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    تقديم

محمد   ، حضرت َّ رحمت و نبي  و مهرباني  ، پيامبر عطوفت بشريت  بزرگ  معلّم  ـ به
  .  مصطفي

  ساده  با اختيار زندگي  كه  شير زناني  ، آن مؤمنان  پيامبر، مادران  پاك  همسران  ـ به
  .و ايثار را آموختند  سادگي  درس  زنان  ي جامعه  ، به آاليش و بي
  مسلمانان  ، كه اسالم  تاريخ  مظلوم  زن  ، آن-رضي اهللا عنها -  صديقه  ي عايشه  ـ به

  .گيرند مي  درس  و ايثارش  و از عشق  ، از صبر و استقامتش حلمش و  از علم
را   كودكيم  ي شبانه نيمه  هاي و گريه  بارداري  هاي سختي  كه  مادر مهربانم  ـ به
و   شيرين  و خواب  بيدار مانده  ام بر گهواره  را كه  هايي بسا شب  نمود و چه  تحمل
  ... است فدا كرده  من  كردن  خاطر آرام  را به  راحتش

... و  تفريح و  زن  يك  ي اوليه  حقوق  تماماز   پوشي با چشم  كه  همسر گرانقدرم  ـ به
  .كند مي  ياري  تحقياتيم  مرا در كارهاي

  . را بسازند  آينده  خواهند نسل مي  كه  مادراني  ـ به
رضي –عايشه ، هستند و در زندگي  جامعه  در فكر اصالح  كه  مربياني  تمامي  ـ به

  .اند هقرار داد  خويش  را الگوي  و فاطمه  -اهللا عنها
در  مرا  با دعاهايشان  كه  سنندج  قُباي  در مسجد جامع  ام ديني  خواهران  ـ به

  .كنند مي  ، پشتيباني تاريخي  حقايق  مجموعه  نوشتن
   
   
   
   
   
   



   مطالب  فهرست

 اهللا  رسول  ازدواج   رضي اهللا عنها–عايشه با-.   
 و اضطراب  با ترس  همراه  سرور و شادي   
 ابوبكر  خواهد دل يپروردگار م  را شاد كند  
 پروردگار  ، خواست - رضي اهللا عنها–عايشه با   ازدواج  
 غيراهللا  تحريمات  و شكستن  شوال  در ماه  ازدواج  
 ت  گلستان  به  صداقت  از بوستاننبو   
 دردها  تمام  با اهللا، درمان  ارتباط  
 اهللا ـ  رسول  محبت  رضي اهللا عنها–عايشه   ـ در قلب -   
 تپيامبر ـ   در قلب  -رضي اهللا عنها–عايشه   محب ـ  
  همسر واقعي  بارز يك  ي ، نمونه -رضي اهللا عنها–عايشه   
 رضي اهللا عنها– صديقه  ي عايشه   از ديدگاه  آل و ايده  همسر موفق-  
  جهاد  در ميدان  -رضي اهللا عنها–عايشه  
 اند نشسته  در كمين  منافقين  
  و افك  -هارضي اهللا عن–عايشه   
 دارد  نگه  را زنده  -رضي اهللا عنها–عايشه   خواهد نام خداوند مي  
 جانكاه  بنياد و دردي بي  ؛ دروغي افك   
  و صبر و استقامت  -رضي اهللا عنها–عايشه   
 است  كافي  كند، او برايش  بر اهللا توكل  هر كس   
 اهللا  فنا في  به  الرسول  از فنافي  
 گرديد  راست  صفوان  خميده  پشتشاد شد،   مؤمنان  قلب  
 ت  خانه  به  و شاديت  نبوبازگشت  و صديقي   
 افك  بر اهل  حد قذف  اجراي   



 اسالمي  ي در جامعه  آن  و بازتاب  افك   
 ؟ چرا قرآن  
 آورد؟  با خود چه  جبرييل  

  را ناگوار ندانيد  افك  ي واقعه* 
  كنيد؟ مي  چرا زود قضاوت* 

  آوريد؟ شاهد نمي  انادعايت  چرا براي*   
   است  با مؤمنان  پروردگار هميشه  و رحمت  لطف*   

  !نشماريد  را كوچك  ديگران  به  تهمت* 
  دهند  را گوش  قرآني  بايد پندهاي  مؤمنان* 
   - رضي اهللا عنها–عايشه   به  توهين  نشر كنندگان  براي  دردناك  عذاب* 
  .هستند  شيطان  و رهروان  ، پيروانلعايشه   به  كنندگان  توهين* 
  !مخور  زود قسم! ابوبكر بزرگوار  اي* 
  زنند مي  تهمت  لعايشه   همچون  پاكدامناني  به  كه  خدا بر آنان  لعنت* 
  .شوند رسوا مي  در روز قيامت  زنندگان  تهمت* 
  ـ اهللا ـ  رسول  ي شايسته  - رضي اهللا عنها–عايشه * 
 عنهارضي اهللا–عايشه   افك  در بيان -   
 ديگر  فردي  نه  -رضي اهللا عنها–عايشه   برائت  
 اهللا رسول  پاك  ساحت  به  ، اهانت لعايشه   گناهكار بودن  به  عقيده  
 نابخشودني  مادر، گناهي  به  توهين   

  سر آمد  به  هجران  تلخ  ايام!  -رضي اهللا عنها–عايشه  
  خواهد يرا م  اهللا و رسول  فقط  -رضي اهللا عنها–عايشه  
 رضي اهللا عنها–عايشه و زهد   تقوي-   
 رضي اهللا عنها–عايشه   دعا و عبادت-   



  توانا  و مجتهدي  بزرگ  ، عالمي -رضي اهللا عنها–عايشه  
  دست چيره  اديبي  -رضي اهللا عنها–عايشه   
  حديث  حافظه  اولين  -رضي اهللا عنها–عايشه   
  فردش  بهمنحصر   و افتخارات  -رضي اهللا عنها–عايشه   
 آخر  سخن  
 خذ  منابعĤو م  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   الرحيم  اهللا الرحمن  بسم

ٍد وَ  نبياء َواُملرَسلنياأل  َرشفأ  ی ُ َعل الّسالموالّصالة و  العاملني  هللا رب احلمد   یَعل, ُحمَمَّ
 . املؤمنني  هاتُامَّ   زَواجهَوأ  ْصَحابهَوأ  آله

  هاي روش  بايد به  باشيم  را داشته  مترقي و  پويا، سالم  اي جامعه  اگر بخواهيم
  ، نيازمند مادران و سالم  درست  هاي روش  و اين.  نماييم  توجه  و سالم  درست  تربيتي
  را ـ به  آينده  را ـ نسل  كودك  و پرورش  تربيت  كار اصلي  كه  باشد، كساني مي  سالم
تا حدود   باشيم  داشته  و با تفكّر صحيح  خوب  مادراني  بتوانيم اگر ما  پس. دارند  عهده
تفكّر و  از  اما اگر مادران.  ايم برداشته  و سربلند گام  سالم  اي جامعه  در تشكيل  زيادي
  بسيار زيادي  مشكالت برخوردار نباشند، قطعاً با  آينده  نسل  براي  صحيحي  ي برنامه

  آن  خواهد شد كه  خود مادراني دامنگير  اول  ي در وهله  شد كه  روبرو خواهيم
  اي جامعه  به  يافتن  دست  براي  است  الزم  پس .اند داده  تحويل  جامعه  را به  فرزندان

  . و متعهد باشيم  ايثارگر، متدين  فكر مادراني  تالشگر، به  پويا و نسلي
و   امور تربيتي در  زنان  بودن  و ناتوان  بودن  ّ بر ضعيف دال  سخناني  اغلب  امروزه

از   و قوي  اصلي  ي روحيه  آن  دادن  از دست  باعث  تا حدودي  دارد كه  ، رواج غيره
  تاريخ  آيا در اوراق! ؟ است  گونه اين ، اما آيا واقعاً است  شده  از زنان  برخي  سوي

  ! اند؟ داشته  را در دست  جامعه  رهبري  كه  يافت  توان را نمي  ، زناني بشريت
مرد را   هزاران  كه  اند شيرزناني ، بوده تاريخ  در ادوار مختلف  كه  نماييم  بايد اذعان

و   ، عشق ، قاطعيت خاطر صالبت  به  كه  اند شيرزناني بوده. اند كرده  و تربيت  راهنمايي
  شده  ثبت  آسماني  هاي در كتاب  ، نامشان پروردگار يگانه  به  نسبت  شان فراوان  محبت
را بنگريد،  -رضي اهللا عنهن– ...و»  فاطمه«، » عايشه«، » خديجه«، » آسيه«، » مريم« ؛ است
  . بشريت  براي  نامدار و افتخارآفرين  زنان



  نمايد، هنگامي را انكار»  آسيه»  ، ايثار و محبت ، عشق تواند شجاعت مي  كسي  چه
  ي از مرحله و  است  عجيبي تصوير كوبيد، چقدر بر ديوار مي  او را با ميخ  فرعون  كه

  همسايگي  كه  زني) الْجنِّة  َ في بيتَاً عنْدك  لي  بنا  رب(كند،  مي  حكايت  ايمان  باالي
. دهد مي  دنيا ترجيح  و نوش  و عيش  را بر راحتي  آرميدن خداوند و با پروردگار

  بشريت كند و  پاك  ويشخ  را از صفحات  تصويري  تواند چنين مي  تاريخ  چگونه
  هم  از مردان  بسياري  ي شايد از عهده  را ـ كه  هايي صحنه  تواند چنين مي  چگونه

  !برنيايد ـ از ياد ببرد
را در   سزايي  به  نيز سهم ـ  ـ  پيامبر اكرم  بعثت  هنگام  به  زن  كه  پيداست«

  داده  خود اختصاص  ، به زمين در  اسالم  و تسلط  اسالمي  دعوت  ، تبليغ اسالم  پيروزي
  خويلد را در بامدادان دختر »رضي اهللا عنها-  خديجه»  موقف  و آيا تاريخ  است

مادر »  -رضي اهللا عنها– سميه«انگيز  شگفت  كند؟ موقف مي  فراموش  اسالمي  دعوت
  ماند و به  قدم  پايدار و ثابت  بر اسالم ، تا مرگ  كه  اسالم  شهيد راه  عمار، نخستين

  ذات»  به  معروف» اسماء»  نام  به  دختر جوان  آن  موضعگيري يا... شهيد شد؟  خاطر آن
 را در نبرد»  نسيبه«و »  عماره  ام»  ؟ موضعگيري روزگار هجرت  را به » النطاقين

  همسران(  مؤمنين  مادران  ؟ و مواقف را در روز حنين»  سليم ام»  يا موقف... ؟»اُحد«
  ؟ ايشان  بعد از وفات  يو حت ـ ـ   مرتبت  ختمي  حضرت  را در حيات) پيامبر  گرامي
 شهادت را  فرزندانش  بود كه  ، مادري در صدر اسالم  مسلمان  زن  ترديد كه بي

وا   از خودگذشتگي و  فدايي  جان  را به  شوهرش  بود كه  آورد، همسري بار مي  طلب 
  بود كه  شد، بانويي مي  خدا سهيم  راه ، شخصاً، در فعاالنه  بود كه  مؤمني  ، زن داشت مي

  كرد و در علوم مي  را روايت  حضرت  گهربار آن  نمود و احاديث مي  را حفظ  قرآن



  خواند و امر به خدا مي  سوي  را به  ، مردم گرديد، با بينش مي و دانشمند  فقيه  ديني
   .)1( »...نمود از منكر مي  نهي و  معروف

  براي  محكي او را  پروردگار جهانيان  كه  بگويم  سخن  از بانويي  خواهم امروز مي
،  قرار داده»  مشرك«و » موحد« ،» مخلص«و »  مغرض«، » مسلمان«و »  منافق»  جدا كردن
  . است  داده  او اختصاص  زندگي  ي واقعه  را به  اش نواراني  از كالم  و آياتي
و   ، معلَّمـ ـ   پيامبر اسالم  و جانفداي  ، همسر پاك مادر مؤمنان  منظورم ! آري
  پس. باشد عنها ـ مي  اهللا تعالي رضي ـ»  صديقه  ي عايشه »  ، حضرت عصر نبوت  مربي

  ! بنويس!  قلم!  بنويس  بگويم  قلم  و به  بايد بنويسم
  . و اخالصش  ، از توحيد، عرفان بنويس  از مادرم

  . مادر مهربانم  و رشادت  ، عطوفت از مهر، صفا، صداقت!  بنويس  قلم
  . نور چشمانم  آن  و سياست  و دليري  از شجاعت!  بنويس  قلم
  . بنويس  مادر دلسوزم  و ورع  تقوي؟ از زهد،  اي كرده  چرا توقف!  بنويس  قلم

  ! است  ما فرزندان  خاطر ناجوانمردي  به  نكند توقفت
  ! است  ما بيچارگان  مهري و بي  لياقتي از بي  قفتنكند تو

  ! است  ما از مادرمان  توجهي خاطر بي  به  نكند توقفت
  دشمنان  هاي توهين  ما در مقابل  نشستن  و آرام  نكردن  خاطر دفاع  به  نكند توقفت

  ! پيامبر است  ي محبوبه  آن  به
و   مهربان مادر  و دانايي  ، پارسايي و فقاهت  از علم  بنويس!  بنويس  اما باز هم

  .زد و روز پر مي  ، شب نبوت  در كنار شمع  كه  دلسوزي
  مادرشان  نيكوي  تنها اوصاف  نه  كه  فرزنداني  توجهي و بي  مهري از بي!  بنويس  قلم
  !اند نشسته  آرام  مخالفان  و ناسزاي  و فحش  توهين  در مقابل  دانند، بلكه را نمي
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  ي از شيوه  را بشناسند، يا حداقل  ، مادرشان ناخلف  فرزندان  تا اين!  يسبنو
  .بيابند  خبري  اش زندگاني

  ! بنمايان  مايان  را و به  حقايق  بنويس!  ما نيازمنديم  كه  بنويس
قدر مادر  و  كنيم  اي ، شايد توبه شويم  هدايت  ، شايد كه پند گيريم  شايد كه
مهر   مورد توجه و  سر دهيم  اي خاطر او گريه  شايد به.  نيمرا بدا  مهربانمان

  . قرار گيريم  سحرآسايش
  !برنخيزند  با مادرشان  دشمني  به  جديد كوركورانه  تا فرزندان!  بنويس  قلم

. امر فرمود  نوشتن  ، مرا به ديدم  ، او را خواب مقدس  ها، در مكاني از شب  در يكي
  ، نزديك را ديدم  مباركش  سيماي  وقتي. كرد  تشويقم  نوشتن  ، و بهداد  من  را به  كتابي

.  بودم  را ديده  مادرم  ؛ چرا؟ چون پرواز كنم  خواستم مي بپرد،  بيرون  ام از سينه  بود قلب
  كه  كسي  همان. را  داشتني  و دوست  و پاك  ، باصداقت دلسوز، مهربان مادر  همان

  مادري  همان . او بوده  بر بالين ـ  ـاهللا  رسول  سر مبارك  زيادي  هاي روزها و شب
  ...زد مي  را شانه ـ  ـپيامبر   و موهاي  سر و صورت  كه

  مختصري  اش و در مورد زندگاني  بردارم  قلم  گرفتم  روز تصميم  همان  صبح
  .بود  نشده  ها نصيبم آسمان  ، از باالي آن  ، اما تا امروز توفيق بنويسم

، او  راستي . بنويسم  صديقه  يعايشه را در مورد   چند سطري  خواهم امروز مي
ـ   صديقه  عايشه،  المؤمنين ام  ، منظورم زدي  حدس  درست!  آري.  مادر شما نيز هست

  .باشد مي ـ  ـ  اكرم رسول و گرانقدر  ـ همسر پاك اهللا عنها رضي
  دارد؟ ما چقدر نسبت ما  نبرگرد  ديني  چه  ربانمادر مه  اين  كه  داني مي  هيچ  راستي

  با نام  و حتي  ، رفتار، اعمال بااخالق را  ؟ آيا فرزندانمان ايم كرده  كوتاهي  ايشان  به
  !؟ ايم ، آشنا كرده مباركش



بايد !  بله. ديگر  سؤال  ؟ و هزاران ايم نموده  تالش  نيكويش  چقدر در نشر اوصاف
و عزيز، قصور و   مادر مهربان  اين  به  نسبت  كه  كنيم  اعتراف  امتو با شه  صادقانه
  .  ايم داده  خرج  به  كوتاهي

  و مقام  اخالق ، ، صفات با نام  از مسلمانان  كثيري  جمع  امروزه  كه  كنيم  بايد قبول
با   ياسالم  امت  فرزندان  كه  است  بزرگي  ظلم  اين. ندارند  او آشنايي  علمي  بزرگ

  عنوان  و او را به  نكرده  نيكويش  اوصاف  به  توجهي  هستند و هيچ  بيگانه  مادرشان
  .اند ننموده  معرفي  و الگو در جامعه  اسوه

  اين  از دعاهاي ما را  و اميدواريم  داريم  اميد عفو و بخشش  اما از خداوند سبحان
دهد تا رهرو   ما توفيق  ي جامعه  ترانو دخ  زنان  مند بگرداند و به بهره  مادر مهربان

  .بزرگوار باشند  بانوي  آن  براي  خوبي
  بانوي  اين  يتشخص و  در مورد زندگاني  مختصر، اندكي  تا در اين  شديم  ما بر آن

  ميدان  بيشتر در اين  و تكاپوي  تالش  جهت  گامي  ، باشد كه بنگاريم  بزرگوار اسالم
و   يار و همسنگر شب  اين  پرفراز و نشيب  زندگاني در مورد  كياند  اينك  پس. گردد

  . بدانيم ـ  ـاهللا  روز رسول
  

   توجه  قابل  اي نكته
. دهند مي  تشكيل  را مسلمانان  آن  جمعيت% 98  كه  كنيم مي  زندگي  ما در كشوري

  تشيع  را اهل  ، و اكثريت جماعت و  سنت  را اهل  توجهي  نيز درصد قابل  جمع  از اين
  فرق  مسائل  در بعضي  دو فرقه  اين  اعتقادات  كه  آنجايي از. اند داده  خود اختصاص  به

  و به يكديگر را بكنند  حال  كامالً مراعات  دو فرقه  اين  كه  است  بسيار الزم دارد، لذا
  .نزنند  دامن  و تفرقه  اختالف
و   گوييم نمي و  نگفته  را بد و بيراه  ما كسي  كه  است  مالحظه  قابل  نكته  اين  البته
  و توهيني  اهانت  ترين كوچك ، تا حال  از صدر اسالم  مسلماني  هيچ  به  ناكرده  خداي



  باخدايشان  اند، حسابشان گذشته  اند كه بوده  اُمتي ، آنها معتقديم  چرا كه.  داريم روا نمي
  جهت  همين  به. شود نمي  آنها از ما سؤال  بين  و مشكالت  اختالفات ، در مورد است

  نشر دين  براي  اند و در كنار ايشان بوده ـ  ـاهللا  با رسول  را كه  افرادي  آن  تمام ما
آنها و   به  و توهين  اهانت و  نگريم مي  و احترام  محبت  ي اند، با ديده كرده  فدايي جان

  اهل  از ميان  اگر فردي  دليل  همين  به . دانيم مي  آنها را حرام  از تابعين  يا هر فردي
از   يكي  عنوان  را به   طالب ابي  بن  علي  حضرت ، ناكرده  خداي  شود كه  يافته  سنت

  و يا حضرت  حضرتآن  چهارم  ي و خليفه ـ  ـاهللا  رسول بزرگوار  اصحاب
خداوند   واقعي  اولياي و  تابعين ، اصحاب  عنوان  را به  شيعه  ي ائمه  ي و بقيه حسين
  حساب  را نبايد به  و اين  نيست  واقعي  باشد، قطعاً و صد در صد او سني  نداشته  قبول
  . گذاشت  سنت اهل

نيز از   سنت اهل انتظار ما  كه  نماييم  اشاره  نكته  اين  به  خواهيم مي  مقدمه  با اين
،  جاهل  ندهند افرادي  اجازه  كه  است  اين  كتيممل  ي رتبه عالي  و مقامات  مسؤوالن

  به  كتاب  چاپ  صورت  ها و يا به روزنامه و  گروهي  هاي در رسانه  گو و متعصب ياوه
دار  خدشه  كار موجب  و با اين. روا دارند  ، اهانتي جهان  مسلمانان  ي حقّه  اعتقادات

  .گردند  مسلمانان  ميان  وحدت  شدن
افراد   نوع  اين جاها و از  گونه از اين  شود، اختالفات  نگريسته  با تأمل  اگر اندكي

  شهروندي  حقوق  درنظر گرفتن امر با  مسؤوالن  كه  اميدواريم  پس. گيرد مي  سرچشمه
  .نمايند  ها جلوگيري در رسانه  علني  هاي اهانت و  ، از توهين ايران  سنت  اهل  براي
و   از اهانت يابد و  ما تحقق  ي در جامعه  و حقيقي  واقعي  وحدت  اميد اينكه  به

  يافت  اثري  ايران  ي جامعه در ـ  ـاهللا  رسول  پيامبر و خاندان  ياران  به  ناسزا گفتن
  .نشود
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  : اول  بخش
  -رضي اهللا عنها– هصديق  ي عايشه 

  
    تا ازدواج  از والدت

ابوبكر   ايمان ، صفا و پر از صدق  ي در خانه ـ  ـ  اكرم  رسول  بعد از بعثت
  تابيدن  بر آن  نبوي  بعثت  آفتاب  پرتوهاي  از ديگران  قبل  كه  اي ـ خانه ـ   صديق
  به  ديده  شد ـ دختري در آنجا ظاهر  يكتاپرستي نور توحيد و  از همه  و قبل  گرفت
  .گذاشتند»  -رضي اهللا عنها–عايشه «را   نامش  گشود كه  جهان

و   و عاشقان  ياران  ي در جرگه  دنيا بيايد، پدر و مادرش  به  از اينكه  او قبل!  آري
  طفل  اين  شد كه  سبب امر  بودند و همين  قرار گرفته  خدا و رسولش  شيفتگان
تولد، نور توحيد   لحظات  در همان  بلكه نگردد،  پرستي و بت  ركش  ي ، آلوده معصوم

  رومان و ام ابوبكر   رياي بي  و ايمان  صداقت  آفتاب گيرد و در زير  جاي  در قلبش
  .رشد و نمو يابد

و روز،   شب سفر و حضر،  كه  ، ابوبكري ابوبكر  همچون  از پدري  كه  دختري
  به  كه  ابوبكري. شناختند مي ـ  ـاهللا  رسول  ياور و همراه  نعنوا  او را به  و شام  صبح
  به  ، متخلّق طفوليت  دوران  رفيق ـ  ـاهللا  رسول  و محبوب  ، دوست صحابه  شيخ

و   است  شدند، متّصف  نائل  زير چتر اسالم  به  كه  افرادي  اولين پيامبر و جزو  اخالق
  كه  باتقواست و  وفادار، شجاع  زن  از يك  بارزي  ي نهنمو  كه»  رومان ام»  چون  مادري
  بسيار درخشان  ي آينده  شك بي باشد،  بيند، متولد شده مي  چيز را با نور بصيرت  همه

  . خواهد داشت  را در پيش  و نوراني
  گرفت  تصميم»  مطعم«رسيد،   سالگي  شش  سن  به  -رضي اهللا عنها–عايشه   وقتي

  طفوليت  زمان  و قرار در همان  قول  گويا اين. عقد نمايد  فرزندش  راياو را ب  كه



  صورت » مطعم«ـ و  ـ   ابوبكر صديق  حضرت  ، بين -رضي اهللا عنها–عايشه 
  .بود  گرفته

  
   -رضي اهللا عنها–عايشه با  ـ  ـ اهللا  رسول  ازدواج

  يكبر  خديجه  حضرت ، همسر وفادار و جانفدايش ـ  ـ  اكرم  رسول  كه  هنگامي
وارد آمد؛  ـ  ـ  حضرت  بر آن  بزرگي  و اندوه  داد، غم  ـ را از دست اهللا عنها رضيـ 

