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باشد كه  رات ميها بهترين نمونة زندگي، زندگي ازواجِ مطَه وادهبراي خان

عفت و پاكدامني و مقام واالي آنها را خود قرآن تائيد كرده است و براي 

اَبد روشن نموده كه اين افراد از طريق وحي تربيت و پرورش يافته اند و 

خداوند متعال چون شايستگيِ آنها از فطرت اوليه در سرشت آنها بوده، لذا 

آنها را براي پيغمبر آخرالزمان برگزيد و فرمود كه گفتار و كردار شما زنانِ 

پيامبر تا قيامت نمونه و راهنماي امت محمديه عليه الصلواة والسالم 

 »لفؤم«خواهد بود... 





 
 

 

 ��م ا� ا����ن ا����م

  تقريظ موالنا سليم اهللا خان صاحب

اوند رب العالمين است كه انسان را در عـالَم آب و  انتها شايستة خد حمد و ستايش بي
گل آفريده و به خَلعت احسن تقويم آراسته و او را در ميان همة آفريدگان براي جداكردن 

ّرۡمَن  بَِ�ٓ ﴿: حق از باطل به زيور عقل و خرد پيراسته و با آية ََ  ُۡ ََ  .]70[اإلسـراء:   ﴾َءاَدمَ َوََ
 رسالت سيد األنبياء و امام المرسلين محمد رسول اهللا خاتم او را تحسين  فرموده و نعمت

پايان بر محمد مصطفي احمد مجتبـي   را به انسان بخشيده و درود و سالم بي صالنبيين 
باد كه حبيب رب العالمين است و وسيلة هدايت و نجات جملة عالميان و بر ازواج (اهل 

ن كه زندگي آنها نمونه است و ) و همة اصحاب رضوان اهللا عليهم اجمعيصبيت رسول 
بر پيروان آنها كه به قرآن و حديث و همة احكام اسـالم ايمـان آورده و از دورة رسـالت    

 تاكنون واسطه و عالمت هستند.
اما بعد، عزيز مكرم موالنـا عبـدالعزيز خـالقي فاضـلِ جامعـة فاروقيـة كراچـي علمـاً         

نبوت حضرت عايشـه ملقـب بـه     واخالصاً كتابي در سيرت ملكة عفت و شمع خانة ختم
ـ  تأليف نموده كه حقير هم از مطالعة ايـن كتـابِ كميـاب بهـره     لحميرا و صديقه  د من

از جـادة انصـاف و عـدالت    اند و در تمـام موضـوعات    گرديدم و در كار خود موفق بوده
 اند. خارج نشده

ريخ اسـالم  از فتنة منافقان و جريان سبائيت در تـا  صهمانگونه كه ساير ياران پيامبر 
مصون نماندند اين گروه دربارة صديقة كاينات هم بدنهادي كرده و در پـي ايـذاء رسـول    

و اصحاب و اهل بيت ايشان و تكذيب قرآن مجيد كاغـذها سـياه كـرده انـد و      صخدا 
بعضي مسلمانان را به شك و ترديد انداخته اند و الزم بود كه در اين مورد كتـابي نوشـته   

آنها روشن شود كه نويسندة عزيز اين كتاب با استفاده از قرآنكريم و  شود و موضوع براي
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هـا را روشـن كنـد و     كـاي  و تواريخ صحيح توانسته است فريـب  صاحاديث نبي كريم 
اي از روي انصاف قضاوت كند و حقايق  نقاب سازد تا هر خواننده حقيقت را آشكار و بي

اميدوارم كـه مسـلمانان را از ايـن تحفـه     بر قلب او آشكار گردد، در خاتمه از حق تعالي 
مند فرمايد و جناب نويسنده را در خدمت به دين حنيف توفيق بيشـتر عطـا فرمايـد،     بهره

 آمين يا رب العالمين.
 

 سليم اهللا خان –هجري قمري  1397جمادي االولي سنة  13دوشنبه 
 كراچي –جامعة فاروقيه 



 
 

 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

مجتبى وعـىل آلـه وأصـحابه وأهـل بيتـه الطـاهرين ـوكفى والسالم عىل نبيـه الـاحلمد هللا 

(أمجعني
0F

1(. 

 اما بعد:
وقتي كه خورشيد اسالم در سرزمين عرب طلوع كرد و به زودي شعاع آن در اطـراف  

اثر گرديد  هاي باطله در برابر اين پيشرفت محيرالعقول بي جهان گسترده شد و همة قدرت
قيصر و كسري افتاد و همة پادشاهان از نام اسالم بر خود لرزيدنـد و   هاي و زلزله در كاخ

هاي روزافزون در برابر اسالم سرنگون گرديدنـد، در آن هنگـام كـه دشـمنان      همة قدرت
توانستند آشكارا با اسالم دشمني كنند از راه حيله و مكر وارد شدند و به طور پنهاني  نمي

ا پراكنده كنند و شيرازة بنيـاد اسـالم را پـاره پـاره     سعي كردند تا قدرت متحد مسلمانان ر
هاي منافقانه ضربت قاطعي بر اسالم وارد خواهند  كردند كه با اين حيله سازند و خيال مي

 كرد.
مقـام بـاال و ارزش    لملكة عفـت ام المـؤمنين عايشـه صـديقه      ،در خانوادة نبوت

ه و روشن است، لكـن دشـمنانِ   درخشاني داشت. تاريخِ اسالم از نامِ نيك ايشان درخشند
دوست نماي ظاهر ميشِ باطن گرگ، زبان طعنه و بدگويي نسـبت بـه سـربازانِ پيـامبر و     

دراز كـرده و آنهـا را هـدف تيرهـاي طعنـه و سـرزنش قـرار داده و         جماعت صحابه 
ها در بارة آنها سـاختند تـا بـدين وسـيله      اساس شمرده و دروغ كارهاي اساسيِ آنها را بي

                                           
ستايش خداي راست و بس و درود بر پيامبر او كه برگزيده است و بر خاندان او و ياران او و اهل   -1

 بيت او كه پاكان هستند همگي.
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د اسالمي را متزلزل و شربت شيرينِ يگانگي مسلمانان را تلخ و نـاگوار سـازند آنـان    اتحا
حتي به بزرگواراني كه در حرَم پيامبر بوده اند نيز جسارت كرده اند يعني بـه كسـاني كـه    
قرآن مجيد آنها را پاك و مقدس دانسته و آنها را اُمهات مؤمنين ناميده است، چرا كه اگـر  

داريِ  اي بر دامن عفـت و ديـن   ته (پناه بر خدا) آنها نيكوسيرت نبودند و لكهخداي نخواس
كرد و آنهـا   بود، هيچ وقت خداوند ذُوالجالل آنها را براي حبيب خود انتخاب نمي آنها مي

 داد. را مادران مؤمنين لقب نمي
حضرت اُم المؤمنين عايشه مانند نفوس قدسـيه همـان قـدر كـه بزرگـوار و پاكـدامن       

تند، همان قدر هم مظلوم و بردبار هستند، چون گروهي در تاريخ امت اسالم بودنـد و  هس
هستند كه سعي دارند هر طور شده، ثابت كنند كه (پناه بر خدا) خداوند متعال براي پيامبر 

 هائي انتخاب كرده كه عفيف نبوده و با خانوادة نبوت تناسب نداشته اند. آخرالزمان زن
برند تا يـاران و   ه كساني هستند كه تمام كوشش خود را به كار ميدر حقيقت اين گرو

روح سـازند و بـه    را بـي  صمشاوران پيامبر و بخصوص اهل بيت هدايتگر پيامبر اكـرم  
مردم جهان بگويند كه كسي كه داخل خانـة او و پيـروان او ايـن طـور اشـخاص باشـند،       

 ن باشد.تواند پرچمدار اصالح و خير جهان و جهانيا چگونه مي
و بيـانِ قـدر و    صهاي ياران جان نثار رسـول خـدا    در چنين مواقعي ذكر بزرگواري

الزم و بلكه در حكم جهاد في سبيل اهللا اسـت، چـون    منزلت و عفت ازواج مطهرات 
كه اين گروه بقدري طعنه زده و بدگوئي كرده اند كـه آهـن را بـه رنـگ طـال درآورده و      

هستند از گفتار آن گروه گمراه فريب خـورده و نسـبت بـه     خبر مردماني كه از حقيقت بي
 اند. بدگمان شده صاصحاب بزرگوار و ازواج مطَهرات پيامبر 

توانند كاري  ولي كارهاي اين گروه نقش بر آب است، زيرا در برابر نص قرآن نمي
را  هاي پيامبر اظهار رضايت فرموده و زن صبكنند و چون خداوند از اصحاب پيامبر 

شود، من در اين  مادران مؤمنين ناميده، ديگر از گفتار يا نوشتة مخالفان چيزي ثابت نمي
ام اين موضوع را روشن و واضح كنم كه وقتي خداوند  نوشتة مختصر سعي كرده
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ْ َ�ۡنهُ َِّ�َ ٱ﴿ فرمايد: مي ُ َ�ۡنُهۡم َوََُضوا فرمايد و  همة اصحاب را مي )1F1(.]101: التوبة[ ﴾َّ

ّمَ�ُٰتُهمۡ ﴿ فرمايد: كند و آنجا كه مي ك را استثناء  نميهيچي
ُ
ٓٓ أ ُٰجُه ََ ۡۡ َ

. )2F2(]6[األحزاب:  ﴾َوأ
كند و در برابر اين نص آشكار  فرمايد و هيچيك را  استثنا نمي هاي پيامبر را مي همة زن

 توان ادعاي خالف كرد و چنين و چنان گفت. نمي
بنويسم سخنان و  لي ام المؤمنين عايشه آنچه سبب شد تا چند كلمه در بارة زندگ

داشـتند، پـس از    لحرمتـي بـه آن حضـرت     نوشتارهائي بود كه به نوعي اهانت و بي
مراجعت از سفر بيت اهللا الحرام كه چند روزي براي گرفتن ويزاي تحصـيلي در كراچـي   

صل آخرِ آن به من داد كه در ف» تَحريف قُرآن«اي بنام  بردم يكي از دوستانم رساله بسر مي
رساله به اين موضوع برخورد كردم كه مجتهدي در بارة ازواج مطهرات سخناني گفته بود 

 نبود. صكه مناسب شأن و منزلت همسران پيامبر اكرم 
اي در بارة طهارت و عفت مادرِ مـؤمنين بنويسـم و    بعد از آن الزم دانستم چند صفحه

ند اين موضوع را جداگانه تاليف كنم تا هر در ضمنِ مطالعه بعضي از دوستان پيشنهاد كرد
هـائي   كند بر روشِ مادر مؤمنين عمل كند و تهمـت  زن و مرد مسلمان كه آن را مطالعه مي

 هاي مخالف رد و بدل شده از بين برود. كه ميان فرقه
در نوشتن اين رساله از كتب معتبر اهل تسنن و اهل تشيع استفاده شده و به ويـژه بـه   

 پرداختيم. ببا فاطمه و علي  لرت روابط آن حض
و حضـرت ابـن    و حضـرت علـي    لو حضرت فاطمـه   لحضرت عايشه 

با يكديگر دلبستگي و مـودت داشـته و    و هاشمي  يعني خاندان صديقي  عباس 
هاي مبارك آنها از چِرك كينه و حسد مثلِ آيينه پاك و مانند خورشيد درخشان بـوده   قلب

 است.

                                           
 .»ن نيز از او خشنود شدندخداوند از آنان خشنود شد و آنا« -1
 .»به تصرف در كارهاي مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و زنانش مادران آنها هستند صپيامبر « -2
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ه اين رساله همة اوصـاف كاملـة پسـنديدة ملكـة عفـت را روشـن       كنم ك من ادعا نمي
كند، بلكه به اندازة يك قطره از درياست. به قول آن گنجشكي كه بـا نـوك خـود آب     مي

ريخت،  داشت و در آتشي كه نمرود براي سوختن حضرت ابراهيم برافروخته بود مي برمي
ه مناسبت دارد، گفت من اظهار از او پرسيدند كه اين قطرة آب با آن خرمن آتش بزرگ چ

 كنم، آتش خاموش بشود يا نشود به من مربوط نيست. محبت مي
سال عمر خـود   68پايان است، ايشان در قريب  اخالق و كردار مادر مؤمنين درياي بي

كه از خدا عنايت شده بود هر روز را يك نمونه براي مسلمانان بودند، بنـدة عاصـي ايـن    
ط محبت و عقيده نوشتم تا خـداي بـزرگ قبـول كنـد و وسـيلة      چند كلمه را از روي فر

نجات اخروي من و پدر و مادر و استادانم گردانـد، از خواننـدگان درخواسـت دارم كـه     
حقير را از دعاهاي نيكوي خود فراموش نفرمايند و اگـر در ايـن نوشـته اصـالحاتي الزم     

 ح و نقص را برطرف كنم.كار را باخبر سازند تا آن را اصال ديدند، حتماً بندة گنه
 

 إظهار تشكر
بعد از اين كه پيش نويس اين رساله به پايان رسيد آن را بـراي تصـحيح بـه خـدمت     
استاد مكَّرم شيخُ الجامعه و باني و سرپرست جامعة فاروقيه ابوعبداهللا عادل موالنـا سـليم   

نوازي نمـوده   بندهاهللا خان تقديم نمودم، ايشان با وجود اشتغاالت زياد و نداشتن فرصت، 
و ساية عطوفت و مرحمت ايشان شامل حال حقير گرديد و البته بر خوانندگان اين رساله 
پوشيده نماند كه بنده تمام مدت هشت سال تحصيل خـود را از ابتـدا تـا انتهـا در سـاية      

ام و لطف و محبت ايشان نسبت به بنده كمتر از مهرباني و شـفقت   شفقت ايشان گذرانده
 اند. رار دادهوده و در هر مرحله مرا مشمول محبت و عنايت خود قپدري نب

ها و اشـتغاالت بسـيار    نويس اين رساله نيز با وجود گرفتاري ايشان پس از تقديم پيش
كه همزمان با امتحانات جامعة فاروقيه بود بر بنده منت گذاردند و تمام رساله را از اول تا 
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جداگانه مرقـوم داشـتند و حقيـر طبـقِ نظـر ايشـان        آخر مطالعه نموده و موارد اصالح را
 اصالحات الزم را به عمل آوردم.

شمار است و براي يادآوري هريك  به هرحال لطف و احسان ايشان نسبت به حقير بي
از آنها كتابي جداگانه الزم است، اين لطف و احسـان ايشـان فرامـوش شـدني نيسـت و      

و رضايِ خاطرِ ايشـان را وسـيلة نجـات بنـده      خداوند به ايشان اجر عظيم عنايت فرمايد
 گرداند و سعادت ابدي به ايشان و خانوادة معظم مرحمت فرمايد.

 
 آمين يا رب العالمين

 عبدالعزيز خالقي غَفَر اهللاُ لَه





 
 

 

 هاي مادر نمونه اي از ويژگي جلوه

الزم دانستم بـا ذكـر آيـات و روايـاتي      لقبل از پرداختن به سيرة حضرت عايشه 
هاي مادر نمونـه   اي از ويژگي چند مختصر كه مربوط به مادران و خواهران است، جلوههر

ها حقيقت زندگي خـود را فرامـوش    را روشن نمائيم. چون در اين عصر بيش از همه زن
ها كه تقريباً در تمام دنيـا   كرده و هويت خويش را از دست داده اند، و با شعار آزادي زن

اي توانسـته انـد زن را از محـيط     دادنند، عـده  دنيا آن را ارزش ميرايج شده و ظاهراً تمام 
كشي قرار دهند آنچـه   اي مورد استثمار و بهره خانه و رسالت تربيتي آن دور و چون ملعبه

هاي پيشين را مـدنظر   گردد، اين است كه چرا زنان امروز تمدن باعث حيرت و تعجب مي
نمايند تا با حفظ هويت  خويش را دنبال نمي دهند و با يك بينش تاريخي آزادي قرار نمي

هـا هـيچ    آيد قبل از اسالم زن زنانه، شأن و منزلت خويش را باز يابند، آنچه از تاريخ برمي
ارزش و حيثيتي نداشتند، اما همين كه آفتاب نبوت طلوع كرد حقوق انسـاني آنهـا كـه از    

ن و از صـفحة نيسـتي بـه    ها را تعيي دست رفته بود ظاهر شد و شريعت مقدسه حقوق زن
تر از همه ازواج مطهـرات رضـوان اهللا علـيهن     هستي آورد به طوري كه در امر دين مقدم

و نمونـه اسـت،    ةبراي هـر فـرد اُسـو    صاجمعين هستند و همانطور كه زندگي پيغمبر 
اي است كه بايد مثـل آن   زندگي اصحاب و مخصوصاً ازواج ايشان نيز براي هر فرد نمونه

اند و قرآن مجيد پـيش چشـم    ها راه راست را از شخص پيامبر آموخته د، زيرا اينعمل كن
آنها نازل و مرتب شده. بنابراين، آنها به طور كامل از حقيقت دين و اصول شـرع مقـدس   

 اند. كرده آگاه هستند و طبق آن عمل مي
عفـت و   باشـد كـه   ها بهترين نمونة زندگي، زندگي ازواجِ مطَّهـرات مـي   براي خانواده

پاكدامني و مقام واالي آنها را خود قرآن تائيد كرده است و براي اَبد روش نموده كه ايـن  
افراد از طريق وحي تربيت و پرورش يافته اند و چون شايستگيِ آنها از فطـرت اوليـه در   
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سرشت آنها بوده، لذا خداوند متعال آنها را براي پيغمبر آخرالزمان برگزيـد و فرمـود كـه    
 ةتار و كردار شما زنانِ پيامبر تا قيامت نمونه و راهنمـاي امـت محمديـه عليـه الصـلوا     گف

والسالم خواهد بود. خداوند اوامر خود را نازل نمود و آنها در ساية مرحمت فخـر عـالم   
به آن اوامر عمل كرده و براي امت روشن كردند كه احكامِ خدا براي همة گويندگان  ص

ِلَ « دُ أَنْ ال إ هَ ِأَشْ ولُ اهللاَّ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ حمُ ُ، وَ  واجب و وسيلة نجات است. »هَ إِال اهللاَّ

 در اين آيات قرآن ازواجِ مطهرات رضوان اهللا عليهن اجمعين مخاطب هستند:

لَٰوةَ َوَءاَوقَۡرَن ﴿ َّ ََ ٱل َۡ ِ ق
َ
ٰ  َوأ ََ و

ُ ۡۡ ِٰهلِّيِِ ٱ َٰ َ  ٱَۡ َ َّ �َ ََ ّۡج َّ �َ ََ َّ َو ٰوةَ ِي ُتُيوَُِ� ََ َّ ََ ٱل ِ �
ۡهَل ٱۡ�َۡيِت َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�طۡ 

َ
ُ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس أ َّ ُُ ٱ ََ  ُُرِ� ّّ ِ ٓٓإ � ُ َُ ََُوو َ َو َّ ََ ٱ َۡ ِۡ

َ
� ِه�ٗ َوأ

٣  َۡ َّ ِم ٰ ِي ُتُيوَُِ� ََ ۡت ُُ ۡرَن َم   َُ ۡۡ َ َ�َن ََطِ َوٱ َّ إ �ِّن ٱ ِِ ََ ِۡم ِۡ ِ َوٱ َّ  ﴾٣يًف  َخبًِ�ا َءاَتِٰت ٱ
 .]34-33[األحزاب: 

هاي خود و تجمل نمائي نكنيد، مانند تجمل نمائي جاهليت اولي و بپا  و بمانيد در خانه«
خواهد كه از  داريد نماز را و بدهيد زكات را و اطاعت كنيد از خدا و رسول او، همانا خدا مي

شما را پاكيزه كردني و بياد آريد آنچه  ببرد و پاكيزه سازد، صشما ناپاكي را اي اهل بيت پيامبر 
هاي شما از آيات خداوند و حكمت همانا خداوند با لطف و آگاه  شود در خانه تالوت مي

 .»است

اين حكم اگرچه ظاهراً خاص ازواجِ مطهرات است، اما بـه اعتبـار داللـت خطـاب و     
شـود،   زنان مـي  ها بيشتر از هرچيز مطلوب است، شامل همة حفاظت و عفت كه براي زن

در ذيل كلمة تَبرُّجنَ نوشته اسـت: ثُـم عمـت نسـاء     » الدر«در كتاب » مقاتل«همانطور كه 
 شود). المؤمنين (سپس همة زنان مؤمنين را شامل مي

نبـوده،   صبا توجه به اين كه امروز در دنيا فساد رايج شده كه در عهد رسالت پيامبر 
هاي مسلمانان عموماً واجب اسـت، و فلسـفة    م براي زنمعلوم است كه رعايت اين احكا

در آيـة   »اَن يطمـع «اين احكام و آيات حجاب، بستنِ درهاي فساد است، چنانكه از لفـظ  
 گردد. ماقبل معلوم مي
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كنـد و ايـن    اي كه ذكر شد خداوند زنان را از تَشَبه به رسوم جاهليت منـع مـي   در آيه
ون ضـرورت و بـراي سـير و تفـريح بيـرون نرونـد و       احكام براي همة زنان است كه بد

رفــتن از  نقــل شــده كــه زنــان را از بيــرون صاحاديــث بســياري نيــز از رســول خــدا 
شان بدون ضرورت منع فرموده اند. ممكن است كسي بگويد كه در ايـن آيـات    هاي خانه

ـ  صخداوند فقط زنانِ پيغمبر  ه ازواجِ را مورد خطاب قرار داده و ضمايرِ مذكور در آيه ب
گردد. جواب اين است كه از تخصيصِ در ذكـر، تخصـيص در    برمي صحضرت رسول 
آيد و اگرچه در متنِ آيه زوجات مطهرات ذكر شده اند، ولي حكمِ صـادره   حكم الزم نمي

خاص آنها نيست و شاملِ عموم زنان از خانه ممنوع نيست و براي اثبات اين امر هم دليل 
 ل فعلي و عملي.قولي داريم و هم دلي

ذِنَ «فرمود:  صاما دليل قولي حديثي است كه مسلم روايت كرده كه پيامبر  دْ أُ هُ قَـ ِنَّـ إ

نَّ  تِكُ اجَ نَ حلَِ جْ رُ ْ نَّ أَنْ ختَ يعني هرآينه اجازه داده شده است شما را كـه بـراي حاجـت     »لَكُ
 خود بيرون رويد.

خود را با خود به سفر حج  زنانِ صاما دليل فعلي و عملي اين است كه پيغمبر اكرم 
ها و غزوات همراه برده اند، آياتي كه نقل شد پس از امرِ زنان به مانـدن   و بعضي از جنگ

و ديگـر زنـان    صگرايي عصر جاهليت، به زنـان پيـامبر    در خانه و عدم تقليد از تجمل
 دهد كه نماز بخوانيد، و اگر اموال شما بـه حـد نصـاب زكـات رسـيد      مسلمان دستور مي

كنند اطاعت كنيد، زيرا كه  زكات آنها را بدهيد و هرچه كه خدا و رسول او به شما امر مي
خواهد ناپاكي را از اهل بيت دور كند و شما را پاك و تطهير سازد و آنچه كـه در   خدا مي

و حكمت الهـي آن را ذكـر    صشود، يعني قرآن و كالم رسول  هاي شما خوانده مي خانه
ها و كارها خبر  ه باشيد و بدانيد كه خداوند رازدان و آگاه است و از دلكنيد و به ياد داشت

دارد و بايد كه اوامر خداوند را در نهان و آشكار و در ظـاهر و بـاطن رعايـت و اطاعـت     
 كنيد و از هرچه كه نهي فرموده خودداري نمائيد.
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رشـاد بـه   را بعد از نصـيحت و ا  صخالصه اين كه خداوند در آية اول ازواج پيامبر 
مفتخر كرده و از ناپاكي ظاهري و باطني پاك و مطهـر و طـاهر   » اهل بيت«لقب پرافتخار 
 فرموده است.

