرهايي پيرامون كتاب ابراز د

و به آنان وعده دادم كه در چاپ دوم آن را به خواننـدگان محتـرم    ،دادم پاسخ مي
كـه مفيـد فايـده قـرار گيـرد، و خداونـد در هركـاري         ايـن به اميد  ،دارم تقديم مي
  .دهنده است توفيق
ان پيغمبـر خـدا   همسـر  گرچه من او را جـزو : نكته اول در مورد ماريه قبطية -1

كننـده   در پاسخ سئوال. باشد مي �كه او مادر ابراهيم  در صورتي ،ام بشمار نياورده
نوشت و آنان  نامه براي پادشاهان �هنگامي كه پيغمبر امين : اينگونه عرض كردم

بلتعـه بـراي مقـوقس     اي بدست حاطـب ابـن ابـي    را به دين اسالم دعوت كرد، نامه
مقوقس پس از خواندن نامه رسول خـدا و  . رسال داشتپادشاه مصر و اسكندريه ا

ل از حاطب در مورد بعضي مسـايل، از پيـامبر اسـالم خوشـش آمـد و سـپس       اسئو
گونه يافتم كه او به سوي و بدين ،نمودممن در كار اين فرستادة خدا انديشه : گفت

 ،رددا پسند باز نمي چيزهاي مرغوب و دل دهد و نيز از ارزش دعوت نمي چيزي بي
و پيـامبري   نبـوت  نشانةمن  يابم، كاهني دروغگو نمي حري گمراه و ياامن او را س
  .او يافتم با پيدايش اسرار دروني و اخبار غيبي از دست او را در

را گرفـت و در   �سپس نامه پيغمبـر اكـرم   . و من در موردش خواهم انديشيد
د و بدسـت  را مهـر كـر   ظرفي كه از دنـدان فيـل سـاخته شـده بـود گذاشـت و آن      

پـس  . نوشـت، خواسـت   سپس كابـت خـود را كـه عربـي مـي     . كنيزك خود سپرد
  .ارسال داشت �اي به زبان عربي براي حضرت رسول  نامه
  

  بنام خداي بسيار بخشايشگر مهربان

بـاري  : امـا بعـد  . از مقوقس بزرگ قبطيان مصر به محمد بن عبداهللا، سالم بر تو
آن نوشته بـودي فهميـدم و بـه آنچـه كـه تـو        نامه شما را خواندم و آنچه را كه در

دانسـتم كـه پيغمبـري بـراي ظهـور بـاقي مانـده         من مي. كني آگاه شدم دعوت مي
من فرستاده . كردم آن پيامبر در سرزمين شام ظهور خواهد كرد و گمان مي ،است
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تو را گرامي داشتم و دو دختر از صاحب منصبان قبط و مقداري لباس و يك استر 
  .ديت ارسال نمودم و سالم بر تو باسواري برا

هنگـامي كـه هـداياي     نيـز يكـي ماريـه و ديگـري شـيرين بـود،      آن دو دختر ك
خدا رسيد، آن را قبول كرد و ماريـه را بـراي خـود بعنـوان     مقوقس بدست رسول 

بدين عنوان كه ماريه ملك يمـين اوسـت   . كنيز و برده برداشت و با او همبستر شد
. ولد شـد  براهيم از او متولد گشت پس ماريه امو ا امله شدسپس ماريه ح. نه زن او

ولد شد براي صاحبش جـايز نيسـت او را    اي كه ام و در شريعت اسالم هر زن برده
جــايز اســت و فقــط بــراي صــاحبش  يگــري درآورد،بفروشــد و نــه در ملكيــت د

دادن اجازه دادن او براي خـدمت و شـوهر   كشيدن از او،شدن با او و كار همخواب
 مگر اين ،شود او و همچنين اگر فرزندي از او متولد شد نسب آن فرزند ثابت نمي
تفـاوت   ،بنـابراين . كه صاحب و مالكش به آن اقرار كنـد كـه ايـن فرزنـد اوسـت     

  .زيادي با زن انسان دارد
  :فرمايد خداوند متعال در قرآن مجيد مي

�tÏ% ©!$# uρ ö/ ãφ öΝ ÎγÅ_ρã' à� Ï9 tβθÝà Ï�≈ym ∩⊄∪ �ωÎ) #’ n?tã óΟ ÎγÅ_≡uρø— r& ÷ρr& $tΒ ôM s3n= tΒ öΝåκ ß]≈yϑ ÷ƒr& 
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  ).31 -29معارج، آية 
دارنـد مگـر بـر زنـان      كساني هستند كه عـورت خـود را نگـه مـي    ) مؤمنان(و «

پـس آنـان در مـورد     ،هسـتند  )كنيـزان بـرده  (شان  يا آنچه كه ملك يمينخودشان 
كسـي كـه بـيش از اينهـا     پـس هر . شوند مالمت نمي) دو گروه شدن با اينهمبستر(

  .»كاراننداز تجاوزبجويد پس آنان 
) بـرده كنيـز  ( يمـين در اينجا قرآن مجيـد بـين زن انسـان و زن مملـوك ملـك      

تابم اختصاص به بيان زنان پاك پيامبر اسالم و چون اين ك تفاوت قايل شده است،
لذا در چاپ اول ماريه قبطيه را در جدول زنان پيامبر نيـاورده و در مـورد او    ،دارد

و چون من اين تذكر دوستان را مناسب و شايسته ذكر  ،ام بدين خاطر سخني نگفته
ريـه آمـده   كـه در مـورد ما   را نوشتم و بدين وسيله آنچه را ديدم، لذا در اينجا آن
  .اميدوارم براي خوانندگان سودمند باشد ،است در اينجا بيان نمودم
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علت نياوردن اسم همسـر حضـرت خديجـه و همسـر      كه مالحظه دوم اين -2
  . �حضرت ميمونه بنت حارث قبل از ازدواج با حضرت رسول اكرم 