آورد و   ايمان ـ  ـاهللا  رسول  رسالت  به  بود كه  افرادي  جزو اولين  خديجه  چراكه
 .داد  خود نشاناز  ـ  ـ  اكرم خاطر رسول  به  كه  هايي جانفدايي  و چه شد  وارد اسالم

  و محبت  عشق  شد كه  سببـ اهللا عنها رضيـ   خديجه  نيكوي  هاي خصلت  اين  تمامي
  چنين  و فراق  ، دوري علت  همين  به. شود  نمايان ـ  ـاهللا  او و رسول  بين  شديدي

  .بود  و دردناك  بسيار تلخ ـ  ـ  اكرم  رسول  براي  و دلسوزي  همسر مهربان
  همين  آمد، به واردـ   ـ  اكرم نيز بر رسول  ديگري  مشكالت  سال  در همين

  .اند ناميده»  الحزن عام«را   سال  ، اين جهت
  يك  براي يحت نداشتند  دوست  كه ـ  ـاهللا  گرانقدر رسول  و اصحاب  ياران

دادند  يم  نمايند، ترجيح  مشاهده  و اندوه  و غم  را در ناراحتي  خويش  ، محبوب لحظه
  را يكـ   ـاهللا  شوند، اما رسول  تكه  تكه بروند،  فدا شوند، از بين  خودشان  كه

در مورد   شده  كردند هر طوري مي  نبينند، سعي  اندوه و  و غم  در ناراحتي  لحظه
 كار را  اين  جرأت  پيشنهاد بدهند، اما كسي ـ ـ اهللا  رسول  ديگر، به  با فردي  ازدواج
  . نداشت

»  حكيم  خَولة بنت« و ورود  با دخالت  درد جانكاه  و اين  تلخ  سكوت  اين  باالخره
  .شد  ، شكسته ميدان  اين  به



ـ   خديجه  فراق  هنوز آثار درد و اندوه. آمد ـ  ـ  اكرم  نزد رسول»  خَوله»  روزي
  از گفتگويي  پس»  خوله«. بود  نمايان ـ ـ پيامبر   نازنين  ي ـ بر چهره اهللا عنها رضي
  : گفت  كوتاه
  »كنيد؟  خواهيد ازدواج آيا نمي! اهللا يا رسول«

  »؟ كسي  با چه«: فرمود ـ  ـپيامبر 
  »؟ يا بيوه  دوشيره«:  خوله

  »؟ كيست  و بيوه  كيست  دوشيزه«: ـ  ـپيامبر 
  .»زمعةدختر   ، سوده دختر ابوبكر و بيوه  - رضي اهللا عنها–عايشه ،  دوشيزه«:  خوله

  .)1( » كن  برو با آنها صحبت«: فرمود ـ  ـپيامبر 
   

  
   و اضطراب  با ترس  همراه  سرور و شادي

  ابوبكر صديق  براي كند و او نيز مي  تعريف»  رومان ام»  ماجرا را براي»  خوله»  وقتي
  ناپذيري  و سرور وصف  شادي .پرواز كند  خواهد از خوشحالي ـ ابوبكر مي  ـ

  .گيرد را فرا مي  ابوبكر  ي هخان
  تصوير بكشد، وقتي  را به  عاشقي  و خوشحالي  تواند شادي نمي  گاههيچ  قلم!  آري

  .سازد را برآورد  معشوقش  ي او بخواهد خواسته  كه
شود،  مي  و اندوهگين  محزون  و سرور، ابوبكر  شادي  لحظات  اما در همين

  .گردد برآورد  معشوق  ي خواسته  اين  آيد از اينكه مي  سر راه  مانعي
  -رضي اهللا عنها–عايشه   در مورد ازدواج»  مطعم«قبالً با   ياد آورد كه  به  ابوبكر
، » مطعم«فرزند   براي  - رضي اهللا عنها–عايشه عقد   به  و نسبت  است  كرده  صحبت
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ابوبكر   ، اما براينباشد  مشكل  ديگران  عهد براي  شايد شكستن. دارد  عهدي و  قول
  .نمايد  تخلف  بزند و از آن  زير قولش  بود كه  بسيار سخت  صديق

، عهد و  گرانقدرش  و دوست  شفيق  رفيق  خاطر درخواست  به  ياو حاضر نبود حت
  .بشكند  غيرمسلمان  را با يك  پيمانش

   
  را شاد كند  ابوبكر  خواهد دل پروردگار مي

از عهد   سرپيچي و  تخلف  طرف  ، از يك است  و اندوهگين  ـ ناراحت  ابوبكر ـ
؛ و از  بارز اوست  از صفات  راستي و  صداقت  ؛ چراكه است  مشكل  برايش  و پيمان
  اشرف  بيشتر به  هر چه  نزديكي  براي  طاليي  فرصت  اين  دادن  ديگر از دست  طرف

  برايش از هر چيز ـ  ـ  محمد مصطفي  ، حضرت سيدانبياء و مرسلين ، مخلوقات
  . تر است تر و تلخ سخت

شاد گرداند و  را  كند، دلش  را خوشحال  خواهد ابوبكر مي  اما پروردگار مهربان
  .نمايد  بيشتر مستحكم  هر چه ـ  ـاهللا  را با رسول  پيوندش

  اطالع ـ  ـ  اكرم رسول ابوبكر با  ي خانواده  ي و عالقه  و عشق  از ارتباط»  مطعم«
  به  -رضي اهللا عنها–عايشه نكند با ورود   اينكه  از ترس  جهت  همين  به.  است  يافته
گيرد و از  مي  را پس  درخواستش نمايد،  رسوخ  اش در خانواده  آنها، اسالم  ي خانه

  .كشد مي  دست  -رضي اهللا عنها–عايشه   خواستگاري
  ، زن»جبير  ام«و   رفت»  مطعم»  منزل  ـ به ابوبكر ـ   بود كه  گونه ماجرا اين

  : كرد، گفت  را مشاهده ـ ـ   ابوبكر صديق  بود، وقتي  نياورده  ايمان  كه»  مطعم«
  او را فريب  كه  ترسم ، مي بگيريم  پسرمان  را براي  اگر دخترت!  پسر ابوقحافه  اي«

  ».نماييد  داخل  خودتان  دين  دهيد و به
»  مطعم»  رو به بود،  شده  ناراحت»  مطعم«همسر   ظاهراً از سخنان  ـ كه ابوبكر ـ 
  : كرد و گفت



  »!گويد مي  چه  همسرت  داني مي«
  : خود گفت  جاهليت  نيز با حماقت»  مطعم«
  .»است  شنيده  و از من  است  من  هاي گويد، حرف او مي  هر چه!  آري«

ـ  ابوبكر ـ  خورد و  هم  بود به  ستهب»  مطعم«با   كه  و قراري  قول  شكل  و بدين
  . برگشت  خانه  سوي  به  ناپذيري و سرور وصف  با شادي
  الي اما در البه ؟ است  خوشحال»  رومان ام«و   ابوبكر  ي اندازه  به  كسي  ، چه حال

  . است  نهفته  زيادي  هاي و دلهره  ترس  هميشه  عاشقان  و شادي  خوشحالي
  و مشكلي  مانع ترسيد، نكند مي  از هر چيزي  خوشحالي  ز فرطـ ا ابوبكر ـ 
او   خطور كرد كه  ذهنش  به خاطر  همين  به. نگيرد  كار صورت  آيد و اين  ديگر پيش
اما !  است  حرام  در اسالم  برادرزاده با  و ازدواج  برادر استـ   ـاهللا  با رسول
گردد   مبدل  و اندوه  غم  ـ به ابوبكر ـ   يخوشحال  نداد كه  اجازه ـ  ـ  اكرم رسول

  :و فرمود
. و مادر و پدر  خاطر نسب  به  ، نه خاطر اهللا است  و به  خاطر دين  ما به  برادري«
  .)1(»شود نمي  -رضي اهللا عنها–عايشه با   من  ازدواج  مانع  برادري  اين  پس

  . كند مي  خواستگاري  - عنهارضي اهللا–عايشه رسماً از  ـ  ـاهللا   رسول  باالخره
ـ اهللا عنها رضي ـ  صديقه  ي عايشهبا  ـ  ـاهللا  رسول  ازدواج  دقيق  در مورد تاريخ

  بين  زيادي  اختالفات  باره ، و در اين نيست  در دسترس  محكمي  سند و مدرك
  .وجود دارد  و محدثين  مؤرخين
  و پنج  گرفته  انجام  سالگي  شش  سن در  عقد و نكاح  اند كه عقيده  بر اين  بعضي

اهللا  رسول  ي خانه  به  و انتقال  عروسي  مراسم  سالگي  يازده  در سن  يعني  بعد از آن  سال
  . است  گرفته  صورتـ   ـ
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  ده  و در سن  شده  انجام  سالگي  در هفت  عقد و نكاح  باورند كه  نيز بر اين  بعضي
  .اند برده  تشريفـ   ـاهللا  رسول  ي خانه  به  سالگي

ـ عايشه   حضرت  معتقدند كه» يكبر  طبقات»  و صاحب»  هشام  ابن«، » بخاري  امام«
دكتر «.  است  بوده  ساله  نه ـ ـ   اكرم  رسول  ي خانه  به  انتقال  در وقتـ اهللا عنها رضي

را   رأي  يز اينن»  بودلي. ف.مستر د«و »  الشاطي  بنت دكتر«و »  هيكل  محمد حسين
  .اند پذيرفته

  :گويد كند و مي را رد مي  نظريه  اين»  احمد ابوالعز مصري  شيخ«
،  رواياتي  بنا به  ندارد؛ چراكه  وفق  با واقعيت  عقيده  اين  كه  ندارم  شك  من«

  مراسم و  گرفته  صورت  سالگي  در شش  -رضي اهللا عنها–عايشه از   خواستگاري
در   - رضي اهللا عنها–عايشه   ، بنابراين است  برگزار شده  بعد از آن  سال  پنج  انتقال
  .« است  بوده  ساله 11 ـ  ـ  اكرم رسول  ي خانه  به  شدن  منتقل  وقت

  :گويد مي  در ادامه  مصري  ي نويسنده  اين
» حمد رضااستاد م« ؛ تأخير بياندازم  به  آراء ديگران  نظر خود را تا بيان  بگذاريد كه«

عايشه : گويد را دارد و مي  خودش  به  مختص  ي عقيده» اهللا محمدرسول»  كتاب  مؤلف
استاد محمود »  همچنين.  است  بوده  ساله 18  عروسي  در وقت  -رضي اهللا عنها–

در : گويد او مي. تر باشد نزديك  صواب  به  همه شايد از  ، كه كرده  اظهار نظري» العقاد
  سال 12از   و نه  شتر بودهبي  سال 15از   نه  -رضي اهللا عنها–عايشه   سن ، هنگام  آن

  .»كمتر
  سال 13 از  وقت  در آنـ اهللا عنها رضيـ عايشه   حضرت  كه  است  آن  من  اما رأي
  شدن  و منتقل  ازدواج  كنيم  اگر قبول  ؛ چراكه است  بيشتر نبوده  سال 16كمتر و از 

،  گرفته  صورت  سالگي  نه  در سن ـ ـ پيامبر   ي خانه  به  - نهارضي اهللا ع–عايشه 
  انجام  چهار سالگي  در سن  خواستگاري  كه  كنيم  را نيز قبول  فرض  پيش  بايد اين  پس

از   و اندوه  حزن  دور كردن  براي»  خوله»  ي و انگيزه  هدف كار با  و اين  است  گرفته



اهللا  رضي ـ  خديجه  حضرت  جاي  به  فرد ديگري  كردن  ينو جايگز ـ ـ   اكرم  رسول
با دختر چهار   ازدواج  پسندد؛ چراكه را نمي  آن  و منطق  ندارد و عقل  سازگاريـ عنها
،  است  اطالع و شوهر كامًال بي  زن  روابط را ندارد و از  هنوز استعداد زناشويي  كه  ساله
  از دختر كوچكي  خواستگاري  براي»  خوله»  شو كوش  تالش و  است  از حكمت  خالي

  براي ـ  ـاهللا  رسول  انتظار نشستن  به  شود، و همچنين  بزرگ  در آينده  اينكه اميد  به
  .)1(»رسد مي نظر  به  اي و بيهوده  ، كار عبث و اندوه  غم  همه  ، با آن سال  چندين

  كه  ، چنان اينكه  و آن  پيدا كنيم  تدس  معتدل  رأي  يك  به  توانيم در اينجا ما مي
  شده  نظر گرفته در»  مطعم  جبير بن»  قبالً براي  -رضي اهللا عنها–عايشه   كنيم  تصديق

ـ  ابوبكر ـ   از اسالم  ، قبل پيمان و عهد و  خواستگاري  اين  شود كه مي  بود، معلوم
  . است  گرفته  صورت
رضي اهللا –عايشه   خواستگاري  در وقت  اينكه  آيد؛ اول مي  پيش  دو فرضيه  حال

  در بين  كه باشد، همچنان  دنيا نيامده  به  -رضي اهللا عنها–عايشه ، »جبير»  براي  - عنها
در   -رضي اهللا عنها–عايشه   اينكه  و نظريه دوم.  است  بوده  جاري  رسم  ها اين عرب
  .باشد  متولد شده  تازه  هنگام  آن

  بعثت  دهم  ـ در سال اهللا عنها رضيـ   خديجه  حضرت  كه  دانيم مي  در هر صورت
تا  - رضي اهللا عنها- خديجه  از وفات  ، يعني زماني  ي فاصله  و اين  است  يافته  وفات
رضي –عايشه   سن ، بنابراين.  است  بوده  سال  ، پنج - رضي اهللا عنها–عايشه با   ازدواج
  .)2(  است  بوده  سال 16تا  13  بين  ازدواج  در وقت  -اهللا عنها
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  پروردگار  ، خواست -رضي اهللا عنها–عايشه با   ازدواج
  تمام  جهت  همين  ، به شده  تعيين  پروردگار مهربان  از جانب  پيوند و ازدواج  اين
  .گرديد  نيز فراهم  آن  و مقدمات  اسباب

  :فرمايد مي ـ  ـپيامبر 
الدنيا   يف  زوجتك هذه : حرير خرضاء فقال  خرقة من  ا يفجاء بصورهت  جربيل  ّ َ أن«
  .)1(»خرةواآل

از   اي را در پارچه  - رضي اهللا عنها–عايشه از   و تصويري  صورت ـ  ـ  جبرييل
  . در دنيا و آخرت  همسر توست  اين:  با خود آورد و گفت  رنگ حرير سبز
  معلوم ـ  ـ  حضرت  از آن  يگريد  و احاديث ـ  ـاهللا  رسول  ي گفته ، بنابراين

  .بود  شده  فيصله ها آسمان  ، از باالي پيوند و ازدواج  اين  انجام  شود كه مي
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  غيراهللا  تحريمات  و شكستن  شوال  در ماه  ازدواج
و   و ازدواج شد قلمداد مي  حرام  ماه  يك  عنوان  به  شوال  ، ماه در عصر جاهليت

  خداوند متعال  جانب از  تحريمي  چنين  كه  بود، در حالي  ممنوع  ماه  در آن  شادي
  . است  نگرفته  صورت

  خداوندي  با احكام  و مخالفت  جاهالنه  عرف  اين  خواست مي  چون اهللا  رسول
اهللا  رضيـ عايشه   حضرت  عروسي كند، عقد و  پروردگار را زنده  را بشكند و احكام

  شوال  ماه  -رضي اهللا عنها–عايشه ،  جهت  همين  به. داد  انجام  الشو  ـ را در ماه عنها
  . داشت  را بسيار دوست

  كس  كنند تا هيچ  غيراهللا مبارزه  با تحريمات  كه  است  مسلمانان  امروز نيز وظيفه
  است  و افترايي  عملكرد دروغ  اين  ؛ چراكه اهللا است  ها از جانب تحريم  فكر نكند اين

  . خداوند سبحان  به  تنسب
  در ماه  عروسي و  در عصر ما وجود دارد، ازدواج  غيراهللا كه  تحريمات  از اين  يكي
ة صاحبها الصال يعل(  محمدي  شريعت  از جانب  كه  در حالي.  و صفر است  محرّم

  خاطر ماه  به  اگر مسلماني  پس. وجود ندارد  زمينه  در اين  ممانعتي  چهي)  والسالم
  در ماه  تأخير بياندازد و معتقد باشد كه  را به  و ازدواج  عروسي و صفر، عقد و  محرّم
  قيامت و روز  ، او خطاكار و گناهكار است است  حرام  و ازدواج  صفر شادي و  محرّم

  .شود مي  بازخواست
   

   نبوت  گلستان  به  صداقت  از بوستان
»  يبدر كبر«  ي از غزوه  و پس  منوره  ي مدينه  به اهللا  رسول  بعد از هجرت

  ، آماده نبوت  گلستان  به  صداقت  ، از بوستان -رضي اهللا عنها–عايشه   انتقال  مقدمات
  .گرديد



 و  عام  ، مثَل و ايمان  در صدق  دنيا آمد كه  به  اي در خانه  - رضي اهللا عنها–عايشه 
–عايشه   جهت  همين  بود، به  و صداقتسراسر نور و صفا   كه  اي خانه. بود  خاص

انوار   اين  به  كه  او در حالي. بود  برخوردار شده  صفات  نيز از اين  -رضي اهللا عنها
خورشيد   ، يعني اصلي  ي نوردهنده  به  نور ماهتاب  از اين  كه  رفت منور بود، مي

  .بپيوندد  محمدي
– ءعايشه بود،  و مادر دلسوزش  بانپدر مهر  مورد توجه  همواره  كه  ايعايشه 

  چيزي  خواهد كرد؟ چه  چه  رسول  ي در خانه  و سال  سن  كم  -رضي اهللا عنها
شود   تواند سبب مي  چيزي  را بنمايد؟ چه  پدر و مادرش  هاي محبت  تواند جبران مي
  .بورزد  قعش او  بماند و به ـ  ـاهللا  رسول  ي در خانه  - رضي اهللا عنها–عايشه   كه

با   كه  دانست مي بود، او  باتجربه  و معلّمي  بزرگ  حكيم ـ  ـاهللا  رسول!  آري
پدر و مادر   محبت ازـ   ـ  حضرت  آن. رفتار كند  چگونه  -رضي اهللا عنها–عايشه 
  او، سبب  ي حكيمانه  برخوردهاي و  خاطر محبت  همين  به.  داشت  او اطالع  به  نسبت

و   دنيا و زرق  را بر تمام  آاليش بي و  ساده  اتاق  يك  -رضي اهللا عنها–يشه عاشد تا 
  .دهد  ترجيح  آن  برق

  و دلتنگي  غريبي  جديد احساس  ي تنها در خانه  نه  - رضي اهللا عنها–عايشه 
بود و   او را پوشانده  و صفا و صميميت  و محبت  ، عشق شور و شوق  بلكه كرد، نمي

  .كند  دنيا معاوضه  را با تمام ـ  ـاهللا  ديدار رسول  يك حاضر نبود
   
   
   
   
   

  



  : دوم  بخش
  تا ابتال   ز ازدواجا  -رضي اهللا عنها – صديقه  ي عايشه

   
  دردها  تمام  با اهللا، درمان  ارتباط

  ناتكائ  را با خالق  و فساد، ارتباطش  و پرفتنه  فاني  دنياي  در اين  اگر انسان
  دنيا برايش  هاي سختي  تمام  كه  است  وقت  ورزيد، آن  او محبت  نمود و به  كممستح
  .شوند مي  ها، شيرين و تلخي  شده  آسان

  د، رفتبو  نبوي مسجد  به  چسبيده  كه  اتاقي  نيز بهـ اهللا عنها رضيـ  عايشه  حضرت
  ، نور و معرفت د نبوتمربزرگ و  و ايمان  اخالق  معلّم  ترينتا در آنجا در كنار بزرگ

  .نمايد  كسب
  كه  اتاقي  داد، همان  دنيا ترجيح  را بر تمام  ساده  ، اتاقي - رضي اهللا عنها–عايشه 

و حضور   وحي  نزول  و محل  بودند، مهبط  كرده  احاطه  را مالئكه  دور تا دورش
  .بود  امين  جبرييل
  و انديشمندان علما  ترينبزرگ  ي عهو مركز مراج  پناهگاه مأوا و  كوچك  اتاق  اين

منتشر   عالم  تا از آنجا به  رفت آنجا بود و مي  علم  ، نصف گرديد، و مهمتر از همه
  .)1(شود

، بر  دنيوي  ظاهري  هاي و تلخي  ، تشنگي شد تا فقر، فاقه  باعث  صفات  اين  تمامي
  ترينكوچك  كس  دد و هيچگر  آسان  بيت  بر اهل  و همچنين  - رضي اهللا عنها–عايشه 
  .ننمايد  و سستي  ، ضعف حقارت  احساس
  ي خانه در  آتش  كردن  شد اما از روشن مي  ها سپري روزها و هفته!  آري
  .نبود  غذا، خبري  كردن  درست  براي اهللا رسول
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،  خوشبخت گذراندند، اما و خرما مي  ها و روزها را با آب از شب  بسياري
را بر هر چيز   الهي  رضوان داشتند و  با اهللا ارتباط  رور بودند؛ چراكهسعادتمند و مس

  . دادند مي  ترجيح
  ، بلكه نكاست  - رضي اهللا عنها–عايشه   و احسان  ها از فضل ها و تلخي سختي  اين

  . داشت  ، يد طواليي الهي  رضاي  كسب  به  در سخا، زهد و عالقه  همواره او
  

   -رضي اهللا عنها–عايشه   ر قلبد  اهللا رسول  محبت
 ، اسالم  با حكمت  آميخته  و شعوري  مملو از ايمان  با قلبي  -رضي اهللا عنها–عايشه 

  .آورد  خود روي  زناشويي  زندگاني  به
معنا   تمام  به شوهر خود را  بود كه  همسر نمونه  نظير و يك بي  شخصيت  او يك

  خاطر عشق  نمود و به مي  مراعات ، و صداقت  خالصا  او را با كمال  و حقوق  شناخته
 اهللا  رسول  و مسرّت  خوشحالي  موجب  را كه  ، هر كاري او داشت  به  كه  پاكي
  .داد مي  خاطر انجام  را با طيب  شد، آن مي

زد،  مي  موج  در دلش پيامبر   به  نسبت  شديد كه  ي و عالقه  عشق  اين  سبب  او به
وارد    اكرم بر رسول  كه  هايي سختي ها و دردها و رنج  رصدد بود كهد  پيوسته

  .كرد مي  او را ياري  با مشكالت  دهد و در مقابله  كاهش المقدور آمدند، حتي  مي
  كرد، به مي  درك  خوبي  ، به رسالتش  و رساندن  تبليغ  را در راه پيامبر   او زحمات

  و همواره  نداشت اهللا  را از رسول  زيادي  انتظارات،  زنان  مانند عموم  جهت  همين
  موجب  نمايد و از هر چيز كه  را جلب   حضرت  آن  كرد تا رضايت مي  سعي

  .نمود پرهيز مي  شدت  شد، به پيامبر مي  ناراحتي و  آزردگي
  - رضي اهللا عنها–عايشه  با پيامبر   ي و دلسوزانه  حكيمانه  برخوردهاي  علّت  به

پيامبر   و شيداي  ، عاشق  اكرم رسول  و منزلت  عظمت  و شناخت  درك  و همچنين
  .بود  شده



  ، كه زنانش  ميان بود از  تنها زني.  داشت  خاصي  او توجه  نيز به ـ  ـ  اكرم  رسول
زيرنظر خود   جواني دوران  از همان. بود  كرده  با او ازدواج  دوشيزگي  در حالت

  .  يافت  رورشپ پيامبر
  نسبت  زيادي  محبت  -رضي اهللا عنها–عايشه   شد كه  سبب  داليل  اين  ي مجموعه