سپس در آية دوم براي آنها توضيح داده كه خانـه و خانـدانِ رسـالت پـاكيزه و محـلِ      
هـا   انتشار پيام الهي و سرچشمة علم و حكمت است و انوار قرآن و سنت كه از اين خانه

هـاي آنهـا    كنـد و ناپـاكيِ كفـر را از دل    يزد، تمام دنيا را از نور ايمـان آراسـته مـي   خ برمي
سـازد و دشـمن را تبـديل بـه      هاي آنها جايگزين مي دارد و روشنائي ايمان را در دل برمي

پرسـت   ده) و باالخره بـت كنن كند، و راهزن را به همراه و قاتل را به تائب (توبه دوست مي
فرمايد، پس شما كه اهـل بيـت و اعضـاء     كافر را به مسلمان تبديل ميرا به خداپرست، و 

هستيد، بايد براي تمام امت مسلمان نمونه باشيد. حال بايد ديد بعد از  صخانوادة پيامبر 
آن كه خداوند ازواج مطهرات را باين مقام عالي رسانده و فضايل آنها را بيان فرموده، اهل 

طعنه دراز كرده و گفته اند كه بعد از نزول اين آيـه چـرا    عايشه زبانِ ةبدعت در حق سيد
ه كه هـزاران نـامحرم در آنجـا    عايشه برخالف قرآن عمل كرده و براي جنگ به جايي رفت

 اند؟ بوده
گويم كه اوالً اينها از علوم قرآن آگاهي ندارنـد و   در جواب اين معترضين همينقدر مي
خواهنـد تفسـير    هاي خود هرطور كـه مـي   و هدففقط آيات قرآني را برايِ اثبات مقاصد 

ترين كارِ آنها  كنند و مهم كنند چه صحيح باشد و چه غلط. اين گروه قرآن را درك نمي مي
بودن و دشمني با اسالم است، اگر آنها آگاهي از علوم قـرآن و در اعتقـاد اخـالص     منافق

د پرسيد: آيا معنـيِ آيـات ايـن    كردند، لذا از آنها باي داشتند، چنين سؤالي را مطرح نمي مي
است كه زنان تمام عمر در چهار ديواري خانه محبوس و در بند باشند؟ آيا براي كارهايِ 
ديني هم نبايد از خانه خارج شوند؟ نه، ابداً چنين نيست و بر ايـن عقـل و دانـش ببايـد     

 گريست.
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ند به حج بروند توان ها مي زن صقبالً هم ذكر كرديم كه طبقِ قول و عمل رسول اكرم 
ها و غزوات حاضر شوند.  ها و تعزيت خويشاوندان بروند و در جنگ و به عيادت مريض

هـاي   باشد و معني آية شريفه اين است كه زن بنابراين، اعتراض از اين جهت صحيح نمي
حجـاب كننـد و بـا زرق و     هاي دورة جاهليت خود را بي پيامبر و مسلمانان نبايد مثل زن

هاي ابريشمي بپوشند و در بازارها به گـردش بپردازنـد و ايـن     مايند و لباسبرق آرايش ن
(59و  )3F1( 32معني در آية 

4F

 شود. سورة احزاب بيشتر روشن مي )2
و  كردن و مصالحه با حضرت علي  براي مشورت لشدن حضرت عايشه  بيرون

رايشان طعنـه  توان ب بود و براي اين كار نمي قصاصِ قاتالنِ امام مظلوم حضرت عثمان 
زد بخصوص كه اوالً محارم ايشان مثل عبداهللا بن زبيـر كـه خـواهرزاده اش بـود همـراه      
ايشان بودند، ثانياً چون ايشان ام المؤمنين هستند پس همـة اصـحاب و مؤمنـان فرزنـدان     

 كردن بر اين سفر حماقت است. ايشان بوده اند و اعتراض

﴿ َّ َۡ َۢ َت َِل لََك ٱَّنَِس ُٓء مِ ََ   ٖ ٰ ََ ۡۡ َ
َۡ أ َّ مِ ََ بِِه ُّ ن َ�بَ

َ
ٓ أ ََ ۡعَجبََك  ُُ َو

َ
َّ َم  َولَۡو أ ِ � َّ ُسۡسُنُه

ءٖ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ َّ َن ٱ ََ َِيُنَك  َو لََمۡت َُ  .]52[األحزاب:  ﴾٥  َّ�ِيبٗ  ََ

ـ  « د بعد از اين زنان براي تو حالل نيستند، و نه آن كه زناني ديگر جايگزين آنها كنـي. هرچن
زيبايي آنان تو را به شگفت آرد، مگر آنچه ملك يمينت شود، و خداونـد بـر همـه چيـز نگهبـان      

 .»است

                                           
گفتن نرمي  اي زنان پيامبر، شما مانند هيچيك از ساير زنان نيستيد، اگر پروا داريد. پس در سخن -1

 مع افتد. و سخني شايسته بگوييد.نكنيد كه آنگاه كسي كه در دل خويش بيماري دارد، به ط
به همسرانت و دخترانت و همسران كساني كه مؤمن هستند بگو: چادرهايشان را بر خود  اي پيامبر! -2

فرو پوشند [تا بدن و آرايش و زيورهايشان در برابر ديد نامحرمان قرار نگيرد.] اين [پوشش] به 
است، و در نتيجه [از سوي اهل فسق و فجور] اينكه [به عفت و پاكدامني] شناخته شوند نزديك تر 

 .مورد آزار قرار نخواهند گرفت؛ و خدا همواره بسيار آمرزنده و مهربان است
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در اين جا خداوند ذوالجالل حضرت پيامبر را از ازواج با زنان جديد يـا تبـديل آنهـا    
كـردن) رسـول    منع فرموده و در آية بعدي تمامِ امت را مخاطب ساخته كه از ايذاء (اذيت

 دداري كنند.خو صاهللا 

ۚإ �ِّن َ�َُِٰ�مۡ ﴿ ًُ بَ
َ
َ ِِٓٓ ُِ َۡ َۢ َت َٰجُهٓ ِم ََ ۡۡ َ

ٓواْ أ ُُ ن ََنِم
َ
ٓ أ ََ ِ َو َّ ََ ٱ ََُوو ُۡواْ  ن َُۡذ

َ
 َوَم  َ�َن ََُ�ۡم أ

 ًَ ِ َعِظي َّ َُ ٱ  .]53[األحزاب:  ﴾َ�َن ِعن
نيـد  و سزاوار نيست براي شما كه آزار دهيد رسول خـدا را و سـزاوار نيسـت كـه نكـاح ك     «

 .»هايِ او را بعد از او، اين كار نزد خداوند گناهي بزرگ است زن
گردد، و صـريحاً   صدر اين آيه نظر خداوند به هرچيزي است كه سبب اذيت پيامبر 

به مؤمنان فرموده كه سرپيچي از فرمان رسـول خـدا چـه قـوالً و چـه عمـالً و همچنـين        
است و علت تحريم اُمهات المؤمنين  هاي بزرگ هاي آن حضرت تماماً گناه كردن زن نكاح

 تعظيم و بزرگداشت آنهاست.

ّمَ�ُٰتُهمۡ ﴿
ُ
ٓٓ أ ُٰجُه ََ ۡۡ َ

فُفِسِهۡم  َوأ
َ
َۡ أ ََ ِم ِ ۡذمِن َُ ۡ ٰ بِلل ََ ۡو

َ
َ أ ُِ  .]6[األحزاب:  ﴾ٱ�ّ

پيامبر به تصرف در كارهـاي مؤمنـان از خودشـان سـزاوارتر اسـت و زنـانش مـادران آنهـا         «
 .»هستند

فرمايـد كـه آن    خداوند ذوالجالل به مقام واالي پيـامبر اشـاره كـرده و مـي    در اين آيه 
حضرت براي همة مسلمانان پدر هستند و بيش از خود آنها حق تصرف در امـورِ آنهـا را   

به منزلة مادرِ مؤمنان هستند و در ايـن حكـم تمـام ازواج     صهاي آنحضرت  دارند و زن
اند و هركس كه بخواهـد   كدام استشنا نشدهريك هستند و هيچمطهرات رضي اهللا عنهن ش

ميان آنها فرق بگذارد و يكي را استثنا كند مؤمن و مسلمان نخواهد بود، زيرا كه اگر چنين 
كند كتاب خدا و قرآن را انكار كرده است و هركس كه حتي يك آية قرآن را انكـار كنـد   

 مسلمان نيست.
هـاي   بوده و بعداً شامل همة زن ص بعد از ذكر اين آيات كه ابتدا خاص زنان پيغمبر

امـر   صاي را ذكر كنم كه خداوند متعال به حضرت رسول  مسلمان شده، الزم است آيه
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هـاي مـؤمنين را نصـيحت     فرموده كه همة زنان مسلمان، چه خانوادة نبوت و چه خانواده
 فرمايد:

ِٰجَك َوَ�َن ََِك َو�َِس ٓءِ ﴿ ََ ۡۡ َ
ِ ّۡ َ قُل  ُِ َه  ٱ�ّ َُ َ

ُ إ َ�ٰلَِك  َ�� َّ ٰبِببِِه ََ َّ ِمَ َج ََ َعلَۡيِه ِ ّ ُۡ ُُ ََ ِ ۡذمِن َُ ۡ ٱل
 َٗ ُ َ�ُفو َّ َن ٱ ََ ََ  َو ُۡ ََ ُُۡذَۡ ََ ََ ۡۡ َر َۡ ُُ ن 

َ
� أ َٓ ۡد

َ
َٗ أ َِّسي  .]59[األحزاب:  ﴾٥  � 

هايشان را بر خود فـرو پوشـند،    اي پيامبر به زنانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: روسري«
تر است به آن كه شناخته شوند، و آزار نبينند. و خداوند آمرزندة مهربان اسـت، (يعنـي   اين نزديك

 .»عفت ايشان ظاهر شود و فاسقي متعرض ايشان نشود
ها شفقت فرموده و  شود كه خداوند چقدر به زن درين جا با اندكي فكركردن معلوم مي

متمـدن هـركس بـه نـوعي      زندگي خوبي براي آنها اراده كرده، اما افسوس كه درين دورة
از طرز زندگي  صكند و به جاي پيروي از دستورات نبي اكرم  زندگي خود را ضايع مي

كننـد و ايـن را دليـل پيشـرفت خـود       ها تقليد نموده و به آن افتخار هـم مـي   غير مسلمان
تواند نمونه و الگـو باشـد، زيـرا     دانند، زندگي حضرت عايشه براي هر زن مسلمان مي مي

از خانة پيامبر تصديق زندگي اسالمي و عفت و طهارت گرفته اند، اگرچه رفتـار و  ايشان 
گفتار هريك از ازواج مطهرات قابل تحسين و تبعيت است و هريك از آنها بـه نـوعي از   

منـد بودنـد،    گلزار رسالت آراسته اند، اما حضرت بي بي عايشه از عنايـات خاصـي بهـره   
يت كرده كه در جنـگ اُحـد پـدرم شـربت شـهادت      چنانكه حضرت بِشر بن خَضرَبه روا

مرا دلـداري   صكرد. حضرت پيغمبر  نوشيد و من در غمِ پدر نشسته و گريه و زاري مي
اكَ «داده و فرمودند:  بَ نَ أَ وْ كُ أَ كَ وَ نَ عائشةُ أمَّ وْ كُ ىضَ أَنْ تَ رْ يعني آيا راض نيستي كه  »؟أما تَ

 يعاب).عايشه مادر تو باشد و من پدر تو باشم؟ (است
كه از يك طرف  صسبحان اهللا! بر اين شفقت صاحب خلق عظيم (يعني رسول اكرم 

نامند و از طرف ديگر حضرت عاشه را مـادرِ امـت و ايشـان هـم آن      خود را پدر امت مي
آموزش  صگوهري بودند كه در خانة حق و صدق پرورش يافته و در دانشگاه محمدي 

سالت روشن شده و گوشه و كنـار جهـان را از نـور    ديده و شمعي بودند كه در خانوادة ر
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افشانيِ خود منرو ساخته بود. پدر ايشان ملقب به صديق و خود ايشان مقلب بـه صـديقه   
 گويد: نمود، چنان كه مولوي مي ايشان را حميرا خطاب مي صبود و پيغمبر 

 زدي كلميني يا حميرا مي آن كه عالم محو گفتارش بدي
 و عطار نيز گويد:

(كلميني يا حميرا گفته او ز در بازآمدن آشفته اوبا
5F

1( 
و بر پاكدامني او قرآن گواهي داد و دشـمنانش را نوميـد و زيانكـار گردانـد. در حـق      

نْدَ عايشـه «گفته اند كه  لعاشيه  ةِ عِ ُمَّ مِ األْ لْ فُ عِ انَ نِصْ يعنـي نصـف دانـش     »لكَ

از ايشان علمِ بـه طـور    ص بود، دويست نفر از اصحاب پيامبر لامت در نزد عايشه 
روايت گرديده و  صمستقيم آموخته و دوهزار و دويست حديث از زبان ايشان از پيامبر 

گفـت:   كرد بـراي احتـرام و اكـرام مـي     حضرت مسروق وقتي كه حديث از ايشان نقل مي
يق « دِّ ِنْت الصِّ ة ب يقَ دِّ ِي الصِّ ن تْ ثَ دَّ بِيـب اهللاَّ ،حَ ِيبَة حَ ب گفـت: صـادقه دختـر    به من «يعني » حَ

، و بسياري از بزرگان صحابه در نزد ايشـان حاضـر شـده و از    »صديق محبوبه حبيب اهللا
شدند، و همانطور كه صحابة بزرگوار حاالت آشـكار پيـامبر    منبعِ علميِ ايشان سيراب مي

را نقل كرده اند ايشان حاالت پنهان پيامبر را نقل كرده انـد، دعاهـاي سـحرگاهي و     ص
هاي شبانة پيامبر از طريق ذكاوت و هوشياري اين مادر مؤمنين بما رسيده است و  مناجات

نسبت به ايشان  صخود ايشان شب و روز به عبادت مشغول بود و حضرت پيامبر اكرم 
نظر و عنايت خاصي داشتند و تا حيات داشتند اين محبت قلبي برقـرار بـود و در هنگـام    

شان بودند و با علـم و عرفـاني كـه داشـتند     و در آغوش اي لوفات در حجرة صديقه 
تا قيامت ممنون احسان ايشان خواهند بود، ايشان در سه مرحلة زندگي  صامت محمديه

خود نمونة زندگي اسالمي بودند، ابتدا در ساية پدر و مادر تربيـت يافتـه و بعـد از آن در    
معلم و  صخدا خانة نبوت با ازواج مطهرات به شايستگي زيسته و پس از وفات رسول 

                                           
 .18منطق الطير،  -1
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مربي امت بوده اند، ولي افسوس كه امروزه مسلمانان به جـاي پيـروي از احكـام خـدا و     
ةَ راه و روش غير اسالمي را پيش گرفته و  صپيامبر  رَ اآلخِ يا وَ نّ رسَ الدُ شده اند. نماز و  خَ

 اند. ركده و كارهاي خالف شرع برگزيده حجاب را ترك





 
 

 

 لشرح حال زندگي عايشه صديقه 

 لعايشه  م:نا

 لصديقه و حميراء لقب:

 لأم المؤمنين  كنيت:

 حضرت ابوبكر صديق  صيار غار و خليفة راشد پيامبر  پدر بزرگوارش:

 كنيت: ام رومان – لزينب  مادر محترمه:

 سال چهارم بعثتوالدت: 
و نخستين ماية ناز اسالم وقتي چشـم بـه ايـن     اين دختر نيك بخت ابوبكر صديق 

د كه چهار سال از نور افشاني خورشيد هدايت گذشته و سـال پـنجم بعثـت    جهان باز كر
شروع شده بود، خانة صديقي پيش از آن با خورشيد اسالم روشن شـده بـود و حضـرت    
عايشه در اين خانه كه از نورِ اسالم منور بود، به دنيا آمد، و بـه همـين جهـت اسـت كـه      

هاي من صداي پليـد كفـر را    ديدم و گوش ايشان فرموده اند: من، پدر و مادرم را مسلمان
 نشنيده است.

قدرت خداوندي اين دختر را مانند گوهري براي انگشتر رسـالت برگزيـده بـود و از    
 همان آغاز والدت اختر طالع او درخشان بود.

 هوش و ذكاوت

ايشان داراي هوش فطري بااليي بود، چنان كه مانند همة اطفال كه داراي اسباب بازي 
كنند ايشان هم جزء اسباب بـازي   سك هستند و مقداري از وقت خود را صرف ميو عرو

كـردن حضـرت    خود يك اسب درست كرده بودند كه پر داشت. يكـروز در اثنـاي بـازي   
از راه تفنن گفتند: اي عايشه اسب كه پر ندارد. ايشان با آن هوش فطـري   صرسول اهللا 
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پـر   ضرت! مگر اسب حضـرت سـليمان   و ذكاوت ذاتي كه داشتند فوراً گفتند: اي ح
از اين حاضر جوابي بسيار خوشحال شـدند و لبخنـد زدنـد و     صنداشت؟ رسول خدا 

 تشريف بردند.
خداوند متعال كه استعدادها را از روز اول تقسيم كرده به اين دختـر صـديق روشـنيِ    

ر دورة فكر و حافظة بسيار قوي عنايت فرموده بود، به طـوري كـه آيـات قـرآن را كـه د     
طفوليت شنيده بوده بود تا آخرين روز حيات از حفظ داشتند و از خود ايشان نقـل شـده   

َر ﴿: كه گفتند: وقتي آية ََ َ
ٰ َوأ ََ ۡد

َ
ُِ أ ُهۡم َوٱلّس َع ُُ وِۡع ََ  ُِ نازل شد،  .]46[القمر:  ﴾٤بَِل ٱلّس َع

حافظة مـن جـا    من مشغولِ بازي كودكانه بودم، اما اين آيه در  ذهن من نقش بست و در
گرفت. ايشان بيشتر وقايع هجرت را كه در آن موقع پنج و شش ساله بودند بياد داشتند و 
از ايشان دوهزار و دويست و ده حديث نبوي به امت رسيده و در رديف راويانِ حـديث  

 از نظر تعداد حديثي كه روايت كرده اند در مرتبة ششم قرار دارند.

 تعليم و تربيت

اي زنـدگي   سالگي در ساية تعليم و تربيت پدر بودند و در خانه دوِ تولد تا نُهايشان از ب
در  كردند كه صداقت همه جايِ آن را فرا گرفتـه بـود و پـدر ايشـان صـديقِ اكبـر        مي

تربيت صديقه كوتاهي نكردند و همين كه به حد شعور رسـيدند نيـز بـه خانـة نبـوت و      
 جايگاه نزول وحي پيوستند.

 مراسم ازدواج عقد نكاح و

 يلدو غمگسـار يكتـاي بـا     صاولين همسـر پيغمبـر    لحضرت خديجه بنت خُو
وفاي آنحضرت كه حدود بيست و پنج سال با پيامبر اكرم به سر برد و حاالت ايشـان در  

و تحملِ مشكالت و مبارزه با كفـر و باطـل، داسـتان خـاص      صهمراهي با رسول خدا 
زوجة غمگسار و يارِ وفادار، خاطر حضرت رسـالت   خودش را دارد، پس از وفات چنين

 بسيار اندوهگين و غمزده شد.
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را احساس كرده بود،  صكه غم و اندوه قلبي پيامبر  لحضرت خَولَه بنت حكيم 
عرض كرد كه اي سرورِ عالَم، اگر اجازه دهيد براي شما زني خواستگاري كنـيم. پيغمبـر   

رد: بيوه هـم موجـود اسـت و هـم بـاكرِه،      روي؟ عرض ك به كجا به خواستگاري مي ص
سوده بنت زمعه بيوه است و عايشه بنت ابي بكر صديق دوشيزه اسـت، ايشـان فرمودنـد:    

رفتند و خواسـتگاري   دوشيزه بهتر است، حضرت خوله اول به خدمت ابوبكر صديق 
 عايشه را كردند، حضرت صديق گفتند: او برادرزادة پيغمبر است. وقتي جواب صديق 

رسيد، فرمودند: صديق برادر روحاني من است و نكاح با دخترِ برادرِ ديني  صبه پيغمبر 
بسيار مسـرور و خوشـحال    صاز اين پاسخ حضرت پيغمبر  جايز است، صديق اكبر

 صسـاله بـود بـه نكـاح رسـول خـدا        شدند، و نور چشم خود را كه در آن وقت هفت
 خواندند. ق درآوردند و خطبة نكاح را خود ابوبكر صدي

هاي پوشيدة اين دختـر بچـه را دريافتـه     عظمت صمعلوم است كه بينش پيامبر اكرم 
آمده است كه قبل از نكاح  لبود، چنانكه در صحيح بخاري در مناقب حضرت عايشه 

در عالم رؤيا چيزي را در پارچة ابريشمي پيچيده، پيش رسول خدا آوردند و چـون آن را  

ُ َ�ٰلَِك ََۡضُل ٱ﴿ است. يشه بنت صديق باز كردند ديدند كه عا َّ إ َوٱ ا ُٓء ََ َ ِ ُُۡذ�ِيهِ َماَ َ َّ

ِٰوٌع َعلِيمٌ   .]54: ة[المائد ﴾ََ
در اين جا الزم است تذكر داده شود كه دامادي سرورِ دو عـالم بـا نهايـت سـادگي و     

رقرار شده هاي هنود و يهود ب بدون تكلف برگزار شد، در حالي كه امروزه در ميان ما رسم
 گردد. و مراسم ازدواج با تظاهر و تمول برگزار مي

كه تقريباً سه سـال از عقـد نكـاح گذشـته بـود، يـك روز        صبعد از هجرت پيامبر 
بريـد؟   گفتند: چرا شما عايشه را به خانة خود نمي صبه حبيب خدا  حضرت صديق 

عرض  . صديق اكبر فرمودند: براي اين كه مقدار مهريه را آماده ندارم صرسول خدا 
كردند هرچه من دارم متعلق به شما و اين سيم و زر خاك قدم شماست و مقصود زندگي 

هاي مبارك نمايان شد و گفتند: بسيار خـوب،   من شما هستيد. از اين جواب لبخند بر لب
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پس يكصد درهم به طور قرض بمن بدهيد اين مبلغ را سيد دو عالَم به عنوان مهريـه، بـه   
همسر خويش فرستادند و حضرت صديقه در سن نُه سالگي با سادگي كامل قدم به  خانة

 خانة اقدس فخر رسل و مواليِ كلِّ هاديِ سبل نهادند.
 صدشمنان اسالم و به خصوص مستشرقين اعتراض كرده اند كه چـرا پيـامبر اسـالم   

روز در همان جوامغ اند؟ بگذريم از اين كه ام ه ساله را بزوجيت و همسري گرفتهعايشه نُ
شوند و آنهم از راه حرام، اصل مسئله  ساله حامله مي 11يا  10غربي و خارجي دخترهاي 

اي بودند كه به خانـة اقـدس آمدنـد     تنها دوشيزه لاين است كه چون حضرت عايشه 
گذارد در همان خانة نبـوت   اي كه به خانة نبوت قدم مي خواست دوشيزه خداي متعال مي

در نخستين روز بلوغ، در نظر اول، جمالِ جهـان آراي نَبـوي را نظـاره كنـد،      بالغ گردد و
سبحان اهللا چه سعادت عظيمي كه بهرة حضرت عايشه گرديد. و سرِّ آن هم اين بـود كـه   

از جهت جسماني و روحاني و فكري و عقيدتي در زير ساية رسالت پرورش  صديقه 
 يابد.

