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  جممقدمه متر
نسـاء حـول الرسـول والـرد علـي      «كتاب حاضر ترجمة كتـاب عربـي بـا عنـوان     

تأليف محمود مهدي استانبولي و مصطفي ابوالنصـر الشـلبي   » مفتريات المستشرقين
  .باشد مي

هـاي   تأليف تاكنون در بارة شخصيت مرد درجه اول جهان اسالم، نبي اكرم 
لفي از سيرة نبوي مورد بحث و بسياري به رشتة تحرير درآمده است و زواياي مخت
امـا چگـونگي نگـرش بـه ايـن      . تحقيق مسلمانان و غير مسلمانان قرار گرفتـه اسـت  

. موضوع متفاوت بوده و اظهارنظرهاي مختلفي در اين بـاره صـورت گرفتـه اسـت    
ــن از نويســندگان   ــدگاه دو ت ــوق از دي ــاب ف ــه اســت  اهــل ســنتكت ــأليف يافت . ت

لف اين نوشتار از منابع اصلي مانند سيره ابـن  نويسندگان كتاب در موضوعات مخت
خواننـدة گرامـي بايـد    . هشام، طبقات ابن سعد، االستيعاب و غيره استفاده كرده اند

در نظر داشته باشد كه آنچه در اين كتاب ذكر شده است صرفاً مورد تأييـد و هـم   
ت را در بايسـت اصـل امانـ    باشد، اما در راستاي انتقال ترجمه مي عقيدة مترجم نمي

هـاي مؤلفـان عينـاً ترجمـه شـده اسـت و        كه در نتيجه نظرات و نوشـته  ،نظر داشت
اگر براي برخي كلمات . مترجم دخل و تصرفي را در اين مورد اعمال نكرده است
در ميان دو « رسيده است و يا جمالت خاصي در متن توضيحي ضروري به نظر مي

   .تبيان گرديده اس» م«قالب يا با حرف اختصاري 
  :و اما داليلي كه باعث ترجمة اين كتاب گرديد عبارتند از

  .جنبة مبارزات ضد استعماري و غربي كتاب -1
  .عدم برخوردهاي يك طرفه در طرح شماري از وقايع تاريخي -2
  .ضديت با صهيونيزم -3
سودبردن از منابع اصلي تاريخ اسالم چون سيرة ابـن هشـام، تـاريخ طبـري      -4

  ...و
نشـانگر موفقيـت نويسـندگان و    ) فتمـين چـاپ  ه(هاي متعدد كتـاب   چاپ -5

ايـن در حـالي اسـت كـه در     . باشد به اين تأليف مي ،جذب مخاطبان بسيار
هاي بسياري در ايـن زمينـه بـه چـاپ رسـيده       ميان نويسندگان عرب كتاب

  .است



   

  
    

  

 

  ﴾7﴿ مقدمه مترجم

ماننـد،  . هاي متعددي در اين زمينه به زبان عربـي منتشـر شـده اسـت     كتاب -6
امـا  ... و) لـة عمـر رضـا كحـا   (اعالم النساء ) طيعايشه بنت الشا(نساء النبي 

تاكنون كتابي با اين عنوان و مباحث به زبان فارسي به چاپ نرسيده بـود و  
بـه زبـان   (مخصوصاً براي كساني كه مشتاق به دانسـتن مطالـب ايـن چنـين     

  .بودند اين امكان فراهم نبود) فارسي
ــرم     -7 ــي اك ــدگي نب ــايي از زن ــا فرازه ــدگان ب ــنايي خوانن ــ آش ــايد ك ه ش

بـه   ، ص كمتر به آن توجه داشته انـد يسندگان متقدم و متأخر به طور اخنو
  .عصر نبي اكرم  خصوص در بارة مسئله زنان هم

هــايي چــون  هــايي چــون ملــل و جريــان  تحليــل، نقــد و ارزيــابي ســازمان  -8
كه شايد بسياري از نويسندگان عـرب در نوشـتارهاي خـود آن    ،مستشرقان

نداشـته انـد و حتـي ايـن قسـمت از كتـاب نكـات        ها  چندان توجهي به آن
كه در نهايـت باعـث شـده تـا بـر ارزش      ،جالب توجهي را ارايه داده است 

بدين منظور سعي نويسندگان كتاب بر آن بوده تـا در  . كتاب افزوده گردد
هـا و افتراهـايي    كنار مطرح ساختن بخشي از سيرة نبوي به بازگويي تهمت

  .اند نيز پاسخ داده شودزده  كه به شخص رسول خدا 
شدن بسياري از موضوعات در اين كتاب به عالقـة   مجمل و مختصر مطرح -9

افزايد، چرا كـه بسـياري    براي مطالعة مطالب آن مي ،بيشتر خوانندة گرامي
از افراد وقت و حوصلة زيادي براي مطالعة گستردة اين مباحـث ندارنـد و   

  .باشد سيار راهگشا ميب ،در نتيجه چاپ و انتشار كتبي از اين دست
  ق رحلت نبي اكرم . هـ  1419صفر  28

  شهربانو دلبري
  1382بهار 



  

  

  تقديم

بــه تمـــام جوانــاني كـــه در وادي انديشــه و ســـلوك راه    
سـپرند و در جسـتجوي الگوهـايي نيكـو هسـتند و دوسـت        مي

  ...دارند در ساختن بناي جامعة اسالمي مشاركت ورزند
شـان را از   كوشايي كـه كودكـان   و به تمام مادران و مربيان

دهند و همة توان خود را در  پستان شجاعت و صداقت شير مي
  ...گيرند به كار مي ،پرورش نسلي مؤمن

را به همة شما اي خـواهران   زنان مشهور در عصر پيامبر 
ريزي اين بنـاي   كنيم؛ زنان پاكي كه در پي و مادران تقديم مي

  .عظيم اسالمي مشاركت ورزيده اند
كه از زندگاني ايـن زنـان درس بگيـريم و روش     ،اميدوارم

 ،مسلمان دنبـال كنـيم   دگي آنان را براي بوجودآوردن نسلزن
 زا كنند، و مردم را احياء مي ر  ها سيرة نخستين اسالمي كه آن

هـا بـه عـدل     از ظلـم عبادت بندگان به عبادت خـداي واحـد و  
    .دآورن نياي بسته به دنياي باز ميو از د  اسالم

       



 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة كتاب

اريم و از او يـاري  گـذ  داوند را سزاست، او را سـپاس مـي  حمد و سپاس تنها خ
هـاي   هاي هواي نفس و زشتي از پليدي ،طلبيم يم و از درگاه او آمرزش ميجوي مي

اي  كننـده  بـريم كـه هـركس را او ره نمايانـد، گمـراه      كردارمان به خداوند پناه مـي 
  .اي ندارد هدايت كننده نشان نداد، راه راستدارد و هركه را او ن
دهيم معبودي جز اهللا نيسـت؛ يگانـه اسـت و انبـازي نـدارد و شـهادت        گواهي مي  

  .بنده و فرستادة اوست دهم كه محمد  مي
﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym ⎯Ïμ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨⎦è∫θ èÿsC ω Î) ΝçFΡr&uρ tβθ ßϑ Î= ó¡•Β 

  ).102/ آل عمران ( )1(﴾∪⊅⊂⊆∩

﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)®?$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# /ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;οy‰Ïn≡uρ t,n= yzuρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_÷ρ y— 

£]t/uρ $ uΚ åκ÷]ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #ZÏWx. [™!$ |¡ÎΣ uρ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# “Ï% ©!$# tβθä9u™!$ |¡ s? ⎯Ïμ Î/ tΠ% tnö‘ F{$#uρ 4 ¨β Î) ©!$# 

tβ% x. öΝä3ø‹n= tæ $ Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪﴾)2( ) 1/ نساء.(  

﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#θä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôxÎ= óÁ ãƒ öΝä3s9 ö/ä3n=≈ yϑ ôã r& 

öÏøó tƒ uρ öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡèŒ 3 ⎯tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù y—$ sù #·—öθ sù $ ¸ϑŠ Ïàtã ∩∠⊇∪﴾)3( 
  ).71و  70/ احزاب (

                                           
تقواي الهي را چنانچه شايستة اوست، پيشه كنيد؛ و نميريد مگر در حـالي كـه   ! اي مؤمنان« -)1(

  . »مسلمان هستيد
تقواي پروردگارتان را پيشه نماييد؛ آن ذاتـي كـه شـما را از يـك تَـن آفريـد و       ! اي مردم« -)2(

و تقـواي آن  . همسرش را از او خلق نمود و از آن دو مردان و زنان بسياري پراكنده ساخت
كنيـد و از گسسـتن   پروردگاري را در پيش بگيريد كه به نام او از يكديگر درخواسـت مـي  

  .»همانا اهللا، مراقب و ناظر بر اعمال شماست. وندي پروا نماييدي خويشارابطه
تقواي الهي را پيشه كنيد و سخن درست و استوار گوييد، تا كارهـاي شـما را   ! اي مؤمنان« -)3(

تـان را بيـامرزد و هركـه خـدا و پيـامبرش را فرمـان بـرَد بـه          به صالح و سامان آرد و گناهان
  .»رگي دست يافته استراستي به كاميابي و پيروزي بز



   

  
    

  

 

پيرامون پيامبر زنان   ﴿10﴾  

  :اما بعد
 ترين گفتـار و بهتـرين هـدايت، هـدايت محمـد       همانا كتاب خداوند، راست

است و بدترين امور بدعت هاست و هر بدعتي، عين گمراهي است و هر گمراهي 
  .رو به آتش دوزخ دارد

  :و بعد
چه حد امت مسلمان  تا،كرداري پوشيده نيست  بر هيچ انسان باانصاف و راست

يافتـه براسـاس مكـارم اخـالق      به مقام رفيعي دست يافته اسـت؛ امتـي كـه پـرورش    
و كردار واال و با مجد و عظمت اوست؛ همـو كـه شـرق را بيـدار كـرد و       پيامبر

پرستي و سرگرداني و انحطاط رها سـازد و   تا بشر را از بت، غرب را لرزاند و آمد 
  .ير عزت و عظمت ره نُمايدمردان و زنان مؤمن را در مس

  :از اهداف آن بزرگوار اين بود كه
  مردم را از پرستش بندگان به سوي پرستش پروردگار يگانه،

  ها به عدل اسالم، و از ظلم
  .)1(و از دنياي بسته به دنياي باز رهنمون گردد

تا آنجا كـه دانشـمندان و   ... جملگي با سرعتي عجيب به انجام رسيد ،اين موارد
ها بر اين پديدة  آن! شمندان مغرب زمين را در دوران مختلف به وحشت افكنداندي

رسـيد   اش نمـي  زيرا عقل بشري حتي بـه مخيلـه  . نام معجزه اسالمي نهادند ،شگفت
ثباتي عصر جاهليـت و   كه در بي،چنين اصالح سريع و بزرگي در ملتي روي بدهد

ه بهتـرين امتـي بـدل شـدند     كردند، و همين افراد ب پرستي و تاريكي زندگي مي بت
  .كه خداوند براي مردم آفريده است

هـا   در عصـري كـه ارزش   –ما به عنوان مردان و زنان مسلمان  –و چه نكوست 
رو به تباهي دارند و درون افراد فاسد گشته، از بزرگاني سخن بگوييم كه توانستند 

                                           
چـه  . به رستم فرمانـده سـپاه ايـران گفـت     اين سخنان را سرباز سپاه اسالم ربعي بن عامر -)1(

اي اسـت روشـنگرانه بـر ايـن حقيقـت كـه        در اين گفتار اشـاره ! گفتار درست و بليغي است
مار ها نيست، آنچنانكه استع كشاندن ملت ها در اسالم به بندگي هدف اصلي از كشورگشايي

ها  پرستي ها و بت غرب و غيره اكنون چنين هستند، بلكه هدف اسالم رهايي بشر از گمراهي
  .نمودن او به سوي باالترين مدارج عظمت و فضيلت است و ره



   

  
    

  

 

  ﴾11﴿   دمة كتابمق

رخشـنده و  اي د اين عظمـت مانـدگار را بـا خـاطره    ،آموزي و خيزش به اميد عبرت
  .ريزي كنند تاريخي زالل و شفاف پي

ــان اســوه و الگــو از حيــث كيفيــت     ــردان اســوه و الگــو بســيارند، زن و اگــر م
زن مسلمان در صدر اسالم در ثبات و استواري عقيـده  . تر از آنان نيستند اهميت كم

اش از هـيچ چيـز    از مردان كمتر نبود و از نظـر فـداكاري و كوشـش در راه عقيـده    
ايـن  . در اين عرصه گشت،ر نكرد؛ تا حدي كه ضرب المثل عشق و زيباييفروگذا

  جودو همه، شان زنان مسلمان در راه اسالم
هرگونــه  ،خـود را در طبـق اخــالص نهادنـد و در راه اعتقـادات راســتين خـود      

  .شمردند خواري و ستم و آزار و مرگي را آسان مي
كـه زنـان از حيـث     اين از جهت كيفيت، و اما از جهت كميـت، روشـن اسـت   

اگر اين را در نظر داشته باشـيم  . دهند نيمي از جمعيت اجتماع را تشكيل مي ،شمار
هـا و   ها نيمي ديگر از جمعيت را نيز به وجود آورده اند، به اهميت بيشتر آن كه آن

  نان شمشيريچ  زن در اجتماع ،بريم در ساختن اجتماع پي مي ،نقش عظيم ايشان
تـوان از آن   الح و نيكي و هم در راه فسـاد و زشـتي مـي   است كه هم در راه ص

زن نيز اگر به راه صالح درآيد و به انجام وظيفه واقعـي و هـدف ترسـيم    . بهره برد
اي اسـالمي   خواهد بود، براي ساختن جامعـه اي  بايسته اش بپردازد، سنگ بناي شده

  .هاي استوار و منسجم با اخالق قوي و پايه
 ،او و پاسداشـت اري به زن دارد و همچنين در بارة تربيـت  لذا اسالم اهتمام بسي

كـه بـا    ، تأكيد كرده است و حقوقي را از نظر شرعي بـراي زنـان قـرار داده اسـت    
اي كـه ايـن حقـوق در هـيچ امتـي از       سرشت و فطرت او سازگار اسـت؛ بـه گونـه   

  .هاي پيشين هرگز سابقه ندارد امت
زن مسـلماني را بـه اجتمـاع بشـري      اسالم در ساية ايـن عنايـت و توجـه بسـيار،    

كه زمين را با دانش و عدل پر  ،معرفي كرد كه از نسل وي مرداني به وجود آمدند
هاي سرافرازي خويش را در قلب آسيا و شمال آفريقا و  كردند و اين مردان پرچم

ديـن و شـريعت و    ،مرزهاي اروپا برافراشتند؛ و باعث شدند تا ساكنان ايـن منـاطق  
شان را متدين سـازند و   هنگ و ادب خود را رها كرده و در عوض قلوبزبان و فر
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پشـت هـر مـرد بزرگـي، زنـي      «: كه از قديم گفتـه انـد   )1(ها را آسايش بخشند جان
  .»بزرگ وجود دارد

  :شاعر چه نيكو سروده است
  األم مدرســـة إذا أعـــددهتا
  أعددت شعباً طيـب األعـراق  
  األم َرْوٌض إنْ تعهــد احليــا 