  .پيدا كند ـ  ـاهللا   رسول  به
  بنت  خديجه  را كه  و منزلت  مقام  ، همان خواست مي  -رضي اهللا عنها–عايشه 

  دست  ، به داشت ـ  ـاهللا  و پارسا، نزد رسول  مخلص  زن  آنـ اهللا عنها رضيـ  خويلد
فرزند شود،   صاحب ، خديجه  همچون  كه  داشت  بسيار دوست  جهت  همين  به. آورد

  .)1( نيامد دنيا  به  از ايشان  شدند و فرزندي  اما روزها سپري
  : او گفت  ، به -رضي اهللا عنها–عايشه   خاطر دلنوازي  به ـ  ـ  اكرم رسول

  بعداً نيز با همين و»  كن  زبير، انتخاب  ، عبداهللا بن ات رزادهخواه  اسم  را به  ات كنيه«
  .مشهور شد» عبداهللا  أم»  يعني  كنيه
   

  ـ  ـ پيامبر  در قلب  -رضي اهللا عنها–عايشه   محبت
 و ـ  ـاهللا  رسول  جاي  به  كردن  و درك  - رضي اهللا عنها–عايشه   نيكوي  اوصاف

نيز   -رضي اهللا عنها–عايشه   شد تا محبت  ، سبب يدانيدر هر م  ايشان  كردن  تتقوي
و   او عالقه  به  نيز همواره ـ  ـخود را باز كند و پيامبر   جاي ـ  ـپيامبر   قلب در

  .دهد  نشان  محبت
  كه  اي ويژه  تيزهوشي و  ، ذكاوت خاطر لياقت  بهـ اهللا عنها رضيـ عايشه   حضرت

  .آورد  دست  به را  خاصي  و منزلت  مقام  پيامبر  زنان  ، بين داشت
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  گرانقدر اسالم  رسول  در قلب  و محبتش  داشت مي  او را بسيار دوست پيامبر 
  راه  آن  به  و تاريكي  ، حسادت و بغض  كينه ، و غش  غل  كه  قلبي  زد، همان مي  موج
  .ندارد

  :پرسيد»  عاص  عمرو بن»  حضرت  روزي
  »؟ داري  دوست  را بيشتر از همه  كسي  چه! اخد  رسول  اي«

  »راعايشه «: پيامبر فرمود
  » بود  در مورد مردان  من  سؤال«:  عمرو گفت
  »را   ابوبكر صديق  يعني(را   عايشهپدر «: پيامبر فرمود

  -رضي اهللا عنها–عايشه   به  نسبت ـ  ـ  اكرم ديدند، رسول مي  پيامبر كه  همسران
را ـ اهللا عنها رضي ـزهرا   ي فاطمه  حضرت  دارد، روزي  بيشتري  بتو مح  عالقه

  :او گفتند  فرستادند و به
  .»رفتار كند  عايشه  بگو با ما نيز مثل  پدرت  به«

  . را رساند  پيغامـ اهللا عنها رضيـ زهراء   ي فاطمه  حضرت
  »؟ داري  آيا تو مرا دوست!  فاطمه  اي«: فرمود  در جواب پيامبر 

  .« دارم  شما را دوست  قلب  پدر، از صميم  بله«: داد  جواب  فاطمه  حضرت
  .« باش  داشته  بدار و با او محبت  را نيز دوست  عايشه  پس«: پيامبر فرمود

  و جاي  داشت  -رضي اهللا عنها–عايشه   به  نسبت  خاصي  محبت ـ  ـپيامبر 
  محبت«: فرمود مي ـ  ـ  حضرت  خود آن  كه  چنانبود،   او گرفته  در قلب  بزرگي
  اين  براي  و عواطف  عالقه  همه  و اين .» است  من  قلب  ي دستگيره  ي منزله  به  عايشه
  بورزد و هيچ  عشق ـ ـ اهللا  رسول  به  همواره  - رضي اهللا عنها–عايشه   بود كه  كافي
  .)1( نشود  از او غافل  گاه
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   همسر واقعي  بارز يك  ي ، نمونه -رضي اهللا عنها–عايشه 
  : گويد مي  استاد ابوالعز مصري

  دست  بهـ اهللا عنها رضيـ عايشه   حضرت  در مورد زندگي  كه  از معلوماتي«
رضي اهللا –عايشه   زندگي  ي درباره  كه  هايي كتاب  ي با مطالعه  ، و همچنين ايم آورده
  حضرت  كه  رسيم مي  نتيجه  اين  اند، به وشتهن اهللا  رسول  او در حيات  و نقش  - عنها

بود و آنها را   مسلمانان  تمام  براي  مهرباني مادر  بر اينكه  عالوهـ اهللا عنها رضيـ عايشه 
  آيد و شايسته مي  حساب  به  و موفّق  همسر نمونه  يك نمود، و ارشاد مي  راهنمايي

  .او اقتدا نمايند  بگيرند و به  از او درس  جامعه  دختران و  زنان  كه  است
ـ عايشه   حضرت ، زناشويي  ، در زندگاني امروزي  ي جامعه  اگر دختران!  آري
  و دردسرهاي  از مشكالت  بسياري دادند، قرار مي  خويش  را سرمشقـ اهللا عنها رضي

 وجود  به  و صفا و اخالص  و پر از صدق  پاك  اي جامعه شد و مي  برطرف  خانوادگي
  .آمد مي

  و بنيان  اساس  بود كه  برده  پي  حقيقت  اين  بهـ اهللا عنها رضيـ عايشه   حضرت
همسر   در قلب  سرور و شادي از  و ايجاد جوي  و محبت  ، اخالص زناشويي  زندگي
  .)1( » است

با   رويارويي در  شوهرش  براي  بزرگي  تواند كمك مي  زن  يك  كه  دانست او مي
  تواند بار سنگين مي  مخلصانه  و رفتار نيكو و دعاهاي  باشد و با اخالق  مشكالت
  .نمايد  را سبك  همسر مؤمنش  مشكالت

  به ـ  ـاهللا  رسول را با  اش ، زندگاني اصول  همين  و بر مبناي  روحيه  او با همين
  و از اينكه شد دور نمي  هايش لب از  در برخورد با پيامبر، تبسم  برد و همواره سر مي

  .كرد مي  و خرسندي  پيامبر باشد، اظهار خوشحالي  براي  كوچكي  كمك  توانست مي
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  ل  صديقه  ي عايشه  از ديدگاه  آل و ايده  همسر موفق
آمدها و  پيش  در صورت ، حتي داشت  عقيدهـ اهللا عنها رضيـ عايشه   حضرت

روبرو   با شوهرانشان  اندوهناك  و قلب  غمناك  ي نبايد با چهره  ناگوار، زنان  هاي اتفاق
عزا   هروز بيشتر ب  از سه  كه  دارد، جايز نيست  ايمان  كه  زني  براي«: گويد او مي. شوند

  .« شوهرش  بنشيند، مگر براي
  كند و در هر حال  فداكاري  شوهرش  براي  بايد هميشه  ، زن مادر مؤمنان  از ديدگاه

  .يدنما  شوهر را جلب  رضايت
  »؟ حد جايز است  تا چه  زن  براي  آرايش«: پرسيد  -رضي اهللا عنها–عايشه از   زني

هر دو   بتواني  ، چنانچه اگر شوهر داري«:  گفت  در جواب  -رضي اهللا عنها–عايشه 
  ، اين خود قرار دهي  آنها را در جاي  تر از اول و بهتر و قشنگ  خود را درآورده  چشم
  تا آنجا كه  است  اين  - رضي اهللا عنها–عايشه   منظور حضرت( .)1(» دهب  را انجام كار
  حضرت  ي عقيده  است  اين!  آري).  نمايي  شوهر را فراهم  رضايت  موجبات  تواني مي

  . خويش همسر  به  و فداكار، نسبت  نمونه  زن  آنـ اهللا عنها رضيـ عايشه 
  :جهاد  در ميدان  -رضي اهللا عنها–عايشه 

شديد،   ضرورت در غير  ، اما آنان مباح  است  جهاد امري  در ميدان  زنان  شركت
،  مجروحان  به  توانند با كمك مي شمشير بكشند، اما  با دشمن  ندارند در رويارويي  حق

  .باشند  داشته  در جهاد سهمي... و  مجاهدان از  غذا، پرستاري  كردن  درست
  بود، براي ـ ـ پيامبر   همراه  غزوه  نيز در چندينـ اهللا عنها رضيـ   صديقهعايشه 
  ...كرد و مي  رسيدگي  مريضان  برد، به مي  آب  مجاهدان

  اشاره»  احزاب« و» اُحد»  به  توان اند مي داشته  شركت  ايشان  كه  مهمي  هاي از غزوه
  .نمود
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  . حضور داشت»  مصطلق  بني»  نيز در غزوه  هجري  ششم  در سال
   

  :اند نشسته  در كمين  منافقين
  اسالم  ي و كينه  بغض  كه  يهودياني  بودند و همچنين  اصحاب  در صف  كه  منافقيني
  ديدن  توان  آنان. بودند ـ ـ اهللا  رسول  به  زدن  داشتند، دائماً در فكر ضربه  را در دل
  .را نداشتند ـ  ـ  اكرم رسول  هاي و پيروزي  فتوحات
  .گرفتند مي عزا  شد، آنان پيروز مي  اي در غزوه ـ  ـاهللا   سولر  هرگاه
وارد »  مصطلق بني«  ي با قبيله  جنگ  براي ـ  ـاهللا   رسول  كه  هجري  ششم  سال
، نيز » ابي  عبداهللا بن«،  منافقين  رئيس  جنگ  در اين. داد  را شكست  شد، آنان  معركه

  براي  اي بهانه  دنبال  و به  گرفت را زير نظر مي ـ ـ او كامالً پيامبر .  حضور داشت
  . گشت ميـ   ـاهللا  رسول  كردن  و بدنام  اصحاب  صفوف  شكستن

  را طراحي مكر  ترين كار گرفتند، سياه  را به  خويش  ي دسيسه  آخرين  منافقان
  كنند؟ مي  آن  را قرباني  كسي  ؟ و چه چيست  دسيسه  اما اين. نمودند

   : )1( و افك  -رضي اهللا عنها–شه عاي
  كسي  همان.  است ـ  ـ  گيرد، دختر ابوبكر صديق قرار مي  مورد اتهام  آنكه!  آري

از   نكرد و خود و اهلش  رسوخ  اش در خانه  پرستي بت و  و شرك  از جاهليت  اثري  كه
  .آيند شمار مي  و جهاد به  ايمان  ميدان  پيشتازان

                                                 
در   هرگـاه  ، امـا  است  هتانو ب  و شاخدار، تهمت  بزرگ  دروغ  معناي  به  ؛ در لغت افك) 1(

رضي اهللا –عايشه   حضرت  ي آيد، حتماً مسئله مي»  افك»  ي كلمه  و حديث  سيره  كتب
  المـؤمنين  بـر ام   منافقـان   كـه   تهمتـي   داسـتان   بـراي   واژه  شود و اين مي  مطرح  -عنها

  . است  يافته  بستند، اختصاص -رضي اهللا عنها– صديقه  ي عايشه



، همسر  المؤمنين ، ام -رضي اهللا عنها–عايشه گيرد،  قرار مي  اممورد اته  آنكه
  . است ـ  ـاهللا  رسول  محبوب
  در تيررس  صديقه  ي عايشه  شكل  افتد و بدين مي  منافقين  دست  به  اي بهانه
  .گيرد قرار مي  و منافقان  حسودان

آوردند و ـ نعوذ باهللا   دست  به  گشتند، فرصتي مي  بهانه  روز دنبال شبانه  كه  منافقان
  ي جامعه  شكل  دادند و بدين  نسبت ، صديقه  يعايشه ،  مادر مؤمنان  زنا را به  ـ تهمت
  . برداشت  قدم  و بزرگ  سخت  آزمايشي و  امتحان  سوي  به  اسالمي

   
  :دارد  نگه  را زنده  -رضي اهللا عنها–عايشه   خواهد نام خداوند مي

مادر   به  كوردالن و  منافقان  كه  تهمتي  همان»  افك»  و درد و رنج  ت، محن راستي  به
  زير دست  ي شكوفا شده و  ابوبكر  دست  ي يافته  ، پرورش يكبر  صديقه  مؤمنان

  فرسايي بسيار طاقت  را با صبر و شكيبايي  مسلمانان دادند،  نسبت   محمد مصطفي
  .كند رو مي  روبه

  را به  مهم  ، درسي خواست مي  و تدبير رباني  تقدير الهي  شود كه مي  معلوم
  .قرار دهد  و آزمايش را مورد ابتالء  بدهد، و همگان  اسالمي  ي در جامعه  مسلمانان

  را محك  اي عده  ، صبر و استقامت بزرگ  خواهد در امتحاني انگار پروردگار مي
  .را تا ابد باال و باال ببرد  شخصي  منزلتو   بفرستد و مقام  دوزخ  را به  اي بزند، عده
  ي يافته  تربيت و  نبوت  ي خانه  و ناموس  ، پاكي است  بسيار سختي  امتحان!  آري

  .گيرد قرار مي  امتحان  اين  ي وسيله اهللا  و همسر رسول  ابوبكر  ي خانه
   



  :)1( جانكاه  بنياد و دردي بي  ؛ دروغي افك
  عالم  به  ترقي صعود و  هاي پله  داشتـ اهللا عنها رضيـ   صديقه عايشه  المؤمنين  ام

  درجات  به  و هر لحظه  گذاشت مي سر  پشت  از ديگري  پس  را يكي  و علوي  ملكوت
  . گشت مي  نائل  حق  قُرب

او را   مخلوقات  ي كند و از همه  در خويش  ، او را فنا خواست مي  ار مواليشب  اين
  اهللا سوق في فنا  به  الرسول في  فنا نمايد و از  وصل  خويش  و جالل  عظمت  ، به بريده
  .دهد

  .نوشاند مي او  افزا به  و ايمان  بخش ، اما فرح تلخ  كند؛ جامي مي  او را امتحان
  دهند مي  بال بيشترش  جام تر است مقرب  بزم  در اين  هر كه
. بماند  باقي  زمان  با بقاي  قرون  در تمام ـاهللا عنها رضيـ عايشه   خواهد نام مي!  آري

  .بردارد  يعظم  ي صديقه  اين  و شوكت  از عظمت  خواهد پرده مي
فرسا و  جان  و مصيبتي  مشكل.  داري  در پيش  سخت  امتحاني!  مادر عزيزم

  !باد  و پناهت  خداوند پشت.  جگرسوز در انتظار توست
  :گويد مي  و مطمئن  توكل، م استوار و محكم  اما او همچنان

   غم  نباشد هيچ  تو با مايي  چون باشد در رقم  دام  گر هزاران
،  و زيبايي  فصاحت و  چقدر با بالغت  كه  بزرگ  اديب  ، از اين از خودش  بشنويم

  :كشد تصوير مي  به  جهانيان  را براي  افك  داستان
را با خود   همسرانش از  ، يكي در هر سفري  بود كه  اين ـ  ـاهللا  رسول  عادت«
  .برد مي
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  تا از ميان ، انداخت  قرعه  من  ، محبوب» مصطلق  بني»  در غزوه  همراهي  براي
  سفر من  و در اين» زدند  ديوانه  من  نام  به  فال  ي قرعه«ببرد،   را همراه  كسي  همسرانش

  . بودم ـ  ـاهللا  رسول  همراه
  زنان  سوي  نداشتند به  حق  غريبه  بود و مردان  شده  نازل  بحجا  ي آيه  زمان  در آن

  .شد مي  خارج  از خانه  كامل  نيز با حجاب  كنند و زن  نگاه
  يي  نيز پرده  ، و كجاوه شد، قرار داشتم مي  شتر حمل  روي  كه  اي در كجاوه  من
  .ديد را نمي  داخل  كسي  كه  داشت

و   كرده  اطراق  صحرايي ، در برگشتيم  و موفقيت  روزيبا پي»  مصطلق بني»  از جنگ
  . را آنجا گذرانديم  شب

  قضاي  براي  لحظه  در اين  من. شد  نواخته  رحيل  ، بانگ نماز صبح  از اداي  پس
  انگار جايي.  نيست  بندم  گردن  ، ديدم برگشتم  وقتي.  بودم  دورتر رفته  كمي  حاجت
،  برگشتم  كاروان  محل  به  شد، وقتي  درنگ  ، اندكي را بيابم  بندم نتا گرد  ، رفتم افتاده
  . از آنها نيست  اثري  ديدم

  و رفته  درآورده  حركت  را به  ، شتران هستم  در كجاوه  من  اينكه  گمان  به  همسفرانم
  اينكه اميد  به.  كشيدم  بر سرم و چادر را  در همانجا نشستم  و پريشان  ناراحت. بودند

  .شوند و برگردند  آنها متوجه
  با فاصله  بايست مي بود و  قافله  مأمور پاييدن  كه  مردي  تا اينكه  نگذشت  ديري
ـ » معطل  بن  صفوان«. جا نماند، رسيد از آنها  كرد تا چيزي مي  حركت  از قافله  چنداني
 ـ پيامبر   از ياران  ـ يكي بود ـ.  

و   شناخت ، مرا ديدن  محض  بود، به  مرا ديده  حجاب  ي آيه  از نزول  قبل  چون
، اينجا چكار ـ  ـخدا   همسر رسول. « راجعون  ليهإ ناإنّاهللا وإ«:  گفت  كه  شنيدم

  كند؟ مي



  خودش! شو سوار:  آورد و گفت  شتر را نزديكم.  نكردم  صحبتي  با او هيچ  من
  از من  بود و پيش  گرفته افسار شتر را » صفوان«و   سوار بر شتر شدم.  رفت  عقب

  .كرد مي  حركت
بر شتر و   من  ديد كه  لحظه  در اين»  ابي  عبداهللا بن«،  شهر رسيديم  ظهر به  وقت

  شيطان  بود كه  لحظه  اين.  شويم مي وارد شهر  ، افسار شتر را گرفته نيز پياده»  صفوان«
  .گفتند، گفتند نبايد مي  آنچه  افك  كرد و اهل  ها رخنه در دل
.  شدم  ناراحت ، بسيار بودم  جا مانده  از قافله  خبر، اما از اينكه چيز بي  از همه  من

كند،  نمي  اعتنايي  كه  شدم  متوجه ، اظهار نمودمـ   ـ  اكرم  را نزد رسول  ناراحتي  اين
  رخ  ، چه كردم  تعجب. طور بودند  نيز همين  مادرم پدر و.  است  شده  كم  انگار محبتش

  ؟ است  داده
  از همه  بود و من  شهر را فرا گرفته  تمام  سوء منافقين  تبليغات  وقت  در اين!  آري
:  كند، با خود گفتم مي  لطفي كم  من  به  محبوبم  كه  ديدم ، اما مي خبر بودم چيز بي
  و محبت  و لطف  مرحمت، با  بردم مي ـ ـ   اكرم  نزد رسول  اگر شكايتي  درگذشته

  ؟ است  شده  چه  داد، اما االن مي  ام دلداري  همواره كرد و مي  گوش
  رنجيده  از من  نكند نازنينم. بود  شده  چيره  بر من  و اندوه  ، غم بودم  بسيار نگران

  باشد؟
  !شود نمي  گفته  در مورد من  چيزها كه  ، چه خانه  بيرون  كه  اما خبر نداشتم

اتفاقاً . آمد  خانه  به ـ  ـ  اكرم  رسول  ، روزي شدم  ها مريض محبتي بي  اثر اين بر
: ديد، فرمود  و پژمردگي  و اندوه  غم  مرا در حال  بود، وقتي  نشسته  نيز در كنارم  مادرم
  ؟ چطور است  دخترتان؟  َ تيكُم كَيف

  با شنيدن.  گذشته و رفتار  با احساسات  و بيگانه  از محبت  سرد و خالي  اي كلمه
  تمام  و كسالت  و اندوه  حزن اهللا  رسول برخورد  اين  و با ديدن  پرسي احوال  نوع  اين

  ). گشت  تيره  اندرم  چشم  پيش  جهان( و  را در برگرفت  وجودم



  . بروم  مادرم را نزد  بدهيد مدتي  ، اجازه هستم  و افسرده  مريض! اهللا يا رسول:  گفتم
  .ندارد  برو اشكالي: فوراً فرمود

  به  نزديك  محبتي بي و  مهري بي  اين.  خبر بودم چيز بي  از همه  كه  در حالي  رفتم
)  پدرم  ي دختر خاله(  مسطح با ام  شبي  درازا كشيد، تا اينكه  به  شب  و اندي  بيست
  . رفتيم  بيرون  حاجت  قضاي  براي

،  اختيار فرزندش بي .خورد  لغزيد و زمين»  مسطح ام»  ايپ  كه  بوديم  رفتن  در حال
  : گفتم  كردم  تعجب. كرد  را نفرين»  مسطح«

 و از  كرده  شركت» بدر»  در جنگ  كه  كسي! ؟ كني مي  اهللا را نفرين  رسول  صحابي
  آيد؟ شمار مي  به  مهاجرين  ي جمله
  !گويند؟ مي  در مورد تو چه  مگر خبر نداري!  لوح ساده  اي:  گفت»  مسطح  ام«

  ... چيز؟  از چه:  گفتم
  .كرد  تعريف  ماجرا را برايم  تمام  بود كه  وقت  آن

  طور شايع  همين  خدا سوگند كه  به:  ؟ گفت گويي مي  راست  نشد، گفتم  باورم
  . است

  . كردم  فراموش را  اول  ؟ غم بگويم  ؟ و با كه بگويم  ؟ چه چكار كنم  دانستم نمي
  كه  رفت  حالتي( .شد  طاري  بر من  بسيار سخت  ، حالتي شدم  و حيران  ديوانه
  ).فرياد آمد  به  محراب

. منفجر شود  خواست مي  قلبم.  ، زار زار گريستم رساندم  خانه  به  خود را با عجله
ر مورد د  كه  چند روز است:  و گفتم  گرفتم را  مادرم  ي يقه. شد مي  پاره  داشت  جگرم

  »؟ ايد؟ چرا نگفتي نگفته  من  به  چيزي شود و شما مي  گفته  سخنان  اين  من
ـ را  اهللا عنها رضي ـ  صديقهعايشه   المؤمنين ام  قلب  تيري  همچون  حادثه  اين!  آري
  وصف  و اندوهي  را در غم ـ  ـابوبكر   و بيت  نبوت  ي كرد و خانواده  زخمي
  .فرو برد  نشدني



و جور و   ظلم  هاي قرن  ي اندازه  ، به بسيار طوالني  ماه  كشيد، يك  طول  ماه  يك
  جائران  زندان  سخت  روزهاي  درازاي  و به  قيامت  روز سخت  طول  استبداد، به

و   وجدان بي  و منافقان  تاريخ  كوردالن  دل  تاريكي  به  تاريك  زماني.  صفت فرعون
  . سنگدل

  :دهد مي  را ادامه  داستان  گونه و دلسوز، اين  انباز مادر مهرب
  ، باز هم انداخت  و پتو رويم  لحاف  چندين  مادرم.  مرا گرفت  و لرز عجيبي  تب«
  ديگري  در اتاق  پدر مهربانم. بود  را در برگرفته  خانه  تمام  ام گريه  صداي.  لرزيدم مي

  ؟ خبر است  چه: پرسيد  ، از مادرم ما گريه  صداي  با شنيدن. بود  تالوت  مشغول
  من  از باخبر شدن  پدرم  چون.  است  -رضي اهللا عنها–عايشه   داد كه  جواب  مادرم

  فرا گرفته  ماتم و  ابوبكر را حزن  ي خانه. كرد  گريه  به  شد، او نيز شروع  ماجرا آگاه از
  .بود

  چشمانم  را به  خواب  ي سرمه  شب  ، چندين گذراندم مي  ها را در دعا و گريه شب
.  بودم  خداوند سبحان  جانب از  و منتظر امري  نشستم مي  روزها را در كُنجي.  نماليدم