است شروع شده بود كه نورِ سعادت بـه كاشـانة    ايام طفوليت كه زمان تعليم و تربيت
نبوت پيوست تا ذات اقدس ايشان براي نصف مردم جهان (يعني زنان) چراغ راه و شمع 

هـاي دنيـا    نويسد كه اگر علم تمام زن هدايت شوند. امام زهري در كتاب جمع الفوائد مي
 اب بزرگـوار  از همة آنها بيشتر است. اصـح  لجمع شود بازهم علم عايشه صديقه 

كردنـد و مشـكل    رجوع مـي  لشدند، به بي بي عايشه هرگاه با مسئلة دقيقي مواجه مي
كـه در   صهاي پيغمبر اكرم  كردند، و همچنين آن حالت خود را به وسيلة ايشان حل مي

خانه و پوشيده از اصحاب و ياران بود، از زبان حضرت عايشه نقل شده و به ملت اسالم 
زء رفتار و كـردار پيـامبر اكـرم در خانـه را بـراي آمـوزش همـه        رسيده و ايشان جزء بج

 اند. اي مسلمان روايت كرده و ضبط كردهه خانواده
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 كاشانة اقدس و اثاث آن

اي كه حضرت عايشه به آنجا تشريف آوردند، نه از سنگ مرمر بود و نه از  دولت كَده
ر در مشرقِ مسجد نبوي و يك درِ گچ و آهك، بلكه خانة كوچكي بود در محلظ بني نَجا

از همان در بود و اوقـاتي   صشد كه عموماً رفت و آمد پيغمبر آن به طرف مسجد باز مي
در مسجد اعتكاف بودند سرِ مبارك را از الي همان در داخـلِ خانـه    صكه رسول خدا 

زدنـد و ايـن سـعادت     كردند و ملكة عفت موهايِ مقدس محبوبِ خـود را شـانه مـي    مي
 ي بود كه خدا و رسول او به حضرت صديقه عطا كرده بودند.عظيم

 تا نبخشد خداي بخشنده اين سعادت بزور بازو نيست
گرديـد و   مجالس وعظ و نصيحت پيغمبر گرامي هر روز در مسجد نبـوي منعقـد مـي   

حضرت عايشه كه خانة ايشان ديوار به ديـوار مسـجد بـود از آن مـواعظ نبـوي هميشـه       
كردند، فوراً معني و مفهومِ آن را از حضـرت   ، و اگر مطلبي را درك نميكردند استفاده مي

شـنيدند و در   كردند به طوري كه در هر شبانه روز صدها مسئله مي سؤال مي صرسول 
 كردند. ذهن خود حفظ مي

وسعت خانة رسول خدا مگـر چقـدر بـود؟ شـش يـا هفـت گـز مسـاحت داشـت و          
ف آن حصير و بلنديِ سقف به قدري كَم بود كه در ديوارهاي آن از گل (چيده) بود و سق
رسيد، و كف آن خانـه يـك شـال انداختـه بودنـد،       وقت ايستادن سرِ مبارك به سقف مي

اي مراجعت نمـوده، مشـاهده نمودنـد كـه پـردة       از غزوه صروزي حضرت رسول خدا 
تنـد كـه   خوشرنگي در خانه آويزان است دستور دادنـد فـوراً آن پـرده را برداشـتند و گف    

خداوند حكم نكرده است كه ما خاك و سنگ را پرده و جامه بپوشانيم، امروز حال خـود  
 .كنيم! ها مي را ببينيم كه چه

شش تا هفت گز وسعت داشت و متصل بـه آن   لگفتيم كه حجرة حضرت عايشه 
گفتند، و اسباب و اثاثية اين خانه يك حصير و يـك   يك باالخانه بود كه آن را مشرَب مي

رختخواب و يك پشتي كه با پوست درخت خرما پر شده بود و دو كندوك، يكـي بـراي   
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نگهداري خرما و يكي براي نگهداري آرد و يك مشك آب و يك پياله بود. گاهي اتفـاق  
افتاد كه چند شب در اين خانه چراغ يا شمع روشن نشود و ساكنان خانـه در تـاريكي    مي

و عيالِ ايشان كنيزكـي بـه نـام برَيـرَه هـم در       صامبر بردند، غير از حضرت پي به سر مي
كرد. پخت غذا درين خانه بسيار كم بـود و غالبـاً نـان را بـا آب و      همان خانه زندگي مي

خاستند  براي نماز و دعاي شب برمي صخوردند، و نيمة شب كه پيامبر گرامي  خرما مي
ند تا شريك عبـادت ايشـان   كرد شريك زندگي خود يعني حضرت عايشه را هم بيدار مي

گفتنـد   شدند و غالباً اين حديث را مي باشند و پس از اداي نماز صبح مشغول صحبت مي
 كه:

ابُ « َ مَ إِالَّ الرتُّ نِ آدَ فَ ابْ وْ ألُ جَ مْ الَ يَ الِثاً وَ ياً ثَ ادِ نَّى وَ تَمَ الٍ لَ نْ مَ انِ مِ يَ ادِ مَ وَ نِ آدَ بْ انَ الِ  لَوْ كَ

نَا الْ  لْ عَ ا جَ مَ ابَ اـمَ ـوَ نْ تَ ىلَ مَ ُ عَ تُوبُ اهللاَّ يَ اةِ وَ كَ ِيتَاءِ الزَّ إ الَةِ وَ امِ الصَّ  .»لَ إِالَّ إلقَ

زاد دو واديِ پر از پول و مال باشد، هرآينه سومي را طمع خواهد كرد  اگر براي آدمي«
كند و ثروت را مگر براي اقامـة نمـاز و دادن زكـات قـرار      و دهانِ او را جز خاك پر نمي

 ).ةمشكوا –(حديث متفق عليه  »پذيريد كننده را مي اوند توبة توبهنداديم خد
دٍ  مـا« و از حضرت عايشه روايت شده كه گفتنـد:  مَّـ َ بِعَ آلُ حمُ ريٍ  صشَـ عِ بْـزِ شَـ نْ خُ مِـ

 ِ ولُ اهللاَّ سُ بِضَ رَ تَّى قُ ِ حَ نيْ ابِعَ تَ تَ ِ مُ نيْ مَ وْ  (حديث متفق عليه). »صيَ

 صپشت سرِ هم تا زمان وفات رسول خـدا از نان جو دو روز  صخانوادة محمد «
 .»سير نشدند

در  صو نيز از حضرت عايشه نقل شده كه گفتند: محبت و لطـف حضـرت رسـول    
شـد تمـام    زندگي خانوادگي بسيار درخشان و آشكار بود، اما همين كه بانگ اذان بلند مي

ما نبوده ايـم و  كردند كه گويا  توجه ايشان به طرف مسجد بود، و چنان ما را فراموش مي
 شناسند. ما را نمي

كردند،  بود كه خريداري مي به عهدة حضرت بالل  صخريد مايحتاج خانه پيامبر 
وفـات   صگرفتنـد، و روزي كـه حضـرت رسـول اهللا      و گاهي براي اين كار قرض مـي 
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العرب فتح و تسخير شده و در زير فرمان  ةنمودند با وجود آن كه در آن وقت تمام جزير
 بود، اما در آن روز به اندازة خوراك يكروز در خانه چيزي نبود. صاهللا  رسول

 زندگي زناشوئي

مْ «روايت شده كه فرمود:  صاز حضرت پيغمبر كُ ُ ريْ نَـا خَـ أَ ، وَ لِـهِ مْ ألَهْ كُ ُ ريْ مْ خَـ كُ ُ ريْ خَ

يلِ   .»ألَهْ

بهترين شما كسي است كه براي خانوادة خود بهترين باشد و من بهترين شـما بـراي   «
 .»ام هستم خانواده

زندگي زناشوئي حضرت رسول نمونة محبت و لطف و قناعت و سـازگاري بـود، در   
بودند، جز يك واقعـة   صمدت حدود نه سال كه حضرت عايشه شريك زندگي پيغمبر 

ايالء ديگر هيچ كدورتي ميان اين زوجـين بزرگـوار روي نـداد. حضـرت نبـي اكـرم بـه        
ورزيد، در اوايل كـه رسـول خـدا فقـط دو زن      مي اي حضرت عايشه عشق و محبت ويژه

داشتند يعني حضرت سوده و حضرت عايشه، پيـامبر خـدا يـك روز در ميـان بـه خانـة       
رفتند، ولي وقتي كه تعداد اُمهات المؤمنين به نُه نفر رسيد، حشرت سـوده بـه    هركدام مي

كـرام در   علت بيماري كه داشتند نوبت خـود را بـه حضـرت عايشـه دادنـد، و اصـحاب      
فرستادند، سـاير ازواجِ مطهـرات    روزهايي كه نوبت حضرت عايشه بود هداياي بيشتر مي

را به خـدمت   لبه سبب طبيعت بشري از اين امر دلگير شدند و حضرت فاطمه زهرا 
فرستادند تا با ايشان صحبت كنند، وقتـي كـه رسـول خـدا سـخنانِ حضـرت        صپيامبر 

ورده بودند شنيدند، فرمودند: اي نور چشم، آيا تو كسي را فاطمه را از زبان مطهرات پيام آ
 صكه من دوست دارم دوست داري؟ حضرت فاطمه گفتند: بلي، پس حضرت پيغمبـر  

دارم، حضرت فاطمه وقتي كه از محبت حضرت پيغمبر  فرمودند: من عايشه را دوست مي
ـ   نسبت به حضرت عايشه اطمينان يافتند، بازگشـتند.  ار ديگـر حضـرت   ازواجِ مطهـرات ب

سلمه را به قاصدي خدمت پيغمبر اكرم روانه كردند، رسول خدا فرمودند: اي ام سـلمه   ام
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مرا در بارة عايشه پريشان خاطر نكنيد، زيرا عايشه كسي است كه در رختخواب او قـرآن  
 شود. نازل مي

نْ « ةٍ مِ أَ رَ افِ امْ ا ىفِ حلَِ نَ أَ ىُ وَ حْ َّ الْوَ ىلَ لَ عَ زَ ا نَ ِ مَ اهللاَّ اوَ هَ َ ريْ نَّ غَ  .(صحيح بخاري) »كُ
به خدا سوگند كه نازل نشد بر من وحي در حالي كـه در رختخـواب يكـي از شـما     «

 .»ها باشم، مگر عايشه زن
سبحان اهللا از اين حجرة طاهره و مقدس كه مهبط وحـي بـود و حضـرت پيغمبـر در     

ن دارد (يعنـي عـدالت در   فرمودند: خدايا، در آنچه برايِ من امكا مناجات با پروردگار مي
كنم، اما در آنچه كه از دست من  هاي ازواج) من رعايت عدالت را مي نوبت رفتن به خانه

 مرا از آن معاف بفرما. – ليعني قدر و قيمت عايشه –بيرون است 
در عبادات  لشود كه ام المؤمنين عايشه از مطالعة تاريخ و سيرة نبي اكرم معلوم مي

ارهاي جاري زندگي كامالً تابع نظـر رسـول خـدا بودنـد و از طـرف      شبانه روزي و در ك
ديگر ايشان بسيار تيزهوش و روشنفكر و پيروِ زندگي اُسوة بشر بودند و به خاطر اين دو 

قرار داشتند و نزول وحي در چنين خانه  صامر مورد عالقه و محبت خاص رسول خدا 
گهر بار نبوي، گوهرهاي  نيز از گنجو چنين خوابگاهي عطية الهي است و حضرت عايشه 

بها براي امت اسالم برگرفته و به دست امت اسالمي سـپرده انـد و ايـن گوهرهـاي      گران
گرانبها همان روايات و اخباري است كه حضرت عايشه از زبـان حضـرت رسـول بـراي     

 از مسلمانان بازگو كرده اند، در روايات ترمذي امده است كه وقتي عمرو بن العـاص  
پرسيد كه اي رسول خدا! شما چه كسي را در  صغزوة سالسل بازگشت از رسول خدا 

تر دوست داريد. فرمودند: عايشه را، پرسـيد از مردهـا چـه كسـي را؟ فرمودنـد:       دنيا بيش
نقل شده كه پيغمبـر اكـرم فرمودنـد: بشـارت     » فضائل«پدرش را و در صحيح مسلم بابِ 

چندين مرتبه مرا بـاين   به من داده شد و جبرئيل امين ازدواج با عايشه در عالم رؤيا 
شود كه انتخاب اين سيدة عالمين بـراي   امر بشارت داده است. و از اين حديث معلوم مي
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رسول خدا از جانب مشيت الهي بوده و از اين عقد مناكحت پر ميمنت نتايج زير حاصـل  
 شده است:

در كنـار ملكـة    صپيغمبر اكرم  باعث آرامش خاطر و سكون قلب شاه دو جهان -1
 عفت و زوجة مطهره گرديد.

ايشان كه در خلوت و جلوت مصاحبِ رسـول خـدا بودنـد مجموعـة رفتارهـا و       -2
را به خاطر سپردند و براي امت اسالم به يادگـار   صكردارها و گفتارهاي جناب پيغمبر 

 و به امانت سپردند.
م پرسيدند و احكام شرعيه مخصوص مسائلي را كه خاص زنان است از رسول اكر -3

 زنان را به آنها منتقل كردند و آموختند.
تفسير غرائب قرآن و تشريح اوامر الهـي و توضـيحات حضـرت نبـوي از طريـق       -4

عايشه حفظ و نقل گرديد، و اهيمت اين موضوع به خصوص بعد از وفات رسول گرامي 
يشـه بـراي زوجيـت حضـرت     نمايان گرديد و خالصه آن كه از انتخابِ حضرت عا ص

 پيغمبر اين همه بركات حاصل شد.
به دختر خود حضرت حفصه كه هم زنِ (هوو) حضرت عايشه بود،  حضرت عمر 

گفتند: اي نور چشم، با حضرت عايشه رقابت نكني، چـون كـه ايشـان محبـوب و مـورد      
ايـن سـخن    عالقة آقايِ دو جهان هستند و بر تو برتري دارند، و وقتي كه حضرت پيغمبر

 نقل شده كه فرمودند: صرا شنيدند تبسم فرمودند. در كتاب صحاح از رسول اهللا
لَ « ثِريٌ ، وَ الِ كَ جَ نَ الرِّ لَ مِ مَ مُ بِنْتُ ـكَ يَ رْ مَ نَ ، وَ وْ عَ ةُ فِرْ أَ رَ يَةُ امْ اءِ إِالَّ آسِ نَ النِّسَ لْ مِ مُ كْ مْ يَ

اءِ  ىلَ النِّسَ ةَ عَ ائِشَ لَ عَ إِنَّ فَضْ انَ ، وَ رَ مْ امِ  عِ ائِرِ الطَّعَ ىلَ سَ يدِ عَ لِ الثَّرِ ضْ فَ  ».كَ

ها جز مـريم دختـر عمـران و     مردان بسياري كامل شدند و به كمال رسيدند، و از زن«
ها مانند برتري ثريد است بـر   آسيه زوجة فرعون كامل نشدند و برتري عايشه بر ديگر زن

 .»ها ديگر خوراك
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فه نبود و حضرت عايشه عالقـه و  عالقة حضرت رسول خدا به حضرت عايشه يكطر
عشق كاملي به حضـرت خيراالنـام داشـتند و اگـر شـبي آن حضـرت را در رختخـواب        

شدند، چنانكه خودشان روايت كرده اند كه يك شب از خواب بيدار  قرار مي يافتند بي نمي
را در رختخواب نديدم. مضطربانه برخاستم و چون چراغ در  صشدم و حضرت رسول 

زدم كه ناگاه دستم به قدم مبارك خورد و فهميدم كه ايشان  به اطراف دست ميخانه نبود 
در بارگاه الهي سر به سجود گذاشته اند، همين وقاعه يك شـب ديگـر هـم پـيش آمـد و      

تصور كردند كه شايد سرور كاينات نزد ساير امهات المـؤمنين رفتـه    لحضرت عايشه
وردگار هستند، پشيمان شدند و گفتند: پدر اند و وقتي كه ديدند ايشان غرق در عبادت پر

 و مادرم فدايِ شما، من در چه خيالم و شما در چه حال.
از حضرت عايشه نقل شده كه گفتند: يك روز صبح مشاهده كردم كه از بس حضرت 

به نماز ايستاده اند كه پاهاي مبارك ايشان متورم شده است، مـن بيقـرار    صرسول خدا 
گناه هستيد، چرا ايـن همـه عبـادت و اسـتغفار      كه معصوم و بيشدم و عرض كردم شما 

ا«كنيد؟ فرمودند:  مي ورً كُ ا شَ بْدً ونُ عَ كُ ال أَ فَ يعني آيا بندة شكرگذاري نباشم كه يك يتيم  »أَ

 پدر و مادر از دست داده را به مقام امام األنبياء رسانده است؟



 
 

 

 واقعة إفك

اسالم بودنـد، هميشـه بـه دنبـال فرصـتي      منافقان كه دشمنان باطني و دوستان ظاهري 
را بلرزانند و در دينِ خـدا خَلَـل    صبودند كه بر اسالم ضربه بزنند و خاطر رسول اكرم 

هاي آنها اين بود كه دامان ازواجِ مطهرات را بدنام سازند و از  وارد آورند، و يكي از نقشه
و تخيير به صفا و صـلح   هاي خانوادگي مثل واقعة ايالء و تحريم آنجا كه بعضي كدورت

منتهي شد و ابليس و ذرية او سرافكنده و نوميد شدند، منافقان بـا نهايـت پسـتي و ذلـت     
شروع به بدگويي در بارة ملكة عفت و مريمِ اسالم حضرت عايشه كردند و واقعة افك را 

 بهانة نيت شوم خود قرار دادند.
ـ     بـا لشـكر    صامبر اكـرم  اصل واقعة افك اينگونه بود كه در سـال پـنجم هجـري پي

مسلمين به سوي نَجد عزيمت نمودند و در نزديكي نجد در نزديك چشمة بني مصطلق با 
كفار جنگيدند، در اين جنگ حضرت عايشه در ركاب رسـول خـدا بودنـد و تعـدادي از     
منافقان هم كه به قصد غنيمت همراه شده بودند حضور داشتند، هنگـام برگشـتن در بـين    

گـاهي دور از قافلـه رفتنـد، در همـين اثنـا       براي قضاي حاجت به پناه راه حضرت عايشه
بندي كه داشتند به زمين افتاده بود و ايشان براي پيداكردن آن به جستجو پرداختند و  گردن

در همين وقت قافله به خيال اين كه حضرت عايشه در كجاوة خود نشسـته انـد حركـت    
اي جز انتظار نداشـتند. بـاالخره    يافتند و چارهآمدند قالفه را ن لكرد. هنگامي كه سيده 

رفـت تـا چيزهـائي كـه از مسـافران       محافظ عقَبيِ قافله (يعني كسي كه دنبال قافله راه مي
افتاده يا جا مانده را بردارد) رسيد. اين شخص كه نامش حضرت صفوان بن معطـل بـود   

ِ «حضرت عايشه را تنها يافت، بالفور گفت:  َّ ا هللاِ ِنَّ ونَ إ عُ اجِ هِ رَ يْ ِلَ ا إ ِنَّ إ سپس شتر خـود را   »وَ

 خوابنيد و حضرت ايشان را سوار كرد و دنبال قافله حركت نمود.
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اين ماجرا براي منافقان بهترين فرصت بود كه حـرَم پـاك نبـوي را بـدنام كننـد و بـر       
ت و محبوبة رسول خدا تهمت و افترا زنند و سردستة منافقان كه ابن ابي بود زبان به تهم

افترا گشـود و آتـش فتنـه را روشـن كـرد. البتـه منافقـان پـس از بـازكردنِ درِ تهمـت و           
كردنِ آتشِ فتنه خود را كنار كشـيدند، امـا در همـين مـدت تعـدادي از مسـلمانان        روشن
لوح كه فريبِ منافقان را خورده بودند دسـت بكـار شـدند و مـاجرا بـاال       دل و ساده ساده

ها  زدن ها و تهمت را پاره پاره كرد، و وقتي كه اين بدگوئيگرفت و قلب و جگر اصحاب 
بگوش مريمِ اسالم رسيد سر فرو افكند و از پيغمبـر اسـالم اجـازه خواسـت و بـه خانـة       
پدرش آمد و در آنجا از فرط غم و اندوه غـش كـرد و بـه زمـين افتـاد و در آتـش تـب        

كـرد. گـاهي در    داد اثر نمي زده اش هرچه او را دلداري و تسلي مي سوخت و مادر غم مي
بستر افتاده و گاهي در گوشة خانه سر به سجده گذاشته و با خداونـد ذوالجـالل درد دل   

 كرد. مي
اگرچه بر پاكدامني شريك زندگي خويش يقـين كامـل داشـتند، الزم     صپيامبر اكرم 

سـي و  ديدند كه براي بستن زبانِ منافقين از جمعي از اصحاب بخواهند كه درين باره برر
مشاوره كنند جماعت اصحاب اين تهمت را رد كرده و بر طهارت حضـرت ام المـؤمنين   
شهادت دادند. حضرت اسامه بن زيد كه غالمِ مورد عالقة رسول اهللا بودند عرض كردنـد  

اي  كه در خوبي و پاكدامني و تقوي و پارسائي حضرت ام المـؤمنين هـيچ شـك و شـبهه    
كنـد. حضـرت    خانوادة رسول خود را به ناپاكي آلوده نميوجود ندارد و خداوند هيچگاه 

رنجيـده   لنيز دلجوئي كرده و عرض كردند كه اگر دلِ شما از عايشه علي مرتضي 
و ملول است در جداشدن از ايشان منعي نيست و براي مقام رسالت زن كم نيست، ولـي  

گردد و از حضرت  عدالت و انصاف اين است كه كامالً تحقيق شود تا خاطر نبوي آسوده
بريره كه كنيز حضرت سيدة است سؤال شود. بريره گفت: به خدا قسم همانطور كه زرگر 

شناسم، و در ايشان غير از طهارت  را مي لشناسد من بيشتر حضرت عايشه  طال را مي
هـاي (هووهـاي) ايشـان بـر پاكـدامني و       ام، و حتي همة همزن و عفت چيزي ديگر نديده
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امام عدل و حريت و داماد حيـدر   دهند، فاروق اعظم  شهادت مي لطهارت صديقه
   دچار حال عجيبي شدند و عرض كردند: اي رسول خدا به من بفرمائيد كه چه كسـي

را شريك زندگي شما ساخته است؟ پيغمبر اكرم رو به آسمان كردند  لحضرت عايشه
، شمشـير  صپيغمبـر  و با انگشت اشاره فرمودند: حضرت فاروق از اين جوابِ خاموش 

رسد و اختيـار   نيام در دست گرفته، عرض كردند كه شمشير من حسابِ منافقين را مي بي
كردن عايشه از خانة شما با همان كسي است كه او را به خانة شما فرسـتاده اسـت.    بيرونِ

انَكَ « بْحَ ا سُ ذَ تَانٌ  هَ ْ ظِيمٌ  هبُ پس از . »پاك است ذات ذوالجالل، اين تهمتي بزرگ است« »عَ

دل شدند و به خانة يار غارشان تشريف بردنـد،   خوش صها حضرت رسول  اين جريان
در را باز نمودند، حضرت رسول پرسـيدند كـه عايشـه در چـه حـال       لوالدة صديقه 

است؟ مادرِ غمديده گفت: از همان روز كه باين خانه آمده، گريه اش قطع نشده اسـت و  
فرماينـد كـه مـن صـداي      رد. حضرت عايشه مـي زند و هميشه سر به سجده دا حرف نمي
خواستم برخيزم و دامن پيغمبر اكـرم را بگيـرم،    شنيدم و مي و مادرم را مي صرسول اهللا 

اما غيرت زنانگي مانع شد و با خود گفتم تا وقتي كه خداوند متعـال پـاكيِ مـرا تصـديق     
ه، فرمودنـد: در  به نزديك عايشه شـد  صنفرمايد، نبايستي پيش شوهر بروم. رسول خدا 

ريزان  خواهي بگوئي، بگو. ام المؤمنين با لب گريان و چشم اشك پاكدامنيِ خود هرچه مي
است و من هم همان حرف ايشان  عرض كردند كه امروز حال من مثل حال يعقوب 

ِنَّم«گويم كه گفتند:  را مي ُ الـإ اهللاّ ِ وَ ين إىل اهللاّ زْ حُ ثّي وَ وا بَ كُ انُ عَ ـا اَشْ تَعَ سْ نَ مُ وْ فُ صِ ا تَ  .»ىلَ مَ

برَم از اندوه و غم خود نزد خدا و خدا ياور و ناصر اسـت برآنچـه    همانا شكايت مي«
 .»گوئيد شما مي

نيز همـين مشـورت را داده انـد و مـن هـم       فرمودند كه عمر  صحضرت رسول 
 منتظر حكم خداوند احكم الحاكمين هستم.
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 صبح سعادت و برائت از افك

فرمايند كه من در فكر فرو رفـتم تـا از جانـب خداونـد چـه       مي لحضرت عايشه 
وقت وحي نازل خواهد شد، و اين مسئله فيصله خواهد يافت كه ديدم ناگهـان عـرق بـر    

هاي در ظاهر شد و اين عالمت نزول وحي بود. پس  پيشاني حضرت رسول اهللا مانند دانه
آثار مسرَّت و انوار شادي ظـاهر   از چندي چهرة مبارك را بلند كردند و در صورت ايشان

بود و گفتند: اي عايشه! مبارك باشد كه خداوند متعال پـاكيِ تـو را اعـالن فرمـود. مـادرِ      
حضرت عايشه از فرط خوشحالي گفتند: اي دختر برخيز و از شوهرت شكرگزاري كـن.  
حضرت عايشه گفتند كه امروز من بايد شكر خداي متعال را به جـاي آورم كـه بـر مـن     