ــالري أورق  ــا ب ــراقإأمي   ي
ــتاذ ــاتذة األوىل األم أس   األس

  )2(األفـاق  شغلت مآثرهم مدى
  

زن از وظيفه اصليش، هـدفي كـه اسـالم بـراي او ترسـيم كـرده        اما هنگامي كه
هـاي وجـودش    هاي خير و نيكـي  هايش را آشكار سازد، نشانه منحرف شود و بدي

سـاختن و  د بوشـود بـراي نـا    افزاري بيرحم بدل مـي  محو گردد و در نتيجه به جنگ
  .)3(ها و گسستن پيوندهاي آنان هالكت امت

بينيم اولين رهبر و معلم امت اسالم حضـرت رسـول    به همين دليل است كه مي
 هـا را از   همانطور كـه آن  امتش را از خطر زن و انحراف او، آگاه ساخته است؛

 ا از پيـامبر خـد    ابوسـعيد خُـدري  . به خاطر دنيا برحذر داشـتند  ،خطر دشمني
دنيا شيرين وتر و تازه است و خداوند شما را در دنيـا   «:نقل كرده كه ايشان فرمود

                                           
فاضل محمد احمد اسماعيل مقدم، : ، از)جلد دوم(الحجاب  ةعود .بيشتر، ركبراي اطالع  -)1(

كتاب فوق سخنان باارزش و مفيدي به خواست كه در اين صفحات  147تا ص  135از ص 
  .خداوند وجود دارد

  .اي سازي ملتي با اصالتي نيكو را آماده ساخته اي است كه هرگاه او را آماده مدرسه، مادر -)2(
  .مادر چون بوستاني است كه اگر او را آبياري نمايي، گل و برگ خواهد، چه گل و برگي -
  .ها را در نور ديده است استاداني كه آثارشان اُفق. تمادر استاد استادان نخستين اس -
برنـد كـه انحـراف زن،     پردازنـد، از يـاد نمـي    شك آنان كه به بررسي تـاريخ اديـان مـي    بي -)3(

شـدن و باعـث نـزول عـذاب      هاي قديم و افتراق و پـاره پـاره   نخستين علت در نابودي تمدن
ها شده اسـت؛ همانگونـه    به آن ملت، الهي بر تمام اهالي آن و باعث رسيدن امراض مهلكي

  .كه براي ممالك يونان و روم و ايران و هند و بابل و غيره رخ داده است
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كنيد؟ از دنيا و زنان بپرهيزيد و در  جانشين خود قرار داده است، بنگريد كه چه مي
. )1(»نة بني اسرائيل در ميان زنـان بـود  همانا نخستين فت«روايتي ديگر آمده است كه 

اي  بعـد از مـن فتنـه   « :فرمود پيامبر : يت شده كه گفتروا $و از اسامه بن زيد
ة يـ لحدر  :و حـافظ ابـونعيم  . )2(»بدتر از زنان، براي مردان به جـاي نمانـده اسـت   

هرگز امتـي  «: روايت كرده است كه گفت ^االولياء به سندش از حسان بن عطيه
كه نقش زن و دشمنان اسالم دريافته بودند  .)3(»شان نيامده است مگر از جانب زنان
 هـا  اسالم بـه آن . تا به امروز چه بوده است  پيامبر مسلمان در بناي اسالم از زمان

اني كسـ ، عزتي داد كه علماي عامل و مجاهدان راسـتين بـه امـت اسـالم بخشـيدند     
و عايشـه دختـر   ... و صـالح الـدين ايـوبي و    چون عمر بن خطاب و خالد بن وليـد 

دشمنان اسالم بهتـرين وسـيله   ... . و  و خنساءو ام عماره ء و اسما ابوبكر صديق 
اند؛ در نتيجه از روي بر سر عقيدة زن مسلمان يافته داوري  ، براي نابودي اسالم را

اش بـاز دارنـد و    هايي زدند تا زن را از وظيفة اصـلي  خباثت و پستي دست به توطئه
رنـد و تحـت   را از دسـتش بگي ] انجـام داده انـد   كه با پيـامبر [آن بيعت بزرگ را 

آمـوزي، انقـالب،    عناوين پـرزرق و برقـي چـون آزادي، مسـاوات، پيشـرفت علـم      
كننده او را  نوآوري، تجددطلبي و شعارها و عناوين گمراه ،شكستن غل و زنجيرها

  .به پرتگاه پستي و بيهودگي بيندازند
شنويم كـه جـام شـراب و     اين است كه ما از يكي از سردمداران استعمارگر مي

توپ جنگي كارگر اسـت و   بيش از هزار، ل مسلمانبردن مل نياگر در از ميانزنِ خُ
و يكـي از  . سـازند  بـه ماديـات و شـهوات غـرق مـي      آن ملت را در گـرداب عشـق  

روزي كـه بـه    را به دست آوريـم، هـر   زن ما بايد: (استفراماسونران بزرگ گفته 
  ).را متالشي سازيم شويم تا سپاه پيروز دين سمت ما كشيده شود به حرام موفق مي

                                           
  .2742الفقراء، به شماره  لجنةاكثر اهل ا: باب. روايت كرده است :اين مطلب را مسلم -)1(
جـامع  . رك. جزئي از حديث طوالني كـه مسـلم و ترمـذي و ابـن ماجـه آن را آورده انـد       -)2(

  ).504/  4(االصول 
  .76/  6االولياء،  حلية -)3(
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الزم اسـت كـه   : (چنين آمـده اسـت  ، هاي دانشمندان صهيونيست  لوتك در پرو
همواره بناي اخالقيات را در همه جا ويران سازيم تا بـه آسـاني بـر همگـان سـلطه      

كه از ما است روابط جنسـي را در برابـر پرتـو نـور خورشـيد نمايـان       ،فرويد . يابيم
چيز مقدس و محترمي باقي نماند و تمام همـت او   تا اين كه در نظر جوان ،ساخت

اش را ارضاء كند و در چنين زماني اسـت كـه اخالقـش     اين باشد كه غريزة جنسي
  .)1()دهد را از دست مي

در برابر اين خطري كه جمعيت زنان مسلمان ما را محاصره كـرده اسـت بـراي    
بر گردن ماست را بـه  برخي از تكاليفي كه  ،رساندن به حقيقت اين كه در راه ياري

براي اين كـه بتوانـد نقـش طبيعـي و      ،انجام رسانيم و در راه بيدارگري زن مسلمان
مهم خود را يعني ساختن امت ايفا كند، بـه تـأليف كتـاب زنـان مشـهور در عصـر       

  :اين كتاب در بردارندة اهداف بسياري است از جمله. اقدام كرديم پيامبر 
تبيين استحكام مباني و اصـول مكتـب    و ستايش عظمت حضرت رسول  -1

زنـاني  . اسالم كه اين زنان سرآمد و شايسته و مربيان كوشـا را پـرورش داده اسـت   
كه وظيفة پرروش نسلي مسلمان را به خوبي انجـام داده انـد و ايـن نسـل مسـلمان،      

صـدر اعظـم   (سردمداران غرب را به وحشت افكنده اند؛ تا جـايي كـه بيسـمارك    
به من ده هزار مسلمان بدهيد تا به وسيله آنان همـة جهـان   : گويد يم) مشهور آلمان
  .را فتح كنم

هايي بـراي همـة همسـران از خـالل بررسـي سـيرة رسـول         ها و عبرت درس -2
  .شان و رفتار ايشان با همسران و دختران اكرم
كـه اينـان بـا رضـايت و رفتـار       توصيف زنان فاضل صحابي رسول خـدا   -3

  .پذيرفتند را ميووهايشان تعدد زوجات نيكو در مقابل ه

                                           
» األوالد فـي االسـالم   بيةتـر «ها را دكتر عبداهللا ناصح علوان در كتاب ارزشمندش  اين گفته -)1(

الحجـاب، ص   ةذكر كرده است و محمد احمد اسماعيل در كتابش عـود ) 287و  286/  1(
يشـان نقـل كـرده اسـت در ايـن كتـاب       از ا) سالح ذوحدين ةالمرأ(، تحت عنوان 17 – 11

  .مطالب ارزشمند و مفيدي وجود دارد
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ــر هــيچ شــخص باانصــاف و خردمــداري، محاســن نظــام تعــدد زوجــات در     ب
سازي نيروي مسلمانان و تأثير شگرف آن بر فتوحـات و حكمرانـي گسـترده     فزون

: گويـد  در تأييد اين مطلب همسر يكي از فرماندهان هيتلر مـي . آنان پوشيده نيست
ز بزرگترين اسـباب پيـروزي محمـد پيـامبر بـود و بـدون       همانا نظام تعدد زوجات ا

كنم كه نظـام تعـدد    را قانع مي) نام همسرش(فوهرر  ،شك من پس از پايان جنگ
هـا   تا بتوانيم جـاي خـالي ميليـون    ،زوجات را در ميان ملت آلمان الزم االجرا سازد

  .نيمهايي كه رخ داد و قرباني شدند را پر ك تن از مرداني كه در جريان جنگ
ها را به صورت  از روي ناداني و تعصب، فضيلت ، ها خاورشناسان و پيروان آن

ها خودشان به خاطر عدم پذيرش نظام  آن. كشند ها به تصوير مي ها و زشتي رذيلت
حـال داشـتن    كننـد ولـي بـا ايـن     تعدد زوجات، بدترين دوران عمـر را سـپري مـي   

  ...!!شماردند باح و جايز ميهاي بسيار را م معشوقه
روي  زيستي، ميانه هايي از زناني مسلمان كه در كمال عفت، ساده ارايه نمونه -4

شان شكيبايي ورزيدند، با اين هدف كه زنـان   و تعادل بر سختي زندگي با شوهران
در همه عصرها از آنان درس بگيرند و آنان را الگو قرار دهند و از مدپرسـتي رهـا   

. ارزش حفـظ كننـد   و بـي  هشدن در امور بيهود فهاي جامعه را از تل شوند و ثروت
  .تواند جهان را بسازد اي نيست بلكه نيرويي است كه مي اسالم امر بيهوده

به زنان مسـلمان اسـت    ،از اهداف اين كتاب يادآوري اسالم ناب و صحيح -5
امهـات  (نـدگي همسـران ايشـان    ، زكه آن از طريق الگوبرداري از سـيرة پيـامبر   

دامنش و همچنين از طريق سيرة زنان پيكـارگر و يـاور    ختران پاكو د )@مؤمنين
كه هيچگاه از فرمان ايشـان سـرپيچي نورزيدنـد و حتـي در اطاعـت امـر        پيامبر 

پـذير اسـت و همـين زنـان بـه سـبب        گرفتنـد، امكـان   ايشان بر يكـديگر پيشـي مـي   
  .هاي نيك، يكي از داليل پيروزي ارتش اسالم شدند دارابودن اين خصلت

كنيم كه مـا در تـأليف ايـن كتـاب بـر اسـتفاده از        در پايان بر اين امر تأكيد مي
ــم و ادب   ــاموران عل ــه ن ــرد (تجرب ــم و از آرا و  ) چــه زن و چــه م اعتمــاد كــرده اي

چه زن و چـه  (هاي نيكويشان سود برده ايم تا از يك سو  هاي آنان و روش ديدگاه
اين بـاره پيـدا كننـد و از سـوي      تشويق شده و رغبتي به مطالعه و پژوهش در) مرد

  .ها بپردازند به بيدارگري ملت ، گيري از اسلوبي منحصر به فرد ديگر با بهره



   

  
    

  

 

پيرامون پيامبر زنان   ﴿16﴾  

و سرانجام از خداوند سبحان مسألت داريم اين عمل را خالصانه تنها براي خود 
اي  قرار دهد و اميدواريم كه خداوند جل شـأنه، ايـن پـژوهش را بـه عنـوان وسـيله      

ن روح همت و حماسه در ميان زنـان و دختـران مـا قـرار دهـد و در      براي برانگيخت
تا در شـمار همسـران و    ،ها را بيشتر به سمت تمسك به اسالم سوق بدهد نتيجه آن

مادران شايسته قرار بگيرند و بتوانند نسلي مسلمان و شايسـته و مجاهـد را پـرورش    
كننـد   ن زندگي ميتا براي رهايي جهان از دست جاهليت جديدي كه در آ ، دهند

هـاي بـااليي كـه پيشـتر داشـتند دسـت        اميدواريم كه مسلمانان به مقـام . به پا خيزند
يابند؛ همانگونه كه پيشتر قافلة اسالم را به سوي مجد و عظمت عـالي و قلـة تمـدن    

  .كردند حقيقي رهبري مي
و صــلوات و درود هـا تنهــا خداونـد را سزاسـت     حمـد و سـپاس در همــه زمـان   

  .محمد  ،نر پيامبرآخداوند ب
  

  محمود مهدي استانبولي        مصطفي ابوالنصر الشلبي
  شهر جده

  بيست و ششم ذوالقعده سال هزار و چهار صد و هشت قمري
  برابر با دهم جوالي سال هزار و نهصد و هشتاد و هشت ميالدي



  پيشگفتار

كـه   ، يافته در مكتب نبـوت  پيش از شروع بحث و بررسي در بارة زنان پرورش
اسالم آنان را به عنوان زنان نامور و راهنماي الگوي بشـريت قـرار داده، نـاگزيريم    

اي داشـته باشـيم بـه وضـعيت زن در قـرون پيشـين؛ تـا از آن، تحـوالتي          كه اشـاره 
ايـن كـه   . روشـن سـازيم  ،تاريخي را كه بر زن در طول ساليان پي در پـي گذشـته   

راهـي را ترسـيم نمايـد تـا در آن گـام      بـراي زن   ،چگونه انسان كوتاه فكر كوشيد
كـه   مهمل چـه بـوده  هاي  بردارد و از روش او پيروي كند و نتيجة آن همه كوشش

 داند حقوق زن را تباه كرده و او را چونان انسان سردرگمي قرار داده است كه نمي
هـايي   جز راه ،ط سير تاريخي پيش از اسالمراه حل چيست؟ چون در برابرش از خ

  .و بندهاي ستم و گمراهي محاصره شده بود، وجود نداشت كه با قيد
و اسالم چگونه آمد و چرا تنها راه حلي بود كه او را از بيابان گمراهـي نجـات   

 ،اش تنهـا راه حلـي بـود كـه بـراي زن      داد؟ چگونه اسالم با نظم سـاختاري و الهـي  
  .مسيري مشخص و روشي صحيح ترسيم كرد

ص كرد و گسترة مسـؤوليت هـا و تكـاليف    اسالم نقش زن را در زندگي مشخ
  .زن را در جامعه معين كرد

اسالم بـه زن حقـوق و جايگـاه وااليـي را اعطـا كـرد كـه هرگـز ماننـد آن در          
  .هاي ديگر سابقه نداشته است ها و ملت هيچيك از امت

پردازيم تـا از هرگـذر    هاي ديگر مي اكنون به بررسي وضعيت زن در ميان ملت
دريابند كه نعمت اسالم چه جايگاهي واال و شأن و منزلتي رفيـع   زنان مسلمان ،آن

. هايي را كه از ساحت آنـان دور سـاخت   ها و ستم را به آنان هديه داد و چه توهين
  .»شوند چيزها با ضدشان شناخته مي«: از قديم گفته اند
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  ﴾19﴿  زن از ديدگاه ملل گوناگون

  زن از نظر يونانيان
هـا از حيـث    تـرين امـت   هاي پيشين از جمله پيشرفته امتسرزمين يونان در ميان 
يـابيم   درمـي  ،با نگاهي دقيق به عصر يونانيـان نخسـتين  . فرهنگ و تمدن بوده است