از انصار   و زني  پدر و مادرم. ما آمد  ي خانه  به ـ  ـاهللا  رسول  روزي  ايام  در همين
از حمد   پس. ديد  و اندوه  و غم  گريه  مرا در حالت ـ ـ   اكرم  رسول. بودند  نزد من

  :فرمود  شهادتين  و خواندن  خداوند سبحان  ستايش و
  كنت  نإو  اهللا عزوجل  فسيربئك بريئةً   كنت  نإكذا فكذا و  عنك  بلغني  ّنهفإ! يا عائشة«

 َ  اهللا تاب  إلی  تاب  ثم  بذنبه  اعرتف اذإالعبد   ّ َ نإف  ,ليهإ  اهللا وتويب  فاستغفري  بذنب  مهمت
  هستي  پاك  ، اگر از آن رسيده  من  به  تو خبرهايي  ي درباره! عايشه  اي« .)1(« عليه اهللا
  خداوند طلب از  اي شده  مرتكب  خواهد كرد و اگر گناهي  خداوند تو را تبرئه  پس

                                                 
  . ترمذي  سنن -1



 نمايد، خداوند  توبه كند و  اعتراف  گناهش  به  بنده  نما، زيرا هرگاه  و توبه  كن  مغفرت
  .»پذيرد را مي  اش بهتو

در   و قلبم بود  جاري  شدت  به  هايم ، اشك نداشتم  شنيدن  ديگر توان! اهللا  سبحان
  كردم  پدرم  بود، رو به  گرفته را  گلويم  ، اما بغض فرياد بزنم  خواستم مي.  تركيدن  حال

  ؟  دهي نمي  جواب؛ چرا  گناهم بي  من  كه بگو. اهللا رسول  بگو به  چيزي! پدر:  و گفتم
  . كردم  مادرم  رو به. نگشود  و لب  انداخت  را پايين  سرش  پدرم

اهللا را  رسول  بگو، جواب  ، چيزي اي كرده  مرا تربيت  تو كه! تو بگو!  مادر عزيزم
  . انداخت  را پايين  ، سرش پدرم  او نيز هچون.  بده

  همين  بودند، به  افتاده  شك  به  زياد بود، انگار آنها هم  قدر شايعات  اين!  آري
  .نراندند  بر زبان  سخني  هيچ حيا  و از شدت   اكرم  در حضور رسول  جهت

از پدر  اهللا  رسول  چون  ؛ از همسر گرانقدري بودم  نااميد شده  كس  از همه
ا بايد كج  را به  دادم.  رومان أم  چون  دلسوزي ابوبكر و از مادر  چون  وفيو رؤ  هربانم

  كامل  ماجرا اطالع  بر تمام  كه  كسي.  بيابم  توانستم او را مي غير از  مگر كسي.  بردم مي
  ! آري. جز او  ؛ به نداشتم  پناهگاهي  ديگر هيچ ، داشت
   نيست  آرام  حق  خلوتگاه  جز به  نيست  دام دد و بي بي  كنجي  هيچ

  :  و گفتم  بلند كردم  آسمان  سر به
   را بس  عالم  ، تمام جو كرمت  يك  را كس  عالم  كسان بي  ي هجمل  اي
   رس  كس بي  فرياد من  تو به  يارب را ياري  كسان و تو بي  كسم بي  من

  .»بداًأمما ذكروا   توبأواهللا ال «:  گفتم
  دهند، هرگز توبه مي  نسبت  من  به  و مردم  ام نكرده  كه  خدا سوگند از گناهي  به
  . ام نشده  را مرتكب  گناهي  و هيچ  هستم  پاك  من  ؛ چرا كه كنم نمي



  یعل   ٌ واهللا املستعان مجيل فصربٌ «:  گويم مي   يعقوب  حضرت  نيز چون  امروز، من
  .» َما َتصفون

   
  : و صبر و استقامت  -رضي اهللا عنها–عايشه 
ـ  عايشه  حضرت  مت، صبر و استقا داشت  توجه  بدان  توان مي  ميان  در اين  آنچه
.  و دردناك  و تلخ  عظيم  بس  ، تهمتي و بزرگ  سخت  امتحاني. بودـ اهللا عنها رضي

  عاشقان  چون  و استقامتي  جميل  صبري ، اما و پردرد و رنج  بسيار طوالني  روزهاي
  .اهللا

  : قرار گرفت  قرآن  آيات  مصداق  ميدان  در اين  -رضي اهللا عنها–عايشه 
  . اهللا با او بود، و او را تنها نگذاشت  كه  حقيقت  به » الصابرين  اهللا مع  ّ ِ نإ«

  : خداوند فرمود  بود كه  صبر زيبا اين  اين  ي ثمره
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  .»آن را براى خود شرّى مپنداريد، بلكه آن براى شما خير است«

  نه بودند،  خير و نيكي  عايشه  براي  شد، همگي  گفتهعايشه در مورد   آنچه: يعني
  . شرّ و بدي

  تنها كاسته  نهـ اهللا عنها رضي ـ عايشه  حضرت  ، از شأن عظيم  ي حادثه  خاطر اين  به
  .تر گرديد عالي  درجاتش و  باالتر رفت  و منزلتش  شأن  نشد، بلكه

   
  : است  كافي  ند، او برايشك  بر اهللا توكل  هر كس

از   دختر معصوم  اين. شود بيشتر و بيشتر مي  بر مادر مؤمنان  هر لحظه  و اندوه  غم
  ببرد، بلكه  او پناه  به  كه را ندارد  گردد، ديگر كسي نيز نا اميد مي  پدر و مادرش

  . را باور كنند  حرفش



  خود فرموده ، حضور دارد، و جراستما  تر به داناتر و آگاه  از همه  آنكه!  اما، نه
   : است
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  .» و كسى كه بر خدا توكل كند، خدا برايش كافى است«

  چشمه  آسمان  به  او سپرد، و فقط  چيز را به  همه  -رضي اهللا عنها–عايشه   پس
  .گردد  لناز  بود تا برائتش  دوخته
  ابوبكر و خانه  ي از خانه  و ماتم  ، حزن و اندوه  غم  كه  فرا رسيده  آن  وقت!  آري
  شاد گردند و منافقان  دوباره  واقعي  تا مؤمنان  رسيده  آن  وقت. بربندد  رخت  مصطفي
  .بنشينند  سوگ  به  كوردل

  اهللا مرا تبرئه  كه  داشتم  يقين.  دراز كشيدم  و در بسترم  رفتم  اي گوشه  بعد از آن«
. شود  نازل  وحي  من  پاكي و  من  در حق  كه  ديدم نمي  اين  خود را اليق  كند، البته مي

آشكار ـ   ـاهللا  رسول  و رؤيا براي  خواب در  من  گناهي و بي  پاكي  كه  اما اميد داشتم
  .گردد

  خيس  مباركش  ي چهره  ناگاه  بود كه  برنخواسته  از جايش ـ  ـاهللا  هنوز رسول
.  است  وحي  نزول  حالت ، اين  كه  فهميدم. منور گرديد  زيبايش  شد و جبين  عرق

  .نبود  وحي  از نزول  خبري  بود كه  ماه  يك  نزديك
، اما  بودم  مطمئن  خويش  از پاكي  ؛ چراكه نداشتم  و ترسي  پريشاني  گونه هيچ  من
  .باشد  مردم  هاي در تأييد گفته  وحي ترسيدند نكند كنند، مي  سكتهبود   نزديك  والدينم
  سوي  به  و گاه  نگريست مي  من  سوي  به  گاهي  و پريشاني  با اضطراب  پدرم
  . اهللا  رسول

  چه  االن  كه.  گرفت مي را فرا  سراپايش  كرد، ناراحتي مي  را نگاه اهللا  رسول  وقتي
  در دلش  ، اميدي ام نشسته  و اطمينان  با سكون  كرد كه مي  ا نگاهمر  خواهد شد؟ و وقتي



،  بجز من  خانه  اهل  ، تمام حساس  لحظات  در اين. شد مي درخشيد و بيشتر اميدوار مي
  . بردند سر مي  به  عجيبي  ترس و  در خوف
و   رّتمس. آمد  هوش  به  كم كم اهللا  و رسول  يافت  پايان  وحي  نزول  باالخره
را با   بويش  خوش  هاي عرق  خوشحالي با. بود  نمايان  مباركش  ي از چهره  خوشحالي

  :بود  فرمود، اين  بيان  كه  كلماتي  اولين كرد و  پاك  مباركش  دست
  ». اهللا برائتك  يا عائشة، فقد أنزل  أبشري«

  .فرمود  تو را نازل  خداوند برائت!  عايشه  باد بر تو اي  مژده
ذكر مرا   آنكه ، آوردم  جاي  را به  زد، شكر خداي مي  موج  و سرور در خانه  شادي
  .فرمود  نازل  وحي  من  داد و در شأن  جاي  الشأن عظيم  در قرآن

   
   
   
   
   
   

  



   سوم  بخش
   تا رحلت  از برائت -رضي اهللا عنها– صديقه  ي عايشه 

  

. بود  غرق ـ  ـپيامبر   و عشق  تدر محب  - رضي اهللا عنها– صديقه  ي عايشه 
  . از او را نداشت  دوري  ، تاب شب  روز يا يك  يك  براي  حتي

. توكلش را به خدا بيشتر بسازداو را باالتر ببرد و   و منزلت  مقام  خداوند خواست
را در   خويش  كار قرار داد و محبت  اين  را سبب  سخت  آزمايش  ، اين علت  همين  به

نمايد و   را تحمل اهللا  از رسول  قرن  نيم  فراق نيز بتواند  بيشتر كرد، تا در آينده  دلش
  .را بسر ببرد  خدا زندگي با محبت

  : گويد ميـ اهللا عنها رضيـ   صديقهعايشه   حضرت
  و خرسندي  رضايت فرمود و اظهار  را تالوت  نازله  آيات ـ  ـاهللا  رسول  وقتي«
  » .ـ  ـاهللا  رسول  پيش بلند شو، برو! عايشه  اي«:  گفت  كرد، مادرم  از من

خدا سوگند،   به« : دادم  جواب.  تشكر كنم ـ  ـاهللا  از رسول  بود كه  اين  منظورش
  كرد، تشكر و سپاسگزاري  نازل  آسمان  هفت  مرا از باالي  پاكي  جز او كه  از احدي

  ». كنم نمي
  در قلبش ـ ـ اهللا  رسول  با محبت  همراهـ اهللا عنها رضيـ   عايشه  سخن  اين!  آري

  .آورد مي  را بر زبان  كلمات  اين ، اش و مؤمنانه  خاطر ناز عفيفانه  بود، اما به
   

  گرديد  راست  صفوان  خميده  شاد شد، پشت  مؤمنان  قلب
   بازگشت  و صديقيت  نبوت  خانه  به  و شادي
شاد  ـ  ـ  مصطفي رنجور  نور، دل  ي سوره  ابتداي  كمآشكار و مح  آيات  با نزول
  همچونـ اهللا عنها رضيـ   صديقهعايشه  ، مادر مؤمنان  و غمگين  پژمرده  ي شد و چهره
  از فرط»  معطل  بن  صفوان»  ي خميده  و پشت  گشت  ، منور و شادان خورشيدي

  و ندامت  رسوايي  خاك  به  تمرو بي  كوردل  منافقان  ي شد و پوزه  ، راست مصيبت



ناروا، گرفتار   تهمت  اين  تا ابد در عذاب  و همدستانش»  ابي  ابن  عبداهللا«شد و   كشيده
  . سر گذاشت  را پشت  تلخ  از ايام  ديگري  برگ  شدند و تاريخ

 ابوبكر   بيت  به  شادي اهللا  رسول  نور توسط  ي سوره  آيات  از تالوت  پس
  . گرفت  اي تازه  جان  آنان  ي پژمرده  و دل  بازگشت

  عفت و  و طهارت  در مورد پاكي  نازله  آيات  وقتي   ابوبكر صديق
  بلند شد و پيشاني را شنيد، سريعاًـ اهللا عنها رضيـ   صديقه عايشه،  اش جگرگوشه

  اي«:  ـ گفت اهللا عنها رضيـ عايشه  وقت  در اين. را بوسيد  -رضي اهللا عنها–عايشه 
  ؟ نشمردي  گناه و مرا بي  مرا باور نكردي  چرا قبالً حرف!  پدر عزيزم

  مسئله  مورد اين اگر در«:  گفت  و اخالص  صداقت  ـ در كمال ـ  ابوبكر صديق
  بر من  آسمان  كدام  آنگاه ـ  نداشتم  حقيقت  به  علمي  هيچ  كه  ـ در حالي  زدم مي  حرفي
  .»كرد مي  مرا حمل  زمين  كدامو   انداخت مي  سايه
   

  : افك  بر اهل  حد قذف  اجراي
،  اي ايراد خطبه از  برد و پس  مسجد تشريف  به ـ  ـاهللا   گفتگو رسول  بعد از اين

  اصحاب  را برايـ اهللا عنها رضي ـ  صديقهعايشه   حضرت  در مورد برائت  نازله  آيات
را   تهمت  اين  كه  كردند و دستور دادند بر كساني  قرائت  مدينه  مردم  و تمام  و ياران

  .شود  بود، زده  شالق  هشتاد ضربه  كه ، بودند، حد قذف  زده
  كه  آن  اثبات بدهد، و از  نسبت  كسي  زنا را به  تهمت  كه  كسي  دستور قرآن  بنا به

  زده  حد قذفبايد بر او  بدهند، عاجز بماند،  گواهي  حتماً بايد چهار شاهد بر آن
  .شود

  دليل  چون دادند، مي  را ترويج  داشتند و آن  شركت  افك  ي در واقعه  كه  كساني
  و بر آنها حد قذف  شده  قذف  عاجز ماندند، مرتكب  آن  نداشتند و از اثبات  شرعي
  .شد  جاري



  دام  ايندر   واقعي  نفر از مسلمانان  سه  بودند و فقط  منافقان  زنندگان اكثر تهمت
. كردند  بر آنها، توبه  حد شرعي  بعد از اجراي  كه. بودند  را باور كرده  و قضيه  افتاده
  :نفر عبارتند از  سه  اين

  ).  ابوبكر صديق  خواهرزاده(  اثاثه  بن  ـ مسطح1
  .   ثابت  بن  ـ حسان2
  .ل  جحش  بنت نةحمـ 3

در   مادر مؤمنان  و محبت  بازگشت  انمؤمن  ي خانه  به  و فرح  شادي  شكل  و بدين
  .برابر شد چند  مسلمانان  اهللا و تمامي  رسول  اصحاب  قلوب
   
  : اسالمي  ي در جامعه  آن  و بازتاب  افك

  و اثرات  داشت  اي گسترده  روز بازتاب  آن  اسالمي  ي در جامعه  افك  ي قضيه
  . گذاشت  نيز بر جاي  ناگواري
و   مرد، عالم و  ، زن پير و جوان. پيچيد  در مدينه  سرعت  د بهمور  در اين  بحث

  .راندند مي  سخن  در مورد آن  ، همگي عامي
،  و فكر باطل  متزلزل  در اثر عقيده  كه  شدند؛ گروهي  ماجرا چند گروه  در اين  مردم

  .بودند  افتاده  شك  به ـاهللا عنها رضيـ   صديقه  يعايشه   و پاكي  در شرافت
اكتفا   -رضي اهللا عنها–عايشه   نفس  و طهارت  پاكيزگي  به  ديگر كه  گروهي

و  .جستند مي  بيزاري  و منافقان  مخالفان  و سخنان  قضيه  اين  از استماع كردند و مي
 » ال باهللاإ ةال قو و  ال حول«و . كردند مي  بيرون  چشم  شنيدند با اشك مي  گوش  به  آنچه
  .گفتند مي



  كردند، كه مي را رد  دالن سيه  و افتراي  و تهمت  برآمده  دفاع  مقام  ديگر به  اي هفرق
  .)1(بودند   از صحابه  و تعدادي  اوس  جماعت  جمله  از آن
   

  ؟ چرا قرآن
و   خواب  جهت  همين  هستند، به  معصوم  ـ همگي  السالم  انبياء ـ عليهم

  .باشد مي  وحي  ي مثابه  ببينند، به  هرا ك  و آنچه  است  صادق  رؤياهايشان
  برائتش  كه  داشت انتظار  خويش  ي گفته  نيز طبقـ اهللا عنها رضيـ  عايشه  حضرت
را   قرآن  آيات  اصالً انتظار نزول گردد و  نمايانـ   ـ  اهللا رسول  و رؤياي  در خواب
  . نداشت  خويش  در شأن

ـ   صديقه  ي عايشه   نام  خواست او مي. بود  كرده  اراده  اما پروردگار چيز ديگري
و   و صداقت  ، پاكي عصر و زماني دارد، و در هر  نگه  زنده  را تا قيامتـ اهللا عنها رضي
  ببرند، ثواب  فيض  از ذكر نامش  تا ديگران. بازگو كند  آينده  هاي نسل  او را براي  ايمان

  .بورزند  ، عشق انمادر مهرب  اين  به  يادش كنند و با  حاصل
اهللا  رسول  براي و رؤيا  در خوابـ اهللا عنها رضيـ عايشه   ديگر اگر برائت  از طرف

  منفي  تأثير تبليغات  تحت  االيمان ضعيف  اي بود عده  شد، ممكن ظاهر مي ـ  ـ
)  -رضي اهللا عنها–عايشه   برائت(را   داستان  اين  بر اينكه  قرار گيرند، مبني  منافقان
ماند، اما  مي  باقي  و شبهه  شك  جاي  شكلي  و به.  است  از خود درآورده ـ  ـمحمد 
  بلكه. را انكار كند  تواند آن نمي  نور، كسي  ي در سوره  آن  و ثبت  قرآن  آيات  با نزول

ـ  عايشه   برائت  قبول  عدم  ندارد؛ چراكه  ايي چاره  آن  نيز از قبول  متعصبي  هر دشمن
  . و الحاد است كفر  معناي  به  و اين  قرآن  آيات  نكردن  قبول  يعنيـ اهللا عنها ضير

  : فرمايد مي  طبري  امام

                                                 
  .122  محمد، ص  در حيات  -رضي اهللا عنها–عايشه )  1(



  چهار وسيله  را به  خويش  چهار نفر از دوستان  و برائت  پاكي  خداوند سبحان«
  : است  كرده  ثابت
،  نموده  تبرئه زليخا،  از اهل  شاهدي  ي وسيله  را به ـ  ـ  يوسف  حضرت) 1

  .)َاهلها  و شَهد شَاهد من(: فرمايد مي  آنجا كه
  در بدن: گفتند مي  كرد كه  يهود تبرئه  جويي را از عيب ـ  ـ  يموس  حضرت) 2
خداوند   پوشاند، ولي خود را مي  غسل  در موقع  وجود دارد كه  هايي عيب  يموس

  حركت  ، به قرار داشت  آن  بر روي  كردن  غسل  وقت در  يموس  هاي لباس  را كه  سنگي
  .يافتند مبري  را ببينند و او را از عيب  يموس  بدن  يهوديان درآورد تا

  طفل  كه  ي عيس  آوردن  ـ را با نطق  ـ عليهاالسالم  مريم  حضرت) 3
  .» هستم خدا  ي بنده  من«:  گفت   يعيس  نمود كه  بود، تبرئه  شيرخواري

ذكر   انكار كه  و غيرقابل  صريح  را با آياتـ اهللا عنها رضيـ  عايشه  حضرت) 4
  خواهند خواند، برائت  قرآن را در  آيات  آن  ، مردم است  و تا دنيا باقي  است  شده
  .)1( »نمود

  آورد؟  با خود چه   جبرييل
  ـ آيات ااهللا عنه رضي ـ  صديقه  ي عايشه   به  دادن بعد از مژده ـ  ـ  اكرم  رسول
ـ   صديقه عايشه  المؤمنين ام  برائت و  پاكي  در آن  نور را كه  ي مباركه  ي سوره  ابتدايي
  .)2( فرمود  تالوت ، است  شده  نازلـ اهللا عنها رضي

  :كرد  اشاره  چند علت  به  توان مي» نور»  به  سوره  اين  گذاري نام  براي
و   ها و زمين آسمان  ي اوند را نور و نوردهندهخد  كه  سوره  در اين  اي وجود آيه) 1

≈ª!$# â‘θçΡ ÅV≡uθ﴿  است  كرده  معرفي  و درون  قلوب yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $# uρ ﴾.  
                                                 

  .نور  سوره  آيات  ، ذيل طبري  ، امام البيان  تفسير جامع) 1(
  .نور  سوره 26  الي 11  آيات)  2(



، ورود و  طالق ، ازدواج  آداب:  از قبيل  ذكر شده  سوره  در اين  كه  نوراني  احكام) 2
  نورانيت  اينها سبب  يترعا  كه ...و  با ديگران  و ارتباط  ، حجاب از منزل  خروج

  .)1( گردد مي  و اجتماعي  فردي  زندگاني
ـ   صديقه  ي عايشه   به  بزرگ  تهمت  بر اثر اين  كه  و ظلمتي  تاريكي  رفع) 3
  مانند نوري  آيات  بود، اين  شده  ها حاكم بعضي  و در قلوب  در مدينهـ اهللا عنها رضي

  گناهي و بي  ها، پاكي بدگماني  تاريكي  الي البه زو ا  شكست  ها را در هم تاريكي  آن
  . گشت  نمايان  -رضي اهللا عنها–عايشه 

  ي قضيه  مستقيماً به  سوره  اين 11  ي اعتقاد دارند از آيه  از مفسران  هر چند بسياري
در  26  ي تا آيه  سوره  از ابتداي  كه  است  نيز بر اين  برخي  دارد، اما رأي  اشاره  افك
  ماجرا آن  خاطر همين  باشد و خداوند به مي ـاهللا عنها رضيـ   صديقه  يعايشه   شأن

  . است  نموده  بيان  سوره  را در ابتداي  احكام
ـ عايشه  برائت و  پاكي  مستقيماً و صراحتاً به 26  ي تا آيه 11  ي از آيه  هر حال  به
  .گردد مي  تقديم  آيات  از اين  ريمختص  ي ترجمه  دارد كه  اشارهـ اهللا عنها رضي
   
  :را ناگوار ندانيد  افك  ي واقعه* 
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،  -رضي اهللا عنها–عايشه   ي درباره(را   بزرگ  تهمت  اين  كه  كساني«
از خود شما هستند، اما   گروهي اند، كرده  و سر هم  پرداخته)  المؤمنين ام

                                                 
  .4  ، ص2 ، ج البيان  روائع) 1(



  برايتان  لهمسئ  اين  ، بلكه بد است  برايتان  حادثه  اين  مبريد كه  گمان
  از مؤمنان  كوردل  منافقان  ؛ چراكه است  و خير شما در آن(  است  خوب

را هويدا   رنجيدگان  را پيدا، و عظمت  بيگناهان  جدا، و كرامت  مخلص
  دست  كه  آناني. آورد خود مي  را به  لوح ساده  مسلمانان از  برخي. كند مي
  ، سهم اتهام  در اين  شركت  ي اندازه  به  اند، هر يك زده  گناهي  چنين  به

  از آنان  هر كدام) و  خواهند داشت  آن  و مجازات  خود را از مسئوليت
  ي سر دسته(  كه  آيد، و كسي ، گرفتار مي است  كرده  كه  كاري  گناه  به

،  است  داشته  عهده  را به  از آن  عظيمي  بخش) بود، و  توطئه  در اين  آنان
  .»...دارد  سنگيني  مجازات و  زرگب  عذاب
،  فرموده  نازل»  افك»  در مورد ماجراي  كه  اي آيه  در اولين  خداوند سبحان

ـ   مظلوم  يعايشه و  ـ  ـ  ابوبكر صديق  ، خاندانـ  ـاهللا  رسول  خواهد دل مي
ا اصالً شرّ و ر  واقعه  اين  كه كند زد ميگوش  آنان  دهد و به  را تسلّيـ اهللا عنها رضي

،  شما ناگوار و ناپسند است  پيش  كه  شرّي  بسا كارهاي  ناگوار تصور نكنيد، چه
را   آنان  و اوضاع  بندگان  پروردگار، بهتر حال  پس. باشد  خير و نيكي  سراسر آن