هايم را خشك كرده، سپس سر  احسان فرموده و طهارت مرا تصديق فرموده است و اشك
به سجده گذاشتند و شكر و سپاس خداوند ذوالجالل را به جـا آوردنـد، ايـن واقعـه كـه      

بود و تهمت بزرگي بـر دامـن ملكـة     صزدن به پيغمبر اكرم  دستاويز منافقان براي ضربه
اوند متعال و آيات مقدسة قرآن بـه خـوبي و خيـر    زد با حكم خد عفت و سيدة جهان مي

بلنـد گرديـد و    لزده شـدند و شـأن حضـرت سـيده      خاتمه يافت و بدخواهان شـرم 
گفتند كه در شأن شما آيات قرآنـي نـازل    لبه عايشه  بحضرت عبداهللا بن عباس

 شود. شده كه شب و روز در هر مسجد و محراب قرائت مي
داوند خودش بر عفت و طهارت ام المؤمنين قُدسـي  كردند كه خ بدانديشان گمان نمي

صفات، تقوا شعارِ معلمِ عفت گواهي خواهد داد و اين واقعـه موجـب شـد كـه خداونـد      
ها برقـرار فرمـود و    زننده متعال برايِ بستنِ زبان تهمت و افتراء كيفرِ تعزير را براي تهمت

زادگـان   و منافقان و منافق خواهد بود لملت اسالم تا ابد ممنون حضرت ام المؤمنين 
اي از نفاق خود نخواهند برد و تا سورة نور در قرآن موجود است، هيچكس در  هيچ بهره

بارة ام المؤمنين سخن ناشايست بر زبان نخواهد آورد، و عالوه بر اين نزولِ آية تَيمم نيـز  

ٰ ﴿ شدن كار مسلمانان گرديد: به سبب ام المؤمنين بود كه باعث آسان ِ ُُۡذ�ِيهِ لَِك ََۡضُل ٱَ� َّ
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ََ ٓءُ  َ ايـن فضـلي اسـت از جانـب خـدا كـه بـه هـركس بخواهـد          « .]54: ةالمائـد [ ﴾َمَ َ
 .»بخشد مي

خطاب كرده، گفتند:  لدر همين باره روزي به سيده  حضرت اُسيد بن حضَير 
ا« جً ْرَ نْهُ خمَ ُ لَكَ مِ لَ اهللاَّ عَ طُّ إِالَّ جَ رٌ قَ مْ لَ بِكِ أَ زَ ا نَ ةً  مَ كَ رَ نيَ بَ لِمِ سْ مِ لَ لِلْ عَ جَ جاً وَ ْرَ خمَ  .»وَ

نازل نشد بر شما كاري هرگز، مگر آن كه قرار داد خداوند براي شما از آن امر فَـرَج  «
 .»و آسايشي و قرار داد براي مسلمانان بركتي

و در صحيحين حديثي نقل شده كه درجة مقبوليت ايشان را در بارگاه الهي نشان 
مَ  صأَنَّ النَّبِيَّ «كور اين است: دهد: حديث مذ مي الَ يْكِ السَّ لَ أُ عَ رَ قْ يلَ يَ ِ ربْ ا إِنَّ جِ َ الَ هلَ قَ

هُ  اتُ كَ رَ بَ ِ وَ ةُ اهللاَّ َ محْ رَ مُ وَ الَ هِ السَّ يْ لَ عَ لْتُ وَ الَتْ قُ  .»قَ

فرستد، ايشان گفتند كـه   به عايشه فرمود كه جبرئيل بر تو سالم مي صهمانا پيامبر «
 ).ةمشكوا –(متفق عليه  »مت و بركات خدا بر جبرئيل بادمن گفتم سالم و رح

ها بر حضرت يوسـف و حضـرت    اي نبود، و از اينگونه تهمت زدن كار تازه البته تهمت
عـنيَ موسي و حضرت مريم  َ مْ أَمجْ يْهِ لَ هُ عَ المُ سَ ِ وَ اتُ اهللاّ وَ لَ اند، و براي رفع تهمت از  زده صَ

د كه پاكي حضرت يوسف را گواهي دهد و حضرت يوسف خداوند يك بچه را مأمور كر
را  براي حضرت موسي يك زن را مأمور فرمود و براي حضرت مردم جنابِ عيسـي  

 لمأمور فرمود، ولي براي حضرت عايشه خداوند خودش گواهي داد. حضرت عايشه 
القاء  صكردم كه خداوند در بارة پاكي من بر قلب پيامبر اكرم  فرمايند كه من فكر مي مي

و الهام فرمايد، ولي خداوند منان براي تبرئة من آيات سورة نـور را نـازل فرمـود كـه آن     
 باشد. سورة نور مي 26تا  11آيات 

بـر منبـر بـاال رفتنـد و      حضرت رسول اهللا پس از بشارت طهارت و پـاكي عايشـه   
ت غير از نيكي و خير و برك لخطبه خواندند و فرمودند: خدايا من هم در حق عايشه 

 بينم، سپس اين آيات را تالوت نمودند: و پاكدامني چيز ديگر نمي
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َبِٞ ﴿ َۡ َِۡك ُع ََ َج ُٓءو بِلۡ�ِ ُِ َّ َُّ�م  ََ َ�َۡسُبوُِ َ�ّٗ  ّمِنُ�ۡمإ  �ِّن ٱ ِ  بَۡل ُهَو َخۡ�ٞ  � 
َُّ�ۡمإ َُِ�ّ

 ٕٖ رِ َۡ َ  ٱ ّۡ َِ ٰ َّ ِٖ َََو َّ مِۡمإ َوٱ ََ ٱۡ�ِ ٓ َعَذاٌب َعِظيمٞ ّمِۡنُهم ّم  ٱۡتسََسَب مِ ُ َُ ۡۡ  ١ ُِٓ مِۡنُهۡم  ِ � ٓ ََ َّۡو
 َُ ۡ َّ ٱل ََ وُِ  َُ ُت َۡ َِ فُفِسِهۡم َخۡ�ٗ َو

َ
ۡذِمَ�ُٰت بِأ َُ ۡ َٞ ۡذِمُنوَن َوٱل ِ َۡٞك َمب ِ � ٓ َٰذا ََ  ْ ََ َج ُٓءو  ١ � َوقَ لُوا َّۡو

آءِ  َُ َه ََ ْ بِلل َُوا
ۡ
ۡۡ لَۡم َُُ ِ إ ََِ آَء َُ َه ُُ  ِِ ََ �َ َۡ َ

ِ ُهُم ٱََۡ�ِٰذبُوَن َعلَۡيهِ بِأ َّ َُ ٱ َِِك ِعن � َٓ ْو
ُ
ََ ََۡضُل  ١ََأ َولَۡو

ََۡضُتۡم ِۡيهِ َعَذاٌب َعِظيٌم 
َ
ٓ أ ّسُ�ۡم ِي َم  ََ َ ِ ل َّۡي  َوٱخِخَرة َّ َُتُهٓ ِي ٱ َۡ ََ ِ َعلَۡيُ�ۡم َو َّ ََبَۡس  ١ٱ

َُ ٱَوَ�َۡسُبوفَُهٓ َهّيِنٗ  ََُ�م بِهِٓ ِعۡلمٞ  ِ   َوُهَو ِعن ولُوَن   ١  َعِظيمٞ َّ َُ لِۡسنَتُِ�ۡم َوَ�
َ
ۡوفَُهٓ بُِ َّ ۡۡ ََلَ ِ �

ََۡواهُِ�م ّم   َ
وُِ بِأ َُ تُ َۡ َِ ۡۡ َو ِ � ٓ ََ ٌَ َولَۡو َٰذا ُتۡهَ�ٰ ََ َّم بَِ�َٰذا ُوۡبَ�َٰنَك  ََ َت ّّ ن 

َ
ٓ أ قُۡلُتم ّم  َُُ�وُن َ�َ 

َِۡثلِهِٓٓ  ١ َعِظيمٞ  ِ ْ ل وُدوا َُ ن َ�
َ
ُ أ َّ ََ  ََُُِظُ�ُم ٱ ِ نُتم َمۡذِمن َُ ا �ِن  ًُ بَ

َ
ُ ََُ�ُم  ١َ َّ ُ ٱ ِ َّ َو�ََُ

ُ َعلِيٌم َسِميٌم  َّ ََ  ١ٱخَتِٰتإ َوٱ ُِ َّ ِ �ِّن ٱ ََ َءاَمُنواْ لَُهۡم َعَذاٌب َُ ُِ َّ ُِ ِي ٱ ََ ُِ ٰ ََ َۡ يَع ٱ َِ َ ن َ
َ
َبوَن أ

ِ�مٞ 
َ
  أ

َ
لَُم َوأ َۡ َُ  ُ َّ ِإ َوٱ َي  َوٱخِخَرة ّۡ َّ وَن ِي ٱ َُ لَ َۡ �َ ََ َتُُهٓ  ١فُتۡم  َۡ ََ ِ َعلَۡيُ�ۡم َو َّ ََ ََۡضُل ٱ َولَۡو

ََُءوٞف   َ َّ ّن ٱ
َ
ََ  ٢َِّسيٞم  َوأ  ْ ََ َءاَمُنوا ُِ َّ َه  ٱ َُ َ

ُ إ َوَمَ َُّسبِۡع َٓ�� َِ ٰ ََ ۡي َّ ِٰ  ٱل َٰ ْ ُخُط وا َُ ِ ََسّب
 ُۡ ََۡف ُر بِل َُ ۡ

َِ ََِِفُّهٓ َُأ ٰ ََ ۡي َّ ِٰ  ٱل َٰ َ�ٰ ُخُط َۡ َُتُهٓ َم   َۡ ََ ِ َعلَۡيُ�ۡم َو َّ ََ ََۡضُل ٱ إ َولَۡو نَمرِ َُ ۡ ََ ٓءِ َوٱل

 ُٗ بَ
َ
َ ٍُ َس

َ
َۡ أ َّ ِمنُ�م ّمِ �ِٰ ََ َِيٌع َعلِيمٞ ا َو ُ َو َّ ََ ُٓء  َوٱ َ ّ�ِ َمَ َ ََ ُُ َ َّ ْولُواْ  ٢ ٱ

ُ
ََِل أ

ۡ
َُُ ََ َو

ََۡفۡضِل  َِ ٱ ْو
ُ
ْ أ ن ُُۡذَُٓوا

َ
ِِ أ ََ ُفواْ ِمنُ�ۡم َوٱلّس َۡ ِ  َوۡ�َ َّ ََ ِي َوَِيِل ٱ َ�ِٰجرِ� َُ ۡ ََ َوٱل ِٰم ََ ََ ۡ ٰ َوٱل ََ ۡر َُ  ٱَۡ

وٓ  ُُ َف َۡ ُ َ�ُفوَٞ َوۡ�َ َّ ُ ََُ�ۡمإ َوٱ َّ ۡففَِر ٱ َُ ن 
َ
ََ ُ�َِبوَن أ َ

َ  ْ وَن  ٢َِّسيٌم  ا َُ ََ َُۡر ُِ َّ �ِّن ٱ
 َُ ۡ ِٰت ٱل ََ ََۡ�ٰفِ َ�ِٰت ٱ ََ ُۡ َُ ۡ ْ ٱل ِ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ  ۡذِمَ�ِٰت ََُُِنوا َي  َوٱخِخَرة ّۡ َّ ُُ  ٢ ِي ٱ َه َۡ َ َُۡوَم َ

 ْ ََ  َ�فُوا ِ َُۡجلُُهم ب
َ
ُِهۡم َوأ ُِ ُۡ

َ
لِۡسنَُتُهۡم َوَ

َ
لُوَن  َعلَۡيِهۡم َ ََ َۡ َِّيِهُم ٱ َُۡوَمِِذٖ  ٢َُ َّ َُُو َ ِۡ ُ دَُِنُهُم ٱ َّ

 َُ ۡ ََ ٱل َ ِۡ َ ُهَو ٱ َّ ّن ٱ
َ
وَن أ َُ لَ َۡ َُ َوَ� ِ ِٰت  َوٱَّطّيَِ�ُٰت  ٢ب ََ بِي ََ َبِبُثوَن لِۡل ۡۡ ََ َوٱ ِ بِبث ََ ُٰت لِۡل ََ َبِي ۡۡ ٱ

 ٞ ولُوَن  لَُهم ّمۡففَِرة َُ َُ   َّ َِ ُّءوَن  َّ َِِك ُم � َٓ ْو
ُ
ََ َوٱَّطّيُِبوَن لِلّطّيَِ�ِٰتإ أ ِ رِ�ٞم  لِلّطّيَِ ََ ٞق  ۡۡ  ﴾٢َوَِ

 .]26-11[النور: 
ت [بـه ام المـؤمنين عايشـه را] در ميـان آوردنـد گروهـي از شـما        به راستي كساني كه تهم«

زدن را] براي خود شر مپنداريد، بلكه آن برايتان خير است. برعهـدة هركسـي    هستند. اين [تهمت
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ش] عمـدة آن [تهمـت]   از آنان سهمي از گناه است كه مرتكب شده است و كسي از آنان كه [بخ
) چرا وقتي آن را شنيدند، مردان و زنان مؤمن در حـق  11(است، عذابي بزرگ دارد  را انجام داده

) چـرا بـر آن چهـار گـواه     12خويش گمانِ نيك نبردند و نگفتند: ايـن دروغـي آشـكار اسـت (    
) و اگـر فضـل   13نياوردند؟ پس چون گواهان را نياوردند آنان در نزد خداوند دروغگو هسـتند ( 

گمان در آنچه به آن پرداختيد عذابي بـه شـما    خدا و رحمت او در دنيا و آخرت بر شما نبود، بي
هاي خويش سـخني   گرفتيد و به زبان هاي خويش فرا مي ) هنگامي كه آن را به زبان14رسيد ( مي
كرديـد. حـال آن كـه آن نـزد خداونـد       گفتيد كه به آن دانشي نداشتيد، و آن را سبك تلقي مي مي

نگفتيد: ما را نرسد كـه آن [سـخن] را بـر     ) و چرا وقتي آن را شنيديد،15[گناهي] بزرگ است (
) خداونـد بـه شـما انـدرز     16كنيم. اين افترايـي بـزرگ اسـت (    زبان آوريم. تو را به پاكي ياد مي

) و خداونـد آيـات   17دهد كه اگر مؤمن هستيد، هرگز به [انجام گناهي] مانند آن باز نگرديد ( مي
) به راستي كساني كه دوسـت  18رزانه است (سازد و خداوند داناي ف [خود] را برايتان روشن مي

دارند ناشايستي در [ميان] مؤمنان شـايع شـود، عـذابي دردنـاك در دنيـا و آخـرت دارنـد. و         مي
بـود و آن كـه    ) و اگر فضل خدا و رحمـتش بـر شـما نمـي    19دانيد ( داند و شما نمي خداوند مي

هـاي شـيطان پيـروي     ؤمنان از گام) اي م20شد؟] ( ها كه نمي خداوند بخشايندة مهربان است [چه
هاي شيطان پيروي كند [بداند] كه او به [كارهاي] ناشايسـت و ناپسـند    مكنيد و هركس كه از گام

بـود، هرگـز هـيچكس از شـما پـاك       دهد. و اگر فضل خدا و رحمت او بر شـما نمـي   فرمان مي
) و 21اسـت (  دارد و خداونـد شـنواي دانـا    شد، ولي خداوند هـركس را بخواهـد پـاك مـي     نمي

] سوگند خورند بر آن كه به خويشاوندان و بينوايـان و  تان نبايد [ابوبكر  دارندگان و توانمندان
داريـد كـه    مهاجران در راه خدا چيزي ندهند، و بايد كه ببخشند و درگذرنـد. آيـا دوسـت نمـي    

خبر  پاكدامن بي) كساني كه به زنان 22خداوند شما را بيامرزد؟ و خداوند آمرزگار مهربان است (
دهند، در دنيا و آخـرت نفـرين شـدند. و عـذابي بـزرگ [در       [از بدكاري و] مؤمن نسبت زنا مي

كردند بر [زيان] آنان گـواهي   هايشان به آنچه مي هايشان و دست ) روزي كه زبان23پيش] دارند (
هـد و خواهنـد   د شان را به تمام و كمال به آنـان مـي   ) آن روز خداوند سزاي راستين24دهند ( مي

) زنان ناپاك سـزاوار مـردان ناپاكنـد و مـردان     25دانست كه خداوند است كه حقِّ آشكار است (
ناپاك سزاوار زنان ناپاك اند و زنان پاكيزه سزاوار مردان پاكند و مردان پاك سزاوار زنـان پـاكيزه   
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د، آنان آمـرزش و  گويند، بري ان ] از آنچه [مردم] ميصو خاندن پيامبر  لاند. اينان [عايشه 
 .»)26اي نيك دارند( روزي

خواهد عظمت و عفت حضرت عايشه را بداند بايـد عظمـت و عفـت     لذا هركس مي
 شوهر بزرگوار ايشان را بشناسد و با توجه به اين آيات به فضائل ايشان پي ببرد.

 درجات و فضايل ايشان

متيازات ايشان به بودند و ا صايشان در حدود نُه سال شريك زندگي حضرت پيامبر 
 شرح زير است:

از خاندان ايشان يعني خاندان صديقي چهار پشت به اسالم مشـرف شـدند، و بـه     -1
 افتخار صحابي بودن مفتخر گرديدند و اين امتياز را هيچيك از ازواج ديگر پيامبر نداشتند.

م در و اولـين اميـر حـج و امـا     صپدر بزرگوار ايشان اولين مسلمان و يار پيامبر  -2
حيات پيامبر و اولين خليفة برحق و رفيق رسول خدا در غار و در بدر و در قَبر هستند، و 

ناميدند  الزم است گفته شود كه از خلفاء راشدين فقط صديق اكبر را خليفة رسول اهللا مي
 گفتند. و ساير خلفا را اميرالمؤمنين مي

خداونـد بـه مـن امتيـازات     گفتنـد:   كردند و مـي  يك بار حضرت عايشه افتخار مي -3
 مخصوصي عطا فرموده كه به هيچكس ديگر عطا ننموده است كه عبارتند از:

 هفت ساله بودم كه به عقد نكاح رسول خدا درآمدم. •
 ساله بودم كه به خانة نبوت پا گذاشتم. نُه  •
 قبل از ازدواج خداوند صورت مرا در رؤياي صادقه به حبيبِ خود نشان داده بود.  •
 براي من از طرف خدا سالم آمده است.  •
 ام. من به چشم خودم جبرئيل امين را ديده •
 بر رختخواب من قرآن نازل شده است.  •
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من تنها زوجة رسول خدا هستم كه به حالت دوشيزگي به عقد نكاح رسـول خـدا     •
گفتند كه شما در دنيا و آخرت زوجة رسـول اهللا   بدرآمدم و حضرت عمار بن ياسر 

 هستيد. ص
 صجنگيدند پرچم پيغمبـر   در غزوة بدر كه مالئكه هم در صف مؤمنين با كفار مي •

 از چارقد من درست شده بود.
به خانة مـن تشـريف    صدر واقعة ايالء پس از گذاشتن ايامِ ايالء حضرت پيغمبر  •

خـود  آوردند و آيات تخيير را بر من قرائت كردند و فرمودند: اي عايشه بـا پـدر و مـادر    
خواهي يا خدا و رسول و آخرت را؟ من بِالفاصله  مشورت كن كه جاه و جالل دنيا را مي

كنم و آن  عرض كردم احتياج به مشورت نيست. من خدا و پيغمبر و آخرت را انتخاب مي
 حضرت از اين جواب من بسيار مسرور شدند.

دامني مـن  در واقعة افك كه منافقان بر من تهمـت زدنـد خداونـد خـودش بـر پاكـ       •
 شهادت داد.

يعني اي » وا عروساه«قرار فرمودند  در يكي از سفرها شتر ايشان رم كرد و ايشان بي •
 عروس من و در اين لقب نيز منحصر بفرد بودم.

 خواندم. مقام خود مي نماز تهجد را پشت سر شوهر عالي •
در مسـجد متصـل بـه خانـة مـن       صدر ماه مبارك رمضان حضرت رسـول خـدا    •

 شدند و من به تقليد ايشان اولين متعكف بودم. معتكف مي
در مرض موت حضرت رسول خدا بخواهش خودشان به حجرة من منتقل شدند و  •

 آخرين ايام زندگي خود را در آنجا گذراندند.
مسواك خواستند و من مسـواك را از بـرادرم    صدر هنگام وفات حضرت پيغمبر  •

هاي خود نرم كردم و بعد حضرت پيغمبـر   آن را با دندانعبدالرحمن بن ابي بكر گرفتم و 
هاي مبارك خود را مسواك نمودند و در آخرين لحظة حيات كـه روح ايشـان    با آن دندان
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به نزد پروردگار صعود كرد، سرِ مبارك ايشان بر سينة من تكيه داشت و آن حضرت ايـن  
 كلمات را به زان آوردند:

ـ « فِيقَ األَعْ مَّ الرَّ هُ (يعنـي مـرا بـه جايگـاه بلنـد خـويش       ». خداوندا رفيق اعلي« »ىلَ اللَّ
 .(متفق عليه) »بخوان

َ النَّبِىُّ «گفتند:  حضرت ام المؤمنين هميشه با فخر مي ىفِّ وُ تِى،  صتُ بَ وْ ىفِ نَ تِى، وَ يْ ىفِ بَ

هِ  يقِ رِ ى وَ يقِ َ رِ ُ بَنيْ عَ اهللاَّ َ مجَ ، وَ رِ حْ نَ  وَ رِ حْ َ سَ بَنيْ  .»وَ

نة من و در نوبت من و ميان سـينه و گلـوي مـن وفـات يافتنـد و      در خا صپيامبر «
 .»خداوند آب دهان ايشان و آب دهان مرا جمع فرمود

اي از عرشِ اعلي بود  در همين حجره كه گوشه صو افتخار ديگر آن كه پيغمبر خدا 
 تغسيل و تكفين، و پس از نماز در همان جا مدفون شدند.