، هاي زندگي در غايـت انحطـاط بـود و در جامعـه آن روزگـار      زن در تمام عرصه
دهـاي  باعث تمـام در  ،م ارزشمندي نداشت، بلكه به نظر آنان زنهيچ منزلتي يا مقا
هـا قـرار    ترين جايگـاه  هاي آدمي است و از نظر آفرينش در پست انساني و مصيبت

در نهايت بردگي و ذلت و نابودي كرامتش بود؛ به حدي  ،به همين دليل زن. دارد
هرگـاه كـه ميهمـان غريبـه      ،دادند به ويـژه  هاي غذا راه نمي كه زنان را بر سر سفره

  .ار بودنيز و خدمتگأن و منزلت يك كهمانند ش ، شأن و منزلت وي. داشتند
هـاي سـهمگين شـهوات و غرائـز      سپس معيارها نزد يونانيان تغييـر يافـت، مـوج   

هـا را در بـر گرفـت و در حـد      آن،كنـي   حيواني و هواهاي نفساني چون سيل بنيان
تنها به زن آنقـدر آزادي دادنـد تـا او را بـه      ،برداري جنسي به او آزادي دادند بهره

از همين روي بـود كـه بـراي زنـان فاسـق و      . و بدكاره تبديل كردند شخصي فاسق
تا اين كه اين زنان محوريت و مركزيت يافتند . ساختند هاي عالي مي روسپي مكان
هـايي   هـا و اسـطوره   هـا افسـانه   گشت و براي آن ها امور مردم يونان مي و برگرد آن

  .ساخته و پرداخته شد
را به عنوان الهه عشق و دوسـتي  ) KUPI D(يد به همين جهت يونانيان الهه كيوپ

برگزيدند و او خود ثمره و نتيجة افروديت بود كه با سه الهة مرد رابطه داشـت، در  
سپس بـا مـردي از    ،افروديت. حالي كه او با يك الهة مرد پيمان زناشويي بسته بود

ايـن   در نتيجـة ) الهـه عشـق و دوسـتي   (جماعت آدمي ارتباط برقرار كرد و كيوپيد 
  .ارتباط به دنيا آمد

گذاشتند؛ چرا  غالب يونيان در آن روزگار به پيمان زناشويي هيچ احترامي نمي
كـرد   كه زن چونان كااليي شد ارزان و در دسترس همگان و هر مـرد تـا اراده مـي   

هيچ عقد رسـمي و پيمـان زناشـويي بـا او ارتبـاط برقـرار        آشكارا و بي ،توانست مي
خ، يونانيان عظمت و مجـد خـود را بـه خـاطر ايـن انحطـاط از       به گواهي تاري. كند

  .دست دادند و هرگز پس از آن نتوانستند روي پاي خود بايستند
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  زن از نظر روميان
كه پس از يونانيان به باالترين درجة عظمـت و   ،ها از جمله كساني بودند رومي

بينـيم كـه بـه     را ميهايي  قوانين و نظام ، در ميان اين ملت. مجد قابل تصور رسيدند
ها در بارة  و از شعارهاي آن. گرايش داشت ،ظلم و رنج و آزاررساندن به مقام زن

زن را در بند بكشيد تا فاسد نشود، و او را ناسزا گوييد تـا طـالق   «زنان اين بود كه 
اش حقـوق كـاملي داشـت؛     و در جامعه روم باستان، مرد نسبت به خانواده» نخواهد

توانست هرگاه بخواهـد بـا ميـل و     مرد مي. پادشاه بر رعايايش درست مانند حقوق
رسيد  حتي سلطة مرد بر زنش به جايي مي. هوس خود نسبت به همسرش رفتار كند

  .كه در برخي مواقع اجازة كشتن زنش را هم داشت
هنگامي كه روميان متمدن و شهرنشين شدند، قوانين وحشيانة خود را در رفتـار  

ند؛ اما ديدگاه تحقيرآميز آنان با زن كه چـون يـك كنيـز بـا او     با زنان تعديل كرد
زن خـود را در ايـن گـرداب انحطـاط      ،كردند، همچنان استوار مانده بـود  رفتار مي

ور اسـت و مـردان نيـز     كن فساد و فحشا غوطه هاي بنيان چنان ديد كه در ميان موج
هاي حيواني  هوترانيبا ديدي استثمارگرانه و آلتي براي ارضاي تمايالت مادي و ش

  .نگريستند به او مي ،خود
گري چونان يك پيشـه رواج يافـت؛ تـا حـدي كـه       به سبب اين موارد، روسپي

جايگاهي واال در ميان روميان داشت، در آنجا زنان عريـان و مشـهور   ) فلورا(تئاتر 
همچنـين عـادت اسـتحمام زنـان و مـردان در يـك       . گذاشتند خود را به نمايش مي

 هـاي  ا ديگـر از رمـان  در اينجـ . هم در معرض ديد همگـان، رواج يافـت   مكان، آن
و يـا  » پروا ادبيات بي«اي كه امروزه از آن با نام  شرمانه و ادبيات وقيحانه زشت و بي

  .گويم شود، سخن نمي تعبير مي» نوآوري و تجددطلبي«به 
كه ،فت را بسيار آسان كرده بودند و طالق آن چنان رواج ياها امر طالق  رومي

و بدون هيچ شرم . شوهر داشتند ، هاي عمرشان گاه برخي زنان به اندازة شمار سال
تر از ايـن امـر، سـخن قـديس گـروم       كردند عجيب و حيايي به اين امر اعتراف مي

كـه وقتـي بـا بيسـت و سـومين مـرد زنـدگيش        ،در بارة زنـي اسـت   ) م 340-420(
هـاي   نتيجه آن شد كه بنيـان . دازدواج كرد، خودش بيست و يكمين زن آن مرد بو
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هـا حكومـت يونـان از     دولت روم از هم گسست، درست همانطور كه پـيش از آن 
  .هم پاشيده شده بود

ها در گرداب شهوات پست فرو رفتنـد   گردد كه آن ها به اين امر برمي تمام اين
  .كه حتي در شأن حيوان نيست، چه برسد به آدم،

  زن در ميان ايرانيان باستان
  !!!داني ايرانيان كيستند؟ و تو چه مي! انياناير

راندنـد و   هـاي بسـياري حكـم مـي     كه بر سرزمين ،ايرانيان باستان كساني بودند
هايي را وضع كرده  كردند و قوانين و نظام ها ضروري تلقي مي تسلط خود را بر آن

ن بسـيار  هاي حكمرانان ايـران باسـتان در حـق ز    ها، قوانين و نظام با تمام اين. بودند
هـا را   تـرين عقوبـت   ستمگرانه و جائرانه بود و در برابر كمترين خطاهاي او سـخت 

حـد و حسـابي زنـدگي     كردنـد؛ زمـاني كـه مـرد در آزادي مطلـق و بـي       اعمال مي
ها تنها براي زنان بود و آنگـاه كـه خطاهـاي او فزونـي      ها و عقاب اين رنج. كرد مي
  .اي جز خودكشي نداشت يافت، چاره مي

 زرتشـتي ازدواج قرار داشت و تنها بايد بـا مـردي    ،در ايران باستان در تنگنا زن
خواهـد از هوسـش پيـروي     تا به هر صورت كه مي ،كرد؛ اما مرد آزادي داشت مي

  .گشت كند، چرا كه او مالك زن محسوب مي
شـد و   بـه جـايي بيـرون شـهر بـرده مـي      ) عادت ماهيانه(اما زن در دوران حيض 

  .بردند تنها براي خدمتكاران جايز بود كه براي او غذا مي ،ا اوداشتن ب ارتباط

  زن در چين
نظمـي و هـرج و مـرج بـه سـر       به طـور كلـي در حالـت بـي     ، مردم چين باستان

بـدون  . بردند و به جامعة وحشي بيشتر نزديك بودند تا بـه يـك جامعـة انسـاني     مي
شـان را   نهـا مـادران  هـا ت  كردند؛ بـه طـوري كـه بچـه     هيچ شرم و حيائي ازدواج مي

زن در جامعـة چـين   . شـان چـه كسـاني هسـتند     دانستند كه پدران شناختند و نمي مي
  .كه اوامر و دستورات مردم را بدون هيچ اعتراضي اطاعت كند،بايست  مي

بايسـت بـه همـان شـيوه عـام       دار بـود، پـدر مـي    چين باستان داراي تمدني ريشه
بايسـت از پـدرش چيـزي     دختـر نمـي  . دكـر  با زن رفتـار مـي   ،كردن از ارث محروم
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اي تشـبيه   ها زن را به آب نفـرين شـده   آن. درخواست كند تا زماني كه دختر باشد
  .برد شويد و از بين مي كردند كه خوشبختي و ثروت را مي مي

  زن در هند
وضعيت زن در هند بهتر از يونان يا روم نبود؛ بـا وجـود آن كـه ايـن كشـور از      

ها ماننـد كنيـزي بـود و مـردان صـاحب       زن نزد آن. شهره بودقديم به علم و تمدن 
اي بـيش   سرنوشت محتوم او اين بود كه بـرده . آمدند اختيار و ارباب او به شمار مي

نباشد؛ چه در دورة دوشيزگي بـراي پـدرش و چـه پـس از ازدواج بـراي همسـر و       
انحطـاط   زن عنصري پليد است و باعث ،عموم مردم هند اعتقاد داشتند. فرزندانش

شـود، بـه همـين دليـل زن را از تمـام حقـوق مالكيـت و ارث         روحي و اخالقي مي
  .محروم كرده بودند

بايـد   زن حتي پـس از مـرگ شـوهر نيـز، حـق زنـدگي نداشـت، مـرگ او مـي         
همزمان با مرگ شويش در يك روز واقع شود و در نتيجـه وي را زنـده همـراه بـا     

رسم در هند جـاري بـود، تـا آن كـه      اين. )1(سوزاندند در يك آتش مي ،همسرش
زنـان  ، اسـالم  . بر هند تابيدن گرفت ، نور اسالم در ايام پادشاه صالح اورنگ زيب

  .بار را پايان داد عظمت بخشيد و آن زندگي فالكت ،را از آن سرنوشت سياه

  زن از نظر يهوديان
ود كـه در  زن از نظر آنان مانند كااليي ب! ارزش بود زن نزد يهوديان خوار و بي

حـروم  حقوقش را از او گرفته بودند، از حـق ارث م . شد بازارها خريد و فروش مي
گذاشت فقط  اموال غير منقولي از خود به جاي مي ،شبود، و از نظر مالي اگر پدر

داشـت ديگـر هـيچ     اي را دريافت مـي  اما اگر زن ارثيه. رسيد از آن، به زن ارث مي
. دادنـد  بود، به او نمي دار پول و مال زيادي هم ميچيز از نفقه و مهريه حتي اگر مق

رسـيد، او جـايز    ارث بـه دختـر مـي    ،مرد و به خاطر نبودن برادري و هرگاه پدر مي

                                           
 – 644ص (حضارات الهند، نوشتة گوسـتاولوبون،  : ك.براي اطالع بيشتر از اين موضوع ر -)1(

ــرأ   ) 646 ــمند الم ــاب ارزش ــه كت ــد ب ــين بنگري ــر مصــطفي    ةو همچن ــتة دكت ــانون نوش والق
  )./(سباعي
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نبود كه با فردي از خاندان ديگر ازدواج كند، و حق نداشت كه ميراثـي كـه بـه او    
  .رسيده به غير طايفة خويش منتقل سازد

دري از درهاي جهنم بود، به اين دليـل كـه زن    ، در نظر يهوديان زن براي مرد
ــردم و روي  ــود  سرچشــمة تحريــك م ــه گناهــان ب و از زن اســت كــه . آوردن او ب

يهوديـان معتقـد بودنـد كـه زن     . گـردد  ها جاري مـي  ها بر انسان هاي بدبختي چشمه
كـه زن   زماني. شد» آدم«خوردن  مورد لعنت قرار گرفته است؛ زيرا او باعث فريب

خوردنـد؛ زن نيـز    شدند و نه با او غذا مـي  حيض بود، نه با او همنشين مي در حالت
پنداشتند كه آن ظـرف   كند؛ زيرا مي ظرفي را لمس، حق نداشت در حالت حيض 
كردند و نزد وي آب و نـاني   زن را در چادري مي ، نجس شده است و براي همين

  .ك گرددماند تا از حيض پا او آنقدر در اين چادر مي. گذاشتند مي
بـودن زن را نـوعي آزادي    بـدكاره . در ميان يهود فحشاء و گناه رواج يافته بـود 

شـد؛ او را وارد معبـد    ها داده مي آوردند و به زنان فاحشه انواع قداست به شمار مي
راهبان يهودي، زناكـاري را  . دانستند كردند و زنا را صفت تقرب به خدايان مي مي

در . شـد  هـا توجيـه مـي    كـه ارتكـاب زنـا بـراي آن    كردنـد   اي تصـوير مـي   به گونـه 
خداونـد بـر يهـود ارتكـاب فحشـاء بـا       : شدة آنـان آمـده اسـت    هاي تحريف كتاب

نزديكانش را حرام كرده است؛ امـا ايـن عمـل بـا زنـان بيگانـه بـراي مـرد يهـودي          
  .رواست

ارزش و در ذلت بود و از اينجا است كـه مـا و مـادران، زنـان و      زن همچنان بي
نمان بايد قدر نعمت بزرگ اسالم و رحمـت گسـتردة آن را بيشـتر بـدانيم و     دخترا

اي زن مسلمان اين نعمـت خـدا   «كه ،عقيدة خود را با صدايي رسا چنين بيان كنيم 
  .»را به ناسپاسي بدل نكن

  زن از نظر مسيحيان
تـا نابسـاماني اخالقـي جامعـه غربـي و       ، مسيحيت به اروپـا آمـد و تـالش كـرد    

پـردازان آنـان    نظريه. ترين حيوانات از آن دور بودند را بزدايد كه پست هايي زشتي
هـاي اخالقـي جامعـه     كه زن براي بيماري ، در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند

هـاي اربابـان كليسـا هرچنـد تنهـا واكنشـي        نظريـه . چونان مرهمي شفادهنده اسـت 
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ديگر جنـگ عليـه فطـرت     افراطي در برابر اين واقعيت دردناك بود، ولي از سوي
  .آمد بشري به شمار مي

زن  ،پنداشـتند  ها در اين باره اين است كه ايشان چنـين مـي   يكي از نظريات آن
به نظـر آنـان زن   . ها و كژيها است سرچشمه گناهان است و اصل و ريشه همه بدي

او سرچشـمة تحريـك و كشـاندن مـرد بـه      . براي مرد دري از درهاي جهـنم اسـت  
زن جايگـاه  «: گويـد  يكـي از پيشـوايان مسـيحيت مـي    » ترتوليـان «. تسوي گناه اس

ورود شيطان به نفس انسان است و او بود كـه باعـث شـد مـرد بـه درخـت ممنـوع        
  .»نزديك شود، قانون خدا را نقض كند و چهره مرد را زشت گرداند

زن ماية شر است و شرارت در ذات «: گويد كرائي سوستام ملقب به قديس مي
او باليي است كه مردان به سوي او كشـش دارنـد و اسـتحكام    . شده است او نهاده

گري است خونريز و مصـيبتي   زن، عشوه. اندازد بنيان خانه و خانواده را به خطر مي
  .است بزرگ