  .داند مي
فرد   پس. دهد مي  و تسلّي  را دلجويي  زدگان زيبا، مصيبت  پروردگار با كلماتي) 1
زيبا   و جمالت  ، بايد از كلمات مسلمانان  براي  مشكلي  آمدن پيش  نيز در وقت  مؤمن
  را فراهم  آنان  آرامش  موجبات  خويش  و با سخنان كار بگيرد  آنان  دلجويي  براي
  .نمايد
مورد   خويش  اطرافيان  از سوي  مسلمان  انسان  اوقات  بسياري  است  ممكن) 2
ها از  تهمت  بسا بدترين  چه تصور كرد،  را دور از ذهن  نبايد اين .قرار گيرد  تهمت
  خود را از تهمت  مسلمان  شود انسان  موجب كار نبايد  اين  پس. باشد  نزديكان  سوي

  .اعتماد كند  هر كسي  بداند و به  امين  و شرّ نزديكان



  خيرهاي  در آن شايد  را شرّ و ناگوار تصور نكنيد، بلكه  آمد بدي پيش  هر نوع) 3
با پروردگار   ارتباط  كه  است  اين  مهم  پس. باشد  نهفته  خود و اطرافيان  براي  فراواني

و   نماييد و از او كمك  او مراجعه  به  و احوال  اوقات  ندهيد و در تمامي  را از دست
  .كنيد  طلب  استعانت

و   سرشكستگي  ي مايهـ اهللا عنها يرضـ  عايشه  حضرت  تنها براي  نه  واقعه  اين) 4
  خاندان  براي  بينيم مي  پس. كرد را بيشتر  ايشان  و منزلت  عزّت  ، بلكه نيست  بدنامي
،  است  ، سراسر خير بوده از مسلمانان  و بسياري ـ  ـابوبكر   و بيتـ   ـاهللا  رسول

  . است  داشته  اههمر  را به  و درد و رنج  و اندوه  حزن  هر چند روزگاراني
  و اجراي  رهبري و  طراحي  كه  افرادي. بيند سزا مي  گناهش  ي اندازه  به  هر كسي) 5
بايد   پس. خواهند داد  سزايشان  دارند، بيشتر از ديگران  عهده  را به  شوم  هاي نقشه

  .نكرد  ديد نگاه  را با يك  و همگي  دانست  خوبي  را به  هر مجرمي  جايگاه
   
  كنيد؟ مي  چرا زود قضاوت *
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چرا وقتى آن را شنيديد، مردان و زنان مؤمن در حقّ خويش گمان «

  .»روغى آشكار استاين د: نيك نبردند و نگفتند
در مورد   قاطعي  داليل  كه  و تا زماني  را پذيرفت  نبايد هر سخني  تحقيق  بدون) 1
  زدن  دامن  پس.  را نگريست  قضيه  نيك  و گمان  ظن  ، بايد با حسن نيامده  دست  به  آن
  . است  ، ممنوع آن  و پخش  شايعه  به

  باشد كه  قدري  با يكديگر بايد به  آنان  و مودت  و محبت  مسلمان  ارتباط) 2
. بداند  خويش  و مشكل  را مانند مصيبت  برادر و خواهر مسلمانش  و مصيبت  مشكل



  ديگر نيز اين  برد، بايد در مورد مسلمانان مي  نيك  گمان  خويشتن  به  طور كه همان  پس
  نسبت: بفرمايد  اينكه  جاي  خداوند به  كه  است  قدر مهم  آن  مسئله  اين. بينديشد  چنين

  ظن  حسن  خودتان  به: فرمايد مي. باشيد  داشته  نيك  و گمان  ظن  حسن  ديگران  به
دانيد، از برادر  را بعيد مي  خودتان كارها از  اين  انجام  كه  گونه همان  يعني. باشيد  داشته

  .بپنداريد را بعيد  نيز آن  نو خواهر مسلمانتا
را باور   آن را شنيديد، زود  و ناروايي  زشت  كلمات  اگر در مورد مسلماني) 3

ها را از  تهمت  آن  كه  است  اين  مؤمن  ي وظيفه  نيفزاييد، بلكه  هم  نداريد و بر آن
  و دروغ  شتباهكامالً ا  سخن  اين ! نه: بگويد  اول  ي وهله  دور كند و در همان  مؤمنان
و . دارد  در اسالم  زيادي  افراد ديگر، اهميت  آبرو و جايگاه  حفظ  پس.  است  بزرگي

  . جايز نيست  كردن  ، سكوت و ناروا در مورد مؤمنان  اساس بي  در برابر شايعات
   
   
  آوريد؟ شاهد نمي  ادعايتان  چرا براي* 
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آنان در  چرا بر آن چهار گواه نياوردند؟ پس چون گواهان را نياوردند«

  .»نزد خداوند دروغگو هستند
نيز بايد   مقابل باور كرد و در زند نبايد مي  تهمت  ديگران  به  را كه  كسي  سخن) 1

و   لوحي نبايد ساده  اسالمي  ي جامعه در  ؛ چراكه و شاهد خواست  و مدرك  از او دليل
دار  را لكه  مسلمانان  آبروي  هر فرد مغرضي  وگرنه باشد  داشته  رواج  زودباوري

  .بياورد  بايد شاهد و گواه  خويش  مدعاي  اثبات  براي  پس. كند مي



  ادعايش  براي  اي كننده  قانع  شاهد و مدرك  نتوانست  زننده اگر فرد تهمت) 2
  بدني  و تنبيه  خوار و ذليل او را  يننمود، و حت  او توجه  سخنان  بياورد، بايد ديگر به
  .بزند  تهمت  كسي  نكند به  كرد تا ديگر جرأت

  : است  با مؤمنان  پروردگار هميشه  و رحمت  لطف*  

﴿Ÿω öθs9 uρ ã≅ ôÒsù «!$# ö/ä3ø‹ n=tæ …çμ çG uΗ÷q u‘ uρ ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# Íο tÅzFψ$# uρ ö/ä3 ¡¡yϑs9 ’ Îû 

!$ tΒ óΟ çFôÒsù r& ÏμŠÏù ë>#x‹tã îΛ⎧Ïà tã﴾            ) 14/ نور(  

و در )  عقوبت  تعجيل  با عدم(خدا در دنيا   و مرحمت  اگر تفضل«
و   خوض  سبب  به  شد، هر آينه شما نمي  حال  شامل)  با مغفرت(  آخرت

  گيرتان گريبان  بزرگي و  سخت  ، عذاب در كار تهمت  فرو رفتنتان
  .»گرديد مي

نشود،   حالش  شامل  خداوندي  و رحمت  اگر لطف  بايد بداند كه  مؤمن  انسان) 1
، اما  خودش  ناشايست  اعمال  سبب  به  هم  رود، آن مي  و نابودي  هالكت  زود به  خيلي

گيرد و از  او را مي  دست  خويش  و كَرَم  با لطف  احوال  در تمام  ربانپروردگار مه
  .دهد مي  او را نجات  و بدبختي  گمراهي  هاي پرتگاه
نياورد؛   زبان كند بر خطور مي  ذهنش  به  باشد آنچه  بايد مواظب  مؤمن  انسان) 2
را در   الهي  هد و عذابد باد  را به  ، سرَش اساس بي  سخنان  اين  است  ممكن  چراكه

  كه  است  الهي  و رحمت  لطف  مورد هم  در اين  پس. كند  حالش  شامل  دنيا و آخرت
  هاي تهمت  آن  در مقابل  دهد، وگرنه نمي  عذاب  هايش گفته  خاطر تمامي  را به  انسان

 دچاربسا   گرداند چه مي  جاري  بر زبان  آدمي  كه  اساس بي  سخنان  ناروا و آن
  .شود  دردناكي  هاي عذاب

  !نشماريد  را كوچك  ديگران  به  تهمت*  



﴿øŒÎ) …çμ tΡ öθ ¤) n=s? ö/ ä3ÏGoΨ Å¡ø9 r'Î/ tβθä9θà) s? uρ /ä3 Ïδ#uθøù r'Î/ $̈Β }§øŠ s9 Ν ä3s9 ⎯Ïμ Î/ ÒΟù=Ïæ 

…çμ tΡθç7 |¡øtrB uρ $YΨ Íh‹ yδ uθ èδ uρ y‰Ψ Ïã «!$# ×Λ⎧ Ïàtã﴾.          ) 15/ نور(  

گرفتيد و با  زبان به زبان از يكديگر مى] را كه آن تهمت بزرگ[چون «
گفتيد كه هيچ معرفت و شناختى به آن نداشتيد و  هايتان چيزى مى دهان

پنداشتيد و در حالى كه نزد خدا بزرگ  ناچيز و سبك مى]  عملى[آن را 
  .»بود

  .كرد  قبول  تحقيق  را بدون  نبايد هر حرفي) 1
و نبايد در  باشد  در مورد موضوع  كافي  هيو آگا  علم  ها بايد براساس گفته) 2

  .صادر كنيد  نداريد، رأي  آگاهي  كه  مورد چيزي
تصور   اشكال از  و خالي  را سبك  كرد و آن  نبايد بازي  مردم  با آبرو و حيثيت) 3
  .نكنيد
را   مسلماني  آبروي  كه  مخصوصاً در موارد مهم  اساس بي  و نشر شايعات  اشاعه) 4

  خودتان  پيش  سخنان  شايد اين و. آيد شمار مي  به  كبيره  خطر بيندازد، از گناهان  به
  . است  اما نزد خداوند بسيار بزرگ ندانيد،  را چيزي  باشد و آن  ارزش بي

﴿Iω öθs9 uρ øŒÎ) çνθßϑçG ÷èÏϑy™ ΟçFù=è% $̈Β ãβθä3 tƒ !$ uΖs9 βr& zΝ ¯=x6tḠΡ # x‹≈ pκÍ5 y7 oΨ≈ ysö6 ß™ # x‹≈ yδ 

í⎯≈ tGöκæ5 ÒΟŠÏà tã ﴾ ) ما : گفتيد شنيديد، مي را مي  آن  كه  وقتي  بايستي چرا نمي«) 16/ نور
  .»!... است  بزرگي  بهتان  اين! اهللا  ، سبحان بگشاييم  تهمت  بدين  زبان  را نسزد كه

   
  :دهند  را گوش  قرآني  بايد پندهاي  مؤمنان* 

﴿ãΝ ä3ÝàÏè tƒ ª!$# β r& (#ρ ßŠθãès? ÿ⎯ Ï&Î# ÷WÏϑ Ï9 # ´‰t/ r& βÎ) Λä⎢Ζ ä. š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β﴾. ) نور /
16(  



  كاري  اگر مؤمنيد، نكند هرگز چنين  كند، اينكه مي  تان خداوند نصيحت«
  ايمان  سازيد؛ چراكه  معصيتي  چنين  را آلوده  خويشتن و(را تكرار كنيد 

  .»)ندارد  سازگاري سر  دروغين  ، با تهمت راستين
  . است  مؤمنان  عبرت  براي  رآنها در ق داستان  اين  ثبت) 1
  و پندهايي  موعظه مخصوصاً  نيازمند است  و نصيحت  موعظه  به  هميشه  انسان) 2
  .باشند  الهي  كه

  به  ديگران  كه  آن  دارد از جمله  انگيز فوايد زيادي عبرت  هاي داستان  بازگويي) 3
  .نروند  كارهايي  چنين  سوي
ـ   صديقه  يعايشه   حضرت  برائت  پذيرش  و عدم  افك  نداستا  به  زدن  دامن) 4
  . بدور است  از فرد مؤمنـ اهللا عنها رضي

﴿ß⎦ Îi⎫ t7ãƒ uρ ª!$# ãΝä3 s9 ÏM≈ tƒFψ$# 4 ª!$# uρ íΟŠÎ= tæ íΟŠÅ3 ym﴾       ) 18/ نور(  
دارد،  مي  شما بيان  را براي) خود  و روشن  واضح  احكام(  خداوند آيات«

  و خوبي  بدي  شما و عوامل  از نيازهاي  ستا(  آگاه  و خدا بس
  احكام  حكمتش  مقتضاي  به و(  است  و حكيم)  با خبر است  تان زندگي

  .»)...كند مي  وضع  را برايتان  و قوانين
  . هاست انسان خود  خاطر آسايش  به  صريحي  هاي حكم  صدور چنين) 1
  به  نسبت  يتعال او  دلسوزي  ي انهپروردگار، نش  از سوي  گوناگون  احكام  بيان) 2

  .باشد مي  بندگانش
  خداوند باشد، نه  كارها، بايد از جانب  كردن  و حرام  ، حالل ديني  دستورات) 3
  .ها انسان
و   حكمت  بنا به  در قرآن  آن  بازگو كردن  و باز هم)  افك(  قضيه  اين  آمدن  پيش) 4
  .باشد مي  پروردگاري  علم
   



   -رضي اهللا عنها–عايشه   به  توهين  نشر كنندگان  براي  دردناك  عذاب* 

﴿χ Î) t⎦⎪Ï%©! $# tβθ™7Ïtä† β r& yì‹Ï± n@ èπ t±Ås≈ x ø9$# ’Îû š⎥⎪Ï%©! $# (#θãΖtΒ# u™ öΝçλm; 

ë># x‹tã ×Λ⎧ Ï9 r& ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íοt ÅzFψ$# uρ 4 ª!$# uρ ÞΟ n=÷ètƒ óΟçFΡ r&uρ Ÿω tβθßϑ n=÷è s?﴾   
  )19/ نور (

در ) زنا  همچون(  بزرگي  دارند گناهان مي  دوست  كه  كساني  گمان بي«
  و عذاب  ، شكنجه در دنيا و آخرت  گردد، ايشان  پخش  مؤمنان  ميان

) و آثار مرگبار فحشاء را  شوم  عواقب(داند  خداوند مي. دارند  دردناكي
  .»)...را ها و پلشتي  گناهان  پخش  ابعاد مختلف(دانيد  و شما نمي

و   خاندان  كنند كه مي  تالش... و  و فيلم  ، زبان با قلم  امروز هم  كه  افرادي) 1
  . است  شده  آماده  دردناكي  آنها عذاب  دار كنند، براي را لكه ـ  ـپيامبر   اصحاب

را تكرار   سلول ابن  اساس بي  شايعات  همان  دارند امروز هم  دوست  كه  آناني) 2
  .خواهند رسيد  اعمالشان  سزاي  به  زودي  بگيرند، به  آلود ماهي گل  آب  و از اين  كرده
و   المؤمنين مورد ام را در  بدتري  هاي حرف  شان خصوصي  در محافل  منافقان) 3

و   خداوند از قبح  دانيد و فقط نمي شماها  كنند كه بازگو مي ـ  ـاهللا  رسول  اصحاب
در نظر   آنان  را براي  شديد و دردناك  عذاب  جهت  همين  خبر دارد، به  آن  زشتي
  . است  گرفته
  ي نشانه  شايعات  پخش  به  را پوشيد و عالقه  مسلمان  و گناه  بايد عيب) 4
  . است  ايماني بي

﴿Ÿω öθs9 uρ ã≅ôÒ sù «!$# öΝ à6 ø‹n= tæ …çμ çGuΗ÷q u‘ uρ ¨β r& uρ ©!$# Ô∃ρâ™ u‘ ÒΟ‹Ïm§‘﴾   
  )20/ نور (



ى شامل حال شما نبود و اينكه خدا مهربان و و اگر فضل و رحمت اله«
  چنان  آن( :يعني »)!گرفت مجازات سختى دامانتان را مى(رحيم است 

  برايتان  المؤمنين ام  زنا به  در برابر تهمت  و كمر شكني  بزرگ  مجازات
  ).كرد مي  را تباه  تان زندگي  كرد، كه مي  در دنيا تعيين

، حاال  بوده  اساس بي  فكر پليد و شايعات  رو اين الهدنب  هم  تا حال  اگركسي) 1
  . كند  تواند توبه مي

  ، پس گذشت خواهد  كنندگان توبه  از گناه  خويش  و رحمت  پروردگار با لطف) 2
  .بكشيد  دستـ اهللا عنها رضي ـ  صديقه  يعايشه   بدنامي  ، يعني شوم  اقدام  بياييد از اين

   
  هستند  شيطان  و رهروان  ، پيروان -رضي اهللا عنها–عايشه   به  كنندگان  توهين* 

﴿$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#θãèÎ6−G s? ÏN≡uθäÜäz Ç⎯≈ sÜø‹¤±9 $# 4 ⎯ tΒ uρ ôìÎ7®K tƒ 

ÏN≡uθ äÜäz Ç⎯≈ sÜø‹¤±9 $# …çμ ¯Ρ Î* sù âßΔ ù'tƒ Ï™!$ t±ós x ø9$$Î/ Ì s3Ζßϑø9 $#uρ 4 Ÿωöθ s9 uρ ã≅ôÒsù 

«!$# ö/ ä3ø‹n= tæ …çμ çG uΗ÷q u‘ uρ $tΒ 4’ s1 y— Νä3ΖÏΒ ô⎯ÏiΒ >‰tnr& # Y‰t/ r& £⎯ Å3≈ s9 uρ ©!$# ’Éj1 t“ ãƒ 

⎯ tΒ â™!$ t±o„ 3 ª!$# uρ ìì‹Ïÿ xœ ÒΟŠÎ=tæ ﴾.            ) 21/ نور.(  
از گامهاى شيطان پيروى مكنيد و هر كس كه از گامهاى  ،ى مؤمنانا«

فرمان  ناشايست و ناپسند،]  كارهاى[كه او به ] بداند[شيطان پيروى كند 
بود، هرگز هيچ كس  و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمى. دهد مى

دارد و  شد ولى خداوند هر كس را بخواهد پاك مى از شما پاك نمى
  .» خداوند شنواى دانا است

ـ   صديقه  ي عايشه  را ـ نعوذباهللا ـ به  گري زنا و فاحشه  تهمت  كه  افرادي) 1
  .هستند  ابليس  و از فرزندان  ، شيطاندهند مي  نسبتـ اهللا عنها رضي



  اينان  كه ندهيد  افراد گوش  اين  هاي حرف  به!  مؤمنان  و اي!  جوانان  اي) 2
  .نكنيد  را دنبال  اينان  هاي گام  پس. هستند  شيطان  نمايندگان

  دينان ظاهرنما و بي  عالمان  ي و شيادانه  مغرضانه  رو سخنان دنباله  كه  كساني) 3
  به  و ناسزا گفتن  فحش  به  فقط شما را  شيادان  اين  ، گردند بدانند كه چند چهره

  .كنند امر مي ـ  ـاهللا  رسول  و ياران  اصحاب وـ اهللا عنها رضيـ   صديقه  ي عايشه
  سوي  برداريد و به دعا  به  ، دست شيطاني  دام  و اين  مهلكه  از اين  نجات  براي) 4

  و از گناه. كند  را راهنمايي شما  خويش  و لطف  كنيد تا با فضل  عخداوند رجو
  .گرداند  شما را پاك  گذشته  سخنان

  .نخواهد بود ميسر  الهي  و توفيق  لطف  بدون  واقعي  ي تزكيه  به  رسيدن) 5
   
  !مخور  زود قسم! ابوبكر بزرگوار  اي* 

﴿Ÿω uρ È≅ s? ù'tƒ (#θä9 'ρ é& È≅ôÒ xø9 $# óΟ ä3ΖÏΒ Ïπ yè¡¡9 $# uρ βr& (# þθè? ÷σ ãƒ ’ Í<'ρ é& 4’n1 ö à)ø9 $# 

t⎦⎫ Å3≈ |¡yϑ ø9$# uρ š⎥⎪Ì Éf≈ yγ ßϑø9 $# uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# ( (#θà ÷è u‹ø9 uρ (# þθßs xóÁ u‹ø9 uρ 3 

Ÿω r& tβθ™7Ït éB β r& t Ï øótƒ ª!$# óΟ ä3 s9 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî îΛ⎧ Ïm§‘ ﴾.       ) 22/ نور(  
بوبكر اهمانند ( نعمتند،  خيو فرا  فضيلت  از شما اهل  كه  كساني«

خود را از   و بخشش  بذل  سوگند بخورند اينكه نبايد)  صديق
  اينكه  علت  به(گيرند  خدا باز مي  در راه  مهاجرين  و مستمندان  نزديكان

بايد عفو كنند و  )اند زده  دامن  آن  و به  داشته  دست  افك  در ماجراي
 يد خداوند شما را بيامرزد؟دار نمي  مگر دوست. نمايند  گذشت

فرمايد،   پوشي چشم  هايتان داريد خدا از لغزش  دوست  كه  گونه همان(
خير   كارهاي  گونه اين  بگيريد و به  را ناديده  ديگران  شما نيز اشتباهات



و   را متأدب  خويشتن  پس(  است  و خدا آمرزگار و مهربان) دهيد  ادامه
  ).سازيد  انآفريدگارت  آداب  به  متصف

خداوند او را   كه ، اسالمي  ي او در جامعه  و نقش ـ  ـ  ابوبكر صديق  عظمت) 1
  .نمايد مي  معرفي  و كَرَم  فضل  اهل

برتر   از همه نيز  در بعد معنوي  ، بلكه مادي  ي تنها در جنبه  نه ـ  ـابوبكر ) 2
  . است
  .كند  آنها قطع  به را  هايش ، كمك يگراند  و گناه  ناسپاسي  نبايد در مقابل  انسان) 3
  .بگذرد  برادر و خواهر مسلمانش  بايد از خطا و لغزش  مؤمن) 4
را   ديگران نيز  بايد خودش  ، پس است  الهي  عفو و بخشش  طالب  اگر كسي) 5

  .نمايد  پوشي چشم  ببخشد و از خطايشان
  مغفرت  به  عالقه  ي ، نشانه آنانعذر   كردن  و قبول  ديگران  از خطاي  پوشي چشم) 6
  .باشد مي  الهي
   
  -رضي اهللا عنها–عايشه   همچون  پاكدامناني  به  كه  خدا بر آنان  لعنت* 

   زنند مي  تهمت

﴿¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# šχθãΒö tƒ ÏM≈ uΖ|Áós ãΚø9 $# ÏM≈ n=Ï≈ tóø9 $# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# (#θãΖ Ïèä9 ’Îû 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íοt ÅzFψ$# uρ öΝçλ m;uρ ë># x‹tã ×Λ⎧ Ïàtã﴾.          ) 23/ نور(  
  ايماندار را به) و  آلودگي  از هرگونه(خبر  بي  پاكدامن  زنان  كه  كساني«

  خدا دور و عذاب  از رحمت  در دنيا و آخرت سازند، مي  زنا متهم
  .»)نكنند  اگر توبه(دارند   عظيمي

خداوند را در   نفرينـ نهااهللا ع رضيـ   صديقه  يعايشه   حضرت  به  زدن  تهمت) 1
  .دارد  دنبال  به  دنيا و آخرت



ـ اهللا عنها رضي ـ  صديقه  ي عايشه   به  زنندگان  شخصاً تهمت  پروردگار خودش) 2
  را براي  و شديدي  بزرگ  و عذاب  كرده  و نفرين  را، لعنت  ديگري  پاكدامن  و هر زن

  . است  مهيا نموده  آنان
  است  شخصيتي  و جايگاه  موضوع  اهميت  ي خدا، نشانه  ز سويا  و نفرين  لعن) 3
  .گيرد قرار مي  مورد اتهام  كه

 و  -رضي اهللا عنها–عايشه   به  زنندگان تهمت  وعيد براي  شديدترين  در قرآن) 4
  . است  ذكر كرده  را با هم  و عذاب  نفرين  باشد كه ها مي صفت  عايشه

   
  .شوند رسوا مي  وز قيامتدر ر  زنندگان  تهمت* 

﴿tΠ öθtƒ ß‰pκô¶ s? öΝ Íκö n=tã öΝ ßγçFt⊥ Å¡ø9 r& öΝÍκ‰ Ï‰ ÷ƒr& uρ Ν ßγè=ã_ ö‘ r& uρ $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. 
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و   و دست  زبان  آنان  عليه  كه  روزي  در آن) دارند  عظيمي  عذاب  آنان(« 