 تر ازكادب گاهيست زير آسمان از عرش ن
 نَفَس گُم كرده ميآيد جنَيد و بايزيد اين جا

 و به قول آن شاعر اردو زبان كه ترجمة اشعار اردو عبارت است:
ــواهي داد     ــرينش گــ ــان آفــ ــو زبــ ــاكيزگي تــ ــر پــ  بــ
ــري داد   ــت داد و برتــ ــيد و عافيــ ــي بخشــ ــرا بزرگــ  تــ

 نشســـــت اي مـــــي اگـــــر بـــــر دامـــــن تـــــو لكـــــه
ــي  ــدوش مــــ ــدا را مخــــ ــاب خــــ ــد انتخــــ  گفتنــــ

 يـــــزال بـــــر تـــــو ســـــالم آمـــــد    از خـــــداي ال
 هـــايي كـــه نـــام تـــو بـــر آنهـــا آمـــد مبـــارك بـــاد لـــب

ــد    ــب دادنـــ ــديقه لقـــ ــرا صـــ ــدا تـــ ــول خـــ  رســـ
ــي  ــي مــ ــه عرشــ ــي نــ ــط فرشــ ــت را فقــ ــد ادبــ  كننــ

 چارقـــــد تـــــو در جنـــــگ بـــــدر شَـــــرَف يافـــــت 
ــزاز آورد    ــه اهت ــرد و ب ــرچم ك ــتين آن را پ ــرِ راس ــه پيغمب  ك
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 حجــــرة تــــو پناهگــــاه خــــاص ذات رســــالت اســــت
ــه ــا قطعـ ــا  اي از و اينجـ ــن دنيـ ــت دريـ ــت اسـ ــاغ بهشـ  بـ

 للعـالمين مقـيم بودنـد و هسـتند     حمـة در اين خانه حضرت ر
ــي     ــرا مـ ــد خضـ ــه آن را گنبـ ــت كـ ــرة تُسـ ــد حجـ  نامنـ

 روز محشر سرور دو جهان از همـين جـا برخواهنـد خاسـت    
 و تنهــا نخواهنــد بــود، بــا شَــيخَين برخواهنــد خاســت      
ــد    ــد شـ ــاز خواهـ ــو آغـ ــت تـ ــة رحمـ ــفاعت از خانـ  شـ

ــت را مغ ــة امــ ــت و همــ ــد گرفــ ــرا خواهــ ــرت فــ  فــ
 

 واقعة دوم

بند مادر امت گم شد، ايشان اين بار حركت  مرتبة دوم در محلي به نام ذوالجيش گردن
از  بند خود را جستجو كنند، همين كه صديق اكبـر   قافله را به تأخير انداختند، تا گردن

ت رسول خدا اين واقعه خبردار شدند با ناراحتي نزد دخترشان آمدند، در حالي كه حضر
 نمودند، صديق اكبر  گذارده و استراحت مي سر مبارك خود را در كنار عايشه  ص

آوري و اين سخن را بـراي تنبيـه پـارة جگـرِ      گفتند: تو هر روز يك ناراحتي به وجود مي
خود ادا كردند. حضرت عايشه از جاي خود تكـان نخوردنـد تـا حضـرت رسـول خـدا       

د كه وقت نماز فرا رسيد و در آن محل هم هم آب نبـود و  ناراحت نشوند، درين موقع بو
اصحاب حيران بودند كه با نبودن آب چگونه وضو بگيرند و نماز بخوانند، در همين زمان 

  آية تيمم نازل شد:

﴿ٰ� ُٞ َس
َ
ۡو َج َٓء أ

َ
ٰ َوَفٍر أ ۡو َ�َ

َ
نُتم ّمۡرَ�� أ َُ ۡسُتمُ   ن  ََ ٰ ََ ۡو 

َ
ََۡف ٓ�ِِط أ ََ ٱ  َٓء ََلَۡم ٱَنِّسَ  ّمِنُ�م ّمِ

واْ َم ٓءٗ  ُُ ِ�َ  ُٗ واْ َصَِي َُ َّ َتَي ّيِبٗ َۡ َۡ ُُ�مۡ ا  ُِ ُۡ
َ
واْ بِوُُجوهُِ�ۡم َوَ ُُ َس َۡ  .]43[النساء:  ﴾  ََل

و اگر بيمار يا در حال سفر باشيد يا كسي از شما از جايگاه قضاي حاجت بيايد يا بـا زنـان   «

 .»تان را مسح كنيد نيد، آنگاه روي و دستانآميزش كنيد و آبي نيابيد، پس با خاك پاك تيمم ك
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اين عنايت خداوندي  كه شامل مسلمانان شد و كار را بر آنها آسان و مسير گردانيـد،  
باعث خوشروئي و شادي همه اصحاب گرديد و بـراي حضـرت عايشـه دسـت بـه دعـا       

ـ     ن برداشتند و به عظمت مقام معنوي مادرِ روحاني خود اعتـراف كردنـد و از هرطـرف اي
صدا برخاست كه اي خانوادة صديق هميشه بر شما رحمت خدا باد كـه بـراي مسـلمانان    

با محبت پـدري بسـيار نـزد دختـر      سببِ خير و سعادت ديگري شديد و صديق اكبر 
دانستم كه تو اين قدر مبارك هستي كه بـه خـاطر    نيك اختر خود آمدند و گفتند: من نمي

تو اين همه سهولت و رعايت براي امت اسالمي فراهم آمد. باري، پس از حركـت قافلـه   
 بند ايشان نيز از زيرِ شتر ايشان پيدا شد. گردن

 صمبر واقعة تخيير در زندگي با پيا

بعضي از ازواج مطهرات كه در خانوادة خود پروردة نـاز و نعمـت بودنـد زنـدگي در     
آمدند و تقاضـا   صبارگاه رسالت با فقر و فاقه براي آنها دشوار بود، لذا به حضور پيامبر

 كردند كه نان و نفقة آنها را زيادتر فرمايند. درين باره اين آيه نازل شد:

﴿ َ ُِ َه  ٱ�ّ َُ َ
ُ ّ َُرِۡدَن َ�� ُُ ن َُ ِٰجَك �ِن  ََ ۡۡ َ

ِ ّۡ َّ قُل  �ُ َۡ ِ َمّت
ُ
َ أ َۡ ََ ََ َت َۡ ّۡيَ  َوِۡ�نََتَه   َّ ََيٰوةَ ٱ ِۡ ٱ

اسٗ  َ�َ َّ َ�ِّۡسُ�
ُ
َٗ َوأ ّ َُرِۡدَن ٱ ٢   َ�ِي ُُ ن َُ ُّ  ن  َع

َ
َ أ َّ ََ ٱخِخَرةَ ََِِّن ٱ ا ّّ ٓ َوٱ ُ َُ ََُوو َ َو َّ

ِسَ�ِٰت ِمن�ُ  ُۡ َُ َٗ لِۡل ۡجًرا َعِظي
َ
 .]29-28[األحزاب:  ﴾٢  َّ أ

خواهيد زندگي دنيا و زينت آن را پس بيائيد كه شما را  اي پيامبر! بگو به ازواج خود اگر مي«
خواهيد خدا و رسـول او و خانـة    كردن خوبي و اگر مي مند كنم و شما را رها كنم رها زا آن بهره

 .»براي زنان نيكوكار اجرِ بزرگي آخرت را پس همانا خداوند آماده كرده است
نـزد عايشـه    صبعد از نزول اين آيه (يعني آية تخيير) همانطور كه قبالً گفتم پيغمبر 

آمدند و آيه را تالوت نموده، گفتند: با پـدر و مـادرت مشـورت كـن و بعـد از آن       ل
ره جوابم را بده، حضرت عايشه فوراً عرض كردند يا رسول در كار خير حاجت به استشا

خواهم. دنيا و لذايـذ آن را فـداي خـاك     و مشورت نيست، من فقط خشنودي شما را مي
درخشان شد و ساير ازواج پيـامبر   صكنم، از اين جواب چهرة رسول اكرم  پاي شما مي
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نيز به تقليد حضرت عايشه همين جواب را دادند و موضوعِ حساسي كه پيش آمـده بـود   
 به خوبي و خوشي پايان يافت.





 
 

 

 و فرارسيدن روزگار درد و غم صت پيامبر وفا

گي است. حضـرت ام المـؤمنين عايشـه در     ترين زمانه، زمان بيوه براي هر زن دردناك
 فرسا مبتال گشت. سن هيجده سالگي به اين غمِ روح

بيمار شـدند. در   صدر اواخر ماه صفر سنة يازده هجري بود كه حضرت رسول خدا 
گي ايشان برقرار بود، و هر شـب در خانـة يكـي از ازواج    ايام بيماري عدالت و نظام زند

پرسيدند كه فردا نوبت كيست. ازواج از سخنان  بردند، ولي هر روز مي مطهرات به سر مي
اسـت بـه همـين جهـت      لحضرت فهميدند كه ميل ايشان به اقامت در حجرة عايشه 

نـدگي خـود را در   آخرين روزهـاي ز  صهمة ازواج مطهرات اجازه دادند كه پيامبر اكرم
خانة عايشه بگذرانند و اين امر باعث شد كه ايشان بـا آن هـوش و ذكـاوتي كـه داشـتند      
آخرين گفتارهاي زرين پيامبر بزرگوار را به خاطر بسپارند و حفظ كنند و به ملت اسـالم  

 برسانند.
ديدنـد خيلـي    صديقه كه بيماري و رنج حضرت سرورِ دو جهان را مي ةحضرت سيد

كردنـد و بـرآن    شده و دعاهائي كه از آنحضرت آموخته بودند، مرتبـاً قرائـت مـي    قرار بي
 دميدند. حضرت مي

وقتي كه بيماري حضرت پيامبر شدت پيدا كرد، و نتوانستند به مسجد تشريف ببرند 
َ بِالنَّاسِ «امر فرمودند:  ىلِّ رٍ أَنْ يُصَ كْ ا بَ بَ وا أَ رُ حضرت  .»بگوئيد ابوبكر نماز را اقامه كند« »مُ

شناختند عرض كردند يا رسول اهللا! ابوبكر خيلي رقيق  عايشه كه پدرشان را خوب مي
القلب هستند و جدائي شما را تحمل نخواهند كرد، چگونه به جاي شما امامت كنند؟ 
ديگري را امر فرمائيد، ولي آن حضرت دوباره تأكيد كردند كه ابوبكر امامت نماز را به 

سوم حضرت صديقه حضرت حفصه را قاصد كردند، ولي  عهده بگيرند، در مرتبة
حضرت قاطعانه گفتند كه ابوبكر مردم را امامت نمايند، و اين فال نيك و افتخار بزرگ 
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آمد و كسي ديگر را اين منصب و فخر نرسيده است. حضرت  فقط به نام صديق اكبر 
د چند سكه طال پيش از بيماري خو صفرمايند كه حضرت رسول اهللا  ام المؤمنين مي

داده بودند كه در خانه نگهداري شود. در هنگام بيماري گفتند كه آن چند سكه را هم 
ها به فقرا و مساكين داده شد روح  ميان فقرا و نيازمندان تقسيم كنند و همين كه آن سكه

به بارگاه پروردگار عروج كرد. وقتي كه آثار نزع و جداشدن روح در  صپيامبر بزرگوار 
ظاهر گرديد، قلب و جگر حضرت عايشه از فكر فراق و جدايي پريشان  صبر خدا پيغم

گرديد و با اضطرابِ فراوان عرض كرد كه اي رسول خدا رنج شما بسيار است. حضرت 
رسول فرمودند: اجر هم عظيم است، ناگهان جسم مبارك سنگيني احساس كرد، به 

ها پيداست، گوئي مرا ندا  از چشمشان نظر كردم، ديدم كه آثار مرگ  هاي مبارك چشم
كنند كه اي عايشه گنج شادماني تو از دست رفتني است و بر بهار جواني تو فصل  مي

ونَ «گي فرا رسيده است.  دردناك خزانِ بيوه عُ اجِ هِ رَ يْ ا إِلَ إِنَّ ِ وَ َّ ا هللاِ ِنَّ ام المؤمنين سر مبارك  »إ

ق دلِ رنجديدة خود برآوردند، دردي محبوب خود را بر بالش نهاده و فغان و شيون از عم
 توان گفت. كه با هيچ زباني نمي

 صروضه و آرامگاه رسول خدا  لحجرة عايشه 

را با حجرة عايشه اُنس بسيار بود و آن حضرت نسبت به اين حجره  صرسول خدا 
 نظر خاصي داشتند و همين حجره هم روضه و آرامگاه ابدي آن حضرت شد.

حضرت عايشه در خواب ديده بودند كه سه خورشـيد   صقبل از وفات رسول خدا 
يا سه ماه در حجرة ايشان فرود آمد. وقتي كه سرور دو جهان در آن حجـره دفـن شـدند    

به دخترشان گفتند: اي جان پدر اين است تعبير خوابي كـه ديـده بـودي.     صديق اكبر 
 يك ماه در حجرة تو فرود آمد كه بهترينِ هرسه است.

 اه خاص ذات رسالت استحجره تو پناهگ
 اي از باغ بهشت است درين دنيا و اين جا قطعه
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 للعالمين مقيم بودند و هستند رمحةدر اين خانه 

 نامند حجرة تُست كه آن را گنبد خضرا مي
گـي گذشـت و تـا     چهل سال زندگي ام المؤمنين به بيـوه  صبعد از وفات نبي اكرم 

ت روضة اقدس نبوي به عهـدة ايشـان بـود. در    زماني كه حيات داشتند پاكيزگي و خدما
 صآغاز شب و روز در همان حجر اقامت داشتند و به نظافت و خدمت قبر رسـول اهللا  

مشغول بودند، ولي بعد از مدتي حضرت رسول را در خواب ديدند كه بـه ايشـان اجـازه    
ر سر قبـر  اي متصل به گنبد خضرا اقامت كنند، ولي مانند گذشته هميشه ب دادند در حجره

گذرانيدنـد،   ها در حجرة متصل به روضة مقـدس مـي   حاضر بودند و شب صرسول اهللا 
 بود. صزيرا ميل و جاذبة قلبي ايشان به سوي آرامگاه حبيب خدا محمد مصطفي 

فوت كردند و در كنار قبـر رسـول اهللا در    بعد كه پدر بزرگوارشان حضرت ابوبكر 
ان به آن حجره ادامه داشت، ولي بعـد از آن كـه   همان حجره دفن شدند، رفت و آمد ايش

شهيد شـدند و در همـان حجـره مـدفون گرديدنـد،       هجري فاروق اعظم  23در سال 
توان رفت و آمد كرد، امـا تـا    فرمودند كه حاال ديگر بدون پرده و حجاب به اينجا نمي مي

ايـن حجـرة   ايشان حيات داشتند از محافظت و مراقبت آن روضة مطهر غافـل نبودنـد و   
 است. صامروز در داخل مسجد النبي روضه و آرامگاه رسول خدا  لعايشه 

 داغ دوم، رحلت پدر

تازه بود كه بعد از دو سال و چهار ماه حضـرت   صهنوز صدمه جدايي رسول خدا  
درگذشتند و نور چشم خود را داغدار كردند، آخرين لحظـات زنـدگي    ابوبكر صديق 

حضرت عايشه گذشت، صديق اكبر پرسيدند كه كفن آقاي مـن  ابوبكر صديق نيز در نزد 
چند پارچه بود، عرض كردند: سه پارچه بود، پرسـيدند كـه در كـدام روز وفـات كردنـد      

با اطمينان كامل گفتند: پس امروز روز رفتن  عرض كردند در روز دوشنبه، صديق اكبر 
روي من اندختـه ايـد را    من است، بعد رو به دخترشان كردند و گفتند: همين چادري كه

شسته و مرا در آن كفن كنيد، حضرت عايشه با چشم گريان گفتند: اي پدر گرامي! مگر ما 
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توانيم يك كفن نو براي شما تهيه كنيم؟ صديق اكبـر و پرچمـدار حـق و صـداقت و      نمي
گفتند: اي نور چشم! اهل دنيـا و زنـدگان بـه لبـاس نـو بيشـتر        صجانشين رسول خدا 

رند، همان شب يار غار دارِ فاني را وداع گفتند و حضرت عايشه كه دو سـال و  احتياج دا
بهترين  چهار ماه پيش بيوه شده بودند، حاال يتيم هم شدند. دورة خالفت فاروق اعظم 

گوينـد، همـانطور كـه پيغمبـر اكـرم       دورة اسالم است كه آن را نيكوترين پرتو نبوت مـي 
وْ «فرموده بودند:  رُ قُ ُ الْ ريْ ينخَ رْ در ايـن دوره همچـون    »ها قرن من است بهترين قرن« »نِ قَ

دوران رسالت فتوحات و دولت اسالمي گسترش يافت. ايشـان پـس از فتوحـات بـزرگ     
براي مادران خود ازواج مطهرات حقوق برقـرار كردنـد كـه حـق فرزنـدي را ادا كننـد و       

وسـف در كتـابِ الخـراج    زندگي امهات المؤمنين با راحتي بگذارد، و چنانكه قاضي ابو ي
براي حضرت عايشه ساليانه دوازده هزار درهـم   نوشته است، حضرت عمر بن خطاب 

و براي ساير ازواج مطهرات ساليانه ده هزار درهم حقوق مقرر كـرده بودنـد، و ايـن امـر     
بودند. همچنين  صترين ازواج حضرت رسول  دهد كه حضرت عايشه محبوب نشان مي

وق اعظم از فتوحات عراق يك كـوزه پـر از جـواهرات بـه بارگـاه      در دوران خالفت فار
خالفت رسيد. حضرت عمر به مسلمانان گفتند: اگر شما اجازه دهيد ايـن كـوزه را بـراي    

 صترين همسر موالي مـا محمـد مصـطفي     حضرت عايشه بفرستم، زيرا ايشان محبوب
دند، و وقتـي كـه حضـرت    بودند، تمام اصحاب با كمال افتخار با اين پيشنهاد موافقت كر

عايشه آن كوزه را باز كرده و مشاهده كردند آه سردي از دل برآوردند و با چشـم گريـان   
بر من احسان بسيار كرده، خداوند در آينده مـرا بـراي پـذيرفتن     گفتند كه ابن خطاب 

 عطاياي ايشان زنده نگذارد.

 نمونة از خودگذشتگي

در حجرة عايشه  از ايشان صديق اكبر  و بعد صپس از آن كه حضرت رسول اهللا 
نيز در آخرين لحظات زندگي خود آرزو داشتند كه در همان  دفن شدند، فاروق اعظم 

با كمال احترام اجازه داده، فرمودند: اگرچـه ايـن    لحجره دفن شوند. حضرت عايشه
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بخشم تـا   مي جا را من براي خودم انتخاب كرده بودم، ولي آن را به اميرالمؤمنين عمر 
در كنار دو رفيق خود باشند. فاروق اعظم فرمودند: خداوند به مادرم اجـر عظـيم بدهـد،    
ولي جنازة مرا تا آستانة آن حجره ببريد و آنجا دوباره اجازه بگيريد و عرض كنيد كه عمر 

ام را  خواهد، اگر اجازه دادند مرا در آنجا دفن نمائيد و اگر نه، جنازه بن الخطاب اجازه مي

در كنار مقام  ةدر قبرستان بقَيع دفن نمائيد، و بدين ترتيب اين تاجدار بزرگ خالفت راشد
 نبوت و صداقت آرميدند.

 كماالت علمي

براي پذيرائي از فقـرا و مسـكينان و    لخانة صديقه صبعد از وفات پيغمبر اكرم 
كس ديگـر بـه   شان هميشه باز بود، و معلوم است كه هيچ براي راهنمائي روحاني فرزندان

درجة كماالت علميِ ايشان نرسيده است و اصحاب رسول اهللا هرگاه بـا مشـكلي روبـرو    
گرفتند. ابن قيم  رفتند و جواب سؤاالت خود را از ايشان مي شدند، به خدمت ايشان مي مي

كند كه مـن هـيچكس را در فهـم     در كتاب جالء االفهام از حضرت عروه بن زبير نقل مي
الل و حرام و اشعار و انسابِ عرب داناتر از حضرت عايشه نديدم. بعـد  قرآن و احكام ح

سايرِ ازواج مطهرات حضـرت عثمـان را نـزد حضـرت ابـوبكر       صاز وفات رسول اهللا 
از ايشان نظرخواهي كنند، حضرت عايشه  صفرستادند تا دبارة ارث حضرت رسول اهللا 

من نخواهد بود و هرچه از من  فرمودند: هيچكس وارث صاظهار كردند كه پيغمبر خدا 
 بماند صدقة فقرا خواهد بود و از اين توضيح همة امهات المؤمنين مطمئين گرديدند.

حضرت عايشه همانطور كه قبالً هم گفتم از حيث تعداد احاديثي كـه از رسـول خـدا    
نقل كرده اند در مرتبة ششمِ راويان حديث قرار دارند، ولـي چـون ايشـان يـك زنِ      ص
توانستند مانند مردانِ اصحاب در مجالس علمي حاضر  شين و باحجاب بودند و نمين خانه

شوند، از لحاظ علمي در اين درجه نبودند و طالبان علم خودشان حاضـر خـدمت شـده،    
دادنـد و   هـا را پاسـخ مـي    پرسيدند و ايشان همـان سـؤال   سؤاالت و اشكاالت خود را مي

د دو هزار و دويسـت و ده حـديث نقـل گرديـده و     كردند و از ايشان تعدا گشائي مي گرِه
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 امتياز ايشان اين است كه در احاديث مروية خود اسباب نزول و تاريخ و وضعيت حديث
ماننـد خلفـاء    منقول و علل و مستثنيات آنها را نيز بيان كرده اند و بـا اصـحاب بـزرگ   

ـ  راشدين و حضرت عبداهللا بن عباس و حضرت عبداهللا بن مسعود  ر بـوده و يـا از   براب
 آنها برتر بوده اند.

 آوري قرآن تالش در جهت جمع

اي انجام  آوري قرآن خدمات شايسته عدة كمي آگاه هستند كه حضرت عايشه در جمع
داده و مقام بلندي در اين امر مهم داشته اند، حضرت ام المؤمنين در نماز تهجد شريك و 

شد و  هاي بلند قرآن تالوت مي ز سورهبودند كه در اين نما صهمراه حضرت رسول اهللا 
بيشتر قرآن نيز در حجرة ايشان نازل شده بود، از اين رو اياشـن اولـين شـنوندة قـرآن و     
اولين شاهد اُسوة حسنه بودند. پس از رحلت پيامبر اكرم ايشان يـك نسـخة قرآنكـريم را    

دريـن قـرآن   ناميدنـد و   كردند كـه آن را مصـحف مـي    آوري كرده و آن را حفظ مي جمع
كـرد.   هائي هم نوشته شده بود و اكثر سنَدهاي اين مصحف شريف كار متن را مـي  حاشيه

در صحيح بخاري نقل شده كه شخصي از عراق به حرَمين آمد و به خـدمت ام المـؤمنين   
خواهي بـداني؟ گفـت: در    رفت و از مصحف مبارك پرشش كرد. ايشان پسريدند چرا مي

ها و در قرائت اختالف شديدي بروز كرده، لـذا   بودن سوره پسعراق در ترتيب و پيش و 
خواهم با مصحف شما تطبيق كنم و تصحيح نمايم. ايشان موضوع را به خوبي روشـن   مي

هاي قرآن مقدم و مؤخر شـود ايـرادي نـدارد.     كرده و نشان دادند كه اگر در قرائت سوره
دلنشيني شرح داده و مسائل آن  ايشان همچنين موارد مشكل قرآن و غرائب قرآن را بنحو

 اند. خيرة گرانبهائي به يادگار گذاشتهرا حل كرده و براي امت اسالمي ذ



 
 

 

 ظهور اضطراب

داماد محبوبِ رسول خدا حضرت عثمان بر مسند خالفت  بعد از عمر فاروق اعظم 
نشستند. ايشان هم مانند سلَف خود حضرت عمر، براي حايشه و ازواج مطهرات حقـوق  

بـا شـكوه بسـيار همـراه بـود و فتوحـات        اليانه برقرار كردند. دوران خالفت عثمان س
سـازي بـراي    اسالمي ادامه داشت. لكن در همين زمان منافقان نيز مشغول توطئه و زمينـه 

هـاي سياسـي شكسـت خـورده و      هـا و گـروه   اغراض و مقاصد سوء خود بودند، يهودي
وة مخفيانه و منافقانه را انتخاب كردنـد، در دورة  كه شي صشدة آنها در زمان پيامبر  ذليل

حضرت عثمان كه فتوحات اسالمي بر و بحر را فرا گرفته و در همه جا و لوله به پا كرده 
بود و پرچم اسالمي در گوشه و كنار جهان برافراشته شده بود، سر برآوردند تـا آتـش در   

مل بپوشانند برنامة اين منافقين ايـن  خانة اسالم بزنند و خوابي را كه ديده بودند جامعه ع
شايعه پراكني كنند و مقـام و منزلـت آنهـا را پـايين      بود كه در مورد اصحاب بزرگوار 

هاي ديـن   بياورند و مسلمانان را به جان هم بياندازند تا ريشه اسالم را سست كنند و پايه
انسته اند انجام دهنـد  نتو صخدا را ويران نمايند و كاري را كه در دورة حيات نبي اكرم 

درين دوره انجام دهند و باالخره هم توانستند شورشي برپا كنند و چند مسلمان ناآگـاه و  
 دل را هم كه از جريانات پشت پرده بيخبر بودند درين ماجرا آلوده نمودند. ساده

براي ملت اسالم چه روزِ شوم و نَحسي بود، آن روز كه داماد نبي اكرم، مجسمة حلـم  
پـس از چهـل روز محاصـره و در     يا، فاتح شام و روم، جامعِ قرآن سيدنا عثمـان  و ح

اي از منافقين كه از پشت خانـه   نگهبانِ منزل بودند، به دست عده بحالي كه حسنَين 
داخل حيات مبارك شده بودند جام شهادت نوشيدند، در آن وقت زوجة با وفـاي ايشـان   

از منافقين با شمشير به ايشان حمله كرد و انگشـتان   حضرت نائله براي دفاع آمد كه يكي
 دست ايشان را قطع نمود.
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محل اَمـن و آرامـش بـود، در اثـر ايـن مـرگ        صشهر مدينه كه از عهد رسول خدا 
دردناك پاره پاره شد و از ديوارهاي آن فرياد و فغان برخاست. چنين وحشيگري انسـاني  

نساني را كه حاضر به جنگ با منافقين نشـد و بـه   را تا آن روز فَلَك نديده بود كه چنين ا
محافظانِ خود اجازة برخورد و جنگ را نداد با آن وضع دردناك به قتل برسانند و شـهيد  

 كنند.
ايشان در آخرين مرحلة زندگي خود بر باالي بام منزل رفته و سخنراني كـرد كـه هـر    

ا سخنان ايشان در دلِ منافقان كه كند، ام گناهي و مظلوميت او را ثابت مي كلمة آن دليل بي
زدن اساس اسالم را داشتند هيچ اثري نكرد، امام مظلوم در قسمتي از سخنراني  قصد برهم

اگر شما جمع شده ايد كه مرا به قتل رسانيد، يقيناً بدانيد كه اگر امـروز مـن   «خود گفتند: 
ايشـان كـامالً بـه    و اين گفتـة  » شهيد شوم، شما هرگز در يك صف نماز نخواهيد خواند

اثبات رسيد. امنيت و وحدت امت اسالمي از بين رفت و مسلمانان دشمن يكديگر شدند 
نيـز از فتنـه    لو آتش خونريزي به همه جا رسيد. كبار صـحابه و نـور چشـم فاطمـه    

نياسودند. گوئي شهادت عثمان، شهادت اتحاد مسلمانان بود كه تا امـروز هـم وحـدت و    
نان برقرار نشده و نخواهد شـد. در عكـس العمـلِ ايـن واقعـه چنـان       يگانگي ميان مسلما

طوفاني برخاست كه زبان از گفتن آن ناتوان است، مانند حوادث هولناك جمل و صـفّيِن  
 و دشت كربال.