گويند اساساً رابطه جنسـي ميـان زن و    و از سوي ديگر مي،  اين از يك جهت 
هـا بپرهيـزد، هرچنـد از راه     نگونه رابطهمرد بذاته نجس و پليد است و مرد بايد از اي

اين امر تا حدي بود كه حتي زندگي به حالت تجرد و عدم . درست و رسمي باشد
در نظر آنان مالكي براي رفعت مقام اخالقـي  ) زندگي راهبانه(اختياركردن همسر 

  .آمد به شمار مي
 شـده  متـأثر از ديـن تحريـف    ،بينـيم كـه قـوانين جهـان غـرب      بدين ترتيـب مـي  

مســيحيت اســت و ايــن قــوانين در انحطــاط منزلــت زن در تمــام جوانــب زنــدگي  
تأثيرگذار بوده است؛ زن در مسائل اقتصادي مانند ارث محدوديت داشت و بـه او  

براي اثبـات ايـن   . اش را تأمين كند رنج خويش روزي دادند كه از دست اجازه نمي
رمانـدين لوسـيل أوروو   أ ( كـه خـانم نويسـندة فرانسـوي     ،مدعا كافي است بدانيـد 

نام مردي را  ،اجازه نداشت تأليفاتش را منتشر سازد؛ تا اين كه به ناچار براي خود)
ايـن  . م روي داد 1876 – 1814هـاي   اين امر بين سال. برگزيد ـ  به نام جورج ساند

  .مطلب، بر حقارت زن و عدم توانايي عقلي و تفكر او مانند مردان، داللت دارد
ز اين امر، مسئله طالق و جدايي ميان زن و شـوهر در نـزد مسـيحيان    تر ا وقيحانه

داننـد؛ هرچنـد كـه عـدم تفـاهم زن و       آنان طالق را به هيچ روي جايز نمـي  ، است
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شوهر به مرحلة نفرت و كينه از هم برسد و زندگي ميان آنان مانند جهنم شود كـه  
هـا   وامل جدايي خانوادهاين مطلب از خطرناكترين ع. تاب و توان را از آنان بگيرد

  .هاي همسران نسبت به يكديگر است كاري و خيانت) شكستن حرمت خانواده(

  زن در عصر جاهلي
خـواهيم نگـاهي گـذرا بـه احـوال زن نـزد اعـراب پـيش از اسـالم،           اكنون مـي 

  .در آن دوره داشته باشيم ، و جايگاه اجتماعي وي ،چگونگي رفتار با او
اي از پسـتي و   تـا آن كـه بـه درجـه    شـد؛   تحقير ميزن نزد عرب پيش از اسالم 

ــه ،ارت رســيد كــه اعــراب جاهليــت حقــ ــراي زن مرتب اي از انســانيت هــم قائــل   ب
در بـارة وضـعيت وسـائل     اي شدند، زن از تمـام حقـوق حتـي اظهـارنظر سـاده      نمي

رسيد، زيرا كه ايـن عـادت در ميـان عـرب      به زن ارث نمي. اش محروم بود زندگي
برَد كه بتوانـد شمشـير بـه دسـت گيـرد و از كيـان        نها كسي ارث ميت«مرسوم بود؛ 

زن حق اعتراض يا مشـورت در بـارة ازدواجـش را نداشـت، ايـن      . »خود دفاع كند
او را از ازدواج منـع   ، كار بر عهدة سرپرست او بـود؛ حتـي فرزنـد شـوهر ايـن زن     

او . گيـرد كـرد، مگـر ايـن كـه همـة آنچـه را كـه از پـدرش گرفتـه بـود از او ب           مي
زني كه از پدرم باقي مانده مانند مالي است كه از پدرم به جا مانده است : گفت مي

يـا او را بـه    ،و آن پسر اجازه داشت كه بدون مهريه بـا زن پـدر خـود ازدواج كنـد    
 $از ابن عبـاس . ازدواج كسي ديگر درآورد و مهريه آن زن را از شوهرش بگيرد

يا عمويش بميرد پسـرش بـه زن آن متـوفي    هرگاه مردي پدرش «روايت است كه 
توانـد آن زن را بـراي خـود نگـاه دارد يـا       اگر بخواهد مـي . بيشتر از همه حق دارد
اش را بهاي آزاديش قرار بدهد، يا اگر بميـرد، مـال آن زن را    زنداني كند يا مهريه

  .)1(»برد مرد مي
شـي قائـل   ازدواج نزد عرب جاهلي محدود نبود و آنـان بـراي طـالق هـيچ ارز    

هاي حديثي اهل سنت آمده،  نبودند، همانطور كه در صحيح بخاري و ديگر كتاب
: نقل شده اسـت كـه گفـت    ب از عايشه. ها رايج بود چهار نوع ازدواج ميان آن

يـك نـوع ازدواج مـردم امـروز بـود كـه       . ازدواج در جاهليت بر چهار روش بـود «

                                           
  ).307/  4(لقرآن، طبري، جامع البيان في تفسير ا. رك -)1(
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كـرد، بـراي او    تگاري مـي خويشاوندش يـا دختـرش را خواسـ    ،مردي از مرد ديگر
  .نمود كرد و سپس با او ازدواج مي مهري معين مي

هرگاه پـاك شـدي از حـيض،    : گفت ازدواج ديگر آن بود كه مرد به زنش مي
شـد   و مرد به او اصالً نزديك نمي. نزد فالني برو تا جزء مال التجارة او قرار بگيري

ه او قرار گرفتـه بـود، بـه دنيـا     تا زماني كه بچة آن مردي را كه زن جزء مال التجار
مانـدن   اش كه اين كار را براي پـاك  آمد شوهر اصلي چون فرزند به دنيا مي. آورد

ازدواج را  اينگونـه  . كـرد  ت به او مراجعه ميخواس داد، اگر مي نسل خود انجام مي
  .ناميدند ازدواج استبضاع مي،

شـدند و   قبيله جمع مـي نفر از مردان  10نوع ديگر از ازدواج اين بود كه حدود 
كـرد، پـس از    شدند و چون زن وضع حمل مـي  سپس همگيشان با زني همبستر مي

هــا  فرســتاد تــا جمــع شــوند و هيچكــدام از آن هــا مــي چنــد روز، كســي را نــزد آن
دانستيد كه ايـن فرزنـد از   : گفت ها مي توانست از آمدن امتناع كند و زن به آن نمي

بـرد كـه    ت اي فالني و آن زن نـام كسـي را مـي   او فرزند تو اس. كداميك شماست
توانسـت   كرد و آن مرد نمـي  در نتيجه فرزندش را به او منتسب مي .دوستش داشت

  .از پذيرش اين فرزند امتناع كند
شدند و با زنـي همبسـتر    و ازدواج چهارم اينگونه بود كه افراد بسياري جمع مي

ايـن زنـان، روسـپي    ... كـرد  شدند و زن از واردشدن هيچ مردي جلوگيري نمـي  مي
ده هائي را نصب كـر  هايشان پرچم ساختن اين امر بر در خانه بودند و براي مشخص

بايـد كنـار او    ،شد، موقع وضـع حمـل آن زن   مي هركس كه با آنان همبستر. بودند
گشـت   شناسي ثابـت مـي   شدن مردان، از طريق قيافه گشت و پس از جمع حاضر مي

نـوزاد را فرزنـد   ، ساختند و آن مـرد  منتسب مي. مرد استكه فرزند متعلق به كدام 
  .)1(»آورد خواند و از آن كار ممانعت به عمل نمي مي خود

اين گزارش در داللت بر سقوط انديشة بشري به مرحلة پست حيوانيـت كـافي   
باشـد ايـن تصـور كـه مـردي زنـش را        اين تصور در بارة يك مرد كافي مي. است

                                           
، اين روايت را آورده اسـت،  »شود نكاح تنها با اجازه ولي انجام مي«بخاري در نكاح باب،  -)1(

بـه شـماره   » انـواع ازدواجـي كـه در جاهليـت بـود     «و ابوداود در طالق باب  133و  132/  6
  .ه استآورده است غير از آن كه ابوداود نكاح نوع چهارم را نكاح اول آورد 1272
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تا از اين طريـق بـراي او فرزنـدي     ، ه مردي ديگر بفرستدشدن به خانستر براي همب
زاده به دنيا آورد، درست مانند كسـي اسـت كـه چهارپـاي مـاده خـود را بـا         نجيب

  .تا از اين رهگذر چهارپايي اصيل به دنيا آيد ، چهارپاي نر و اصيلي درهم اندازد
و همچنين حتي امروزه تصورش بـراي مـا بسـيار زشـت اسـت كـه گروهـي از        
مردان با زني همبستر شوند و پس از آن يكي از اين مـردان فرزنـدي را كـه نتيجـة     

  .اين همبستري است به خود منتسب سازد
همسرش براي او دختري زاييـده   ،شد عرب جاهلي هنگامي كه به وي گفته مي

غضــبناك  ،دچــار غــم و انــدوه فــراوان شــده و از شــدت خشــم و انــدوه   ، اســت
قرآنكـريم از  . آورد يبتي ناگوار براي خود بـه شـمار مـي   گشت؛ زيرا اين را مص مي

  :اين عمل زشت جاهلي كه نزد عرب وجود داشته چنين حكايت كرده است
﴿#sŒÎ)uρ tÏe±ç0 Νèδ ß‰ymr& 4©s\ΡW{$$ Î/ ¨≅sß …çμ ßγ ô_uρ #tŠuθ ó¡ãΒ uθ èδ uρ ×Λ⎧Ïàx. ∩∈∇∪ 3“u‘≡uθ tG tƒ z⎯ÏΒ 

ÏΘöθ s)ø9$# ⎯ÏΒ Ï™þθ ß™ $ tΒ uÅe³ç0 ÿ⎯Ïμ Î/ 4 …çμ ä3Å¡ôϑ ãƒ r& 4’n?tã Aχθ èδ ôΘr& …çμ ”™ ß‰tƒ ’ Îû É>#u—I9$# 3 Ÿω r& 

u™!$ y™ $ tΒ tβθ ßϑ ä3øts† ∩∈®∪﴾ ) 59و  58/ نحل.(  
از (و چون يكي از آنان را به دختـر مـژده دهنـد رويـش سـياه گـردد       «: ترجمه

از بدي و * خورد  و خشم خود فرو مي) خشم بر زن خود كه چرا دختر زاده است
آيا با خواري و سرافكندگي . شود ه او مژده داده اند از مردم پنهان مياندوه آنچه ب

نگاهش دارد يا در خاك پنهانش كند؟ آگاه باشـيد كـه بـد اسـت آن داوري كـه      
  .»كنند مي

و از ديگر عادات بسيار بد عرب جاهلي زنده بـه گـوركردن دختـران بـود كـه      
ند متعال در قرآنكـريم  خداو. قلب و جفاكاري آنان است داللت بر نهايت قساوت

  :فرمايد چنين مي
﴿#sŒÎ)uρ äοyŠ…â™öθ yϑ ø9$# ôM n= Í×ß™ ∩∇∪ Äd“r'Î/ 5=/ΡsŒ ôM n= ÏG è% ∩®∪﴾ ) 9و  8/ تكوير(  

به كدامين گناه كشـته  * و آنگاه كه از دختر زنده به گور شده پرسند «: ترجمه
  .»شده است

. لفـي داشـتند  هـاي مخت  روش، قبايل عرب در مسألة زنده به گوركردن دختران 
بردنـد و زنـده بـه گـور      شان را از روي تعصب به كناري مي ها دختران برخي از آن
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ترسيدند؛ زيـرا كـه مـردان جاهليـت اهـل حملـه و        كردند، و از ننگ بدنامي مي مي
شـان را بـه اسـارت     شدند و يا دختران جنگ بودند، ولي در جنگ دختران اسير مي

بنـي  . ها بـوده اسـت   نهايت ذلت و ننگ براي آنبردند و اين مسأله  نزد دشمنان مي
شان را به خاطر ترس از ننگ،  كه دختران ،تميم و كنده از مشهورترين قبايل بودند

  .كردند زنده به گور مي
داننـد كـه    قبيلـه ربيعـه را نخسـتين قبيلـه عـرب مـي       ،هاي رسـيده  برخي گزارش

كـه قـومي از    ،بدين قراركه خود داستاني دارد ،كردند  دختران را زنده به گور مي
قبيلة ربيعه را غارت كردند و دختـري را از قبيلـه ربيعـه بـراي اميرشـان بـه        ،اعراب

اسارت گرفتند، سپس بعد از صلح خواستند دختر را برگردانند، او را مخير كردنـد  
ها مانـد و اميـر    بين برگشتن نزد پدرش يا ماندن نزد دشمنانش، اما آن دختر نزد آن

ترجيح داد؛ سپس امير قبيله ربيعه خشمگين شد و براي قـومش قـانون    را بر پدرش
ورزي و  برخي از اعـراب از روي غيـرت  . زنده به گوركردن دختران را وضع كرد

 .)1(كردند شان را زنده به گور مي از بيم اين كه چنين ماجرايي تكرار شود، دختران
ها از سـختي زنـدگي    ليسا و برخي از اعراب جاهلي دختران خود را به خاطر قحط

كردنـد و بـا ايـن زنـده بـه گـوركردن خـود را از         زنده به گور مـي  ،و وضعيت فقر
در ايـن بـاره خداونـد متعـال در قرآنكـريم چنـين فرمـوده        . رهاندند سختي فقر مي

  :است
﴿Ÿω uρ (#þθ è=çFø)s? Νà2 y‰≈ s9÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 9,≈ n= øΒÎ) ( ß⎯ós¯Ρ öΝà6è% ã— ötΡ öΝèδ$−ƒ Î)uρ﴾ ) 151/ انعام(.  