  .»دهند مي  ، گواهياند كرده  كه  كارهايي  به  ايشان  پاي
  .كردند مي  ها توهين خواني ها و روضه در سخنراني  شان با زبان  كه  آناني) 1
و   در كتاب اند و بوده  شايعات  در صدد نشر اين  مسمومشان  با قلم  كه  آناني) 2

  .اند كرده  اهانتـ اهللا عنها رضيـ   صديقه  ي عايشه   ها به روزنامه
  شان تمامي. اند بوده ...و تئاتر و  فيلم  كردن  درست  دنبال  هايشانبا پا  كه  آناني) 3

خواهند   گواهي  آنان  عليه  اعضايشان  اين  خواهند شد؛ چراكه  الهي  سخت  دچار عذاب
  .داد
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  بديشان  و كاست  كم  را بي  آنان  واقعي  روز خداوند جزاي  در آن«
  و روز قيامت(  آشكار است  خداوند حق  گردند كه مي  دهد، و آگاه مي

  ها هم لجوج  ترين سرسخت  براي  ترديدي و  پروردگار شك  در حقانيت
  .»)ماند نمي

برسند،   اعمالشان  كامل  سزاي  به  زنندگان تهمت  كه  نبايد در دنيا انتظار داشت) 1
  .ديد خواهند  را در قيامت  كارهايشان  كامل  سزاي  بلكه
و   عفيفه  اند و چه داده  آب  به  گلي دسته  چه  روز خواهند دانست  در آن) 2

  .اند و ناسزا گرفته  باد انتقاد و فحش  را به  شخصيتي
  خواهد فهميد كه  وقت  آن  هر كسي  ندارد؛ چراكه  سودي  روز پشيماني  در آن) 3
  . است  كدام  حق
   
  ـ اهللا ـ  رسول  ي شايسته  -رضي اهللا عنها–عايشه * 
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  پاك  و زنان. ناپاكند  زنان  از آن  ناپاك  ناپاكند، و مردان  مردان ِ ، از آن ناپاك  زنان«
زنيد  مي  تهمت  چگونه  پس. (پاكند  زنان  به  متعلق  پاك  پاكند و مردان  مردان  به  متعلق

از   آنان!) ؟ العالمين  رب  ، فرستاده ، همسر محمد امين رزين  عفيفه  ي عايشه   به
  همين  و به(هستند،   شود مبرّا و منزّه مي  داده  بدانان  كه  و ناروايي  ناموسي  هاي نسبت



  بهشت  كه(ارزشمندند   روزي  برخوردارند و داراي  الهي  از مغفرت  ايشان)  دليل
  .)1() است  تصور آن  غيرقابل  هاي نعمت و  انجاويد
پيامبر و   همسران  ها به ها و توهين تهمت  نوع  مانند اين  و قبيح  زشت  سخنان) 1

  . است  و ناپاك  افراد خبيث  دهان  ي و شايسته  ، اليقـ  ـاهللا  رسول  و ياران  اصحاب
آيد  مي  بيرون  دهانشان از  درستو نا  زشت  ، اكثراً سخنان و بدبخت  افراد گمراه) 2

  .دارند  كار نيز شايستگي  همين  و براي
و   اصحاب و ـ  ـاهللا  رسول  در مورد همسران  و مؤدبانه  مبارك  سخنان) 3

باشد و  مي  و يارانش  اصحاب اهللا و رسول  راستين  پيروان  ي و شايسته  ، اليق يارانش
پيامبر   و ياران  از همسران  كدام هيچ  به  را نسبت  و زشت  ادبانه بي  سخنان  گاههيچ  اينان

  .كنند نمي  جاري  بر زبان ـ  ـ
  خويش  همچون  و بدبخت  ناپاك  مرداني  ي شايسته  ، فقط و فاحشه  ناپاك  زنان) 4
و   اليقـ اهللا عنها رضيـ   صديقه  يعايشه   همچون  اي و عفيفه  پاك  و زنان. هستند
  .باشند مي ـ  ـ  اكرم  رسول  همچون  و مبارك  پاك  مرداني  ي شايسته

و   غل و بي  پاك  ، خداوند زني است  و غش  غل و بي  پاك ـ  ـاهللا  رسول  چون) 5
  و ديگر ازواج  - رضي اهللا عنها– و حفصه  -رضي اهللا عنها–عايشه مانند (  غش

  . است  برگزيده  آخرتشدنيا و   زندگي  و صحبت  همراهي  براي را)  مطهرات
ـ عايشه مورد  در  دارد، آنچه مي  اعالم  پرده صراحتاً و بي  آيه  در اين  قرآن) 6
  امروز و يا در آينده  آنچه شد، و مي  گفته ـ  ـاهللا  رسول  در زمانـ اهللا عنها رضي
  اين  مياز تما  -رضي اهللا عنها–عايشه و   است  اساس و بي  دروغ  شود، همگي مي  گفته

  . است  و بري  ها پاك تهمت

                                                 
  . دل خرم  از تفسير نور، دكتر مصطفي  آيات اكثر  ترجمه)  1(



  اين  خداوند به ، آن  شنيدن  تحمل  ناروا و درد و رنج  هاي تهمت  اين  در مقابل) 7
  و رضوان  مغفرت ،) گناه و بي  پاكدامن  و ديگر زنان  - رضي اهللا عنها–عايشه (  عزيزان
  . است  نموده  را تقديم  بهشت  هاي باغ  و همچنين  خويش

   
  :)1( ـاهللا عنها رضيـ عايشه   افك  در بيان

   المؤمنين  ام  اندر شأن  كذبي دين  آوردند از سستي  آنكه
   رسول  ، جفتعايشه  در مقام فضول  لغو گفتند از شما جمعي

   حق  با حفظ  ماند او از كاروان گشتند باز از مصطلق مي  كه  چون
   از مطلبي  برون  جاو خود از هود شبي  يك  مدينه  نزديك  رفته

  رساند  او را برد و بر منزل  ماندمردي  رفتند و او بر جاي  همرهان
  و خوار  زشت  گفتند حرفي  كاربد دالن  ما نايد به  در نظم  آن  شرح

  ناروا  آوردند حرفي  از شمابر وي  جمعي  كه  آيت  آمد اين
   در سرشت  نآ  شما را بهتر است  بل را مپنداريد زشت  آن  بهر خويش
  او از خطا  كسب  كرده  زآنچه  را جزاهست  بهتان  ز اهل  هر گروهي

   او را چنان  است  اعظم  مر عذابي تر از آن او معظم  بگرفت  كه وآن
   خويش  بر نيكي  نبردند از چه  ظن كيش  از اهل  مردوزن  شنيد اين  چون
   د از ذوالمننداشتن  نيكي  چشم ز بهر خويشتن  كه  سان  آن  يعني

   اين  او شايسته  اندر حق  نيست مبين  بود افكي  تا بگفتند اين
  و رد  كذب  بدچار شاهد گرنبود آن  قول  ناورديد بر اين  از چه

   ، كاذبون جماعت  اند آن نزد حق  نياوردند چون  چار شاهد پس
   رسد از حضرتش در دو دنيا مي خدا و رحمتش  گر نبد فضل

                                                 
  . عليشاه صفي  ، انتشارات با نظم  ـ، تفسير قرآن رحمه اهللا ـ  عليشاه صفي  اشعار از شيخ)  1(



   و گران  بر شما سخت  مر عذابي كرديد اندر آن  خوض  هدر هر آنچ
   بد بر دهن  و گفتشان  بر زبان سخن  برگرفتند آن  كه  زمان  آن

  پنداشتند مي  را سهل  سخن  داشتندوآن مي  بر آن  علمي  ني  آنچه
   و بيم  تشويش شما گفتيد بي  كه باشد عظيم  بسي  نزد حق  به  وآن
   خويشتن  نفس  به  نگفتيد اين  مي سخن  نيديد آنش  كه  وقتي  ازچه
  خطا  زين  و منزه  بود پاك  از ما بر سزاحق  نيست  تكلم  اين  كه

   محترم  رسول  بر جفت  قدح از ستم  كند كس  از اينكه  يعني
   خيرالمرسلين  پاك  در حريم اين  البته  بزرگ  بهتاني  هست
   نگويد باز كس  اين  مثل  هتا ب پس  نمايد وعظ شما را مي  حق

  نياز  بازگر شما داريد بر ايمان  ناريد هيچ  گفت  عود بر اين
   بيش  از اندازه  كند زالطاف مي خويش  بر شما آيات  مبين  حق

  كاندر امور و معتمد  و بدراست  نيك  حال  باشد او دانا به
   ردد بجاشگ  مؤمنان  مر زناي فاش  دارند اينكه  دوست  كه  كسان آن

  شما  داند ندانيد آن  حق  اندر دو سراو آنچه  است  سخت  رنجشان
    حضرتش  آن  و رحيم  رئوفست  كه  خدا و رحمتش  گر نبد فضل

  پديد  گشتي  مختفي  عيوب  رسيدبس مي  عقوبت  بر شما از حق
   را نباشيد از تبع  شيطان  گام  بر ماوقع  مؤمنان  گروه  اي

   عايشه  قذف  بر عميا به  خاصه و فاحشه  زشت  فعل  در اشاعه
   كند بر كار زشت مي  ديو امرش هشت  هر كه  شيطان  بر خطوات  گام
  سود او را زپند  نباشد هيچ  ناپسندهم  گردد ظاهر از وي  تا كه

  هرگز از شما  پاك  نگشتي  از خداكس  و رحمت  فضل  گر نبودي
   از بلوغ  يعني  مرگ  مانتا ز و دروغ  تا ابد بوديد در افك

   و عليم  است  سازد كو سميع  پاك زبيم  بي  را حق  خواهد هر كه  ليك



* * *  

   
  ديگر  فردي  نه  -رضي اهللا عنها–عايشه   برائت

  و طهارت  پاكي  و اثبات  با اعالم  آن  ، و ارتباط ياد شده  آيات  نزول  در مورد شأن
ـ  ـ   ابوبكر صديق و ـ  ـپيامبر   و خاندانـ ااهللا عنه رضيـ   صديقهي عايشه 

  بدون  آيات  اين  و نظر دارند كه  رأي  ، اتفاق و مورخان  نگاران و سيره  مفسرين  تمام
و منظور،   شده  نازلـ اهللا عنها رضيـ   صديقه  ي عايشه  در شأن  اي و شبهه  شك  هيچ

  منافقان  كه  است  از افترا و تهمتيـ عنهااهللا  رضيـ   صديقه  يعايشه   و پاكي  برائت
  .بودند  بسته  برايشان

  كه  ضعيفي  باورند و روايت  نيز بر همين  تشيع  اهل  نويسندگان  باره  در اين
  .اعتبار ندارد  شيعه  اند، نزد بزرگان كرده  نقل  شيعه  هاي ها در كتاب بعضي

  ، داستان اسالم  جهان  مفسران  تمامي  همچون»  الميزان»  ، صاحب طباطبايي  عالمه
  ـ نقل اهللا عنها رضيـ   صديقه عايشه  حضرت  را در شأن  آيات  اين  نزول  و شيوه  افك
  . است  كرده

و   است  كرده اعتماد  نظريه  همين  به»  نمونه«در تفسير   شيرازي  اهللا مكارم آيت
  تمام  كه  ، يكي است  روايت وجود دارد، دو  آيات  اين  نزول  در مورد شأن  ؛ آنچه آورده

در مورد   كه  است  اند، اين را ذكر كرده  آن  شيعه  مفسران  يو حت  اسالم  جهان  مفسران
در   فقط  كه  دوم  و در روايت.  است  شده  نازلـ اهللا عنها رضي ـعايشه   و برائت  پاكي
  روايت اما.  است  شده  نازل»  قبطيه  ماريه«در مورد   كه  است  ، اين آمده  شيعه  هاي كتاب
  . تر است قوي  اول

  و اثبات  افك  با جريان  آن  و كامل  مستقيم  ، و ارتباط نازله  آيات  روشني!  آري
  آن  خردي  و صاحب  منصف  هر انسان  كه  است  حدي  به  مادر مؤمنان  و پاكي  برائت



را مهر   خداوند قلبش  آيد، مگر آنكه نمي بر  آنانكار   به  كس  پذيرد و هيچ را مي
  و هستند چنين. باشد  او را كور نموده  و بصيرت  دل  چشم و  زده  و گمراهي  ضاللت
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اى افكنده شده و عذاب بزرگى در انتظار  آنان مهر نهاده و بر چشمهايشان پرده

و   مهر زده  خداوند بر قلوبشان  از حدشان  انكار بيش  علّت  به  كه  افرادي .»آنهاست
  .زنند سر باز مي  آن  لكنند و يا از قبو نمي  درك را نيز  روشن  حقايق  اين

  ي كننده اجرا( )1(  قرائتي  آقا محسن  اثر حاج »تفسير نور»  به ، نمونه  عنوان  به
  بنگريد كه  آيات  همين  در ذيل) سيما  اول  ي در شبكه  از قرآن  هايي درس  ي برنامه
  قبول  كهرا   و آشكار، حق  روشن  داليل  زند و با وجود اين كنار مي  از حق  چگونه
  جمالت  عين. دهد مي  نسبت  شيخين  را به  تري بزرگ  بدتر تهمت  از آن  كند، بلكه نمي

  افرادي  كنند كه  قضاوت  شود تا خوانندگان مي  آورد نقل مي»  البيان طيبأ« از  كه  ايشان
  :كنند مي  را تحريف  الهي  آيات  چگونه

از   استفاده با»  البيان  طيبأ«تفسير   ي سندهو مخصوصاً نوي  از مفسران  ديگري  جمع«
ديگر از   يكي(»  قبطيه  ماريه»  ي درباره  آيه  اين  كنند كه مي  متعدد و مستند نقل  روايات
از   پس  داد، ولي»  ابراهيم»  نام  به  او فرزندي  خداوند به  ، كه است) خدا  رسول  همسران

چرا ! خدا  رسول  اي: گفتند  )رضي اهللا عنهما(  و حفصهعايشه .  از دنيا رفت  ماه 18
همبستر   از تو با ماريه غير  ديگري  شخص  فرزند تو نبود، بلكه  ؟ ابراهيم كني مي  گريه

                                                 
  علـت   نيـز بـه    قرائتـي   نشـود، آقـاي    اشتباه  خرمدل  با تفسير نور دكتر مصطفي  البته)  1(

  ! است  را نور گذاشته  تفسيرش  نام!  سنّت  اهل  به  شديدش  ي عالقه



را تأييد   دخترانشان  سخن نيز  و دوم  اول  ي خليفه.  است  متولد شده  و ابراهيم  شده
  .شد  نازل  آيه  اين  كردند و اينجا بود كه

  نزول  شأن: گويد مي)  االفك  حديث(!) ( گرانقدرش  در كتاب  جعفر مرتضي  المهع
  به  كه  مردي ناروا بود، زيرا  ماجرا تهمتي  و اصل.  است  قبطيه  ي ماريه  ي درباره  آيه

  زماني  و اين ، نداشت  مردي  آلت  گونه بود، هيچ  شده  متهم  با ماريه  همبستر شدن
  آن  سوي  به  تحقيق  را براي ـ  ـ  علي  حضرت ـ ـ   پيامبر اكرم  شد كه  روشن

  روي  كه  همين.  رفت  درختي  فرار كرد و بااليـ   ـ  علي  او با ديدن. مرد فرستاد
و   كنار رفت  لباسش  حال  آمد و در آن  خود را در خطر ديد، پايين  ، جان درخت
  .ندارد  مردي  آلتاو   شد كه  شد و روشن  نمايان  بدنش

  نازل  آيه  اين  و در اينجا بود كه  گفت ـ  ـ  پيامبر اكرم  ماجرا را به ـ ـ   علي
  آن  نيپاكدام شدند و  شرمنده - - )ابوبكر و عمر(  و شيخين  ، حفصهعايشه شد و 
  .)1(»شد  ثابت  محترمه  بانوي

در   كه  متعصب از افراد  بعضي  هاي گويي بود از ياوه  اي باال ذكر شد، نمونه  آنچه
و   حفصه  ، حضرت عمر فاروق  ، حضرت ابوبكر صديق  ، حضرت باكانه بي  جمالتشان
  زدند تا جايي  بزرگي  آنها تهمت  و به  كرده  متهم ـ را  عنهم اهللا ـ رضيعايشه   حضرت

بر   و گويا حد قذفاند  بوده  عزيزان  ، اين اسفناك  ي واقعه  اين  ي انگار نشر كننده  كه
  .  است  شده  جاري  بزرگواران  اين

توز  و كينه  مغرض  اي عده  پس! پذيرد را مي  ترهاتي  چنين  سليمي  عقل  آيا هيچ 
–عايشه را از   و منزلت  مقام و  عظمت  تا اين  است  اين  تالششان  وجود دارند كه

  اما كور خواندند، آيات بدهند،  بتنس  فرد ديگري  و به  كرده  سلب  -رضي اهللا عنها
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  جاي  كه  است  و صريح  روشن  قدري  كند به را تأييد مي  آن  كه  و احاديثي  قرآن
  . است  نگذاشته  جويان حقيقت  را براي  اي و شبهه  شك  گونه هيچ
   

  پاك  ساحت  به  ، اهانت -رضي اهللا عنها–عايشه   گناهكار بودن  به  عقيده
  : اهللا رسول
  با كمال  هستند كه  در جامعه  نيز افراد جاهلي  امروزه  كرديم  اشاره  طور كه  همان
ـ   صديقهعايشه   حضرت  در شأن نور را  ي سوره  آيات  اين  ، نزول و جهالت  لجاجت
  .اند گرفته  ابليس  را از  خود داليلي  ندارند و براي  قبولـ اهللا عنها رضي

  خداوند متعال  بودن و خبير  بودن  عالم  ، به شود، آيا مخالفان مي  مطرح  اينجا سؤالي
  نيز اعتقاد دارند؟ ـ ـ   محمد مصطفي  رسالت  دارند؟ و آيا به  ايمان

  ـ  اهللا رسول عقد  و گناهكار به  ناپاك  ـ نعوذباهللا ـ زني  است  ممكن  چگونه  حال
  انجام  گناهي  چنين  آينده در  زن  اين  كه  نداشت  علم  درآيد، مگر خداوند متعال ـ

 ـ  ـاهللا   رسول  كه  كند، در حالي  ازدواج با او  داد رسولش  چرا اجازه  پس! دهد؟ مي
  !نبود  فشار و اجباري  هيچ  تحت

  : است  فرموده  خداوند مهربان

﴿àM≈ t6Íh‹©Ü9 $# uρ t⎦⎫Î6 Íh‹©Ü=Ï9 tβθç7ÍhŠ©Ü9 $# uρ ÏM≈t6Íh‹ ©Ü=Ï9﴾ :»هستند   پاك  مردان  اليق ، اكپ  زنان
  .»هستند  پاك  ، سزاوار زنان پاك  و مردان

  اي«:  گفت ـ ـ   اهللا رسول  ، به حادثه  اين  هنگام  ـ به ـ   عمر فاروق  حضرت
  كرده  با شما انتخاب  ازدواج  را براي  -رضي اهللا عنها–عايشه   كسي  چه! خدا  رسول
  .» خداوند سبحان«: داد  بجواـ   ـ  اهللا رسول ؟ است

  ، زن سبحان خداوند  كنيد كه آيا فكر مي  پس!  اهللا رسول  اي«:  ـ گفت عمر ـ 
نشيند،  نمي  مگس  مباركتان  بر بدن  شما كه! كند؟ شما مي  را نصيب  اي و فاحشه  فاجره
  »باشد؟  ناپاك  ، همسرت است  ممكن  چگونه



رضي اهللا –عايشه   برائت  من! خدا  رسول  يا«: ـ نيز فرمود ـ   عثمان  حضرت
  برزمين  از افتادن شما را  ي سايه  كه  خدايي.  دهم مي  شما تشخيص  ي را از سايه  - عنها

  .»دارد روا نمي تو  بيت  اهل  را براي  ، هرگز ناپاكي داشته  نگه  محفوظ
ـ اهللا عنها رضي ـ  صديقه  ي عايشه   گناهكار بودن  اعتقاد به  حقاً و انصافاً كه!  آري
  محترم  در حرم  چراكه ؛ـ  ـ  اكرم رسول  مقدس  ساحت  به  است  بزرگي  اهانت
،  و طيبه  و صديقه  پاكيزه  ، محرمي است  مخلوق  ترين خود پاكيزه  كه ـ  ـاهللا  رسول
  . و سزاوار است  شايسته

   
  : نابخشودني  مادر، گناهي  به  توهين

  :فرمود  الخداوند متع
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  پيغمبر نيز مادران  از خود آنها و زنان  مؤمنان  به  تر است ي پيامبر اول«
  .»هستند  مؤمنان

  همين  هستند، به  مؤمنان  معنوي  مادران  پيامبر، همگي  ، زنان مباركه  ي آيه  بنابراين
  .بود  حرام  امت  براي  با ايشان  ازدواج ـ  ـاهللا  بعد از رسول  جهت

زند؟ اگر  مي  تهمت  مادر خويش  به  فرد عاقلي  ، آيا هيچ نماييم  تأمل  اندكي  حال
  ميد؟نا  او را مؤمن  توان مي معتقد باشد، آيا  مادر مؤمنان  گناهكار بودن  به  كسي

  ي آيه  چندين انكار  ـ يعني اهللا عنها رضيـ   صديقه  ي عايشه  ناپاكي  اعتقاد به!  آري
  مادري  به  توهين  ، يعنيـ ـ اهللا   رسول  مقدس  ساحت  به  اهانت  مجيد، يعني  قرآن

  . نابخشودني  مگر گناهي  نيست  و اين.  و دلسوز و پاك  مهربان
   

  :سر آمد  به  هجران  تلخ  ايام!  -رضي اهللا عنها–عايشه 



هنوز در   كه  گفت  را وداع ـ  ـپيامبر   زمانيـ اهللا عنها رضيـ   صديقهعايشه 
  . قرار داشت  زندگيش  سوم  ي دهه

،  و سال  سن  اين در  كه  عاشقي  براي  فرساست و طاقت  ، تلخ بسيار سخت  حقّا كه
  .بدهد  را از دست  معشوقش

و   ، همراه باوفايش يار  را متوجه  خويش  ، دلـ  ـاهللا  رسول  ادند  با از دست
  ي ـ نمود و با مشاهده ـ   صديق ابوبكر  ، يار غار، يعني و پيري  جواني  همراز دوران

  خاطر همراهي  به. داد را مي ـ  ـپيامبر   بوي  بخشيد؛ چراكه مي  او خود را تسلي
  .بود  خود گرفته  او را به  و خو و سيرت  ا از او، خُلقپيامبر خد  كامل  زياد و رضايت

  مادر مهربان  اين  و اندوه  خواهد باز بر غم ، مي است  اما انگار تقدير چيز ديگري
  جانشين  عنوان  به  ابوبكر  به  نسبت  -رضي اهللا عنها–عايشه   دلخوشي. بيفزايد
را نيز از   و رؤفش  مهربان ، پدر ز دو سالا  پس. درازا نكشيد  ، زياد بهـ  ـاهللا  رسول
  .داد  دست

 ـمحمد   چون  ، همسري يار مانده تنها و بي  لحظه  در اينـ اهللا عنها رضيـ عايشه 
 ابوبكر ـ   چون  و پدري ـ تواند در اين چيز مي  چه.  است  داده ـ را از دست  

با او چيز   خدا و ارتباط  به محبت آيا جز او شود؟  و تسلي  آرامش  سبب  لحظه
  !نمايد؟  را آسان  و درد و رنج  سختي  همه  تواند، اين مي  ديگري

را   سال  چهل  به  نزديكـ   ـخدا   بعد از رسولـ اهللا عنها رضيـ   صديقهعايشه 
  روز خويش و شبانه  پرداخت  دين  ي نشر و اشاعه  به  مدت  در اين. او گذراند  در فراق
  .بود  نموده  ديني  خدمات  را وقف