 جنگ جمل

بعد از شهادت امام مظلوم در گوشه و كنار دنيا داد خواهي برپا شد، به خصوص اهـل  
اندوه فرياد قصاص و انتقام برآوردنـد و آتشـي بپاشـد كـه از يـك      شام كه از فرط درد و 
داد. حضرت عايشه كه اين ماجرا را ديدند و از عواقـب وخـيم آن    طوفان مرگبار خبر مي

كردن فتنه قيام كنند و حضـرت زبيـر و گلچـه     نگران بودند، تصميم گرفتند براي خاموش
ايشـان همـراه شـدند، در آن موقـع      نيز با صشهسواران اسالم و ياران بزرگ رسول اهللا 

حضرت عايشه براي حج به مكه رفته بودند و هنوز از حج باز نگشته بودند كه خبر ايـن  
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واقعة جانكاه بگوش ايشان رسيد. لذا ايشان از همانجا همراه تعدادي از فرزندان روحـاني  
اني خـود  خويش به عزم بصره حركت كردند و هزاران نفر از مسلمانان كه با مـادرِ روحـ  

عقيده بودند، در ركاب ايشان عازم بصره شدند و سـاير ازواج مطهـرات نيـز تـا چنـد       هم
اي عظـيم   فرسخ به عنوان بدرقه ايشان را همراهي نمودند، در ميان آن گروه شور و ولولـه 

ها نگران بود. در اين باره مورخين آراء مختلف دارنـد و   ها گريان و قلب برپا بود و چشم
ها بر اين عقيده اند كه هريك از دو طرف قصد داشت طرف ديگر را شكست  مثالً بعضي

داده و از بين ببرد، ولي نظرِ معتدل و ميانه اين است كه ام المؤمنين به خاطر مهر مـادري  
را  رفته و ايشان را قانع كنند كه قاتلين عثمـان   در نظر داشتند كه نزد حضرت علي 

حضرت علي جمع شده بودند از خود برانند، به طـوري   كه به خاطر حفظ خود گرداگرد
كه وقتي ايشان نزديك بصره رسيدند، سخراني كردند و فرمودند: به خدا قسـم اشخاصـي   
كه با من هستند چيزي پنهان ندارند و مادرِ حقيقي همه چيزي از فرزندانش پنهان نـدارد.  

حرم محترم است فتنه بپا  موضوع اين است كه باغيان دست به سركشي زده، در مدينه كه
گناه اسـالم را   كرده اند. و بنابراين، به لعنت خدا گرفتار شده اند و عالوه بر اين خليفة بي

ام كـه بـه    به قتل رسانده و خونِ معصوم را حالل شمرده اند و من براي اين به اينجا آمده
د و چه خطـري  مردم بگويم آناني كه ما پشت سر گذاشته ايم چه جرايمي مرتكب شده ان

  از آنها متوجه است.

ثِ�ٖ ﴿ ََ ۡوَ  َّ َخۡ�َ ِي  َّ َ ٱ�ّ ِسإ ّمَِ  َۡ ٰ  َت ََ ۡو �ِۡص
َ
ُروٍف أ َۡ ۡو َم

َ
ٍِ أ قَ َُ ََ ِ َر ب ََ َ

َۡ أ َّ َم ِ  ﴾هُٰهۡم �
 .]114[النساء: 

خيزد، مگر كسي كـه بـه صـدقه و كـارِ نيـك و       يعني از سخنان درگوشيِ آنها سودي برنمي«
ما براي دعوت به اصالح بيرون آمده ايم كه اين حكم خداونـد   .»يان مردم امر كنداصالح م

بر هر كوچك و بزرگ است، و مقصد ما اين است كه شما را براي نيكي آماده كنـيم و از  
شود و تاريخ نيز  بدي باز داريم. از اين سخنان مادرِ امت چيزي غير از اصالح فهميده نمي

نگ و جدال بسيار اجتناب نموده و تا جائي كـه امكـان داشـت    گواه است كه ايشان از ج
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كوشش كردند تا با حضرت علي از طريق گفتگو به مصالحه برسند و نزديك بود كه كـار  
دانستند كه صلح حضرت علي با حضرت عايشه به  به مصالحه برسد، اما چون منافقين مي

ضرت عايشه حمله كردنـد  معني مرگ و نابودي آنهاست، لذا در تاريكي شب بر لشكر ح
 و مذاكرات صلح را با شكست روبرو كردند.

وقتي كه ام المؤمنين فهميدند كه جنك شروع شده است با مشورت قاضـي بصـره در   
هودج آهني خود نشسته، به ميان هردو لشكر آمدند و طلحـه و زبيـر دو صـحابي جليـل     

ر حضرت علي كرم اهللا وجهه به با ايشان همراه بودند، از جانب ديگ صالقدر رسول اهللا 
دنبال آن دو بزرگوار فرستادند و هنگامي كه ايـن سـه صـحابي جليـل القـدر در جلـوي       
يكديگر ايستادند فرياد از سينة روزگار برخاست كـه چگونـه قهرمانـان بـدر و حنـين بـا       
يكديگر روياروي شده و به جنگ و جدال پرداخته ند، مـذاكرة در ميانـة جنـگ، اگرچـه     

منافقين و توطئه بني اميه را برمال و آشكار ساخت و سبب شـد تـا طلحـه و زبيـر     دست 
شدن هـدايت و فرمانـدهي جنـگ از     گيري نمايند، لكن خارج از صحنة جنگ كناره ب

دست رهبران دو سپاه سبب شد تا تاريخ اسالم از خون هزاران گويندة ال اله اال اهللا رنگين 
سر بـر كـف نهـاده و در اطـراف      صحرم نبوي  شود و نوجوانان شيردل براي حفاظت

شتري كه مادرِ روحـاني آنهـا بـرآن سـوار بـود، جمـع شـده و بـا تيرهـا و شمشـيرهايِ           
 آوران به زمين افتاده و جام شهادت سر دهند. حمله

در اين واقعه اگر كسي خوشحال بود منافقين سبائي فزندان ابن سبا بودند كه از همان 
زدنِ خانة اسالم بودند، قلب و جگر حضـرت عايشـه و حضـرت     شاول اسالم در فكر آت

از اين حادثة دردناك پاره پاره بود، وقتي كه سرِ حضرت زبير را با شمشير ايشان  علي 
هاي ايشان گريان شد و با گريه فرمودنـد: آه، ايـن    به خدمت حضرت علي آوردند، چشم

ادنـد، و وقتـي جسـمِ حضـرت     همان شمشير است كه بارها آسيب را به جهنم بشـارت د 
ها بارها تيربارانِ كفـار را   طلحه را آوردند دست ايشان را بوسيده و فرمودند كه اين دست

دور كرده است. حضرت عايشه تا وقتي كه زنـدگي بودنـد از ايـن حادثـة      صاز پيامبر 
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 افتادنـد لـرزان شـده و    خوردند، و بعضي اوقات كه بياد آن منظره مي بار افسوس مي خون
 شد. كردند كه چهرة مبارك از اشك تَر مي آنقدر گريه مي

به هرحال، آتش اين فتنه را منافقين سبائيه (پيروان ابن سبا) روشن كردند تا ميان مادر 
در آن وقت كه با نـام خـوارج    و فرزند جدائي اندازند و بعضي از همين قاتلينِ عثمان 

خواسته اند  ي تهمت زدند كه ايشان ميبه مقابلة حضرت علي بيرون آمدند، بر حضرت عل
 مادر روحاني خود را كنيز سازند.

دامن حضرت علي و حضرت عايشه از اين خونريزي پاك است، و تمـام گنـاه قضـيه    
زدن بر اسالم بودنـد، در واقعـة جمـل     زير سرِ منافقان است كه شب و روز در فكر ضربه

شدنِ  گويند: بيرون ر آنطور كه مخالفين ميهيچ تهمتي متوجه مادر و فرزند نيست، زيرا اگ
حضرت عايشه خالف آية قرآن است، و جنگ با امير وقت هم خالف ديـن اسـت، ايـن    
اعتراض بر حضرت علي هم وارد خواهد بود كه چرا با مادرِ خود بجنگ پرداختند، ولـي  

ين همانطور كه به روشني گفتيم مقصد و مقصود هر دويِ آنهـا مصـالحه بـود، و بـه همـ     
جهت بود كه بعد از واقعة جمل ميان مادر و فرزند روابط خوب برقرار گرديد. و جـوابِ  
ايراد اول يعني خروج از خانه هم اين است كه قرآن خروجِ زن را براي امـور دينـي منـع    

دانسـتند كـه    نفرموده و درين جا حضرت ام المؤمنين طبق بيعت رضوان فريضة خود مـي 
كه از صورت حال آگاه بودند دور ايشـان   كنند و تمام اصحاب  براي اصالح امت قيام

دانستند كه امت اسالم را از گروه باغي نجات دهند، و چـون   جمع شده و فريضة خود مي
مكه براي اين حركت مناسب نبود، به سوي بصره حركت كردند، زيرا در آن شهر گروهي 

خته بودند و نظر حضرت عايشه ايـن  از منافقين سبائي جمع شده و آنجا را مركز خود سا
بود كه اگر كار بصره را اصالح كنند، يك مركزِ منافقين سبائي را درهـم شكسـته و بعـداً    

در  لهاي مقيم كوفه خواهد رسيد، مـورخين نوشـته انـد كـه ام المـؤمنين      نوبت باغي
يشـان  بيرون بصره قيام كردند و بعد از سخنراني ايشان عدة زيـادي از اهـالي بصـره بـه ا    

 پيوستند.
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حضرت علي عبداهللا بن عامر را بركنار كرده و به جـاي ايشـان عثمـان بـن حنيـف را      
حاكم بصره قرار داده بودند، ايشان با اصحاب مشورت كردند كه چه بايد كرد. عمران بن 
حصين و هشام بن عامر انصاري نظر دادند كه در اين وضـع سـكوت بهتـر اسـت، ولـي      

م بن جبله خاموش نشد و بـه فسـادانگيزي خـود ادامـه داد و قصـد      ها حكي سردارِ سبائي
اسائه به ام المؤمنين كرد. يكي از زنانِ با وفاي اسالم رو به او كرد و گفت: دهانت را ببند. 
آن مرد برافروخته شد و آن زن عفيفه را با تيغ به قتل رساند. در اين موقع اصحابِ جمـل  

هائي را كه به مدينه حمله برده بودنـد و در بصـره باشـند     غياعالن كردند كه هركس از با
حاضر گردانند،  مردم بصره گروهي باين طرف و گروهي بـه آن طـرف پيوسـتند كـه در     
نهايت به شكست عثمان بن حنيف حـاكم بصـره انجاميـد. و بعضـي از منـافقين نيـز بـه        

(سرانجام عمل خويش رسيدند
6F

بـه بصـره تشـريف    . بعد از اين حضرت علـي از مدينـه   )1
ها همراه ايشان آمده بودند. دريـن موقـع بـه جـاي جنـگ       آوردند، تعداد زيادي را سبائي

هاي مجاهد كبير حضرت قَعقـاع بـن    شروع به مذاكرات و گفتگو كردند و در اثر كوشش
هـا   را از صـف  ها برطرف گرديد و قرار شد كه قاتالنِ عثمان  عمرو تميمي سوء تفاهم

و هردو طرف آنها را سركوب كنند. حضرت علي، حضرت عبداهللا بن عباس  بيرون آورده
را به نمايندگي فرستادند و حضرت طلحه فرزند خود محمد را نزد حضرت علـي روانـه   

ابن تيميه عينا نقل شـده   لسنةكردند، اين ماجرا در تواريخ ابن كثير، ابن خلدون و منهاج ا
 است:
ل فريق بأصحابه من اجليشني، فلام أمسوا بعث فاطمئنت النفوس وسكنت، واجتمع ك«

ٌّ عبد اهللا بن عباس إليهم وبعثوا حممد بن طلحة السجاد إىل عيل وعولوا مجيعا، عىل  يلِ عَ

الصلح وباتوا بخري ليلة مل يبيتوا بمثلها للعافية وبات الذين أثار أمر عثامن برش ليلة مل يأتوها 

ون ليلتهم كلها حتى امجعوا عىل انشاب احلرب قط قد أرشقوا عىل احلصكة وجعلوا يتشاور

                                           
 .180 – 175/  5تاريخ طبري  -1



 59 لعائشه أم المؤمنين زندگاني ملكة عفّت 

 

يف الرس واستمروا بذلك خشية أن يفطن بام حاولوا من الرش فغدوا مع الغلس وما شعر هبم 

 .)7F1(»جرياهنم انسلوا إىل ذلك األمر انسالال
ها مطمئن شد و آرام گرفت و هريك از دو لشكر با يارانِ خـود گـرد آمدنـد،     پس دل

ت علي، عبداهللا بن عباس را نزد آنها فرستاد و آنـان محمـد بـن    پس به هنگام شب حضر
طلحه سجاد را نزد علي فرستادند، و همگي بر صلح اتفاق كردند و خوابيدند، بـه خـوبي   
شبي را كه نخوابيده بودند به آن راحتي، و آنهايي كـه عليـه حضـرت عثمـان قيـام كـرده       

د، سپري كردند، چون هالكت خود را بودند، بدترين شبي را كه چنان شبي نگذرانده بودن
كردن در تمام شب پرداختنـد، تـا آن كـه بـر بـرانگيختن       ديدند، لذا به مشورت نزديك مي

جنگ در پنهاني اتفاق كردند و از ترس آن كه بـر قصـد و نيـت بدشـان مطلـع نگردنـد،       
دند و هاي آنها از آنها باخبر نشـ  مخفيانه در تاريكي شب برخاستند به صورتي كه همسايه
 با رفتني پنهان و مخفيانه به سوي آن كار حركت كردند.

گرايانه كه به ظاهر برنامة آن در هردو لشـكر مقابـل عملـي     بعد از شروع حملة توطئه
شد، به حضرت علي گفته شد كه اصحاب جمل شبانه حمله كرده اند، و حال آن كه ايـن  

عنوان خيرخـواهي در زيـر سـاية     سراسر دورغ بود، چون كه مهاجمان سبائي كه ظاهراً به
خواستند كه ميان حضرت علي و اصحاب جمل صـلح   حضرت علي جا گرفته بودند نمي

برقرار گردد و حضرت علي آمادگي براي قتل منافقان را داشتند و از طرف ديگر اصحاب 
جمل به اين اشتباه افتاده بودند كه شايد از طرف حضرت علـي اجـازة جنـگ داده شـده     

 ا بر اثر اعمالِ منافقين هردو گروه به جنگ پرداختند.باشد، لذ
خواستند  گردد كه قصد اصحابِ جمل فساد نبود و آنها مي از آنچه گفته شد، معلوم مي

ها نجات دهند و اگر آن فضاي مصـالحه و سـازش كـه قبـل از      كه امت اسالم را از باغي

                                           
 – 588/  1، و تاريخ ابن خلدون 241. 325/  3 منهاج السنةو  229/  7، البداية و النهايةابن كثير،  -1
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ماندند و باهم درگير  مييافت و لشكرها در جاي خود  شروع جگ وجود داشت، ادامه مي
شـد، امـا    كردند و تاريخ امت عـوض مـي   ها فرصت و فريبكاري پيدا نمي شدند باغي نمي

 آنچه شُدني بود شد.
ها بود، ولـي مخـالفين اسـالم و     آمدن ام المؤمنين براي مصالحه و سركوبي باغي بيرون

به مادر مؤمنان گفتـه  ها، اين واقعه را تحريف كرده و الفاظ ناشايست نسبت  پيروان سبائي
اطالعـي از حقـايق تـاريخي اسـت، مـثالً       اند كه تمام گفتارهاي آنها در اثر ناآگاهي و بي

گويند كه قصد از اين خروج، قصاص نبود، بلكـه خالفـت حضـرت علـي بـر ايشـان        مي
 خواستند طرفداران خود را به خالفت برسانند. ناگوار بود، يا اين كه مي

 نويسد: ب فتح الباري ميحافظ ابن حجر در كتا
دٌ مـنهم « ا أَحَـ وْ عَـ ال ادَّ ةِ وَ الفَـ ِ لِيّـا يفِ اخلْ ا عَ وْ عُ هـا نَـاََ عَ نْ مَ مَ لْ أَنَّ عايشه وَ نْقُ ْ يَ داً ملَ إِنَّ أحَ

ةَ  الفَ هُ اخلِ  .)8F1(»لِيُولُّوْ
همانا هيچكس نقل نكرده است كه عايشه و كساني كه بـا ايشـان بودنـد بـا خالفـت علـي       «

 .»ند، و هيچ يكي از آنها ادعاي رسيدن به خالفت را نداشته استا مخالف بوده
ساخته شده و بعضي روايات كه امروز  تمام اين تصورات از جانب دشمنان صحابه 

كنند راويان آنها سبائي (پيروان ابن سبا) هستند، بلكه در واقع قصد آنها از  بآن استدالل مي
ينده از تكرار آن حوادث جلوگيري شـده و  خروج اين بود كه قصاص گرفته شود تا در آ

 امور امت و دولت بهتر اداره شود، ابن تيميه در منهاج السنه گويد:
ىلَ الْـ « قُـوا عَـ فَ دِ اتِّ ِمُ قَـ إِهنَّ مْ فَـ هِ ِيـارِ ت ال اخْ هِ وَ يـارِ تَ ِ اخْ غـريْ لِ بَ مَـ َ بَ اجلْ رْ لكِنَّ حَ ةِ ـوَ حَ لَ صْ مَ

ثْمَ  ةِ عُ لَ تَ ىل قَ دِ عَ وْ دُ ةِ احلُ ِقامَ إ مــوَ راً كَ نَـةِ آخِـ تْ ةِ الفِ امَـ ِقَ ىلَ إ ةُ عَـ لَـ تَ قَ ئَـتِ الْ تَوا طَ ا ـانَ فَ هَـ وْ امُ قَ ا أَ

الً  وَّ  .)9F2(»أَ
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و بدون اختيار اصحاب جمل بود، زيـرا آنهـا توافـق     ولي جنگ جمل بدون اختيار علي «
كردن حد شرعي بر كشندگان عثمان، پس توطئه كردند كشندگان عثمـان   كردند بر صلح و جاري

 .»ر ايجاد فتنه در پايان هم چنانكه ايجاد كردند فتنه را در آغازب
هـاي منـافقين    گردد كه واقعة جمل بر اثر بـازيگري  از مجموع آنچه نقل شد معلوم مي

 روي داد و حضرت علي و اصحاب جمل از آن بري هستند.





 
 

 

 پس از جمل بتعامل حضرت عايشه و حضرت علي 

كند ميان حضرت عايشه و حضرت علي  بت ميآوريم كه ثا در اينجا مطالبي مي
كدورتي نبوده و آن بزرگواران نسبت به يكديگر اعتماد و وثوقَ علمي و عملي داشته اند. 

التَّواقيت في «امام احمد در مسندات مرتضوي و امام مسلم در صحيح شريف در بابِ 
لْ «نقل كرده اند كه » المسح أَ الَ سَ انِئٍ قَ نِ هَ حِ بْ يْ َ نْ رشُ نِ الْ عَ ةَ عَ ائِشَ ِ ـتُ عَ نيْ فَّ ىلَ اخلُْ حِ عَ سْ مَ

ولِ اهللاَِّ  سُ عَ رَ افِرُ مَ سَ انَ يُ نِّى كَ ا مِ ذَ َ مُ هبِ لَ عْ هُ أَ إِنَّ ا فَ لِيّ لْ عَ الَتْ سَ قَ لِيّا صفَ أَلْتُ عَ سَ الَ فَ   قَ

 ِ ولُ اهللاَّ سُ الَ رَ الَ قَ قَ نَّ وَ  صفَ يَالِيهِ لَ امٍ وَ يَّ ةُ أَ ثَ الَ افِرِ ثَ سَ مُ ةٌ لِلْ لَ يْ لَ مٌ وَ وْ يمِ يَ قِ مُ  .)10F1(»لِلْ

كشيدن بر موزه پرسيدم، پس گفـت: از   از شُريح بن هاني كه گفت: از عايشه از مسح«
 صعلي بپرس، زيرا كه او به اين مسئله از من داناتر است، چون او بيشتر با رسول خدا 

سافر فرمودند: براي م صسفر كرده است، گفت پس از علي پرسيدم؟ گفت: رسول خدا 
 .»سه روز و سه شب و براي مقيم يك روز و يك شب مسح بر موزه جايز است

حكم روزة آن روز را  گرفتن روز عاشورا كه حضرت علي  همچنين در مسئلة روزه
پرسند كه اين حكم را چه كسي بيان كـرده اسـت؟    بيان فرموده بودند، حضرت عايشه مي

گويد كـه ايشـان سـنت     عايشه مي ، آنگاه حضرتاهل مجلس گفتند كه حضرت علي 
در بـاب  » أإلسـتيعاب «دانند. ابـن عبـدالبر در كتـاب     را بيشتر از همة مردم مي صپيامبر 

 مربوط به علي بن ابي طالب ذكر كرده است:
، أَما « ٌّ يلِ ، قالت: عَ ؟ قالوا: عيلٌ وراءَ اشُ مِ عَ مْ لِيَوْ تَاكُ فْ نْ أَ الَتْ عائشة: مَ : قَ الَ نْ جرب قَ عَ

هُ  نَّة إِنَّ مُ النَّاسِ بالسُ لَ َعْ  .)11F2(»ألَ

                                           
 .702/  2 فضايل الصحابة، 96/  1مسند احمد  -1

 .40/  3االستيعاب،  -2



 لعائشه  أم المؤمنينزندگاني ملكة عفّت   64

 

از جبر كه گفت: عايشه پرسيد: چه كسي شما را براي روز عاشورا فتـوا داده اسـت؟   «
 .»ترين مردم به سنت است گفتند: علي. گفت: همانا او آگاه

الَتْ قِيْلَ لعايشه إِنَّ عَ «و در كنز العمال چنين آمده است:  ةَ قَ اجَ جَ ةَ بِنْتِ دَ َ رسْ نْ حَ اً عَ يَّ لَ

نَة قيَ بالسُ نْ بَ مُ مَ لَ وَ أَعْ الَتْ هُ وراء  قَ اشُ مِ عَ وْ يَامِ يَ رَ بِصِ مَ  .)12F1(»أَ

از حسره دخترِ دجاجه كه گفت: به عايشه گفته شـد كـه علـي فرمـان بـه روزة روز      «
 .»ترين باقي ماندگان به سنت است عاشورا داده است. عايشه گفت: او آگاه

گروهي به سرپرستي محمد بن ابـي   حضرت علي  در پايان جنگ جمل هنگامي كه
بكر و فرزندانش حسن و حسـين مـأمور رسـاندن حضـرت عايشـه بـه مدينـه نمـود، ام         

اي كاش خداوند بيست سال پـيش از   –المؤمنين عايشه ضمن اظهار ندامت از اين واقعه 
روي بر برخي  گفت: فرزندانم برخي از ما از راه كوتاهي يا زياده –اين جانم را گرفته بود 

هايي كـه بـه وي رسـيده اسـت، بـر       ديگر عتاب كرده ايم، لذا هيچكس به خاطر ناراحتي
ايسـتاده بـود انـداخت و بـه      ديگري تجاوز نكند. سپس چشمش را به جايي كه علي 