تنگدستي مكشـيد؛ مـا شـما و آنـان را روزي      و فرزندان خود را از بيم«: ترجمه
  .»دهيم مي

  :فرمايد و همچنين مي
﴿Ÿω uρ (#þθ è= çG ø)s? öΝä.y‰≈ s9÷ρ r& sπ u‹ô±yz 9,≈ n= øΒÎ) ( ß⎯øtªΥ öΝßγ è%ã— ötΡ ö/ä.$ −ƒ Î)uρ 4 ¨β Î) öΝßγ n= ÷Fs% tβ%Ÿ2 

$ \↔ôÜÅz #ZÎ6 x. ∩⊂⊇∪﴾ ) 31/ اسراء.(  

                                           
و كتاب تاريخ عرب قبل از اسالم، دكتـر جـوادعلي،   ) 67/  30(تفسير روح المعاني، . رك -)1(

)5  /87.(  
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هـا و شـما را روزي    و فرزندان خود را از بيم تنگدستي مكشيد؛ ما آن«: هترجم
  .»به راستي كشتن آنان خطا و گناهي بزرگ است. دهيم مي

بلكـه تنهـا    ، برخي از قبايل عرب دختران را نه به خاطر تعصب يا ترس از ننگ
به اين دليل كـه آن دختـر شـايد در آينـده فاسـق و بـدكاره شـود، زنـده بـه گـور           

و ايـن زنـده بـه گـوركردن را     ... گيرشدن و كردند و يا به خاطر اسارت يا زمين يم
دادنـد كـه قلـب را انـدوهگين      نظيري انجـام مـي   ها با قساوت قلب كم برخي از آن

  .گرداند سازد و اشك را از ديدگان جاري مي مي
و شد و فجايعي را بـر ا  اين ظلم جانفرسا پيوسته به شكل قانوني بر زن اعمال مي

ايـن عـادات   . داشت؛ به اين دليل كه او گناهي جز ضعف و ناتواني نداشت روا مي
تا زماني كه اسالم آمد و اين اعمال را حرام اعـالم كـرد و بـرايش مجـازات قـرار      

  .داد، رواج داشت
از مطالب يادشده به اختصار دريافتيم كه زن در دوران گذشته و تقريباً در همه 

آورديـم كـه   . توأم با ستم و ذلت و خواري به سر مي برد جوامع اوليه، در وضعيتي
شد و به او هيچ  زن در نظر اعراب جاهلي چونان كااليي بود كه خريد و فروش مي

  .اعتراضي كند ،شد كه در برابر اين وضعيت زندگي پست خود حقي داده نمي
پرتو نگريم تا بنگريم كه چگونه زن در  اكنون به پرتو نوراني شريعت اسالم مي

. تعاليم عاليه اين شريعت به درجة وااليي از صيانت ذات و حكومت بر خود رسـيد 
آوردن تمـام   كامل است و او شايستگي به دسـت ،اسالم اعالم كرد كه انسانيت زن 

هـاي پسـت جنسـي و حيـواني حفـظ       بـرداري  اسالم زن را از بهره. حقوقش را دارد
ر بيدارسـاختن و پاسداشـت جوامـع    كرد و او را به عنـوان عنصـري پويـا و فعـال د    

اش به دنياآوردن و تربيت مرداني بود كـه بـه    انساني قرار داد؛ چرا كه وظيفه اصلي
  .شيران روز و پارسايان شب شهرت دارند
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  ﴾31﴿   مادران مؤمنان

  ل خديجه دختر خويلد
  بانوي پاكدامن قريش

د بن اسـد  بنت خويل ك خديجه ،جهان به روزگار خويش است  او بانوي زنان
» ةطـاهر «از قبيله قريش و تيره بني اسد ملقب به  ، بن عبدالعزي بن قصي بن كالب

 15پيش از عـام الفيـل   . و بزرگ زنان قريش در خانداني واال متولد شد) پاكدامن(
سال سن داشت و در ميان خانداني برجسـته و بزرگـوار پـرورش يافـت و بـه زنـي       

انديشي و عقل و ادب واال شـهرت يافـت؛   خردمند و بزرگوار بدل گشت و به دور
  .به همين دليل در نظر مردان بزرگ قومش، داراي منزلتي رفيع بود

 .و هنـد بـود   لـة به نـام هـا   ،تيمي دو فرزند ةبن زرار لةحاصل ازدواج او با ابوها
ي ازدواج كـرد و پـس از   با عتيق بن عائذ بن عبداهللا مخزومـ  كه ابوهاله مرد،زماني 

  .زندگي كرد، از وي جدا شد مدتي كه با او
ــا وي      ــد؛ ام ــتگاري او آمدن ــه خواس ــريش ب ــان ق ــياري از بزرگ ــس از آن بس پ

 شت فرزنـدانش و بـه ادارة امـور تجـارت    خواسـت بـه تريبـ    پذيرفت، چون مـي  نمي
كرد تـا بـرايش تجـارت     او مال و ثروت بسيار داشت و مرداني را اجير مي. بپردازد

كـه   رسـول خـدا   . داد عنوان مضاربه، مبـالغي مـي  ها با  كنند و از مال خود به آن
ديده بود، زماني ستگويي و امانت و اخالق نيك و پسنمتصف به را ، پيش از بعثت

رسيد، پيكي را بـه سـوي ايشـان فرسـتاد تـا سرپرسـتي        ل كه خبر او به خديجه
اموالش را براي سفر تجارتي شام بر عهده گيـرد و غـالم خـود ميسـره را همـراه او      

  .و شرط نمود كه بيشتر از ديگران به او بدهد كرد
بـه ايـن سـفر     ،امين و راسـتگو پـذيرفت و بـه همـراه غـالم خديجـه       و محمد

نصيب او تجاري رفت و خداوند او را در اين تجارت موفق گرداند و سود بسياري 
بـه دسـت    كه اين سود به دست محمد ،يار خوشحال شد بس ل خديجه. كرد

  .بود در برابر شخصيت محمد  لش از حد خديجهآمد؛ اما شگفتي بي
كم كم خياالتي همراه با احساسـاتي شـورانگيز كـه بـرايش سـابقه نداشـت در       

  . »اين مرد مانند ديگر مردان نيست« :گفت گرفت و با خود مي ذهن او شكل مي
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سـاله ازدواج كنـد؟ ايـن را     پذيرد كه با زني چهل آيا جواني امين و راستگو مي
اش بگويد، در حالي كه بزرگان قريش را كه بـه خواسـتگاريش    خانواده چگونه به

  !اش برگردانده بود آمده بودند، از در خانه
دختر منبـه   ، ور بود كه دوستش نفيسه در حيرت و تشويش غوطه لخديجه

 ،گفـتن كردنـد كـه نفيسـه دريافـت      آن دو بـاهم شـروع بـه سـخن    . بـر او وارد شـد  
خـود فهميـد كـه     و از دقت ذكاوت ،ه او بگويدخواهد رازي را ب مي لخديجه

  اين راز چيست؟
آرامـش خـاطر داد و بـه او يـادآوري كـرد كـه داراي        لنفيسه بـه خديجـه  

حسب و نسبي اصيل و از مال و جمال بهره فراوان دارد و بر درستي اين گفتـارش،  
  .را كه از بزرگان قريش بودند، يادآور شد ك فزوني خواستگاران خديجه

 رفـت، بـه نـزد محمـد امـين      كي كه نفيسه از پيش دوسـتش خديجـه  هنگام
  كني؟ چرا ازدواج نمي: شتافت و پيشدستي كرد و با ذكاوتي آشكار از او پرسيد

  .چيزي در بساط ندارم كه ازدواج كنم: گفت] محمد [
جمال بهره فـراوان دارد  اگر زني كه از مال و : اي زيرلب گفت با خنده] نفيسه[

  دهي؟ او اصيل است، تو را بخواهد به او پاسخ مثبت مي بو حسب و نس
  چه كسي؟: پرسيد] محمد [
  .دختر خويلد خديجه: درنگ گفت بي] نفيسه[
  .پذيرم اگر او موافقت كند من هم مي: گفت] محمد [

هــم   رفــت، محمــد ك دادن ســوي خديجــه نفيســه بــا ســرعت بــراي مــژده
آنگـاه  . ديجه پيمـان زناشـويي ببنـدد   خواهد با خ عموهايش را باخبر ساخت كه مي

، عمـرو بـن    كنزد عموي خديجه و ديگر عموهاي محمد  و حمزه ابوطالب
  .اسد رفتند و از او دختر برادرش را خواستگاري كردند و مهريه را پيش او نهادند

چندين گوسفند ذبح كرد و  ك هنگامي كه مراسم عقدكنان تمام شد، خديجه
. بر روي اهالي و خويشاوندان گشـوده شـد   و خانة خديجه ميان فقيران تقسيم نمود

در اين هنگام حليمه سعديه آمد تا عروس فرزندش را كه به او شير داده بود ببيند، 
رأس گوسـفند بـه    40 لاش بازگشـت، خديجـه   و هنگامي كه بـه نـزد خـانواده   

  .را در خردسالي شير داده بود  محمد ،مراهش كرد، چرا كه اوعنوان هديه ه



   

  
    

  

 

  ﴾33﴿   مادران مؤمنان

شـد و در    پاكدامن، بانوي قريش، همسر محمد امين  ]خديجه[بدين ترتيب 
  .نمونه و ضرب المثل گشت عشق و وفاداري به همسرش محمد 

را   غـالم او زيـد بـن حارثـه     متوجـه شـد محمـد     كهنگامي كه خديجه
ــل همســرش را    ــه او بخشــيد و هنگــامي كــه تماي ــالم را ب در  دوســت دارد، آن غ

ابوطالب ديد، از اين امر استقبال كـرد و مجـالي    ز پسران عمويشسرپرستي يكي ا
ها  بهره ساخت تا از مكارم اخالق همسرش محمد  فراهم گسترده براي علي 

  .اندوزد
هاي فراوان خـود را يكـي    پس از آن به اين خانوادة سعادتمند، نعمت ،خداوند

تـران عطـا كـرد بـه     خداوند به آنـان پسـران و دخ  . داشت پس از ديگري ارزاني مي
  .)1(هاي قاسم، عبداهللا، زينب، رقيه، ام كلثوم و فاطمه نام

 زينـي را در قلـب محمـد    گ گيـري و خلـوت   متعال عشـق بـه گوشـه   خداوند 
كـه تنهـا در   ،تـر از ايـن نبـود     داشـتني  دوسـت  افكنده بود و هيچ چيز نزد محمد 

كامـل در هـر    جايي با خداي خويش خلوت كند؛ به همين منظور گاهي يـك مـاه  
اي  هـاي متـوالي را بـا زاد و توشـه     ت و شبپرداخ در غار حراء به عبادت مي ،الس

هـا در ايـن    پرسـتي آن  هاي اهالي مكـه و بـت   به دور از پوچي و لهو و لعب ،اندك
  .گزيد مكان اقامت مي

هاي همسرش و از ايـن كـه    گيري از گوشه ،بانوي پاكدامن قريش ،ك خديجه
هـايش   ها و نيكـي  شد و مهرباني گشت، ناراحت نمي دور مي از او گاهي محمد 
كـرد؛ بلكـه او نهايـت سـعي و كوشـش خـود را        كردن مكـدر نمـي   را با قيل و قال

در خانه است از او پذيرايي كنـد و بـه او آرامـش     كرد تا هنگامي كه محمد  مي
ود او را مشايعت مي نم ك خديجه ، رفت به غار مي  خاطر دهد و هرگاه محمد
  .)2(كرد او را بدرقه مي ،و با چشمانش از پشت سر

. برايش دشوار بود ،از او هاي محمد  ها و دوري گيري اين گوشه ،با اين حال
يكبـار كـه بـه غـار حـراء رفتـه بـود،        . مدتي را بـر همـين حـال بـود     رسول خدا 

                                           
  ).و بعد از آن 202/  1(سيره ابن هشام، . رك -)1(
  ).به بعد 249/  1(سيره،  -)2(
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نزد او آمد و كرامت و وحـي خداونـد را بـه او ارزانـي داشـت و ايـن        جبرئيل
  .)1(قعه در ماه رمضان بودوا

پريـده داشـت و اعضـاي     تا نزديك صبح حالتي ترسان و رنگ سپس محمد 
بپوشـانيد مـرا،   «: بازگشت در اين حالت فرمـود  كبه نزد خديجه ،لرزيد بدنش مي

پس از اين كه از آن . »اي به من بپيچانيد اي به من بپيچانيد، جامه بپوشانيد مرا، جامه
اي خديجه بر جانم ترسيدم و همسر مهربـان و  : ديجه گفتحالت خارج شد، به خ

خداوند ! اي ابوالقاسم«: عاقل و باكمالش، با اطمينان و يقين و با صدائي رسا گفت
كه جـان خديجـه    ،قدم باش، قسم به كسي ثابت )2(كند، اي پسر عمو را حفظ مي ما

سـوگند كـه او   من اميدوارم كه تو پيامبر اين امت باشي؛ به خـدا   ،در دست اوست
كني، راستگو هستي  هرگز تو را خوار نكند؛ زيرا كه تو به خويشانت رسيدگي مي

قلـب  . )3(»جويـان  كنـي، يـار بينوايـاني و همـراه حقيقـت      هـا را تحمـل مـي    و سختي
بـه وي و تصـديق گفتـارش،     لآوردن خديجـه  آرامش يافت، با ايمان پيامبر

  .بازگشت به پيامبر ،دوباره اطمينان
ين زن عاقل و دانا به اين سخنان كفايت نكرد و شتابان نزد پسر عمـويش  ولي ا

 رفت و ماجرا را براي او تعريف كرد و مطالبي را در باره محمد) ورقه بن نوفل(
قـدوس، قسـم بـه كسـي     ... قدوس: (براي او بازگو كرد، ورقه آهي كشيد و گفت

نـاموس اكبـر كـه     اگر راست گفته باشـي،  !اي خديجه. جان ورقه در دست اوست
فرود آمده و اين كـه او پيـامبر    مده بود، بر محمد آ إبه نزد موسي و عيسي 

  .)4()قدم باشد اين امت است، از قول من به او بگو ثابت

                                           
  ).250/  1(سيره، . رك -)1(
عمـو خطـاب كـرده آن اسـت      را با لفظ پسر ، پيامبر )ك(دليل آن كه حضرت خديجه  -)2(

ر خويلد بن اسد بـن  كه حضرت خديجه در نَسب با پيامبر جد مشتركي داشتند خديجه دخت
  )م. (ي بودعبدالعزي بن قص

  ).200/  8(و اصابة، ) به بعد 205/  2(و تاريخ طبري، ) 253/  1(سيره، . رك -)3(
ــام،   -)4( ــن هش ــيره اب ــري،  )254/ 1(س ــاريخ طب ــ) 206/  2(، ت ــديثي از  و اي ــب را در ح ن مطل

بخـاري ايـن مطلـب را در ابتـداي كتـاب      . در صحيح مسلم و بخاري آمده اسـت  كعايشه
  ).139/  1(و مسلم در ايمان باب شروع وحي آورده است، ) 3/  1(، الوحي نقل كرد



   

  
    

  

 

  ﴾35﴿   مادران مؤمنان

بـه سـرعت نـزد محبـوبش بازگشـت تـا بـه او تبريـك بگويـد و از           كخديجه
ه، بـا  كه خود نزد ورقه بيايد و آنچـه پسـر عمـويش بـه وي گفتـ      خواست محمد

كـه   رد و بدل گشت چنين شد و مطالبي ميان ورقه و محمد . گوش خود بشنود
قسم به كسـي كـه جـانم در دسـت     : (گفت خديجه نشنيد، سپس ورقه به محمد 

كنند و مورد اذيت قـرار   ها تو را تكذيب مي تو پيامبر اين امت هستي و آن ،اوست
تو خواهند جنگيد و اگـر كـه مـن     كنند و با خواهند داد، تو را از ديارت بيرون مي

دهـم، سـپس    به خدا قسم تو را به هرگونه كه بتوانم يـاري مـي   ،آن روز زنده باشم
  .براي احترام پايين انداخت سرش را در برابر محمد 

  »كنند؟ آيا مرا از ديارم بيرون مي«: گفت محمد 
از اعـالن  مگر آن كه پس  ،آري، هرگز مردي نيامده مانند تو: ورقه جواب داد

اي كـاش در آن هنگـام زنـده    ... دعوتش تنها شود، اي كـاش مـن نوجـواني بـودم    
  .)1(كه ورقه وفات يافت پس از آن چيزي نگذشت. بودم

بايـد   ، سـالتش  ر به آنچه كه شنيد شـاد گشـت و دانسـت كـه در راه     محمد 
د در مـور  ،خود را آماده هر گونه سختي و رنج بكند و البته اين سـنت الهـي اسـت   

همه انبيـاء و رسـوالنش و آنـان را در راه ايـن دعـوت خالصـانه، بـا آزار و اذيـت         
  .مشركان مواجه خواهد كرد

نخستين كسي بود كه به خدا و رسولش ايمان آورد و به شـريعت   كو خديجه
، و اين همسر مهربان و مؤمن به خاطر عالقه فراوانش بـه پيـامبر    .)2(اسالم درآمد