  او لطفي  حق خواهد در مي  حقيقي  سر آمد، معبود و محبوب  ، انتظار به باالخره
،  و محنت  سختي  همه  اين بدهد و او را از  پايان  انتظارش  خواهد به مي. ديگر بنمايد

  .برساند  و پدر مهربانش  گرانقدرش همسر  خواهد او را به مي. بخشد  خالصي



در   دوشنبه روز ) ق هـ(  و هشت  پنجاه  نيز در سالـ اهللا عنها رضيـ عايشه !  يآر
از   هميشه  و براي  گفت  لبيك  حق  دعوت  به  سالگي 68  و در سن  رمضان  مبارك  ماه
  .كرد  ، خداحافظي زيست مي  در كنارشان  كه  و از آناني  فاني  دنياي  اين

، ـ  ـاهللا  رسول و همسر  ، مادر مؤمنان اسالم  رگبز  بانوي  اين  ي نماز جنازه
  وصيت  ـ بنا به  شبانگاه  مباركش شد و جسد  ـ خوانده ـ   ابوهريره  حضرت  توسط
  .شد  سپرده  خاك  ـ به  خودش

  عبداهللا بن«، »محمد  بن  قاسم«، »زبير  بن  عروه«، »زبير  عبداهللا بن«را   جسد مباركش
  دفن  بقيع  ، در قبرستان»بكر ابي  محمد بن  عبداهللا بن«و » بكر بيا  بن  عبدالرحمن

  .كردند
و   بر بست  رخت  ديار ابدي  سوي  و دلسوز نيز به  مادر مهربان  اين  گونه  و بدين
  .  گذاشت  جاي  ما به  زهد را براي و  تقوي،  ، تواضع ، اخالق از علم  دنيايي  با رفتنش
ما را   باشد كه . را بياموزيم  و صبر و استقامت  اخالص  درسما بايد از او !  آري
ما برنگرداند و ما را با  را از  اش مهربانانه  نگاه  بنمايد، و در روز قيامت  توجهي

  .)1( تنها نگذارد  گناهانمان
   
   
   

  
                                                 

  عايشـه ي  ، ، مادر مؤمنـان  بزرگوار اسالم  بانوي  از زندگاني  مختصري  فقط  رساله  اين) 1(
  كتـاب   زمينـه   خواهنـد در ايـن   مـي   عزيزانـي   چنانچـه . بـود ) اهللا عنها رضي(  صديقه
  در حيـات   -رضي اهللا عنها–عايشه »  كتاب  به  نمايند در فارسي  را مطالعه  تري مفصل
»  -رضي اهللا عنها–عايشه »  كتاب  ، و در اردو به سپهروز مولودي  ي نوشته » محمد
  .نمايند  مراجعه» الجنة  لهنساء أ»  به  و در عربي  ندوي  انسليم سيد  عالمه  ي نوشته



   چهارم  بخش
  -رضي اهللا عنها– صديقه  ي عايشه 

   و امتيازات  فضايل

  :خواهد را مي  اهللا و رسول  فقط  -نهارضي اهللا ع–عايشه 
  رغبتي با زهد و بي  مأكامالً تو  پسنديد و زندگي را مي  زيستن  ساده   اكرم  رسول

  براي محمد   ي در خانه  آتش ، اما گذشت ها مي ماه. گذراند دنيا را مي  به  نسبت
 ـپيامبر   خانه  اهلبر   غذا و فشار گرسنگي كمبود  روزانه. شد نمي  غذا روشن  پخت
 ـاهللا  رسول  در اثر همراهي  پيامبر، اگرچه  همسران .بود  نگاف  سايه ـ  از ساير ـ 

  بودند، اما طبيعت  آورده  دست  را به  خودشان  منحصر به  خود، امتيازات  همنوعان
روزها   يندر ا  ديدند كه آنها مي .بود  نرفته  از بين  طور كلي  آنها به  و فطري  بشري

  رسيده  المال بيت  به  زيادي  ي اندازه  نيز به  غنايم ، و يافته  گسترش  اسالمي  فتوحات
  .باشد  را داشته  و آسايش  با رفاه  توأم  تواند زندگي مي  آن  كمترين با  هر كس  كه  است

  ستخوا مي  المؤمنين  صبر اُمهات  ي كاسه  بود كه  طوري  شرايط  اينكه  خالصه
  .نمايند  را درخواست  و متاع  از مال  لبريز شود و اندكي

را دستور  ـ ـ اهللا   فرستاد و رسول  وحي  خداوند متعال  بود كه  زمان  در همين
و روز   كنند، يا اهللا و رسول  را انتخاب  دنيوي  و متاع  يا مال: بگو  همسرانت  به  داد كه
  .را  آخرت
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و زيور   و زيب  خود را بگو، اگر شما زندگاني  همسران! پيامبر  اي«

و   خوبي  را به  و همه  مهر شما را پرداخته  بياييد تا من را طالبيد،  دنيوي
  دارآخرت  و مشتاق  خدا و رسول  ، و اگر طالب دهم  طالق  خرسندي

عطا   اجر بزرگي  از شما در روز قيامت  نيكوكاران  هستيد، همانا خدا به
  .»خواهد كرد

بودند بر   دنيوي  دنيا و زيورآالت  طالب  كه  از زناني  جدا شدن  شكل  و بدين
  .كند  سرپيچي  توانست اهللا نمي  شد و از فرمان  واجب ـ  ـاهللا  رسول

نزد او آمد   ، اول داشت  -رضي اهللا عنها–عايشه   به  شديدي  عالقه ـ  ـاهللا  رسول
  محبت  كه  اما از آنجايي. كرد  پروردگار را بيان  نمود و حكم  را تالوت  آيه  اين و

  اين  كه  ترسيد از اين بود و مي ـ  ـاهللا  رسول  در قلب  - رضي اهللا عنها–عايشه 
  جوابي  - عنها رضي اهللا–عايشه   از اينكه  بگيرد، فوراً و قبل  ، زود تصميم دختر جوان
  ». كن  مشورت  ، برو با پدر و مادرت نده  ، جواب نكن  عجله  البته«:  بدهد گفت
پدر   كه  دانست مي ـ  ـ خدا سوگند پيامبر  به«: گويد مي  -رضي اهللا عنها–عايشه 
  .را نخواهند داد ـ ـ  اهللا  از رسول  دستور جدا شدن  من  هرگز به  و مادرم

  من ؟ بگيرم  اجازه  از پدر و مادرم  كاري  چنين  آيا براي:  و گفتم  دمدا  جواب  خودم
 را بر هر چيز  و آن(  خواهم را مي  آخرت  و زندگاني  خدا و رسول)  كه  صد البته(

  .») دهم مي  ديگر ترجيح
آثار   مباركش  ي شاد شد و از چهره  كلمات  اين  با شنيدن ـ  ـاهللا  رسول  قلب

  . هويدا گشت  خوشحالي



  جواب  ، همين - رضي اهللا عنها–عايشه   جواب  شنيدن  محض  نيز به  ساير همسران
  را فداي  دنيوي  دنيا و متعلقات  شكل  كردند و بدين ـ  ـ  اكرم  رسول  را تقديم
  .كردند ، و مهرباني  با پيامبر عطوفت  و همراهي  اهللا و رسول  رضايت

   
  :ـاهللا عنها يرضـ  عايشهو زهد   تقوي

  و اخالص  تقويمهد   دنيا آمد كه  به  اي در خانهـ اهللا عنها رضيـ عايشه   حضرت
  ، درك ابوبكر  ي خانه را در  و ايمان  فهميد، نور اخالص مي  كم كم  كه  از وقتي. بود
  .بود  را چشيدهجل جالله با اهللا   و ارتباط  عبادت  كرد و لذت مي

بورزد و   عشق ـ  ـاهللا  رسول  شد او نيز به  سبب  هللا بود كهبا ا  ارتباط  همين
  را نداشته ـ  ـپيامبر   ي در خانه  زندگي  سخت  و شرايط  سني  اختالف  به  توجهي
  .باشد

  به  شدن  وصل  لذت. بود  فهميده  را خوب  تقوا و پرهيزگاري  او معنا و مفهوم!  آري
،  هجران  تار و تاريك  هاي شب را در  واقعي  ا محبوبب  اهللا و راز و نياز و مناجات

  او چون  دنيا را پيش  بود كه  كردن  و سجده  عبادت  لذّت  همين. بود  كرده  درك  خوب
  اهللا انفاق  رسيد، فوراً در راه مي  دستش  به  چيزي  اينكه  محض  به بود و  كرده  كاهي  پره
  .نمود مي

  از غنايم  جواهرات پر از  ي كوزه  ـ، يك ـ   اعظم  فاروق  خالفت  در دوران
  . آمد  دست  به  عراق  به  حمله

  را براي  جواهرات  ، آن اصحاب  با تمامي  از مشورت  ـ پس عمر ـ   حضرت
  .فرستادـ اهللا عنها رضيـ   صديقه  ي عايشه  حضرت



كشيد و با   سردي  آه  ، ناگهان آن  ي از مشاهده  پسـ اهللا عنها رضيـ عايشه   حضرت
خداوند در   كه  ، اميدوارم كرده  احسان بسيار  بر من  خطاب  ابن«: بار فرمود  اشك  چشم
  .)1( »نگذارد  زنده  ها و عطايايي احسان  چنين  قبول  مرا براي  آينده

  صديقه  ي عايشه   براي  صد هزار درهم  هديه  عنوان  ـ به ـ   بار امير معاويه  يك
  نيازمندان  بين  شام  تا وقت را  ، آن مبلغ  دريافت  محض  فرستاد، بهـ اهللا عنها رضي ـ

  .)2(» نگذاشت  خود چيزي  كرد و براي  تقسيم
   

  :ـاهللا عنها رضيـ عايشه   دعا و عبادت
  او تعليم  به  كه بود،  كسي  زيردست  ي يافته  تربيتـ اهللا عنها رضيـ  عايشه  حضرت

خواهد،  مي  را كه  هر آنچه اهللا باشد، و  متوجه  فقط  و اوقات  احوال  در تمامبود   داده
  .بخواهد  ياز او تعال  فقط

  او تهمت  به  كه  هنگام  ، آن بيابيم  افك  در جريان  توانيم را مي  خصلت  اين  ي نمونه
عا بود و و د  و زاري  تضرع  فقط  برد، كارش سر مي  پدر به  ي شد و در خانه  زده

خود   گذارد؛ چراكه اهللا او را تنها نمي  كه  داشت  او يقين. اهللا  سوي  به  شدن  متوجه
  : است  داده  وعده
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و   نزديكم  من :)بگو(بپرسند   من  ي دربارهاز تو   بندگانم  كه  و هنگامي«
او را  و نياز(  گويم مي  مرا بخواند، پاسخ  كه  را هنگامي  دعاكننده  دعاي

  .») سازم مي  برآورده
را   آن  هميشه بود و  دعا را ورد كرده  ، اين سخت  آزمايش  در آن  مادر مهربان  اين

  :خواند مي
، ويا فارج الغمم، ويا كاشف الظلم، يا أعدل من يا سابغ النعم، ويا دافع النقم«

حكم، يا حسب من ظلم، يا ولي من ظلم، يا أول بال بداية، ويا آخر بال نهاية، يا من 
  هاي نعمت  صاحب  اي .)1( »له اسم بال كنية، اللهم اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً

  كسي  اي! ها ها و تاريكي از غم  ممرد  ي رهاننده  اي! ها و باليا عذاب  دافع  اي!  فراوان
  سرپرست  و اي! كند مي  ظلم  كه  كسي  رس حساب  اي!  تري عادل  داوري  در حكم  كه

!  نداري  و كنيه  داري  نام  كه  كسي  اي!  پايان  آخر بدون  و اي! آغاز بي  اول  اي!  مظلوم
  ! قرار بده  برايم  روشن  گشايشي  خدايا در كارم
  چراكه برد؛ مي  بسيار لذّت  از نماز خواندنـ اهللا عنها رضيـ عايشه   حضرت

  ايستاد، و خشوع مي نماز  به ـ  ـاهللا  ها در كنار رسول شب. بود  نماز واقعي  نمازش
  داد، نماز تهجدش نمي  اجازه  گاه  و هيچ. بود  گرفته  و دعا را از او درس  و خضوع

  .شود  فوت
  ي عالقه  آن  آورد و به جا مي  به  را هم  نماز تراويح ـ  ـ  اكرم  رسول  همراه
از قبر   پدرم اگر«: فرمايد مي  خودش. برد مي  ها لذّت عبادت  و از اين.  داشت  خاصي

  .»كشيد  نخواهم  دست  بلند شود و جلو مرا بگيرد، از عبادت
   
   
   

                                                 
  .118  ـ، ص  محمد ـ  در حيات  -رضي اهللا عنها–عايشه )  1(



  :اتوان  و مجتهدي  بزرگ  ، عالمي -رضي اهللا عنها–عايشه 
  اين. فرد بود  منحصر به  و ذكاوتي  حافظه  دارايـ اهللا عنها رضيـ عايشه   حضرت
–عايشه   شد كه  سبب ـ  ـاهللا  رسول  و همراهي  و نيز معيت  و ذكاوت  تيزهوشي

  :فرمود ـ  ـ  اكرم رسول  كه  گردد، تا جايي  توانا مبدل  عالمي  به  -رضي اهللا عنها
  .)1( »احلمرياء  هذه  عن   َ دينكم خذوا نصف«

  .ياد بگيريد)  - رضي اهللا عنها–عايشه (حميرا   را از اين  تان دين  نصف
  او مراجعه  به  خودشان  به  مخصوص  مسايل  براي  زنان ـ  ـاهللا   رسول  در زمان

  مرجعي  - رضي اهللا عنها–عايشه ، ـ  ـ  اكرم  رسول  از رحلت  كردند، اما پس مي
  خويش  سؤاالت  پاسخ  براي  همگي. ، شد و عامي  ، عالم و مرد، پير و جوان  نز  براي
  .رفتند محضر او مي  به

  مراجعه  ايشان  شدند، به مي  دچار مشكلي  فقهي  نيز اگر در مسائل  صحابه  بزرگان
  .كردند مي

  :فرمايد ـ مي ـ   اشعري  يابوموس
رضي اهللا –عايشه   آمد و به مي  پيش ـ  ـپيامبر   ما، اصحاب  براي  هر مشكلي«
  .» يافتيم مي  حليه و را  چاره  راه  مشكلمان  ، حتماً براي كرديم مي  مراجعه  - عنها

  :فرمايد مي  تابعين  از بزرگان  يكي ـ رحمه اهللا ـ  زهري  امام
 .»  اهللا رسول  صحابأ  كابر منيسئلها األ  الناس  علمأعائشة   كانت«

  از ايشان  صحابه  بزرگان  يبود و حت  دوران  دانشمندترين  -ي اهللا عنهارض–عايشه 
  .نمودند مي  فيض  كسب
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  . كه اين حديث موضوع است



ـ اهللا عنها رضي ـعايشه   حضرت  علمي  در مورد مقام  زيادي  و روايات  احاديث
  مقام  براي  است  كافي  و همين  كنيم مي  دو مورد بسنده  همين  ما به  وجود دارد كه

  .شد مي  آنها عمل  كردند و به صادر مي  ي، فتو ثالثه  خلفاي  در زمان  كه  انايش  علمي
   

  : دست چيره  اديبي  -رضي اهللا عنها–عايشه 
اند، و  كرده  را روايت  فراواني  احاديثـ اهللا عنها رضيـ   صديقه عايشه  حضرت

  ادبي  از توان  سندي  هر كدام  كه  مانده  جاي  به  از ايشان  نغزي  گفتارهاي  همچنين
  .آيند شمار مي  به  ايشان  باالي
  روايتـ اهللا عنها رضي ـ عايشه  خود حضرت  را كه  افك  ، حديث نمونه  عنوان  به
  كه  آورده  حيرت  بلغا، ادبا و شعرا را به  ي ، همه شده  ثبت  حديث  و در اكثر كتب  كرده
  را براي  ماه  يك  آن  از اوضاع  صويريو ت  دروني  حاالت  زيبايي  اسلوب  با چه

  .كشد مي تصوير  به  خوانندگان
  و مدعيان  گرفت مي ها قرار ، فوراً در دل داشت  كه  تأثير عجيبي  سبب  او به  بيانات«

گفتار بود،   و شيرين  و زيرك  جواب حاضر. عاجز بودند  در برابرش  و بيان  بالغت
و   رسايي  را در نهايت  سخنانش.  داشت  زنده  طبعي و  نو دلنشي  فصيح  و بياني  نطق

  .كردند مي  پيروياو   و شيوه  از اسلوب  مؤلفيناز   بسياري  يحت كرد، ادا مي  بالغت
شد، اشعار  مي  محسوب  دانشمندي  ، زن عرب  در ادبيات  -رضي اهللا عنها–عايشه «

را   برخي  كه  داشت  ر حفظرا د  عرب  از شعرا و نويسندگان  زيادي  قطعات و
  .)1( » گرفت كرد و ايراد مي انتقاد مي  پسنديد و بر بعضي مي

  .بود  رشد كرده نيز  بالغت  ي بود و در خانه  متولد شده  بالغت  ي او از خانه!  آري
   

  : حديث  حافظه  اولين  -رضي اهللا عنها–عايشه 
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را با   طوالني  زمان  مدت  اينكهبا وجود ـ اهللا عنها رضيـ   صديقه  عايشه  حضرت
را از    و غيره ، ، حديث فقهي  از مسايل  نكرد، اما بسياري  زندگي ـ  ـ  اكرم رسول
  . آموختـ   ـ  اكرم رسول

  به  و آگاهي  در روايت  ، امانت در علم  صداقت  به ـاهللا عنها رضيـ  صديقهعايشه 
  .مشهور بود  عبادات  و رموزات  دقايق

  در علم  مطمئني و  بزرگ  مرجع  سبب  همين  بود و به  قوي  اي حافظه  داراياو 
  .آمد شمار مي  به  و فقه  حديث

  نقصي  هيچ  بدون كرد و مي  شنيد، حفظ مي ـ  ـ  اكرم  از رسول  را كه  هر حديثي
  .نمود بازگو مي  اصحاب  آنها را براي
  روايت  ايشان  طريق ازـ   ـاهللا  ولگهربار رس  از احاديث  حديث 2210مجموعاً 

  شان ، در كتاب مسلم  و امام  بخاري  امام  يعني ،  را شيخين  حديث 174  ؛ كه است  شده
  شده  ثبت  تنها در مسلم  حديث 69و   آمده  در بخاري  فقط  حديث 54. اند كرده  نقل
  .  است

بيشتر از   كه  است  ينفر  جزو هفتـ اهللا عنها رضيـ   صديقهعايشه   حضرت
  :عبارتند از  تن  هفت  اند، آن كرده  نقل ـ  ـرا از پيامبر   هزار حديث يك

  ـ ـ   ابوهريره) 1
  .ـ عمر ـ   عبداهللا بن) 2 
  .ـ ـ   مالك  بن  انس) 3
  .ـ اهللا عنها رضيـ عايشه ) 4
  ـ مسعود ـ  عبداهللا بن) 5
    االنصاري عبداهللا  جابر بن) 6



  .)1( ـ ـ   وسعيد الخدرياب) 7
  

    :فردش  منحصر به  و افتخارات  -رضي اهللا عنها–عايشه 
و دلسوز،   مهربان مادر  اينـ اهللا عنها رضيـ عايشه   حيات  در طول  خداوند متعال

  .اند بوده  محروم  ديگر از آن افراد  كرد كه  را نصيبش  زيادي  و امتيازات  افتخارات
  : كنيم مي  اشاره  چند نمونه  و اجماالً بهدر اينجا مختصراً 

  ؟وجود دارد  باالتر از اين  آيا افتخاري* 
  توان مگر مي«: گويد مي » البيت  هلأنساء »  كتاب  صاحب»  جمعه  احمد خليل«دكتر 
  او در دنيا و آخرت  ذكر كرد كهـ اهللا عنها رضي ـعايشه   باالتر براي  افتخاري  از اين

. اند نهاده  ، مهر صحت صحيح  مدعا، احاديث  باشد و بر اين ميـ  ـ هللا ا همسر رسول
 ـباشد و در كنار پيامبر  مي ـ ـ اهللا  همسر رسول  او در هر دو جهان  كه  همين  پس
 فدا و مظلوم مادر عزيز و جان  اين  براي  است افتخار  ترين برد، بزرگ سر مي  به ـ .  
  :او  در شأن  وحي  نزول* 

  هفت  از باالي  برائتش  كه  است  اينـ اهللا عنها رضيـ   صديقه  ي  عايشهامتياز ديگر 
او را در نماز و غيرنماز   شأن در  نازله  آيات  مسلمانان  شد و تا قيامت  نازل  آسمان
ماند و در  مي  و جاودان  زنده  هميشه  براي  نامش  صورت  كنند و بدين مي  تالوت
  .رسد مي  آن  قاري  به  ثواب  ، ده آيات  اين از  هر حرف  تتالو  مقابل
  : عالَم  مادر مؤمنان* 
  كه  است  اينـ اهللا عنها رضي ـعايشه   حضرت  و امتيازات  از ديگر افتخارات!  آري
  پيامبر، مادران  زنان«: فرمود  خداوند متعال  دارد؛ چراكه  مادري  ، حق اسالمي  بر امت
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 ـ  ـاهللا  رسول  ي محبوبه  اين  ، فرزندان مؤمنان  تمام  عبارتي  به  پس. »تندهس  مؤمنان
  .باشند مي
  :ـ  ـ پيامبر  همسران  از ميان  تنها دوشيزه* 

  زن  يازده  ، كه نموده  ازدواج  زن 15، با  و احاديث  روايات  طبق ـ  ـ  اكرم  رسول
  مبارك  در حيات  ، كه است  داشته  احدر نك  طور همزمان  ، به حياتش  را در حال

  به  از ايشان  زن  ، نُه مبارك  رحلت  و در وقت  داده  را از دست  از آنان  دو تن  خويش
  . است  مانده  جاي

  است  بوده  دوشيزه و  ، باكرهـ اهللا عنها رضيـ   صديقهعايشه   فقط  جمع  اين  از ميان
اهللا  نيز رسول  جهت  بدين  ، كه - رضي اهللا عنها–عايشه   براي  است  افتخار بزرگي  و اين

  . داشت مي  او را بسيار دوست ـ  ـ
با فرد  ـ  ـ  اكرم رسول از  و قبل  بوده  بيوه  همگي ـ  ـاهللا  رسول  ديگر همسران

  .بودند  كرده  ديگر ازدواج
  براي  احترامشان ستند وه  مؤمنان  ، مادران عزيزان  اين  ، تمامي اوصاف  اين  ي با همه

  . است  و الزم  واجب  اسالمي  امت
  :عبارتند از  ازدواج  ترتيب  به ـ  ـاهللا  رسول  همسران  اسامي

  .دختر خويلد  ـ خديجه1
  . دختر زمعه  ـ سوده2
  .دختر ابوبكر عايشهـ 3
  . خطاب دختر عمربن  ـ حفصه4
   .دختر خزيمه  ـ زينب5
  . سلمه  ـ ام6
  .دخترجحش  ـ زينب7
  . دختر حارث  ـ جويريه8



  . دختر شمعون  ـ ريحانه9
    . دختر ابوسفيان  حبيبه  ـ ام10
  ). عنهن ياهللا تعال  رضي( . اخطب  بن  دختر حي  ـ صفيه11

   :شبهه  يك  به  پاسخ* 
  كنند، اينكه مي  مطرح  اسالم  دشمنان  ها و همچنين امروز بيشتر غربي  كه  اي شبهه
جايز   خودش  براي  را كه  چيزي ؟ و چرا است  كرده  ازدواج  همه  اين ـ  ـر چرا پيامب