به خدا قسم بين من و علي در قديم مطلبي جز آنچـه كـه بـين    «گفته اش چنين ادامه داد: 
». باشد وجود نداشته است و در نظـر مـن او از نيكـان اسـت     زن و خويشان شوهرش مي

مردم «هنوز علي اين سخن را از وي نشنيده بود كه جمعيت را مخاطب ساخته، و فرمود: 
به خدا قسم راست گفت و نيك گفت بين من و او چيزي جز آن نبوده است، و در دنيا و 

 .)13F2(»آخرت همسر پيغمبرتان است
د در بارة شركت در جنـگ جمـل و ايـن سـخن كـه      با گرية خو لحضرت عايشه

داشتم خداوند پيش از اين جانم را گرفته بود، توبه خود را آشكار ساخت و با  دوست مي
نشـان داد. حـافظ بيهقـي و حـافظ      صسخنان فوق ارادت خود را نسبت به داماد پيامبر 
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كـرد و   از خـوارج يـاد   صكننـد: پيـامبر    روايت مي لابوبكر بزار از حضرت عايشه 
دهـد ديـدم علـي آنـان يعنـي       كشد، و ادامـه مـي   فرمود: بدترين از امتم را بهترين امتم مي

(كشد اصحاب نهروان را مي
14F

1(. 
رفـتم و   لكند كه گفت: همراه پدرم نزد عايشـه   ابويعلي از جميع بن عمير نقل مي

 نديـدم و  صسؤال كردم، گفت: من مردي را عزيزتر از او نـزد رسـول خـدا    از علي 
(ام همچنين زني را عزيزتر از زنش نزد رسول خدا نديده

15F

كند  . و در روايتي ديگر نقل مي)2
 صوارد شدم و از محبوبترين انسان نـزد رسـول خـدا     لام بر عايشه  كه همراه عمه

بـود   ل، فاطمه صفرمود: محبوبترين انسان نزد رسول خدا  لسؤال كردم عايشه 
نـزد   يعنـي حضـرت علـي     ل: شـوهر فاطمـه  و چون از مردان سؤال نمودم، فرمود

 –ام نزد عايشه رفتنـد   رسول محبوبترين مرد بود، و در روايتي ديگر گويد كه مادر و خاله
گفتند، حال از علي برايمان بگو، عايشه گفت: از چه چيـز بزرگـي    –گويد  تا آنجا كه مي

در  صل خدا بود كه جان رسو صپرسيد؟ از مردي كه اينقدر متصل به رسول خدا  مي
دست علي ريخت، و علي دست خود به صورت ماليد، و چون در محل دفـنش اخـتالف   
كردند فرمود: بهترين نقاط زمين براي دفن يك پيغمبر همان نقطه ايست كه در آن قـبض  

دانـي، چـرا بـر او     ام پرسيدند: تو كه علي را آنقـدر بـزرگ مـي    شود، مادر و خاله روح مي
شود، و من االن  رويش كشيدي؟ گفت: كاري كه بايد بشود ميخروج كردي و شمشير به 

دادم كه ايـن پـيش    كنم اي كاش آنچه بر روي زمين است مال من بود، و من مي آرزو مي
(آمد آمد پيش نمي

16F

3(. 
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گفـتم: رسـول    لكند كه به ام المؤمنين عايشه  همچنين سيوطي از عروه روايت مي
. گفتم: پس چـرا بـر   : علي بن ابي طالب خدا چه كسي را بيشتر دوست داشت، فرمود

عليه آن قيام نموديد؟ فرمود: چرا پدرت با مادرت ازدواج نمود؟ گفتم: تقدير الهـي بـود،   
(فرمود: اين امر هم تقدير الهي بود

17F

1(. 
شود كه ميان صديقه بن صديق و علي مرتضي اندك رنجشـي   از اين حقايق معلوم مي

بود، آنطوري كـه بعضـي از    و علوي نزاع و مخالفت مي نبوده، و اگر ميان خاندان صديقي
كنند، پس چگونه ميان آنها اينگونه احترام و اعزاز  گروهاي شيعه شفاهاً و كتاب مطرح مي

 برقرار بود؟! و پيوندهاي خويشاوندي صورت گرفت.
و  تر است، دانند كه براي زن در نماز تَستُّر و پوشيدگي از هرچيز ديگر الزم مطلعين مي

) آمده است، اما اين سـؤال  128اهميت اين مسئله در كتاب عبدالرزاق (جلد سوم صفحة 
را هم حضرت عايشه از حضرت علي مرتضي پرسـيدند و آن حضـرت جـواب مفصـلي     

 قرار گرفت. لدادند كه مورد تصديق صديقه 
بيان شده،  همچنين از طرف حضرت عايشه سخنان دعا و ثنا در حق حضرت علي 

 مسندات علي مرتضي آمده است: 87و  6در مسند احمد جلد اول صفحات  چنانكه
م« : فَ الَتْ مَ ـَقَ يْهِ كَ لَ امَ عَ نيَ قَ ٍّ حِ ىلِ لُ عَ وْ : ـا قَ ولُ قُ تُهُ يَ عْ مِ : سَ الَ ؟ قَ اقِ رَ لُ الْعِ مُ أَهْ عُ زْ ا يَ

 َ ريْ الَ غَ هُ قَ نَّ نْهُ أَ عْتَ مِ مِ لْ سَ : هَ الَتْ ولُهُ  قَ سُ رَ ُ وَ قَ اهللاَّ دَ لْ  صَ : أَجَ الَتْ مَّ الَ  قَ هُ : اللَّ الَ ؟ قَ لِكَ ذَ

يْئاً يُ   شَ رَ هِ الَ يَ الَمِ نْ كَ انَ مِ هُ كَ ِنَّ ، إ نْهُ ُ عَ َ اهللاّ يضِ لِيّا رَ ُ عَ مُ اهللاَّ حَ رْ ، يَ هُ ولُ سُ رَ ُ وَ قَ اهللاَّ دَ بُهُ صَ جِ عْ

كْ  اقِ يَ رَ لُ الْعِ بُ أَهْ هَ يَذْ ، فَ ولُهُ سُ رَ ُ وَ قَ اهللاَّ دَ الَ صَ هِ ىفِ إِالَّ قَ يْ لَ ونَ عَ يدُ زِ يَ يْهِ وَ لَ ونَ عَ بُ ذِ

يثِ  دِ َ  .»احلْ

عايشه پرسيد، پس سخن علي وقتي كه اهل عـراق در برابـر او ايسـتادند، چـه بـود.      «
گفت: صدق اهللاُ ورسولُه، عايشه پرسيد آيـا شـنيدي    گفت: (آن مرد) كه شنيدم كه علي مي
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. گفت: آري، صدقَ اهللاُ ورسولُه، خدا بر از او كه سخني غير از اين بگويد؟ گفت: نه بخدا
ديد كه او را بشـگفت   رحمت كند، همانا اين سخن او بود كه هر وقت چيزي مي علي 

هـاي او   بندند و در گفتـه  گفت: صدقَ اهللاُ ورسولَه و اهل عراق بر او دروغ مي آورد مي مي
 .»افزايند مطالبي مي

گويد: چند نفر در خدمت حضرت عايشه بـوديم   خالصة ماجرا اين است كه راوي مي
كه عبداهللا بن شداد از عراق وارد آن مجلس شد. صديقه بنت صديق گفتند كه من در بارة 

كنم، و تو از روي حقيقـت   كساني كه حضرت علي آنها را به قتل رساندند از تو سؤال مي
واقعه را صحيح خواهم جواب خواهي داد. عبد اهللا گفت: آري، براي چه بيان نكنم. عيني 

گفت، سپس ادامه داد كه وقتي در ميان حضرت علي و معاويـه مـذاكرة صـلح شـد و دو     
حكَم تعيين شدند، پس هشت هزار نفر از قاريان قرآن برخالف حضرت علـي در محلـي   
موسوم به حرَوراء جمع شدند و آمادة جنگ گرديدند. سپس جريان جنـگ را نقـل كـرد.    

دند وقتي كه خوارج اهل عراق در مقابـل حضـرت علـي ايسـتادند،     حضرت عايشه پرسي
فرمودنـد: صـدقَ اهللاُ ورسـولُه.     گفتند؟ عبداهللا گفت: من شنيدم كه ايشان مي ايشان چه مي

حضرت عايشه پرسيدند كه شـما خودتـان شـنيديد كـه حضـرت علـي همـين الفـاظ را         
از حضرت علي نشنيدم. پس حضرت گفتند. عبداهللا گفت: من غير از اين كلمة ديگري  مي

ديدنـد، ايـن    آوري مـي  صديق گفتند: خدا اشان را رحمت فرمايد كه هروقت چيز شگفت
شد و حـاال اهـل عـراق و كوفيـان بـر       عبارت صدقَ اهللاُ ورسولُه بر زبان ايشان جاري مي

 گويند. ايشان تهمت دروغ زده و برخالف ايشان سخنان بسيار مي
ربوط به بعد از جنگ جمل اسـت، بـه طـور روشـن حسـنِ رابطـه و       اين روايت كه م

كند كه ميـان آنهـا رنجـش و     دهد و ثابت مي اخالص و خلوصِ مادر فرزندي را نشان مي
هـاي منـافقين و    انگيـزي  هـا و فتنـه   كدورتي نبوده و جنگي كه پيش آمد نيز بر اثر توطئـه 

 مخالفين بوده است.
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 ببشارت عبداهللا بن عباس 

هسـتند، و در خانـدان    پسر عموي حضرت علـي   بت عبداهللا بن عباس حضر
هاشمي مقام واالئي دارند. ايشان در آخرين بيماري حضـرت عايشـه بـه عيـادت ايشـان      

 رفتند، و مژدة بزرگي به ام المؤمنين داد، اصل روايت اينچنين است:
ربا فأرسلت إليه: إين أجد غام وك لاستأذن عىل عائشة  بأن ابن عباس «

فانرصف، فقال للرسول: ما أنا بالذي أنرصف حتى أدخل، فرجع الرسول فأخربها بذلك 

فأذنت له، فقالت له: إين أجد غام وكربا، وأنا مشفقة مما أخاف أن أهجم عليه، فقال هلا ابن 

يقول عايشه َوجتي يف اجلنة وكان رسول اهللا أكرم  صعباس فو اهللا لقد سمعت رسول اهللا 

 .)18F1(»أن يزوجه مجرة من مجر جهنم، فقالت: فرجت عني فرج اهللا عنك عىل اهللا من

در بيمـاري او   لاز عبداهللا بن عباس كه  او اجازه خواست كه به حضور عايشـه  «
برسد، پس عايشه پيام داد او را كه من غمزده و اندوهگين هستم، شما برگرديـد. عبـداهللا   

، مگر اين كه داخل شوم، پس عايشه بن عباس به قاصد گفت: من كسي نيستم كه برگردم
كنم و ترسناك هستم كه بعد از  او را اجازه ورود داد، و گفت: من احساس غم و اندوه مي

مرگ چه پيش خواهد آمد. پس ابن عباس به ايشان گفت: به خدا سـوگند كـه شـنيدم از    
ه فرمود: عايشه زوجة من است در بهشت. ابن عباس اضافه كرد ك كه مي صرسول خدا 
نزد خدا عزيزتر از آن است كه يك پاره از آتش جهنم به زوجيت ايشان  صرسول خدا 

داده شود. پس عايشه گفت: مرا از نگراني نجـات دادي، خداونـد تـرا از نگرانـي نجـات      
 .»دهد

 بهاي مادر و دختر (عايشه و فاطمه) دلبستگي

مـادر يـا يكـي از    در زندگي هر انسان بدترين موقع وقتي است كه ساية محبت پدر و 
 بالزهـراء  طمةآنها از سرش دور گردد و با ناپدري يا نامادري زندگي كند، حضرت فا
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در سن طفوليت بود كه مادر بزرگوارشان از دنيا رحت كرد و بر نور چشم خاتون بهشت 
 داغ يتيمي نشست.

همـه  بعد از اين واقعه پرورشِ ايشان به دست ساير ازواجِ مطهارت افتـاد و بيشـتر از   
حضرت عايشه صديقه كه در غم، شادي و شب و روز شريك و رازدار يكـديگر بودنـد،   

به نماينـدگي از طـرف سـاير ازواج     لدر وقتي كه فاطمه  لدر بارة محبت عايشه 
آمده بودند، حضرت رسول فرمودند كه اي نور چشم  صمطهرات به خدمت رسول اهللا 

داري؟ حضـرت فاطمـه راز سـخن     ت نميدارم تو دوس من، آيا كسي را كه من دوست مي
پدر بزرگوارشان را فهميده و سكوت اختيار كردند. اولين مسئله مهم كه براي سيده فاطمه 

بود. در هنگام عقد نكاح از  پيش آمد آغاز زندگي زناشوئي با علي بن ابي طالب  ل
ه الكبـري  تر خدمات مادر است، لكن افسوس كه مادر محترمة ايشان خديج همه چيز مهم

قبالً فوت كرده و نور چشم و شمعِ نبوت از سرپرستي مادرِ واقعي خـود محـروم بودنـد،    
ها بحمد اهللا كمتر از خدمات مادر واقعي نبود كـه ايـن خـدمات را     لكن خدمات نامادري

نيز در آن موقع قابل تحسـين اسـت، و همـة     شيعه نيز ذكر كرده اند، عمل خلفاء ثالثه 
كنـد كـه ميـان خلفـاء      قد حاضر و شهود عقد بودند و اين خود ثابت ميآنها در مجلس ع

از ابتدا تا انتها كـوچكترين رنجشـي نبـوده اسـت. خـدمات       و حضرت علي  ثالثه 
تـر اسـت، و ايـن خـدمات تـا       درين موقع از همه نمايان بعايشه صديقه و ام سلمه 

ن اهل تشيع هـم در كتـب   قيامت مثل خورشيد درخشان و تابان است و علماء و مجتهدي
توزي كه از اوالد سبائي به آنها رسيده، هرجا  خود اقرار كرده اند، اگرچه بعضي در اثر كينه

ـ فُال«هاي خود آورده اند، به جاي نام مبارك ملكة عفت  كه اين روايات را در كتاب را » ةِنَ
 اند. نوشته

كنم تا  رواياتي نقل ميمن در اين بحث از كتب اهل تشيع و اهل سنت به طور نمونه 
صاحب نظران خود قضاوت كنند و بر آنها روشن گردد كه خدمات بزرگوارانة مادر 
مؤمنين حضرت عايشه از روي خلوص و حسن نيت بوده، زيرا ايشان در گهوارة حق و 
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اول كسي بود كه به نداي  صداقت پرورش يافته اند. پدر بزرگوارش ابوبكر صديق
گفته و هميشه پروانة شمع رسالت بود. مادرش اُم رومان از  لبيك صپيغمبر اكرم 

خادمان بزرگ اسالم بوده و در خانوادة افضل الخالئق بعد االنبياء تربيت شده و تمام 
سالگي نرسيده  زندگي عايشه صديقه از جذبة همدلي اسالمي سرشار بود. هنوز به سن ده

آوري  اي جمع از معارف نبوت، گنجينهبود كه قدم به كاشانة نبوت گذاشت و با استفادة 
نمود كه تا قيامت امت اسالمي مرهون و ممنون ايشان خواهد بود، يكي از خدمات ايشان 

فهمد كه اين خدمات از  است، به طوري كه انسان نمي لجريان عروسي فاطمه الزهرا 
فاطمه اي را براي عقد نكاح  خانه صمادر واقعي بوده يا از نامادري. حضرت پيغمبر 

سپردند و  لنمودن آن را به حضرت عايشه و ام سلمه  معين كرده و آماده لالزهراء
اين دو به اتفاق يكديگر تمام كارها را به بهترين وجه انجام دادند، در اين باره به ترتيب 

گردد. روايت  از كتب شيعه و بعداً از كتب اهل سنت رواياتي براي صاحب نظران نقل مي
ابن «و روايت سوم از » امام شيخ طوسي«و روايت دوم از » خوارزمي مناقب«اول از 

 صگويند كه من حضرت علي را به خدمت پيغمبر  گردد. ام ايمن مي نقل مي» ماجه
فدخلت عليه وهو يف حجرة عايشه فقمن «خواندم. ايشان تشريف آوردند و فرمودند: 

 .»األرض حياء منهأَواجه ودخلن البيت وأقبلت وجلست بني يديه مطرقا إىل 

وارد شدم، در حالي كه ايشان در خانة عايشه بودنـد، زنـان ايشـان     صپس بر پيامبر 
برخاستند و داخل خانه شدند و من جلو آمدم و پيش روي ايشان نشستم و از شرم رويم 

 به طرف زمين بود.
 فرمودند: آيا دوست داريد كه شريك زندگي شما سيده فاطمه را روانـة  صنبي اكرم 

خانة شما كنيم؟ عرض كردم پدر و مـادرم فـداي شـما، اختيـار بـا شماسـت. نبـي اكـرم         
فرمودند: انشاء اهللا امشب يا فردا اقدام خواهم كرد. حضرت علي با شادي بسـيار از خانـة   
نبوت بيرون آمدند، سپس نبي اكرم به ازواج مطهرات دستور دادنـد كـه فاطمـه را بـراي     

وب بپوشانيد و عطر و گالب بزنيد و خانة عروسـي اش را  عروسي آماده كنيد، و لباس خ
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مرتب نمائيد و بهترين رختخواب را تهيه سازيد، پس ازواج مطهرات طبـق دسـت نبـوي    
(عمل كردند

19F

1(. 
 در همين موضوع در امالي شيخ ابوجعفر طوسي چنين آمده است:

سلمة وهـذه َينـب  فالتفت رسول اهللا إىل النساء فقال: من هيهنا قالت أم سلمة: أنا أم«

: هيئوا البنتي وابن عمي يف حجرة يل بيتا فقالت أم صوهذه فالنة وفالنة، فقال رسول اهللا 

سلمة: يف أي حجرة يا رسول اهللا؟ قـال: يف حجرتـك وأمـر نسـاءه أن يـزيني ويصـلحن مـن 

 .)20F2(»شأهنا الخ
مه گفت: ها كردند و فرمودند: اينجا كيست؟ پس اُم سل پس رسول خدا رو به طرف زن

 صمن ام سلمه هستم، و اين زينـب اسـت، و ايـن فالنـه و فالنـه، پـس رسـول خـدا         
هاي من اطاقي را براي دخترم و پسـر عمـويم آمـاده كنيـد. ام      فرمودند: در يكي از حجره

سلمه پرسيد در كدام حجره، اي رسول خدا؟ نبـي اكـرم فرمودنـد: در حجـرة خـودت و      
 جاي ايشان را تزيين و مرتب سازند. پيغمبر به زنان خود امر كردند كه

دو روايت فوق از كتب شيعه بود، حـاال روايتـي را از كتـاب نكـاح سـنن ابـن ماجـه        
 آوريم: مي

» ِ ولُ اهللاَّ سُ ا رَ نَ رَ مَ تَا: أَ الَ ةَ قَ مَ لَ أُمِّ سَ ةَ وَ ائِشَ نْ عَ وقٍ عَ ُ رسْ نْ مَ بِىِّ عَ عْ نِ الشَّ زَ  صعَ هِّ أَنْ نُجَ

خِ  دْ تَّى نُ ةَ حَ اطِمَ مَّ فَ اءِ ثُ بَطْحَ اضِ الْ رَ نْ أَعْ نًا مِ يِّ ا لَ ابً رَ نَاهُ تُ شْ رَ فَ بَيْتِ فَ ا إِىلَ الْ نَ دْ مَ عَ ٍّ فَ ىلِ ىلَ عَ ا عَ هَ لَ

عَ  ا وَ بً ذْ اءً عَ نَا مَ يْ قَ سَ ِيبًا وَ ب ََ ا وَ ْرً نَا متَ مْ عَ مَّ أَطْ ينَا ثُ دِ ِأَيْ نَاهُ ب شْ نَفَ ا فَ ِ لِيفً تَنيْ قَ فَ رْ ا مِ نَ وْ شَ ا إِىلَ حَ نَ دْ مَ

ا عُ  سً رْ نَا عُ يْ أَ امَ رَ اءُ فَ قَ هِ السِّ يْ لَ قَ عَ لَّ عَ يُ بُ وَ هِ الثَّوْ يْ لَ ى عَ قَ بَيْتِ لِيُلْ انِبِ الْ نَاهُ ىفِ جَ ضْ رَ عَ ودٍ فَ

ةَ  اطِمَ سِ فَ رْ نْ عُ نَ مِ سَ  .»أَحْ

                                           
 فصل بيستم در باب تزويج. 254كتاب مناقب خوارزمي صفحة  -1

 .30اول، صفحة  امالي شيخ ابوجعفر طوسي جلد -2
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روايـت   بامام شعبي از مسروق و ايشان از حضرت عايشـه و ام سـلمه   «ترجمه: 
به ما امر فرمودند كه فاطمه را براي عروسي مهيا  صا كنند كه آندو گفتند: رسول خد مي

سازيم، تا آن كه او را به نزد علي بريم، پس به سوي خانه رفتيم و از وادي بطحـاء خـاك   
نرم آورديم، و خانه را با آن خاك نرم فرش كرديم و دو متكا بدوختيم، سـپس طعـامي از   

ة منزل چوبي نصـب كـرديم تـا    خرما و كشمش و آبي گوارا آماده نموديم و در يك گوش
. در »برآن لباس و مشك آويزان شود و هيچ عروسي نيكوتر از عروسـي فاطمـه نديـديم   

كنيم كه تاريخ عروسـي را   پايان بخش اين موضوع روايتي را از اَمالي شيخ طوسي نقل مي
 دخل بفاطمة بعد وفاة أختها رقيـة َوجـة عـثامن  ÷مؤمنني ـروي أن أمري ال«كند:  ذكر مي

 .)21F1(»بستة عرش يوماً من ذلك بعد رجوعه من بدر وذلك أليام خلت من شوال

روايت شده است كه اميرالمؤمنين عروسـي كـرد بـا فاطمـه پـس از وفـات       «ترجمه: 
خواهرشان رقيه زوجة عثمان به شانزده روز و اين ماجرا پس از بازگشـت ايشـان از بـدر    

 .»ال گذشته بودبود و اين امر وقتي بود كه چند روز از ماه شو
 خالصه آن كه:

انتظار امور عروسي در خانة حضرت ام سلمه  لدر وقت عروسي سيده فاطمه  -1
 انجام گرفت. ل
 بتمام مقـدمات عروسـي را بـه حضـرت عايشـه و ام سـلمه        صنبي اكرم  -2

 سپردند.
كـردن تشـك و    كردن خانـه و درسـت   تمام كارها و ترتيبات عروسي از قبيل آماده -3
 و خوراك و ساير كارهاي الزم به دست اين دو مادر مؤمنين انجام گرفت.متكا 

شود كه ميان حضرت عايشه  و از مالحظة اين اخبار و روايات بشرط انصاف معلوم مي
و حضرت فاطمه از ابتدا روابط دوستي و محبت و دلبستگي مادري برقرار بوده و تا پايان 

                                           
 .42اَمالي شيخ ابوجعفر طوسي جلد اول صفحة  -1
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هاي پاك طينت هيچگونه عداوت  هاي عفت و زنان عمر نيز ادامه داشته، لذا ميان آن ملكه
هاي خود نوشـته انـد    و يا خصومت وجود نداشته است و چيزهائي كه مخالفان در كتاب

اساس است، به عالوه روابط ميان اين دو سيده طـوري بـوده كـه ثابـت      سراپا دروغ و بي
كه در بارة مشاجره و كند ميان آنها عالوه از محبت رازداري نيز وجود داشته و مطالبي  مي

 اي ندارد. منازعه ميان دو خانوادة هاشمي و صديقي نوشته شده است اساس و پايه

 لتمجيد خاتون جنت فاطمه الزهراء از زبانِ حضرت عايشه

ابن عبدالبر نقل شده » اإلستيعاب«حاكمِ نيشابوري و در كتاب » المستدرك«در كتاب 
نْ أُمِّ ال«است كه  نِنيَ عَ ـْعَ مِ ؤْ ةَ مُ ا  لائِشَ الَمً بَهَ كَ انَ أَشْ ا كَ دً تُ أَحَ يْ أَ ا رَ : مَ الَتْ َا قَ أَهنَّ

 ِ ولِ اهللاَّ سُ ِرَ يثًا ب دِ حَ ا ص وَ َ بَ هبِ حَّ رَ ا وَ هَ لَ بَّ قَ ا فَ يْهَ لَ امَ عَ يْهِ قَ لَ لَتْ عَ خَ ا دَ انَتْ إِذَ كَ ، وَ ةَ اطِمَ نْ فَ مِ

ِهِ  يَ ب نَعُ هِ انَتْ تَصْ امَ كَ  .»صكَ

الَ « نْ عائشة قَ عَ نَ الذي وَ وْ كُ ةَ إِال أَنْ يَ اطِمَ نْ فَ ةً مِ جَ قَ هلَْ دَ انَ أَصْ داً كَ تُ أَحَ يْ أَ ا رَ : مَ تْ

ا  هَ لَدَ  .)22F1(»صوَ
گفـتن و   گفت: من هيچكس را نديدم كـه در سـخن   لام المؤمنين عايشه«ترجمه: 
باشد، و هرگاه كـه فاطمـه بـه خـدمت پيـامبر       صتر از فاطمه به رسول خدا  تكلم شبيه

بوسيدند، و خوش آمـد   خاستند و ايشان را مي نبي اكرم براي ايشان از جا برميآمدند،  مي
كردنـد، همچنـين از    نيز همينگونه رفتـار مـي   صگفتند، همانطور كه ايشان با پيغمبر  مي

روايت شده كه گفت: هيچكس را راستگوتر از فاطمه نديدم، مگر پدر ايشـان   لعايشه
 .»را

روايت كرده است  لد كه شيخ طوسي از عايشه ان شيخ عباس قمي چنين نقل كرده
باشد،  صت از فاطمه به رسول اهللا  گفت: من احدي را كه در گفتار و سخن شبيه كه مي

هاي او  گفت و دست آمد او را مرحبا مي به نزد آن حضرت مي لنديدم و چون فاطمه 

                                           
 .154 – 160/  3المستدرك،  -)1(
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رفـت   مـي  نشاند و چون حضرت رسول به خانة فاطمـه  بوسيد و در كنار خويش مي را مي
هـاي   گفت و دست كرد و خوشآمد مي خاست و پدر بزرگوارش را استقبال مي ايشان برمي

 بوسيد. آن حضرت را مي
جلد  »حليـة األوليـاء«، و كتاب 132جلد اول، صفحة » منتي االمال«اين روايت در كتاب 

 نيز چنين نقل شده است: 42دوم صفحة 
طُّ « داً قَ تُ أَحَ يْ أَ ا رَ الَتْ عايشه مَ بيها قَ َ أَ ريْ ةَ غَ نْ فاطِمَ قَ مِ دَ  .»أَصْ

بـه   لفرمودند كه من هرگز هيچكس را راستگوتر از فاطمـه  لعايشه «ترجمه: 
 .»جز پدر ايشان نديدم

وائد«همچنين در كتاب  ع الزَّ ْمَ ، از عمر بن دينـار سـخن   201جلد چهارم، صفحه  »جمَ

 حضرت عايشه چنين نقل شده كه
يْ « أَ ا رَ الَتْ عائشة: مَ َ أبيهاقَ ريْ ةَ غَ نْ فاطِمَ لَ مِ ضَ فْ داً أَ طُّ أَحَ  .»تُ قَ

بـه   لتر از فاطمـه  گفتند كه من هرگز هيچكس را با فضيلت لعايشه «ترجمه: 
 .»جز پدرشان نديدم

خالصه آن كه تمجيد و تحسين حضرت عايشه نسبت به حضرت فاطمه دليل روشـن  
 بر صفا و محبت ميان آن دو ملكة عفت است.