بـه او يـاري رسـاند و در    . بـه تشـويق و تقويـت او پرداخـت     ايشان را ياري كـرد و 
. ها و آزارهـا هميشـه يـار و همـراه او بـود      ترين ضربات و انواع اذيت تحمل سخت

كاست؛ براي همين بود كه رسول  هاي پيامبر خداوند به بركت خديجه از سختي
هـايش   هداشتند و به رد و تكذيب گفتـ  در برابر كساني كه او را ناخوش مي خدا 
بـه تأييـد و تصـديق     ك خديجـه . شـد  پرداختند، هرگز ناراحـت و دلگيـر نمـي    مي

                                           
  .پيشين -)1(
  ).257/  1(سيرة ابن هشام،  -)2(



   

  
    

  

 

زنان پيرامون پيامبر   ﴿36﴾  

. كـرد  كاست، و مشكالتش را آسان مـي  پرداخت و بار اندوه و ناماليمات او را مي
  :دارد آيات قرآن اين حقيقت را چنين بيان مي

﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãÏoO £‰ßϑ ø9$# ∩⊇∪ óΟè% ö‘ É‹Ρr'sù ∩⊄∪ y7 −/u‘ uρ ÷Éi9 s3sù ∩⊂∪ y7 t/$ u‹ÏO uρ öÎdγ sÜsù ∩⊆∪ t“ ô_”9$#uρ 

öàf÷δ $$ sù ∩∈∪ Ÿω uρ ⎯ãΨ ôϑ s? çÏYõ3tG ó¡n@ ∩∉∪ šÎh/tÏ9uρ ÷É9 ô¹$$ sù ∩∠∪﴾ ) 7 – 1/ مدثر.(  
و پروردگـارت را بـه   * برخيـز و بـيم ده   * اي جامه به خـود پيچيـده   «: ترجمه

] پرسـتي  تبـ يـا از  [و از پليـدي  * را پـاك سـاز   و جامة خـويش  * بزرگي ياد كن 
و بـراي پروردگـارت   * و چيزي به كسـي مـده كـه بيشـتر بسـتاني      * دوري گزين 
  .»شكيبايي ورز

زندگي جديـدي را كـه همـراه بـود بـا انـواع        از اين پس بود كه رسول خدا 
كه زمان آسايش بـه   ،ها آغاز كرد و به همسر باايمانش خبر داد ها و مصيبت سختي

  .سر آمده است
خوانـد و غـالم و    و عمل خود ديگران را به اسـالم فـرا مـي   با گفتار  كخديجه

به شـريعت اسـالم    ك چهار دخترش نخستين كساني بودند كه تحت تأثير خديجه
  .درآمدند

در  كهاي سخت الهي فرا رسيد و خديجه در اين هنگام بود كه زمان امتحان
كريم اين حقيقت قرآن. ها مانند كوهي استوار و ثابت و پايدار، پابرجا ماند برابر آن

$¨Å¡ymr& â=|﴿ :را چنين گزارش كرده است ¨Ζ9$# β r& (#þθ ä.uøIãƒ β r& (#þθä9θ à)tƒ $ ¨Ψ tΒ#u™ öΝèδ uρ Ÿω 
tβθ ãΖtFøãƒ﴾ )ايمان آورديم«: پندارند همين كه گفتند آيا مردم مي« .)2 :عنكبوت «
دو پسر  كو خديجه  خداوند به محمد   .»شوند؟ گردند و آزمايش نمي رها مي
ردسالي مردند و داغ فراقشان را صبورانه وكه در خ،هاي قاسم و عبداهللا داد  به نام

كه چگونه  ،اولين شهيد زن اسالم را ديده بود كسميه ،كرد؛ چرا كه او تحمل مي
ورزد و سرانجام در برابر  هاي مشركان و ستمگران، شكيبايي مي برابر شكنجه در

  .آمد ها به فوز عظيم شهادت نائل اين شكنجه
وداع  – همسـر عثمـان بـن عفـان     – كهمو كه با دختر و پاره جگرش رقيه

مجبور بـود بـه حبشـه هجـرت      ،كرد، زيرا به خاطر دينش و از ترس آزار مشركان
  .كند



   

  
    

  

 

  ﴾37﴿   مادران مؤمنان

هـا، تـرس و    هـا، عصـبيت   پر از دلهره ،زيست در آن مي كاي كه خديجه دوره
او در . نااميدي راه نيافـت وحشت و مبارزه بود، اما هيچگاه در قلب اين زن مجاهد 
  :تمام لحظات اين آيات را نصب العين خود قرار داده بود

﴿* χ âθ n=ö7çFs9 þ’ Îû öΝà6Ï9≡uθ øΒ r& öΝà6Å¡àΡr&uρ  ∅ ãèyϑ ó¡tFs9 uρ z⎯ÏΒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& 

|=≈ tG Å3ø9$# ⎯ÏΒ öΝà6Î= ö6 s% z⎯ÏΒ uρ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθ ä.uõ° r& ”]Œr& #ZÏWx. 4 β Î)uρ (#ρ çÉ9 óÁ s? (#θ à)−G s?uρ ¨β Î* sù 

šÏ9≡sŒ ô⎯ÏΒ ÏΘ÷“ tã Í‘θãΒ W{$# ∩⊇∇∉∪﴾ ) 186/ آل عمران.(  
هايتان امتحـان خواهيـد شـد و از كسـاني      ها و جان هرآينه شما در مال«: ترجمه

كه پيش از شما به آنان كتاب داده شده و از كساني كه شرك ورزيده انـد آزار و  
ي و پرهيزگاري پيشه سازيد، همانا اين زخم زبان بسيار خواهيد شنيد و اگر شكيباي

  .»از استوارترين كارهاست
هـا و باليـا چـه     در برابـر سـختي   ،كه همسر امين و صـادقش  ديد مي كخديجه
شـد، بـر صـبر و     دهـد و هرچـه مصـائبش بيشـتر مـي      هايي از خود نشان مي مقاومت

اش  عقيـده  خريد و بر را بر جان مياين همه آزار ، او. گشت افزوده مياستقامت او 
اش سوگند يـاد كـرد و بـر حـق و      در موقعيتي بر عقيده محمد . كرد پايداري مي

كه هرگز در ميان بشريت نظيـر نـدارد و بـه انـدازه بنـد       ،نمود حقيقت پافشاري مي
  .)1(گامي پس ننهاد ،انگشتي از حق

برترين زنان مـريم دختـر عمـران و    «: فرموده بود و به همين دليل رسول خدا 
  .)2(»جه دختر خويلد هستندخدي

ــدا ــد ! خداون ــه خويل ــادار و    كاز خديج ــر وف ــريش، همس ــدامن ق ــانوي پاك ب
و زني با ايمان و مجاهد در راه خدا خشنود باش؛ چـرا كـه    كردار محمد  راست

                                           
بـا   اصـحاب نبـي  بـاب ازدواج پيـامبر    نگاه كنيد به حديث در صحيح بخاري در فضائل  -)1(

و مســلم در فضــائل صــحابه، بــاب برتــري خديجــه ام  ) 231/  4(و فضــيلت او  كخديجــه
  .2432به شماره  كالمؤمنين 

/  4(و برتـري او   كبـا خديجـه   بـاب ازدواج نبـي   بخاري در فضائل اصـحاب پيـامبر    -)2(
  .2430به شماره  كمنينو مسلم در فضائل صحابه باب فضائل خديجه ام المؤ) 230
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در راه دينش هرآن چه از مال دنيا در اختيار داشت به كـار گرفـت، و خداونـد بـه     
  .ها را ارزاني دارد رين پاداشبه او بهت ،خاطر اسالم و مسلمين



   

  
    

  

 

  ﴾39﴿   مادران مؤمنان

  ل سوده دختر زمعه
  زني از مهاجران كه بيوة مردي مهاجر بود

تيرة دختر زمعه بن قيس بن عبد شمس بن عبدود، از قبيله قريشي و  لسوده
  .باشد غار مي و از بنيعمر و مادرش شموس دختر قيس بن زيد بن  عامري

ان بـن عمـرو، بـرادر سـهيل بـن      كه ابتدا بـا سـكر   ،شيرزني بزرگوار و بافضيلت
شـان   همراه او هشت نفر از بني عامر از ديارشان و اموال. عمرو عامري ازدواج كرد

مهاجرت كردند و با ترس از راه دريا به حبشه رفتند و اين در حالي بود كه آنان به 
هـا عـذاب و    شان راضـي بودنـد، زيـرا مشـركان بـر آن      ها در راه دين بدترين مرگ

ها را به گمراهي و شرك بازگردانند، او به رنج غربت  تا آن ،ري گرفتندتنگي بسيا
شـدن نيـز پـس از فـوت همسـرش       كه مشقت بيـوه ،كرد  در سرزمين حبشه صبر مي

  .افزوده گشت
به همين دليـل خولـه   . شديداً متأثر گشت ،از اندوه اين زن مهاجر بيوه پيامبر 

يـاد كـرد تـا سـوده كـه       رسـول   نزد حضـرت  ل دختر حكيم سلميه از سوده
در  ل سـوده  .منـد گـردد   بهـره  پيـامبر   لطـف از  ،اكنون پا به سن گذاشته بود

زندگيش مشكالت فراوان داشت و نياز به كسي داشت كه از او نگهداري كنـد و  
ــه ــد  تكي ــاهش باش ــده اســت  . گ ــت ش ــيره رواي ــب س ــت   در كت ــس از رحل ــه پ ك

موضـوع ازدواج بـا    كـرد در بـارة   هيچيك از صـحابه جـرأت نمـي   ) ل(خديجه
ورزيدنـد، ايمـان    كه وقتي همه كفـر مـي   ،همان زني. سخني بگويد رسول خدا 

را يـاري   را تحـريم كردنـد، او بـا ثـروتش پيـامبر       آورد و هنگامي كه پيامبر 
  .ارزاني داشته بود رساند و خداوند از او فرزنداني به حضرت رسول  مي

دختـر   لي كرد، تا آن كه خولهسپر لمدتي را با اندوه خديجه پيامبر
: گفـت  با تالشي كه از روي محبت و مهرباني از خود نشان داد به پيامبر ،حكيم

با صداي بلند و پر از اندوه و غم  آيا قصد ازدواج نداري؟ پيامبر !اي رسول خدا
  »!!اي خوله؟؟ ،پس از خديجه با چه كسي«: پاسخ داد
  .خواهي بيوهاگر بخواهي دختر و اگر ب: گفت بخوله 

  آن دختر كيست؟: پس فرمود
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  .عايشه دختر ابوبكر: خوله  عرضه داشت
  :فرمود پيامبر  ،سكوت اي و پس از لحظه

  و آن بيوه كيست؟
او سوده دختر زمعـه اسـت كـه بـه تـو ايمـان آورد و از تـو        : گفت ل خوله

  .پيروي كرد
سال يـا بيشـتر بـا    كه سه  ،ازدواج نمود را عقد كرد و با سوده عايشه و پيامبر 

مـردم كـه از   . ازدواج نمـود  ل با عايشـه  زندگي كرد و آنگاه پيامبر پيامبر 
ــا ســوده دختــر زمعــه شــگفت  ازدواج پيــامبر  ــا شــك و ترديــد   ب زده شــدند و ب

اي نـدارد، جانشـين    اي كه پا به سن گذاشته و از جمال نيـز بهـره   زن بيوه: گفتند مي
  .خواستگارانش بودند ،ود و بزرگان قريشبانويي شده كه سرور زنان قريش ب

را  ليا غير او هرگز جاي خديجه لاما واقعيت چيز ديگري است، سوده
اي توانستند با اخالق نيك و رفتـار مهرآميـز    پر نكردند، اما تا اندازه براي پيامبر 

  .خاطر دهند تسلي خود، به پيامبر
ــامبر   لو ســوده ــة پي ــايي را داشــت كــه خان ــه ر ايــن توان ا اداره كنــد و ب

او توانســت شــادي و ســرور را بــه قلــب . بپــردازد خدمتگــذاري دختــران پيــامبر 
بازگرداند، با اين كه خود اندوه فراق شوهر نخستينش را هنوز در  مبارك پيامبر 
  .سينه داشت
بعد از او همسران ديگري نيز . آمد پس از سه سال به خانة پيامبر لعايشه

  .آمدند به خانة پيامبر... و و ام سلمهمانند حفصه و زينب 
تنهــا از روي ،  دانســت كـه پـس از وفــات همسـرش پيـامبر      مـي  لسـوده 

كـه   ،تـر شـد   نشـ اين موضـوع وقتـي بـرايش رو   . دلسوزي با او ازدواج كرده است
خواست بـا   نمي تصميم گرفت او را به نيكي طالق دهد؛ چرا كه پيامبر پيامبر 
. دار كنـد  هـايش بپاشـد و قلـبش را بيشـتر جريحـه      زخـم  دارشدن او نمكـي بـر   بچه

بـا حـالتي    لتصميمش را بـا او در ميـان گذاشـت، سـوده     هنگامي كه پيامبر 
  :سرشار از شرم و با فروتني آهسته گفت

من هرگـز بـه همسـران     ،مرا پيش خود نگه دار به خدا سوگند !اي رسول خدا«
مرا در روز رستاخيز در شـمار  كنم، ولي آرزو دارم خداوند  ديگرت حسودي نمي
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  .)1(»همسران تو مبعوث فرمايد
خشـنودي همسـر بزرگـوارش را تـرجيح داد و شـب       لبدين ترتيـب سـوده  

 بـه عايشـه بخشـيد و ديگـر بـا پيـامبر        نوبت خود را براي رعايت حال پيـامبر  
  .)2(شد همبستر نمي

خداوند  درخواست اين زن با شعور و بزرگوار را پذيرفت و و رسول خدا 
Ÿξ﴿ :فرمايد متعال در قرآن در اين باره مي sù yy$ oΨã_ !$ yϑ Íκö n= tæ β r& $ ysÎ= óÁ ãƒ $ yϑ æη uΖ÷ t/ 

$ [sù= ß¹ 4 ßx ù= Á9$#uρ ×öyz 3 ﴾ )نيست ] زن و شوهر[باكي بر آن دو  ...«. )128 :نساءال
  .»آشتي و سازش كنند و آشتي و سازش بهتر است اي  كه ميان خود به گونه

ز ايـن  با رضايت و اطمينان خاطر ماندگار شـد و ا  ر خانه پيامبرد ل سوده
الهام كرد كه او در دنيـا همـراه    ميز را به پيامبرشآ كه خداوند راه حلي موفقيت

بهترين آفريدة خدا و مـادر مؤمنـان باشـد و همسـري بـراي او در بهشـت، خـدا را        
  .سپاسگزار بود

  .)3(وفات يافت  سرانجام در دوره خالفت عمر بن خطاب لسوده
بـا نهايـت    لهـا و كـردار نيـك سـوده     نيز از خوبي ل ام المؤمنين عايشه

كـه بـه    ،نيسـت   نزد من زني عزيزتر از سوده: گفت وفاداري ياد كرده است، و مي
شبي را  !اي رسول خدا: گفت او چون پا به سن گذاشت به پيامبر  ،شيوة او باشم

لبتـه او كمـي تنـدخو بـود، امـا بـر ايـن كـار         ا. بخشيدم  به عايشهكه سهم من است 
  .)4(استوار ماند