كـر  بنده بخاطر اختالفي كه در مورد اسم آن دو فرد وجود دارد، اسم آنها را ذ
كه دوست ندارم در يك همچنين كتابچـه كـوچكي بـه شـرح      نكردم به دليل اين

كه در اين مورد آمده اسـت   اقوالي را ، با اين حال منموضوعات اختالفي بپردازم
  :كنم نقل مي

حـرف   237ص  4مال ابـن حجـر جـزء     »بةفي تميز الصحا بةاالصا«در كتاب 
عبدالعزي بـن قصـي بـن قريشـي     خديجه دختر خويلد بن اسد بن : خاء آمده است

ن حضـرت را بطـور   او اولين كسـي كـه رسـالت آ   . است �اسدي زن پيغمبر خدا 
خديجه قبل از بعثت رسول بـه صـفت طـاهره    : بير بكار گفتز. مطلق تصديق كرد

. عـامر بـن لـؤي بـود     طمه دختر زائده قريشي از قوم بنيشد و مادرش فا خوانده مي
سپس با عتيق بن عائـد بـن   . ن نباش ابن عدي تميمي بودب ةهاله بن زار ابتدا زن ابي
و ايـن قـول ابـن     ازدواج كـرد،  �بن محزوم و بعد با رسـول خـدا   بن عمر  عبداهللا

ه از در صـورتي كـ   دهـد،  بيشتر محدثين نسـبت مـي  عبدالبر بوده كه اين قول را به 
وده كه حضرت خديجه ابتدا زن عتيق ب و آن اين قتاده عكس اين قول آمده است،
و در اين نظـر ابـن اسـحاق در روايتـي كـه ابـن       . كند و سپس با ابوهاله ازدواج مي

مال زبيـر بـن بكـار آورده اسـت، موافـق      » نسب«يونس از ابن بكير از او در كتاب 
را از ساير مردم نيز ) يعني همان نظر قتاده و ابن اسحاق(ر دوم البته اين نظ. باشد مي

  .پايان. روايت كرده است
ر مورد اسم شوهر ميمونه بنت حارث، در نفس مصدر فـوق يعنـي كتـاب    اما د

  :ميم آورده استحرف  398 – 397ص  4جزء » االصابه«
» بـره «او در قبـل  اسـم   .فضل لبلبه است ام  ميمونه دختر حارث بن هاللي خواهر

رهـم بـن    و قبـل از پيغمبـر همسـر ابـي     نـام نهـاد،  » ميمونـه «سـول خـدا او را   ر ،بود
و . ي بن عبدود بن مالك بن حسل بن عامر بـن لـؤي قريشـي عـامري بـود     عبدالعز

شـده حويطـب بـن     بـن ابـورهم بـوده و بـاز گفتـه      ةگفته شده كه اسـمش سـختير  
  .پايان. عبدالعزي بوده و گفته شده برادرش فروه برد
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زوجـات  «در جـزء سـوم بـاب    » عقدالفريـد «نويسنده كتاب : مالحظه سوم – 3
ام  در صورتي كـه مـن در نوشـته    ،غمبر را ذكر كرده استاسم همه زنان پي» رسول
كتابم  اين است كه آن زنان به معني اين كه من در اينام، علتش  كار را نكرده اين

جـا بـراي   پس هرآن زني كه همسري ثابت و پابر. نم نبوده اندقصد داشتم عنوان ك
بـودن از   خـالي  ، بدليل اختصار موضوع وام رسول اسالم نبوده است به آن نپرداخته

اما خواننـدگان بـراي شـناخت    . اي كه در همانند اين مجال مورد انتظار است فايده
بيشتر و دانستن اسمهاي زناني كه پيغمبر خدا با آنان ازدواج كرد و همچنين آناني 

. مراجعه كننـد » عقدالفريد«را كه قبل از نزديكي طالق داد، بطور مفصل به كتاب 
  :همانند
  .زني كه خود را به پيغمبر خدا بخشيد: حكيمخوله بنت  -1
جـا طـالق داد و بـا او    ازدواج كـرد و همان » ةعمـر «پيغمبر خدا با زنـي بنـام    -2

عالوه بر صـفتهاي خـوبي كـه    : كه پدرش به رسول خدا گفت چرا نزديكي نكرد،
راي ايـن  بـ : فرمـود  �رسول خـدا  . دارد او زني است كه هرگز مريض نشده است

  .ي نيست و پس او را طالق دادزد خدا اجرچنين زني در ن
كه با او نزديكـي كنـد او را طـالق     دختر نعمان، پيغمبر خدا قبل از اين امية -3
  .داد
او  :بن عوف خواست و بعد او را به پدرش رد كرد و فرمود ةمر زني از بني -4

بيماري برص دارد وقتي كه آن زن نزد پدرش برگشت ديـد كـه او بيمـار برصـي     
  .است

اين همه آن مالحظـاتي اسـت كـه خواننـدگان در مـورد كتـاب بعـد از چـاپ         
  .هاي صاحبان اين مالحظات را برآورده كرده باشد دومش همه خواسته

رات و آنچه را كـه از رضـاي الهـي و مقـد    خداوند همگان را جزاي خير دهد 
ه شايد ما نيز از دعاي خيرشان نصـيبي بدسـت آورد  . مستحق هستند بديشان برساند

  .تا ذخيره روز قيامت و حساب و كتاب شود
و شـكر و   ،كنـد  گويد و به راه راست هدايت مي تنها خداوند است كه حق مي

  .سپاس بيكران براي آن خدايي است كه پروردگار جهانيان است
  