  ...؟ و است  ناجايز قرار داده  امتش  ، براي بوده
را نيز يادآور   نكته  گردد، بايد اين  تقديم  باره در اين  كوتاهي  پاسخ  از اينكه  قبل
  از مسلمانان  بعضي  متأسفانه  كه  است  حدي  به  شيطاني  تبليغات  اين  كه  شويم
و   از سيره  آنان  آگاهي  از عدم  ناشي  و اين. اند تأثير قرار گرفته  نيز تحت  اطالع كم

  .باشد مي ـ  ـاهللا  رسول  زندگاني
  دفاع  عنوان  به  نه كنند مي  افراد مطرح  ها و اين غربي  ، آنچه شبهه  و اما در مورد اين

  بدبين ـ  ـاهللا  رسول  به  نسبت را  خواهند مردم مي  ، بلكه است  اسالمي  امت  از حق
  .نمايند

 ـ  ـپيامبر   همسران  زندگاني  دارند، بهتر است  مورد اعتراض  در اين  كه  افرادي
را   زناشويي  مسايل  قابليت  آنان  قرار دهند، تا بفهمند آيا تمامي  را مورد بررسي

  قريش  ، چرا وقتي بوده  شهواني  مسايل  دنبال ـ ـ نعوذباهللا پيامبر  ؟ اگر اند يا نه داشته
و   توان نكرد؟ و يا چرا بعداً با وجود  دهند، قبول او مي  دخترها را به  بهترين پيشنهاد
را فدا نمايند   خويش  و مال  شدند جان حاضر مي  هر كدام  ـ كه  اصحاب  ميان  جايگاه

!  خويش  قوي  شهوت  اين  نمودن  برطرف  را براي  كسي  آنان  ـ چرا از دختران
! نبودند؟ بهتر  پير  هاي بيوه  ايناز   و باكره  جوان  دختران نكرد؟ مگر  انتخاب) نعوذباهللا(

و  ها ، پيرزن پيرزنو   و باكره  دختر جوان  در بين  كه  است  ران شهوت  انسان  كدام
  !كند؟  ها را انتخاب بيوه



  ، بلكه نبوده  زناشويي  خاطر مسايل  اصالً به ـ  ـپيامبر   هاي ازدواج!  زانعزي  پس
  : است  داشته  چند جنبه

  . مختلف  هاي با قبيله  برقرار كردن  و ارتباط  سياسي  ي جنبه) 1
را نداشتند و   شان زندگي  خرج  توان  از آنان  ، بسياري و عاطفي  اقتصادي  ي جنبه) 2
  .كرد مي  را سرپرستي  آنان ـ ـ نمايند، پيامبر   خود را اداره توانستند نمي
  مراجعه  شان مسايل  براي ـ  ـپيامبر   به  از زنان  ، بسياري تربيتي  ي جنبه) 3
را بدهد، اما   آنان  جواب  راحتي  به  توانست نميـ   ـپيامبر   كه  كردند، در حالي مي

نمود تا   را تربيت  داد و جمعي  تشكيل  خويش  منزل را در  خوبي  كالس  شكل  با اين
  . دهند  تعليم  ديگر زنان  به

  مورد به  در اين.  نيست  آن  كردن  مطرح  در اينجا مجال  كه  و موارد ديگري
رد »  عنوان  ، تحت مكرمه  مكه  ، استاد دانشگاه صابوني  از دكتر محمد علي  اي رساله
اثر دكتر »  زن»  كتاب  و همچنين» پيامبر  د تعدد زوجاتدر مور  و شبهات  اباطيل
 موالنا اشرف  اسالمي  و ازدواج  قرضاوي  دكتر يوسف  هاي و كتاب  البوطي  رمضان
  .نماييد  مراجعه ، تهانوي  علي

  تعداد زن  اين  امتش  و براي  جايز بوده  خودش  براي  چرا فقط  و اما در مورد اينكه
   .باشد مي  ممنوع

بود   داده  اختصاص  پيامبرانش  چيزها را براي  بعضي  خداوند سبحان : بايد بگوييم
  خيلي  ، بلكه نبوده  و آسايش  راحتي در بعد  فقط  و اين.  وجود نداشت  ديگران  براي  كه

  معاف  آن  از انجام  ديگران  كه  بوده  مشكلي  كارهاي از  اختصاصات  ها اين وقت
 ـ  ـاهللا  بخوابند، اما رسول  ها راحت توانند شب مي  مسلمانان  مثال  عنوان  هب. اند بوده

او   خداوند، براي با  برقرار كردن  را بخوابد و تهجد و ارتباط  از شب  بايد مقداري
  . قبيل  ديگر از اين  بود و مسايل  واجب



  هاي بايد جنبه نددار  اعتراض ـ  ـپيامبر   اختصاصي  مسايل  به  كه  افرادي  پس
  .را در نظر نگيرند ـ  ـ  حضرت  آن  ازدواج  ي مسئله  را نيز بنگرند و فقط  ديگر آن

  :بودند  از مهاجرين  پدر و مادرش  كه  زني* 
تنها خود از   او نه  كه  است  اينـ اهللا عنها رضيـ   صديقه  عايشه  از ديگر افتخارات

  .هستند ها نيز جزو بهشتي  رشپدر و ماد  بلكه،  است  بهشت  اهل
در   و اسالمشان  ايمان  خاطر حفظ  به  هستند كه  مدينه  به  آنها از مهاجرين  هر دوي
  .شدند  هجرت  ، مجبور بهـ  ـاهللا  كنار رسول

  : پرستي و بت  شرك  به  دچار نشدن* 
پدر و   گشود كه  نجها  به  ديده  زماني  اينكه  دليل  بهـ اهللا عنها رضيـ   صديقه عايشه
بود، از   گرفته  آنها تابيدن  ي خانه در  بودند و نور توحيد و ايمان  شده  مسلمان  مادرش

آشنا » اهللا»  ، با نام طفوليت  اوان  ماند و از همان  محفوظ  و معصيت  و شرك  پرستي بت
  براي  گاه هيچ  هآيد ك شمار مي  بهـ اهللا عنها رضيـ عايشه   جزو افتخارات  اين. گرديد

  .را فرود نياورد  غيرخدا سر تعظيم
   :جبرييل  توسط  -رضي اهللا عنها–عايشه   صورت  آوردن* 

اهللا  رضيـ   صديقهعايشه ،  رسول  ، حميراي يكبر  ي صديقه  از ديگر افتخارات
را نزد   از وي  و شكلي  صورت خود  همراه  جبرييل  حضرت  كه  است  ، اينـ عنها

  . است  آوردهـ   ـ  اكرم  رسول
آمد و   نزد من  دوبار جبرييل! عايشه  اي«:  است  فرموده  در حديثي ـ  ـاهللا  رسول

را باز   پارچه  وقتي. بود  پيچيده  سبز رنگ  اي در پارچه  كه  داشت  همراه  به  چيزي
همسر تو   اين: دگفتن  من  به.  است  شده  پيچيده  تو در آن  و صورت  شكل  ، ديدم كردم

  ». است  در دنيا و آخرت
  : وحي  و حضور در خانه  امين  جبرييل  ديدن* 



  اي خانه در  كه  است  اينـ اهللا عنها رضيـ   صديقهعايشه  امتياز ديگر حضرت
در آنجا   بارها وحي بودند و بارها و  كرده  را احاطه  آن  فرشتگان  كرد كه مي  زندگي
  .بود  نشسته ـ ـ اهللا  در كنار رسول  - رضي اهللا عنها–عايشه   كه  شد، در حالي  نازل

را    جبرييل  يكبار نيز حضرتـ اهللا عنها رضيـ   صديقه عايشهخود   گفته  طبق
  آمده ـ  ـاهللا  رسول  از اصحاب  يكي  شكل  به  كه  است  ديده  وحي  آوردن  در حال

  .)1(بود
  : قرآن  كننده و جمع  كاتب* 

  كه  است  كساني  ي از جملهـ اهللا عنها رضيـ   صديقه  يعايشه   المؤمنين ام  ضرتح
  از اوقات  بودند و بسياري  كرده  را حفظ  قرآن  از آيات  ، بسياري قوي  ي حافظه  دليل  به

  .كردند مي  را بازنويسي  نيز آن
شد،  مي  نازل  تاريك  هاي شب  در دل  كه  طوالني  هاي اكثر سوره  كه  گفت  توان مي

را از   آن  كه  كسي  اولين و  است  بودهـ اهللا عنها رضيـ عايشه   حضرت  ي در حجره
  . است  صديقه  ي عايشهشنيد،  ميـ   ـپيامبر 

  الشأن عظيم  قرآن  آوري جمع  براي  راشدين  خلفاي  شد تا بعدها كه  امر سبب  همين
  زيادي  ي استفاده  ايشان  نظرات از  قرآن  و تطبيق  آوري نمودند، در كار جمع  اقدام

  .نمودند
  از قرآن  اي نسخه ،ـ  ـاهللا  رسول  بعد از رحلتـ اهللا عنها رضيـ عايشه   حضرت
در . گفتند مي عايشه  مصحف  آن  به  كه  داشت  را نزد خود نگه  كرد و آن  را بازنويسي

  .بود  را نوشته  ييها حاشيه  ضرورت  جاها نيز در صورت  بعضي
  المؤمنين ام  خدمت  آمد و به  حرمين  به  از عراق  شخصي  كه  است  آمده  در بخاري

  آيات  دادن  ترتيب  براي  در عراق : كرد و گفت  سؤال  مبارك  و در مورد مصحف  رفت

                                                 
  .91  محمد، ص  در حيات  -رضي اهللا عنها–عايشه )  1(



 شما  از مصحف  خواهيم ، لذا مي است  داده  رخ  شديدي  ، اختالفات و نيز در قرائت
 آنها را  اشكاالت  رويي نيز با گشادهـ اهللا عنها رضيـ عايشه   حضرت . نماييم  استفاده
  .نمود  مشخص

   : دختر ابوبكر صديق* 
  و همراه او دختر يار  كه  است  اينـ اهللا عنها رضيـ   صديقهعايشه امتياز ديگر 

، و  ار غار سفر هجرتي پيامبر،  برحق  جانشين  ، اولينـ  ـاهللا  رسول  روزي شبانه
  .باشد مي گرديد،  ملقب»  صديق»  به  كه  شخصي  اولين

شمار   به  مكه  بزرگ  از تاجران  زماني  كه  است  ابوبكري  او دختر همان!  آري
  .را فدا كرد  چيزش  خدا همه  خاطر دين  آمد، اما به مي

  به  كمك  براي  باري كوله  او را ديد كه  وقتي ـ  ـ  اكرم  ، رسول تبوك  ي در غزوه
؟  اي گذاشته  جاي  به  در خانه  چيزي  چه! ابوبكر  اي: بود، از او پرسيد  آورده  مسلمانان

  .را  اهللا و رسولش  : فرمود
، تا  مار گذاشت  را در سوراخ  مباركش  در غار، پاي  كه  است  مردي  او دختر همان

  .نرسد ـ  ـاهللا   رسول  به  آسيبي
  : عهد صحابه  جتهد و مفتيم* 

او   خود به  مسايل  حل  براي  زمان  آن  و مردم  اكثر صحابه ـ  ـاهللا  بعد از رسول
  .آمد شمار مي  به  و فقه  حديث  اهل  كردند و او از بزرگان مي  مراجعه

   :-رضي اهللا عنها–عايشه   ي در حجره  خورشيد نبوت  غروب* 
رضي اهللا –عايشه   ي ، در حجره مباركش  آخر حيات  در روزهاي ـ  ـ  اكرم رسول

  ـ  حضرت  آن  ، سر مبارك مطهرش  روح  پرواز كردن  برد، و هنگام سر مي  به  - عنها
  . داشت قرارـ اهللا عنها رضيـ   صديقهعايشه   در آغوش ـ

  :اند كرده  نقل  گونه را اين  واقعه  و محدثين  نگاران سيره



  هر روز بر شدت برد، و سر مي  به  در مريضي ـ  ـاهللا   بود، رسول  االول  ربيع  ماه
فرمود  ، صراحتاً نمي داشت  اي كريمانه  اخالق  اينكه  دليل  به. شد مي  افزوده  اش مريضي

  كدام  فردا نوبت: فرمود مي  باشد، بلكه  همسرانش از  يك  دارد نزد كدام  دوست  كه
اهللا  رضيـ عايشه   به  نسبت ـ  ـاهللا   رسول  محبت  دليل  هنيز ب  ؟ همسران است  خانه
  . داريد، بمانيد  دوست  كه  اي در هر خانه! اهللا يا رسول: گفتند ـعنها

  را به ـ  ـ اهللا ـ، رسول ـ   عباس  ـ و حضرت ـ   علي  حضرت  باالخره
را   حياتش  روزهاي  ينآخر نمودند، تا  منتقلـ اهللا عنها رضيـ عايشه   حضرت  ي خانه

–عايشه   بر دفتر افتخارات  زرين  برگ  اين  كه  رفت بگذراند، و مي  اش نزد محبوبه

  .گردد  افزوده  -رضي اهللا عنها
مسجد   تواند به نمي نماز  براي  كه  ، طوري شده  كامالً ضعيف ـ  ـ  اكرم  رسول

در  ـ  ـ  ابوبكر صديق  عني، ي اش هميشگي  و همراه  دهد دوست دستور مي. برود
  .كند  امامت  مسلمانان  براي  جايگاهش
  به  وقتي: گويد مي .گذارد نيز پيامبر را تنها نمي  لحظه  يكـ اهللا عنها رضيـ عايشه 

  :فرمايد مي نگرد و مي  آسمان  سوي  به  ، ديدم كردم  او نگاه
 » عىلاأل  الرفيق  , يف عىلاأل  الرفيق  يف«

  . رفيق  ، نزد باالترين رفيق  تريننزد باال
  در دست  مسواكي آمد و  عيادت  براي» بكر ابي  بن  عبدالرحمن»  هنگام  در اين

. بزند  قصد دارد مسواك  فهميدم كرد، مي  نگاه  مسواك  به ـ  ـ  اكرم  رسول.  داشت
  رسول  به  سپس.  كردم  نرم  را خوب  آن  خودم  هاي و با دندان  را گرفتم  مسواك  من
  مسواك  خواست  بعد از آن. زد  را مسواك  هايش دندان  گذشته ، مانند دادم ـ  ـ  اكرم
  .)1( افتاد  از دستش  و مسواك  بدهد، اما نتوانست  من  را به
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،  گرديد و آن ـاهللا عنها رضيـ عايشه   حضرت  نصيب  اينجا امتياز ديگري  پس
  بود، پيامبر به  كرده  استعمال او  را كه  مسواكي  مبارك عمر  لحظات  در آخرين  اينكه
  .كرد  استفاده  ماليد و از آن  مبارك  هاي دندان

  :ـ  ـ اهللا رسول  ، مدفن -رضي اهللا عنها–عايشه   اتاق* 
جدا شد،   آن از  مباركش  روح  كه  اتاقي  در همان ـ  ـ  پيامبر اكرم  جسد مبارك

  كه شد  افزوده  -رضي اهللا عنها–عايشه   حضرت  ر افتخاراتب  گرديد و اين  دفن
  - رضي اهللا عنها–عايشه   ي حجره  ميهمان  قيامت  ي تا هنگامه ـ  ـاهللا  رسول

  در مقابل  شيفته  عاشق  ، هزاران و هر آن  ، هر ساعت و هر روز و هر شب. باشد مي
  درود و سالم  بر پيامبرشان ند وايست مي  بزرگوار با ادب  بانوي  آن  ي حجره  درب
  . فرستند مي
  : در چند جمله  -رضي اهللا عنها–عايشه   هاي ويژگي* 

  ديگر زنان بر  چند دليل  به  من«: گويدميـ اهللا عنها رضيـ   عايشه  خود حضرت
  : دارم  ـ برتري پيامبر ـ 

  . نگرفت  جز من  اي باكره  زن  ـ هيچ پيامبر ـ   اينكه) 1
  .نكردند  هجرت  با وي  او پدر و مادرشان  از زنان  يك  هيچ) 2
  .كرد  نازل  زدند از آمان  من  به  كه  مرا در تهمتي  برائت  خداوند خودش) 3
  او گفت  آورد و به خدا  رسول  براي  از آسمان  مرا در حريري  صورت  جبرييل) 4
  .كند  ازدواج  با من
كار   ديگر خود اين  از زنان  يك  و با هيچ  كرديم مي  غسل  ظرف  و او از يك  من) 5

  .كرد را نمي
شد، اما در  مي  نازل  وحي  بود بر وي  من  ي ـ در خانه پيامبر ـ   كه  وقتي) 6
  .افتاد نمي  اتفاقي  ديگر چنين  هاي خانه
  .دبو  من  دامان در  خود برد، سر مباركش  سوي  او را به  خداوند روح  كه  وقتي) 7



  .)1( ».گرديد  و در همانجا دفن  فرموده  رحلت  من  ي در حجره) 8
  

  آخر   سخن... 
  اين  اول  چاپ  در پي  از خوانندگان  اي عده  را كه  اي ، شبههدانم مي  الزم  در پايان

  سوي  را به  عمومي  اذهان ، تا افراد مغرض گويم  پاسخبودند،   نموده  مطرح  رساله
  .ندهند  سوق  گي ددستهو چن  تفرقه

  كرده  برداشت طور  اين  رساله  اين  جاهاي  عزيز از بعضي  از خوانندگان  اي عده
و   از توهين  دفاع  مقام در  رساله  و اين  ايم را رد كرده»  تشيع»  ما مذهب  بودند كه
  ! است  شده  نگاشته»  تشيع»  اهل  اهانات
  نمودن  برطرف  مختصر را جهت  اينجا توضيحي تا در  دانستم  بر خود الزم  بنده

  . ايراد نمايم  شبهه  اين
  اسالم  ي خورده  قسم  يهود و نصارا از دشمنان  باشند كه  داشته  توجه  عزيزان

. اند بوده  و مسلمانان  اسالم  كردن  بدنام  براي  ريزي در فكر و برنامه  هستند و پيوسته
  رسول  از شخص  گيري و خورده  گرفتن  اشكال را  اسالم  دنكر  بدنام  ي وسيله  بهترين
  .اند نكرده  كوتاهي  اقدامي  كار از هيچ  خاطر اين  و به  دانسته ـ  ـ  اكرم

مختصر   اين در  ـ كه»  افك»  ي واقعه  ، به شان فكر پليد و شيطاني  همين  در پي
  را در ذهن  هايي اند و شبهه زده  ـ دامن  بنياد است و بي  محض  دروغي  شد كه  روشن
و   خود بنهند و كينه  هاي بر زخم  مرهمي  وسيله  نمايند، تا با اين ايجاد مي  جوانان
  .، ابراز دارندـ  ـ  پيامبر بزرگواراسالم  به  نسبت را  خويش  عداوت

شود ـ  مي  اشاره از آنها  بعضي  نام  به  در ذيل  ـ كه  مغرض  هاي انسان  از اين  برخي
و   طوالني  ي افسانه  ، يك خويش  هاي در كتاب  آن  و ثبت  داستان  روايت  با تغيير نوع
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  را در ذهن  شبهاتي  خويش  هاي از كتاب  جاي اند و در هر ساخته  پر سر و صدا از آن
ايجاد ـ اهللا عنها رضيـ   صديقه  يعايشه   المؤمنين ام  حضرت  به  ، نسبت خواننده

  دلشان در  اسالم  به  نسبت  كه  توزي و كينه  بغض  سبب  مگر به  نيست  و اين مايند،ن مي
  .زند مي  موج

»  قرآن  ي ترجمه«  كتاب  ي نويسنده»  ردويل«؛  غربي  نويسندگان  اين  ي از جمله
 دارد  خود، عقيده  پردازي خيال  و از روي  را زير پا گذاشته  تاريخي  وقايع  باشد كه مي
  . است  كرده  سپري»  صفوان« روز را با شبانه  ، يك - رضي اهللا عنها–عايشه   كه

مملو   با روحي  كه باشد مي»  ارفنج  وشنطون»  ، آقاي تاريخ  خائنان  ديگر از اين  يكي
او   پيش  قضيه  حقيقت  وجود آنكه و با  گفته  سخن  موضوع  از حقد و حسد، از اين

، بازگو  خوانندگان  را براي  واقعيت  كه  نداده  اجازه خود  به  ز هم، با است  بوده  روشن
  .نمايد

  اين  نارساي  و عقل  بر فكر كوتاه  ، و داللت است  و تألم  تأسف  باعث  آنچه
  هستند كه  گروهي  هم هنوز  كه  است  نمايد، آن مي  غربي  و متفكران  نويسندگان

از   پيروي  ، به حق  و پوشيدن  با كتمان كنند و تصور مي  واقعيت  را يك»  افك»  ي قضيه
  و به  تغيير داده  مختلفي  هاي شكل  را به  پردازند و داستان مي  خويش  نفساني  هواهاي
خاطر   پيامبر به  خواهند بگويند كه كار مي  و با اين. دهند مي  تحويل  اطالع كم  جوانان
  .)1( است  كرده  ا درستر  آيات  ، اين همسرش  آبروي  حفظ

  كسي  باز هم ، در جامعه  افكار پليدي  چنين  آيا با وجود اين!  گرامي  ي خواننده
  براي  حقايق  برمالكردن از  و آيا جلوگيري. باز دارد  حقايق  تواند ما را از نوشتن مي

  ؟ نيست  و خيانت  ، جرم جوانان
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خواهند با  مي  مغرض  گروهي  دارد، كه  بطر»  تشيع«و »  شيعه»  به  قضيه  اين  كجاي
  !ايجاد نمايند  تفرقه  در جامعه  شايعات  گونه اين

»  علي  ي شيعه»  كسي  است  نيستند؟ مگر ممكن  هر دو مسلمان»  سني«و »  شيعه«آيا 
ـ بداند، و باز با  ـ   علي  و دوستدار حضرت  ـ باشد، خود را محب ـ 
هرگز ! باشد؟  داشته  و دشمني  عداوت ـاهللا عنها رضيـ   صديقه  ي عايشه ،  المؤمنين ام

بداند، اما باز در مورد   خود را مسلمان  پيدا شود كه  فردي  و اگر چنين.  نيست  چنين
  باشد، و در دل  و شبهه  دچار شكـ اهللا عنها رضيـ   صديقه  ي عايشه  ، مادر مؤمنان

  نه  شخصي  چنين  كه  گفت  توان مي  جرأت  روراند، بهبپ  و بغض  كينه  ايشان  به  نسبت
  . و بس  است  زنديق  گمراه  ترديد او يك  بدون  ، بلكه» سني»  و نه  است»  شيعه«

با ـ اهللا عنها رضي ـ عايشه  چرا حضرت  را وارد نمايند كه  شبهه  نيز اين  اگر افرادي
خداوند   مورد نيز راهنمايي  نشد؟ ما بايد در اي  ـ وارد جنگ ـ   علي  حضرت
  پس)  ما كسبتم  و لكم  لها ما كسبت  مة قد خلتأ  تلك(  كه  نمائيم  را قبول  متعال

  هر دو گروه ـ  ـاهللا  رسول  هاي مژده  و طبق  است  آنها با خداوند متعال  حساب
  در دريايما خود را   دارد كه  اي فايده  چه  پس. هستند  بهشت و در  شده  بخشيده
  .كند نمي  سؤالي  از ما هيچ  خداوند در مورد آن  كه  نماييم  غرق  خوني

  هر دو گروه  طور باشد كه  ها بايد اين جنگ  در مورد آن  فرد مسلمان  ي عقيده
  از دو طرف  يك  و هيچ  است  داده  رخ  كه  بوده  اجتهادي  خطاي  هستند و اين  بهشتي

  )1(. ا گفتو ناسز  را نبايد فحش
  بپذيرد و سپري خود  را در بارگاه  كار كوچك  اين  خداوند متعال  اينكه  با اميد به
   . جهنّم  آتش  در مقابل»  مسكين»  اين  شود براي

                                                 
  ي رسـاله   بـه »  صـفين »  و جنگ»  جمل»  جنگ  ي قعهبيشتر در مورد وا  اطالع  جهت)  1(

  .شود  مراجعه  ، نگارنده گردآوري»  و صفين  از جمل  حقايقي«
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