 لدر باب محبت به عايشه لبه فاطمه صخدا  توصية رسول

امام مسلم در باب فضائل عايشه و امام نسائي در سنن نسـائي روايـت كـرده انـد كـه      
كنند كـه يـك روز ازواج مطهـرات، حضـرت      حضرت ام المؤمنين عايشه صديقه نقل مي

فرستادند، فاطمه تشريف آوردند و  صفاطمه را براي رساندن پيامي نزد حضرت رسول 
نمودنـد. بعـد از    اجازة ورود خواستند، پيغمبر اكرم در آن وقت در خانة من استراحت مي

به داخل خانه آمده، عرض كردند يا رسول اهللا، ازواج مطهرات مرا به  لاجازه، فاطمه 
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از لحـاظ محبـت و    لخدمت شما فرستاده اند كه شما در ميان ايشان و دختر صـديق 
 ، همه در آن وقت ساكت بودم.هدايا مساوات و برابري فرمائيد

ه« ذِ بِّي هَ أَحِ الُ فَ ىل، قَ الَتْ بَ ؟ قَ بُّ ا أحِ َ مَ بّنيْ ِ تِ حتُ لَسْ ةَ أَ يَّ نَ ا أَيْ بُ َ الَ هلَ قَ  .»فَ
پيغمبر فرمودند: اي دختر عزيز من آيا تو دوست نداري، كسـي را كـه مـن دوسـت     «

 .»دوست بدارچرا. پيغمبر فرمودند: پس اين (عايشه) را  فاطمه فرمود:دارم. 
شـنيدند برخاسـته، نـزد ازواج     صايـن جـواب را از پيـامبر     لوقتي كـه فاطمـه   

مطهرات رفتند و تمام جريان را نقل كردند، ازواج گفتند: شما دوباره به خدمت رسول اهللا 
برويد، و به نفع ما صحبت كنيد، حضرت فاطمه جواب دادند كه مـن هيچوقـت در    ص

(گفتگو نخواهم كرد صاين باره در نزد رسول خدا 
23F

1(. 
اي از اُلفت و احتـرام ميـان حضـرت فاطمـه و      اين واقعه چنانكه قبالً هم گفتيم، نمونه

حضرت عايشه بود، و اگرچه قبالً هم به واسـطة ام المـؤمنين بـودن، و احتـرام حضـرت      
عايشه نزد حضرت فاطمه بسيار بود، لكن در اين واقعه محبت ام المـؤمنين بيشـتر در دل   

ن جا گرفت و در اين كه ميان اين دو بانوي بزرگوار محبـت و اعتمـاد كامـل برقـرار     ايشا
بوده، هيچگونه شكي نيست، و كساني كه در اين اعتماد و مودت شك كرده اند دشـمنان  

 اهل بيت هستند.
كنيم كه بازهم از زبان حضـرت عايشـه نقـل شـده      در اينجا جريان ديگري را نقل مي

د: من به خدمت ام المؤمنين عايشه آمدم و از ايشان در بارة گوشت گوي سليمان مي«است: 
در ابتدا گوشت قرباني  صفرمودند كه رسول خدا  لقرباني سؤال كردم، ام المؤمنين 

ممنوع قرار داده بودند، و بعداً آن را جايز نمودند، و علت اين مسئله هم اين بود كه علـي  
ضرت فاطمـه از گوشـت قربـاني خـود نـزد      از سفر تشريف آورده و ح بن ابي طالب 

خـوردن ايـن گوشـت را منـع      صگفتند: مگـر پيـامبر    ايشان آوردند، حضرت علي 

                                           
 .68، ص 2، و سنن نسائي. جلد 285، ص 2صحيح مسلم، جلد  -1
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گفتند: حاال رخصت عنايت شده است. حضرت علي به خدمت  لنفرموده اند؟ فاطمه 
فرمودنـد: آري، رخصـت داده شـده     صآمدند و حضرت رسـول خـدا    صرسول اهللا 

(انيد گوشت قرباني را مصرف كنيدتو است، و شما هميشه مي
24F

1(. 
گردد كه ميـان   و از اين حديث هم كه حضرت عايشه مستدالً نقل كرده اند، معلوم مي

اين بزرگواران اندك رنجش و كدورتي نبوده است، بلكه هرچه ميان آنها بوده اخـالص و  
 خلوص و صفا بوده است.

هـاي حضـرت فاطمـه از     كند كـه دسـت   ابن ابي ليلي از حضرت علي مرتضي نقل مي
رفتنـد، و   صآسياكردن گندم و جو آبله زده بود، از روي ناراحتي به خدمت نبـي اكـرم   

چون آن حضرت در خانه نبودند، حضرت فاطمه با حضرت عايشه نشستند و گفتنـد كـه   
 صام. وقتي كه نبي اكـرم   براي عرض اين مطلب به حضرت رسول خدا به اين جا آمده

ند، حضرت عاشه عرض كردند كه در نبودنِ شـما حضـرت فاطمـه    به خانه تشريف آورد
به محض شنيدن اين پيـام فـوراً عـازم خانـة      صبراي اين حاجت آمده بودند، نبي اكرم

تشـريف   صحضرت فاطمه شدند، حضرت علي مرتضي فرمودند: وقتي كه رسول خدا 
ان فرمودند كـه در  خواستيم كه از جاي خود برخيزيم. ايش آوردند ما خوابيده بوديم، و مي

ام  فرما شدند كه پاي مبارك ايشان سـينه  جاي خود راحت باشيد، و طوري ميان ما تشريف
را لمس كرد، سپس فرمودند: اي دخترم من چيزي بهتر از آن كه تو خواسـته بـودي، بتـو    

مرتبه سبحان  33مرتبه اهللا اكبر و  34دهم و آن اين است كه هروقت خواستب بخوابي  مي
(مرتبه الحمد هللا قرائت كن، و اين براي تو از داشتن خادمه بهتر است 33 اهللا و

25F

كـه ايـن    )2
معروف است، و مسلمانان سعادتمند اين ذكر را هميشه بر زبان  لذكر به تسبيح فاطمه

سازند و تا قيامت هم بر زبان امت اسالمي جاري خواهـد بـود، و جريـان ايـن      جاري مي

                                           
 .383، ص 6مسند احمد، جلد  -1
، و جلدو دوم، ص 439، صحيح بخاري، جلد اول، ص 16مسند ابوداود طيالسي، جلد اول، ص  -2

808 – 807. 
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صفا و خلوص و محبت و مودت ميان ايـن نيكوسـيرتان    روايت نيز دليل ديگري است بر
هاي آنها را خداوند از آاليش دشمني و كدورت پاك كرده اسـت، و بـه خصـوص     كه دل

تا روز قيامت خواهد  صتمام زندگي اين مادر و دختر نمونة زندگي مادرانِ امت محمد 
 بود.

ه و ثابت شده است كـه  اين توضيح الزم است كه علماء در تأثير اين وِرد تحقيق نمود
هـاي روزانـة او برطـرف     اگر انسان در وقت خواب اين تسبيح را بخواند، تمـام خسـتگي  

 گردد. مي

 سازد فاطمه از رازش عايشه را مطلع مي

بوده، و  لكنيم كه مانند يك رازِ مخفي نزد سيده فاطمه  در اينجا روايتي را نقل مي
عداً به وسيلة ايشان تمام امـت از آن منقبـت   ايشان حضرت عايشه را از آن مطلع كرده و ب

فرمايند: يك روز همة مـا   مي لعظمي باخبر شدند، ماجرا اين است كه حضرت عايشه
تشريف آوردنـد   لبوديم كه حضرت فاطمه  صازواج مطهرات در خدمت نبي اكرم 

 بود. حضرت رسول خدا ايشـان را در پهلـوي   صو طرز رفتار ايشان مانند رفتار پيغمبر 
خود جاي دادند و سخناني آهسته در گوش ايشان گفتند، به طوري كه حضرت فاطمه به 
گريه افتادند. وقتي پيامبر اكرم گرية ايشان را ديدنـد، دوبـاره سـخناني آهسـته در گـوش      
ايشان گفتند كه حضرت فاطمه خندان شدند، وقتي كه رسول اهللا از مجلس تشريف بردند 

ضرت رسول اهللا درين مجلس اختصاصاً به شما رازي را من به حضرت فاطمه گفتم كه ح
گفتند و شما گريان شديد، اين چه رازي بود؟ حضرت فاطمه جواب دادند كـه حضـرت   
رسول اهللا راضي به افشاي اين راز نيستند، وقتي كه بني اكرم از اين دنيا رحلـت نمودنـد،   

بـر شـما دارم (يعنـي حقـوق     من دوباره به سيده فاطمه گفتم كه شما را به آن حقوقي كه 
چه چيزي را به شما گفتنـد،   صپرسم كه حضرت رسول اهللا  دهم و مي مادري) قسم مي

توانم آن را فاش كنم. قضيه از اين قرار بود كه در  حضرت فاطمه جواب دادند كه حاال مي
مرتبة اول به من فرمودند كه جبرئيل به من خبر داده است كه وفات من نزديك است، لذا 
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اي فاطمه صبر داشته باشي و خوف خدا بهترين راهنماي تو باشـد، وقتـي كـه مـن ايـن      
سخنان را شنيدم، همانطور كه همة شما ديديد، به گريه افتادم. آن وقت رسول خدا دوباره 
در گوش من آهسته فرمودند: اي فاطمه تو خوشحال نيستي كـه در بهشـت سـرورِ همـة     

ان ايشان خندان شدم و بـر خواننـدگان محتـرم روشـن     زنان مؤمنه باشي، من از اين سخن
 لاست كه خبر اين فضيلت بزرگ براي حضرت فاطمه به وسيلة ام المؤمنين عايشـه  

به امت اسالمي رسيده و اين روايت را هم علماي اهل سنت و هم علماي اهل تشـيع در  
شود، ولي  ده ميهاي خود ذكر كرده اند، اگرچه در الفاظ روايت اختالفات اندكي دي كتاب

(اصلِ مضمون روايت همان است كه در باال ذكر گرديد
26F

1(. 
 گردد كه: نتيجة آنچه از تواريخ و مسلَّمات بينَ الفريقَين ثابت مي

بين دختر و ازواج آن حضرت رفـت و   صهمانطور كه در زمان حيات نبي اكرم  -1
ين دليل است بـر محبـت و   آمد بوده، پس از وفات حضرت نيز اين روابط ادامه داشته و ا

 مودت ميان آنها.
يكـديگر را عـزت و    صهاي عفت در زمان حيات پيغمبـر   همانطور كه آن ملكه -2

 كردند، بعد از وفات ايشان نيز همان روش را برقرار داشتند. احترام مي
حضرت عايشه آنقدر از ارزشِ رازِ نبي اكرم و فاطمه الزهراء آگاه بودند كه پس از  -3

ت سرور عالَم ايشان را قسم داده و موضوع را پرسيده و آگـاه شـدند و ايـن فضـيلت     وفا
 را در نزد امت تا روز قيامت نشر دادند. لبزرگ فاطمه

در بين تمام مسلمانان فقط حضرت ام المؤمنين سيده عايشه بودند كه اين فضيلت  -4
 را براي حضرت فاطمه بيان و تبليغ نمودند.

                                           
، و المناقب ابن شهر آشوب، جلد 14)، جلد دوم، ص 460أمالي، شيخ ابوجعفر طوسي (متوفي  -1

 .25چهارم، ص 
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و نيز بعد از وفات آن حضرت ميان ايـن   صزندگي پيغمبر اكرم و خالصه آن كه در 
مادر و دختر روابط محكمي برقـرار بـوده، و دوسـتدار و غمخـوار و همنشـين يكـديگر       

 .ببوده

 وفات

نيم قرن عالم اسالم را از انوار الهيه و اُسوة حسنه خـويش منـور    لحضرت عايشه
پس  58در هفدهم رمضان المبارك سنة  هجري بيما شدند و 58كردند، و باالخره در سنة 

سالگي دار فاني را وداع گفتند، در دورانِ بيمـاري ايشـان، مـردم     67از نماز عشاء در سن 
آمدند و ايشان از اين مردم از ايشان مدح و ستايش كنند راضـي نبودنـد،    براي عيادت مي

م المـؤمنين بـوده و   آمدند گفتند كه نام شـما از اَزل ا  بچنانكه وقتي عبداهللا بن عباس
ترين زوجة پيامبر ما هستيد، و خداوند به وسيلة شما تيمم را براي امت مقرر  شما محبوب

فرموده و سورة نور براي برائت شما نازل شده است، درين وقت حضرت عايشـه گفتنـد:   
بودم. ايشـان وصـيت    ها معاف داريد، كاش من معدوم مي اي ابن عباس مرا از اين تعريف

كه جنازة مرا در تاريكي شب برداريد و مرا در روضة اقدس دفن نكنيد (براي ايـن  كردند 
كردند). در تشييع جنـازه و تـرحيم    احساس حجاب نمي كه در نزديكي حضرت عمر 

ايشان چنان هجومي از مردم مدينه بود كه در جنازة هيچكس ديده نشـده بـود، مـردم بـه     
ائنات نماز خواندند، و همة اصحاب كبار بر جنازة صديقة ك لامامت حضرت ابوهريره

هايشـان   ها و خـواهرزاده  در مراسم نماز شركت داشتند، و جنازة ايشان به وسيلة برادرزاده
 در جنَّت البقَيع به خاك سپرده شد.





 
 

 

 سخنان ارزنده

 پذير. در دنيا دو چيز پسنديده است. سخن دلپذير و دلِ سخن -1
نِ آن خلوتگاه است و سرماية آن تقوي، و معفـت ان  عبادت يك تجارت است كه دكا -2

 بهشت است.
 برترين جهاد، فرونشاندن خشم است با داشتن قدرت انتقام. -3
نامـه اش را نوشـته و زيـر     براي مؤمن سزاوار نيست كه بخوابد، مگر آن كـه وصـيت   -4

 سرش گذاشته باشد.
 مؤذن، منادي رحمن است و آوازخوان، منادي شيطان. -5
هـاي نـازك    گفتن مرد و زنِ نامحرم، شرعِ بدكاري است و پوشيدنِ لباس آهسته سخن -6

 در حكم برهنگي است.
سلطنت، و قلعة بدون حصار و پيروزي بـدون   زحمت، و هيبت بي خاموشي عبادت بي -7

 هاست. ها و جوابِ نادان اسلحه، و گنج حكمت
رت كه آغازِ سفر تو گهواره است تو اي انسان در اين دنيا مسافري هستي به طرف آخ -8

 و پايانِ آن گور.
شود عدل است، و آن تلخـي كـه آخـرِ آن شـيرين      آن ساختماني كه هرگز ويران نمي -9

 است صبر است، و آن شيريني كه عاقبِ آن تلخ است شهوت است.
 شود. ها باز مي هر دري كه به روي فقرا باز نشود، به روي طبيب -10
پـذير: بخـل را از مالـدار، طمـع را از علمـاء،       ز را از ده شخص نمـي خداوند ده چي -11

شمي از زنان، دنيا دوستي را از پيـران، سسـتي و تنبلـي را از جوانـان، غـرور را از       بي
فقيران، ظلم را از شاهان، خودپسندي را از زاهدان، رياكاري را از عابدان و نامردي را 

 از جنگاوران.



 لعائشه  أم المؤمنينزندگاني ملكة عفّت   82

 

شود: چشم از ديدن، زمين از بـاران، زن ناپـاك از    ز سير نميهشت چيز از هشت چي -12
 مرد، عالم از علم، سائل از سؤال، حريص از جمعِ مال، دريا از آب، و آتش از چوب.

 گيرد: پيرمرد زناكار، دانشمند بدكار، گداي متكبر. خداوند بر سه شخص خشم مي -13
 نبيند، و او نيز مرد نامحرم را نبيند. شايستگي زن در دو چيز است: مرد نامحرم او را -14
شود: راحت جسماني، قوت روحاني و حفاظت  نشيني سه بركت حاصل مي از گوشه -15

 ايماني.
خُلقي، تجارتي سودمند، و قناعت، گنج، و نداشتن گرفتاري دنيـوي، آبـرو، و    خوش -16

 تولك، پناه، و عقل، كشتيِ نجات است.
 ار و كردار هر شخص در آن مكتوب است.كتابي است كه گفت» قضا« -17
كـه آن را دوام نيسـت و    ،وفا، عمر همنشيني است گريز پـا  دولت معشوقي است بي -18

 اين را قيام.
از تأديب فرزندان دلسرد نشويد و دست برنداريد، زيرا كه او از چوب نخواهد مرد،  -19

 ولي از عذاب جهنم نجات خواهد يافت.
بعد از سالم، من از حضـرت رسـول اهللا   «ي خطاب به معاويه نوشتند: ا ايشان در نامه -20

شنيدم كه فرمودند كه هركس رضايت خدا را جستجو كند و در راه رضايِ خـدا   ص
دارد، و هـركس   از نارضايتي خَلق نترسد، خداوند او را از نارضايتي خلق محفوظ مـي 

آن شـخص را بـه همـان     كه بكوشد تا مردم را خوش آيد و خدا را ناخوش، خداونـد 
 ».گذارد تا هرگونه كه بخواهند با او رفتار كنند مردم وامي

قرآن مجيد را آرام آرام تالوت كنيد، و در فهـم و درك آن بكوشـيد و در طلـبِ بهشـت      -21
 باشيد.

 دار نپوشند در محشر از لباسِ خوب محروم خواهند بود. كساني كه لباس كهنه و وصله -22
 َّ وْ متَ ِعَ لِكِ الْ ـنِ الْ تْ ب نَّ ـمَ  انِ مَ

 عبد العزيز خالقي
 سه شنبه شب دهم ربيع االول



 
 

 

 مناجات

 :منسوب به حضرت ابوبكر صديق 
ليْلٌ  نْ لَهُ َادٌ قَ كَ يا إهلي مَ ذْ بِلُطفِ  خُ

لِيلُ  ابِكَ يا جَ نْدَ بَ قِ يأيتِ عِ دْ لِسٌ بِالصّ فْ  مُ

 ندك دارددستگيري كن با لطف خود اي خداي من كسي را كه توشة ا
 مفسلي است كه از روي راستي به درگاه تو آمده، اي بزرگوار

 ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم

 إنه شخص مذنب عبد ذليل

 گناه او گناه بزرگي است پس بيامرز گناه بزرگ را
 اي خاكسار است زيرا كه او شخصي گناهكار و بنده

 منه عصيان ونسيان وسهو بعد سهو

 ان وفضل بعد إعطاء اجلزيلمنك إحس

 از او عصيان و فراموشي و غفلت پس از غفلت است
 از تو نيكي است و فضل پس از بخشش بسيار

 طال يا رب ذنويب مثل رمل ال تعد

 فاعف عني كل ذنب فاصفح الصفح اجلميل

 هاي بيشمار زياد شد گناهان من اي خدايِ من مانند ريگ
 ببخش بخششي نيكوپس عفو كن همة گناهان را و 

 اـقل لنار ابردي يا رب يف حقي كم

 قلت قل يا نار كوين أنت يف حق اخلليل

 بگو به آتش سرد شو اي خدا در بارة من همانطور كه
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 گفتي بگو اي آتش باش تو در مورد ابراهيم خليل
 عافني من كل داء واقض عني حاجتي

 إن يل قلبا سقيام أنت من يشفي العليل

 ها و حاجات مرا قضا كن مرا از همه بيماريشفا ده 
 زيرا كه مرا قلبي بيمار است و تو شفادهندة بيمار هستي

 أنت شايف أنت كايف يف مهامت األمور

 أنت حسبي أنت ريب أنت يل نعم الوكيل

 كننده هستي در كارهاي مهم تو شفادهنده هستي، تو كفايت
 تو بهترين وكيل من هستي تو مرا كافي هستي تو پروردگار من هستي و

 رب هب يل كنز فضل أنت وهاب كريم

 أعطني ما يف ضمريي دلني خري الدليل

 اي خدا ببخش به من گنج فضليتي، تو بخشنده بزگوار هستي
 ببخش به من هرچه در دلِ من است و راهنمائي كن مرا بهترين راهنمائي

 كيف حايل يا إهلي ليس يل خري العمل

  كثري َاد طاعايت قليلايلـسوء أعم

 چگونه است حالِ من اي خداي من، نيست مرا كاري نيك
 كارهاي بد من زياد است و ذخيرة طاعات من كم است

 هب لنا ملكاً كبرياً مما نخاف

 منادي جربيلـربنا إذ أنت قاض وال

 ترسم ببخش ما را ملك بزرگي، نجات ده ما را از آنچه مي
 كه تو قاضي هستي و منادي جبرئيل استاي خداي ما هنگامي 

نَ نوح يْ نَ حييى أَ يْ نَ عيسى أَ يْ نَ موسى أَ يْ  أَ

 اجلليل موىلـأنت يا صديق عاص تب إىل ال
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 كجا است موسي، كجاست عيسي، كجاست يحيي، كجاست نوح
 تو اي صديق گناهكار هستي توبه كن به خداي بزرگ

*** 
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