                                           
و حديث را مسلم در رضاع باب جواز بخشيدن ) 1867/  4(و استيعاب ) 117/  8(االصابة،  -)1(

  .آورده است 1463/ هاي هووها به هم شماره  نوبت
بخــاري در نكــاح آورده اســت بــاب المــرأة زنــي كــه روزش را بــا رضــايت بــه شــوهرش   -)2(

  .آن را آورده همانطور كه در حديث سابق گذشتو مسلم مانند ) 154/  6(بخشيد،  مي
  ).1867/  4(، استيعاب )117/  8(االصابة  -)3(
  .1463/ مسلم در رضاع باب جواز بخشش نوبت به هووهاي ديگر آورده است، شماره  -)4(
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  بعايشه دختر ابوبكر
 ، جانشـين رسـول خـدا    او آموزگار مردان، صديقه دختـر ابـوبكر صـديق   

عبداهللا بن ابي قحافه عثمان بن عامر، از قبيلـه قـريش و تيـرة از مـردم      ابوبكر. است
و دختـر    حبوبترين زنـان رسـول  مكه، ام المؤمنين، همسر بهترين فرزند آدم، و م

  .)1(ترين مردان او محبوب
زن  ،در طول چهارده قرن در جهان ثابت شده است كه اين امكان وجـود دارد 

  .از مردان داناتر باشد و به سياست و امور نظامي بپردازد
از هيچ دانشگاهي فـارغ التحصـيل نشـده و در محضـر خاورپژوهـان و       ،اين زن

دوختـه و تنهـا در مدرسـه نبـوت شـاگردي كـرده و فـارغ        شناسـان دانـش نين   غرب
سرپرسـتي او را در كـودكي شـيخ     ،يل شده است؛ مدرسة ايمان و شـجاعت التحص

اش  به عهـده گرفـت و در دوران جـواني    ها پدرش ابوبكر مسلمانان و سرور آن
سرپرسـتي او   هم پيامبر و معلم انسانيت و برترين خلق خدا شوهرش رسول خدا 

دار شد و آنچنانكه علم و فضل هردو بـاهم در او جمـع شـد كـه در طـول       را عهده
هـاي ادبيـات در كنـار     آثار بر جـاي مانـده از او در دانشـكده   . تاريخ كم سابقه بود

هـاي   گـردد و نظـرات عالمانـه او در دانشـكده     هاي ادبي تـدريس مـي   باالترين متن
تــاريخ عــرب و  شــود و اعمــال و رفتــارش بــراي هــر مــدرس الهيــات خوانــده مــي

  .جاي بحث و بررسي داد ،مسلمانان
 ل، بـا عايشـه   پـس از فـوت خديجـه    )2(بـه امـر خداونـد عزوجـل      پيامبر 

ازدواج كرد، درست در همان زماني كه با سوده دختر زمعـه عقـد زناشـويي بسـته     

                                           
 روايت كرده انـد كـه او از پيـامبر     $بخاري و مسلم در صحيح خود از عمرو بن عاص -)1(

از : عايشـه، گفـت  : از مردم نزد شما محبوبتر است اي رسول خدا؟ فرمـود كداميك : پرسيد
، باب قول نبي لَـو  در فضايل ياران نبي :بخاري. پدرش، رك: مردان كداميك؟ گفت

، شـماره  در فضائل صحابه، باب فضائل ابي بكر :و مسلم) 19/  7(كنت متخذاً خليالً، 
 /2384 ،  

 رسول خـدا  : ، روايت كرده اند كه گفتلعايشهبخاري و مسلم در صحاح خود از  -)2(
ايـن  : گفـت  اي لباسي از حرير برايم آورده، مي سه شب پياپي خواب ديدم كه فرشته: فرمود

ايـن بـراي تـو از    : پس از روي صورتت پارچه را برداشتم تو را ديـدم، گفـتم  . همسر توست
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جدا بـود تـا    آمد، و او سه سال از پيامبر لبر سر سوده لبود، و اما عايشه
عـروس   ،و ماه شـوال پـس از جنـگ بـدر    . را به خانه آورد عايشه  اين كه پيامبر

اي كه با سنگ و آجـر   اش، منتقل ساختند؛ خانه نوجوان را به خانة نبوت، خانة تازه
ساخته شد و آنجـا را بـا پوسـت     در اطراف مسجد پيامبر  ،و چوب درخت خرما

و بـر در   ،ندتنها بر روي زمين حصيري فرش كرد. ارزش و خشني فرش كردند كم
  .اي از مو آويختند خانة پرده

زنـدگي جديـد خـود را در كنـار      لآاليـش، عايشـه   در اين خانة ساده و بي
همسـرداري اولـين كـار يـك زن     . كه در تاريخ ماندگار شـد  ،همسرش آغاز كرد

كـه همسـر و مـادري شايسـته      ،است و از بزرگترين آرزوهاي يـك زن ايـن اسـت   
اگرچـه داراي مجـد و عظمتـي باشـد كـه       ،نياز نيست يكردن ب زن از ازدواج. باشد

از ديگـران بـاالتر   ، ها را در نوردد و در علـم و رياسـت يـك سـر و گـردن      آسمان
هـا بايـد ازدواج كنـد و     او بـا همـه ايـن   . تا ديگـران را از هسـتي سـاقط كنـد    . باشد
تواند بر اين تمايل فطري خود سرپوش بگذارد و چگونه كسي بـا انحـراف از    نمي

  !!گردد؟ اش كه به آن آفريده شده، سعادتمند مي سرنوشت غريزي
براي هر زني در جهان و در طول تاريخ آموزنده   لزندگي زناشوئي عايشه

آورد و  شـادي مـي   او بهترين همسر و همدم شوهرش بود و به قلب پيـامبر . است
پنجـه   و به خاطر دعوت خدا بـا آن دسـت   ناماليمات خارج از خانه را كه پيامبر

  .ساخت كرد، از او برطرف مي نرم مي
همـراه رسـول   . از برترين زنان بود و دستي بخشنده داشت ،او در كرامت نفس

گذشـت و   كرد تا جايي كه روزهاي طـوالني مـي   بر فقر گرسنگي صبر مي خدا 
كــردن افروختــه  پخــتن و غــذا درســت آتشــي بــراي نــاندر خانــه رســول خــدا 

  .گذراندند روزگار مي ،ا خوردن خرما و آبگشت، و آن دو تنها ب نمي
زمــاني كــه مســلمانان بــه رفــاه مــادي رســيدند، روزي صــد هــزار درهــم بــراي 

دار بود، همه آن مال را ميان فقيـران پخـش كـرد،     او كه روزه ،آوردندلعايشه
                                                                                                

بـا   ب ازدواج پيـامبر  در مناقـب االنصـار بـا   ) 175/  7(بخـاري  . رك. باشد جانب خدا مي
مسـلم،  . عايشه و در تعبير باب كشف المرأة في المنام و باب ثياب الحرير في المنـام و رك 

  .2438 /در فضائل صحابه، باب فضائل عايشه، شماره 
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خواسـتي بـا    آيـا نمـي  : كنيزش به او گفت. اش چيزي نداشت در حالي كه در خانه
اگـر  : گفـت ] لعايشه[ات را بگشايي؟  شتي بخري و روزهچند درهم از آن گو

  .)1(كردم شدي چنين مي به من يادآور مي
عـزت نفـس   . او را به خود غره نساخت ،تاب نكرد و ثروت او را بي ،هرگز فقر

كـردن   اهميت بود و روي آوردن و پشـت  دنيا براي او بي ،كرد خويش را حفظ مي
آمـوختن از   ن همسـري بـود كـه بـه درس    او بهتـري . دنيا، هرگز گرفتـارش نسـاخت  

اي از علم و بالغت رسيد كه معلمي براي  و به درجه. داد اهميت مي رسول خدا 
 :زهـري . و در حديث و سنت و فقـه مرجعـي بـراي همگـان گرديـد     . مردان شد

اگر دانش عايشه در يك طرف و علم تمـام زنـان سـوي ديگـري جمـع      : گويد مي
  .)2(تري داردشوند، هرآينه دانش عايشه بر

مـن مـدتي   : از پـدرش روايـت كـرده اسـت كـه گفـت       : و هشام بـن عـروه  
هاي قرآني داناترين فرد يافتم و در واجبـات   مصاحب عايشه بودم و او را در دانش

هاي عرب در  ، آشنايي با جنگو مستحبات، دانش شعر، فزوني روايت از پيامبر 
  .يز او چنين بودن... صدر اسالم، علم انساب، قضاوت، علم طب و

مـريض بـودم   : اي؟ او گفت علم طب را از كجا فرا گرفته ،اي خاله :به او گفتم
دارويي را برايم تجويز نمود و مريضي مرا با دارويي كه برايم تجويز  پس پيامبر

كنند، همـه   كرد، مداوا كرد و نيز آنچه را كه شنيدم مردم به عنوان دارو تجويز مي
  .)3(را به خاطر سپردم

: گفـت  روايت شده است كه از ابوضحي، از مسروق شنيد كه مي :از اعمش
 ،بـه خـدا قسـم   : كرد، گفت آيا عايشه به نيكويي واجبات را رعايت مي: به او گفتم

                                           
ابـن سـعد در    و) 47/  2(، حليـة األوليـاء  ، ابـونعيم در  )13/  4(حاكم در مستدرك . رك -)1(

  .هستند ثقةد آن و رجال سن) 67/  8(طبقات 
 9(و هيثمي در مجمع الزوائـد،  ) 11/  4(بنگريد به مستدرك از حاكم در شناخت صحابه،  -)2(

  .و رجال حديث ثقه هستند) 245/ 
  .و راويانش از ثقات هستند) 49/  2(االولياء،  حلية. رك -)3(
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. )1(كردنـد  سؤال مـي ه در بارة واجبات از عايش ديدم كه بزرگترين صحابة محمد
نسـبت بـه ايشـان بيشـتر      زني غيرتمند بود و از همه زنـان پيـامبر   ] لعايشه[و 

ورزيد و اين از طبيعت زن است، اما ايـن غيـرت مـورد قبـول و پـاك او       غيرت مي
  .رسيد كه نسبت به هووهايش آزار برساند اي نمي هرگز به اندازه

تهمت زشتي است كه  لو از مهمترين مسائل در زندگي ام المؤمنين عايشه
ن تـا آسـمان از آن مبـرا بـود،     از زمـي  لعايشـه . )2()حادثـه افـك  (به او زده شد 

هـا تـا روز    نازل شد، آياتي كه به آن لآسماني كه از آن حكم به برائت عايشه
هـاي   قيامت اعتقاد داريم، و اين مصيبت در بارة برترين زنان بود و درسي براي زن

  .مبني بر اين كه هيچ زني در دنيا از تهمت مبري نيست ،ديگر
الـوداع بيمـار شـد، احسـاس      ةحجزگشـت از  هنگام با زماني كه رسول خدا 

هـا را پرداخـت و رسـالتش را بـه انجـام       امانـت . كرد هنگام رحلتش رسـيده اسـت  
نمـود كـه مـن فـردا كجـا       ش اين پرسش را مطرح مـي ميان زنان حضرت. رساند
بود انتظـار   لمن پس فردا كجا هستم؟ و براي روزي كه نوبت عايشه... هستم؟

هرجـا كـه بيشـتر     شدند كه از رسول خـدا   شاد مي مبرديگر زنان پيا. كشيد مي
هاي خود  ما سهم شب !اي رسول خدا: دوست دارد پرستاري شود و همگي گفتند

  .)3(را به عايشه بخشيديم
رفـت و عايشـه بـراي پرسـتاري از      لبه خانة محبوبش عايشه رسول خدا 
شه دوانده بود در دلش چنان ري ماند و عشق محمد  ها را بيدار مي حضرتش شب

و دوسـت داشـت جـانش و جـان پـدر و      . داد كه حتي جان خود را در اين راه مـي 
جان خود و پدر و مادرم فدايت : گفت نمايد، او مي مادرش را فداي رسول خدا

در  رسيد، سـر پيـامبر    و آنگاه كه هنگام رحلت پيامبر ... باد اي رسول خدا
  .بودلدامان عايشه

                                           
و حـاكم در  ) 66/  8(و ابن سـعد در طبقـات،   ) 342/  2(دارمي در سنن خود آورده است  -)1(

  ).11/  4(مستدرك 
مفصل در بخشي مستقل هنگام رد نظر خاورشناسان خواهد ، سخناني در بارة مصيبت افك -)2(

  .آمد
  .2443/ ، به شماره لصحيح مسلم كتاب فضائل صحابه، باب فضائل عايشه. رك -)3(



   

  
    

  

 

زنان پيرامون پيامبر   ﴿46﴾  

در  رسـول خـدا   : كند شتناك را چنين توصيف ميآن لحظة وح لعايشه
در . خانة من رحلت كرد و اين امر در روز و شبي كه نوبت من بـود، واقـع گشـت   

ارد شد و مسواكي از خرما در دست داشـت بـه   وعبدالرحمن بن ابي بكر اين حال 
ارد، مسـواك را از او  را د او نگريست، بطوري كه گمان كردم او قصد محمـد  

اين كه آن را قـدري جويـدم تكـانش داده و پـاكش كـردم و بـه        ،زا پسگرفتم و 
آنچنان مسواك زد كه هرگـز نديـده بـودم كسـي چنـين       پيامبر . دادم محمد 

مـن بـاال آورد، امـا فـرو افتـاد،       فمسواك زده باشد، پس از آن دستش را بـه طـر  
دعـا  بـود،   بـراي ايشـان دعـا نمـوده     به نحوي كه جبرئيـل  سپس براي پيامبر

گفـت، امـا در ايـن     شد، مـي  مريض مي كردم، و اين دعايي بود كه هرگاه پيامبر
سـمان كـرد و   ا را نخواند، سـپس چشـمانش را سـوي آ   آن دع اش پيامبر بيماري
و روحش پرواز كرد، سپاس خدايي را كه در آخرين » رفيق اعلي سوي«به : گفت

  .)1(آب دهان من و آب دهان او را يكي كرد ،روز از دنيا
پس  لپس از رحلت در منزلش به خاك سپرده شد و عايشه رسول خدا 

از آن زندگي را بـا تعلـيم مـردان و زنـان سـپري كـرد و در سـاختن تـاريخ اسـالم          
سـالگي در شـب سـه     66هجـري در سـن    57در سال  ،مشاركت نمود و در نهايت

  .)2(شنبه هفدهم ماه رمضان وفات يافت
به دقت نكات زندگي او را بررسي كردند، او از  هايي كه آمدند پس از او نسل

قـرن در دنيـا    14هنگامي كه شش ساله بود، چنان پرورش يافته بـود كـه در طـول    
  .نظير بود بي

                                           
ديث و گفـت كـه ايـن حـ     7/  4، حـاكم در شـناخت صـحابه    48/  6احمد در مسند . رك -)1(

  .صحيح است بر شرط شيخين و ذهبي هم با آن موافقت دارد
  .هجري 58و تاريخ طبري حوادث سال ) 1885/  4(،  استيعاب -)2(



   

  
    

  

 

  ﴾47﴿   مادران مؤمنان

  بحفصه دختر عمر
  نگاهبان قرآن

است؛ آن صحابي بزرگواري كه خداوند به  $او حفصه دختر عمر بن خطاب
جواني هم از زيبايي ظاهري و هم  در لحفصه. وسيله او اسالم را عزيز گرداند

  .بهرة فراواني داشت) تقوا(از زيبايي باطني 
قـيس سـهمي    حذافـه بـن  بن  خنيسبه نام  او با يكي از ياران بزرگوار پيامبر 

حضـور   ،قريشي مشهور به صاحب الهجرتين ازدواج كرد، همسرش در بدر و احد
احد برداشـته بـود، وفـات     داشت و پس از آن در دارالهجره به دنبال زخمي كه در

بـاقي مانـد كـه در آن     لزن بيوة بسيار پرهيزگـارش، حفصـه   ،از آن پس. يافت
  .ساله بود موقع هجده

كه دخترش در جواني بيوه شده بـود، دلتنـگ گشـت و بـه خـاطر ايـن        عمر
انـدوهگين بـود و هرگـاه كـه داخـل       ،مصيبتي كه به شوهر مجاهد وي رسيده بـود 

او پـس از  . گشـت  ديـد، غمگـين مـي    رش را انـدوهگين مـي  شد و دخت اش مي خانه
همسري را انتخـاب كنـد    هاين نتيجه رسيد كه بايد براي حفصاي طوالني به  انديشه

تا با او الفت بگيرد، حدود هفت ماه يا بيشتر تقاضاي كساني كه خواستار ازدواج با 
  .كرد او بودند را رد مي

كـه محبـوبترين افـراد نـزد رسـول       ،را براي اين امـر انتخـاب كـرد    او ابوبكر
 نيز به شدت غيرت و شجاعت ذاتي كه حفصـه از عمـر   بود و ابوبكر خدا

  .به ارث داشت، آگاه بود
رفـت و در بـارة حفصـه بـا او سـخن گفـت كـه         شتابان نزد ابي بكر عمر

بـه   ابوبكر صديق. شدن مورد امتحان قرار داده است خداوند او را چگونه با بيوه
از او خواسـت كـه بـا     و عمـر . دلجويي و كمك به سـخنان او گـوش داد   خاطر

ايـن دختـر جـوان بـاتقوي را كـه       حفصه ازدواج كند و يقين داشت كه ابـوبكر 
پدرش مردي است كه اسالم بـه واسـطة او عـزت يافـت، قبـول خواهـد كـرد؛ امـا         

در حـالي كـه قلـبش شكسـته بـود و صـدقه        عمـر . به او پاسخي نـداد  ابوبكر
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رفــت كــه همســرش  در بــين راه بــه خانــة عثمــان بــن عفــان. داد بازگشــت يمــ
  .بر اثر بيماري حصبه مرده بود دختر رسول خدا  لرقيه

صـحبت كـرد و مسـئله ازدواج حفصـه را بـا او در ميـان        با عثمـان  و عمر
  .كردن ندارم اكنون قصد ازدواج: گفت نيز به عمر  گذاشت ولي عثمان
دوچنـدان   ، $را ايـن جـواب رد عثمـان پـس از ابـي بكـ      ب اندوه و غم عمر

شـناختند،   كه منزلـت واالي او را بـه خـوبي مـي     ،گشت، او از اين دو دوست خود
رفت و از حال خود و آنچه ميان او و ابي بكر  بسيار دلگير شد و به سوي پيامبر 

  .گذشته بود، گاليه كرد و عثمان بن عفان
  :تبسم فرمود و گفت پيامبر 

حفصـه   ا زفصه را با بهتر از عثمان تزويج كـن، و عثمـان هـم بـا كسـي بهتـر      ح«
  .)1(»كند ازدواج مي

توانست به آن برسد،  از اين شرف عظيمي كه در خيال هم نمي و چهره عمر
شتابان رفت تا ايـن مـژده   . از شادي برق زد و به اين وسيله غم از چهرة او زايل شد

با او مالقـات   نخستين كسي بود كه عمر رسربلندي را به حفصه بدهد، ابوبك
به او نگريست، به سرعت به شادي و خوشحالي در چهره  كرد و همينكه صديق

گفتن به او دراز كرد و در حالي كه عـذر   پي برد و دستش را براي تبريك عمر
حفصـه را   از من دلگير مباش اي عمر، زيرا كه رسول خـدا  «: خواست گفت مي

را فاش كنم و اگـر   خواستم كه راز رسول خدا  و من هرگز نميدر نظر داشت، 
  .)2(او رهايش كند، من با او ازدواج خواهم كرد

                                           
كردن انسان دخترش يا خواهرش را  بخاري در نكاح آن را روايت كرده است، باب عرضه -)1(

ش را شوهر بدهد، و نسائي در نكاح باب آن كه فردي دختر بزرگ) 130/  6(بر افراد خوب 
  ).1818/  4(و االستيعاب، ) 51/  8(و االصابة ) 82/  8(و ابن سعد در طبقات ) 83/  6(

بخاري در نكاح اين مطلب را آورده است، باب آن كه انسان دخترش يـا خـواهرش را بـر     -)2(
 4(و االسـتيعاب،  ) 51/  8(و االصابه، ) 82/  8(طبقات . و رك) 130/  6(نيكان عرضه كند 

 /1811.(  



   

  
    

  

 

  ﴾49﴿   مادران مؤمنان

را در شـعبان سـال سـوم     $با حفصه دختر عمر شادي ازدواج پيامبر  ،مدينه
 لبـا ام كلثـوم   از ازدواج عثمان بن عفـان  ،و اين شهر. هجرت جشن گرفت

  .متبرك گشت ،سال سوم هجرت در جمادي االخر دختر محمد 
» سـوده « و امهات مؤمنين پاك، پيوسـت   نيز به همسران رسول  لحفصه

ايـن هووهـا بـاهم بودنـد و حفصـه از عايشـه       . بودند در خانه پيامبر» $عايشه«و 
ــداري مــي ــه خــويش مــي   جانب ــا ب ــرين هووه ــرا كــه او را نزديكت ــد و  كــرد؛ زي دي

ت و دائمـاً ايـن گفتـار پـدرش را بـراي او      دانس تر از همه مي را شايسته لعايشه
   .»تو كجا و عايشه كجا و پدر تو كجا و پدر عايشه كجا؟«كه  ،آورد مثال مي

همدست شدند، و خداوند در  مقابل پيامبر  ،هردو باهم $حفصه و عايشه
$! (βÎ﴿ :اين آيه را نازل فرمود ،بارة آن دو t/θ çG s? ’ n< Î) «!$# ô‰s)sù ôM tó |¹ $ yϑ ä3ç/θ è= è% ( β Î)uρ 

#tyγ≈ sàs? Ïμø‹n= tã ¨β Î* sù ©!$# uθ èδ çμ9s9öθ tΒ ã≅ƒÎö9 Å_uρ ßx Î=≈|¹uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ( èπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$#uρ y‰÷è t/ 

y7 Ï9≡sŒ îÎγ sß ∩⊆∪ ﴾ )اگر به درگاه خداوند ] شما اى دو همسر پيامبر[ « ) 4 :التحريم
عليه رسول ، و اگر با هم توبه كنيد، بى گمان دلهايتان به حقّ گرايش يافته است

متفق شويد، در حقيقت خدا ياور اوست، و همچنين جبرئيل و مؤمنان  اهللا 
  .»ان بعد از آنان پشتيبان او هستندصالح، و فرشتگ

حفصه را طالق داد، زماني كه مسئله پشتيباني حفصـه و   نقل است كه پيامبر 
دوبـاره بـا او    برئيـل پيش آمد، ولي به امـر ج  باهم بر عليه پيامبر بعايشه

و . )1(»باشد دار و نمازگزار و همسر تو در بهشت مي او روزه«: ازدواج كرد و فرمود
دليل غم و اندوه همسر بزرگـوارش را   ل هنگامي كه اين راز فاش شد، حفصه

امنيــت و آرامـش و اطمينــان بــه حفصـه بازگشــت و رســول    ، پــس از آن. دانسـت 
توانـد بـا    بهتـرين رفتـار نيكـويي كـه يـك زن مـي      او را بخشـيد و او نيـز بـا     خدا

  .زندگي كرد شوهرش داشته باشد، با پيامبر 
                                           

اين حديث صحيح را ابـوداود در نكـاح آورده اسـت، بـاب رجـوع بعـد از طـالق شـماره          -)1(
اتكا نموده انـد كـه    ها به سخن عمر و هردو نفر آن 2016/ و ابن ماجه به شماره /  2283(

حفصه را طالق گفت و سپس به او مراجعـت كـرد، و نسـائي در بـاب طـالق ايـن        پيامبر
  ).212/  6(با سند صحيح  $ه است، باب الرجفه از حديث ابن عمرروايت را آورد
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بـه جانشـيني ايشـان     رحلت فرمـود، و ابـوبكر   هنگامي كه رسول بزرگوار
 – لاز ميـان تمـام امهـات مـؤمنين از جملـه عايشـه       ل انتخاب شـد، حفصـه  

در طول  بفصهح. برگزيده شد تا مصحف خطي قرآنكريم نزد او حفظ گردد
او تنها زني اسـت كـه   . دار و نمازخوان بود همواره عابد و پرهيزگار، روزه ،عمرش

فضيلت نگاهداري و حفاظت از قرآنكريم يعني قانون اساسـي و معجـزه جاويـدان    
  .نصيب او شد ،و سرچشمة اعتقادات مسلمان پيامبر 

خورده بـود، در   اي كه از ابولؤلؤ ه سبب زخم نيزهب ،و زماني كه پدرش عمر
مرگ خويش را نزديك ديـد، بـه حفصـه در بـارة مـا       ،هجري 23ذي الحجه سال 

  .وصيت كرد ،تَرَكي كه از او باقي ماند
پس از آن كه به برادرش عبداهللا  ،در روزگار معاويه بن ابي سفيان لحفصه

خداوند خشنود باشد از اين . هاي پدرش سفارش كرد، از دنيا رفت در بارة وصيت
دار  روزه: ارة او گفتــه بــوددر بــ كــه محــافظ قرآنكــريم بــود و جبرئيــل  ،وبــان

  .در بهشت است و همسر پيامبر  رانمازگز



   

  
    

  

 

  ﴾51﴿   مادران مؤمنان

  لام سلمه
  نخستين زن مهاجر

يكي از معـدود   پدرش. پسر مغيره مخزومي قريشي استاو هند دختر ابي اميه، 
ب بـود بـه   لقـ دستي بسيار مشهور بـود و م  فرزندان قريش و در بخشندگي و گشاده

همـراهش الزم نبـود بـا     ،كـرد  ، زيرا هرگاه با كسي مسـافرت مـي  )زاد راه كاروان(
مادرش هم عاتكه دختر عامر پسر ربيعـه كنانيـه از بزرگـان بنـي     . خود توشه بردارد

  .فراس بود
عبـداهللا بـن عبداالسـد مخزومـي صـحابي        و با ابوسـلمه ، از نظر نسب اصيل

د كرد، ازدواج نمود، او همسري باوفا و فرمانبر بـو  القدري كه دو بار هجرت جليل
  .داد ش به نيكي انجام ميو تكاليف يك زن را در برابر شوهر

كـرد و همـواره    او فضاي منزل را براي استراحت و آسودن همسـرش مهيـا مـي   
هـا و مشـكالت را تحمـل     گرفـت و همـراه او تمـام سـختي     طرف همسـرش را مـي  

بـه حبشـه مهـاجرت كـرد و      ،لت اعتقاد به اسـالم وي همراه شوهرش به ع. كرد مي
ها بـود، از خـانواده    اموالش را رها ساخت و به خاطر ظلمي كه بر سر آن. گريخت

  .دست كشيد ،و ميهن خود
 ،و پس از اين كـه عهدنامـة قطـع روابـط    . در مهاجرت به دنيا آمد هپسرش سلم

، $ر بـن خطـاب  ، و عمـ بپاره شد و حمزه بن عبدالمطل] البپس از شعب ابي ط[
در ايـن هنگـام   . مكه بازگشتند با افراد ديگر به ،اسالم آوردند، اين دو زن و شوهر

بـه يـارانش اجـازه هجـرت بـه مدينـه را داد و        پيامبر  ،ز بيعت عقبة بزرگپس ا 
داسـتان هجـرت او   . آمادة هجرت شد ،اش شوهر ام سلمه هم با خانواده ابوسلمه

  :بشنويم لست سخن را از زبان خود ام سلمهغمناك و غريبانه است؛ بهتر ا
  :گويد مي لام سلمه

سوي مدينـه شـد، مـرا سـوار شـتر       ،مصمم به رفتنه نگامي كه شوهرم ابوسلمه
در كجاوه همراه من پسرم سلمه نيـز بـود؛ خـودش هـم كـه لگـام شـتر را در        . كرد

ايـن  : هنگامي كه مردان بني مغيره او را ديدنـد، گفتنـد  . دست داشت، بيرون شديم
اي؟ بـراي چـه تـو را رهـا      تو هستي كه بر ما پيروزي يافتي؟ آيا رفقاي مـا را ديـده  

  كنيم تا در شهرها گردش كني؟
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پس افسار شتر را از دست او كشيدند و مـرا گرفتنـد،   : افزايد مي] لام سلمه[
اشـاره   و به سوي فرزند ما سـلمه فرزندان عبداالسد خشمگين شدند  ،در اين هنگام

  :رو به قبيله همسرم كرده و گفتندكردند و 
كـه او را از  ،گذاريم بماند  نمي] ام سلمه[ما پسرمان را نزد او  ،به خدا سوگند -

كـه  ،را آنچنـان سـوي خودشـان كشـيدند      هسلم ،پس از آن پسرم. قوم ما جدا كند
پسرم سلمه را بـه قبيلـة پـدرش سـپردند و مـرا بنـي       . نزديك بود دستش كنده شود

  .نزد خودشان زنداني كردند] ة ام سلمهطايف[مغيره 
و ابوسلمه شوهرم به خاطر حفظ دين و جانش فـرار كـرد و خـود را بـه مدينـه      

  ...رساند
در آن هنگام پريشان خاطر شدم و خود را تك و تنها يافتم؛ چرا كه ميان من و 

  .همسر و پسرم جدايي افتاده است
نشسـتم كـه    م و در جـايي مـي  رفت هر بامداد به سوي وادي ابطح مي ،از آن روز

كردم كه ميان مـن و همسـرم    شاهد آن حادثه دردناكم بودم و لحظاتي را مرور مي
  .رسيد گريستم تا شب فرا مي و فرزندم جدايي افتاده بود، آنقدر مي

تا اين كه يكـي از پسـر    ،يك سال يا نزديك يك سال آنجا ماندم ،بدين منوال
چرا اين زن بينـوا  : حم آمد و به اقوامم گفتندعموهايم دلش به حالم سوخت و به ر

هـاي   بـدين وسـيله دل  . كنيد كه ميان او و همسرش جدايي انداختـه ايـد   را رها نمي
خـواهي بـه همسـرت     اگر مي: ها را نرم ساخت تا اين كه خويشانم به من گفتند آن

  .بپيوند
اده ساختم در اين هنگام بني عبداالسد پسرم را باز گرداندند، پس مركبم را آم

و پسرم را در آغوش گرفتم و پس از آن تك و تنهـا بـه سـوي همسـرم بـه مدينـه       
اي دختـر  : گفـت  ،را ديدم )2( بودم عثمان بن طلحه )1(»تنعيم«هنگامي كه در . رفتم

  روي؟ كجا مي» دار كاروان زاد و توشه«

                                           
  .مكاني در سه ميلي مكه: تنعيم -)1(
 لهنگام مالقات او بـا ام سـلمه  . دار خانة خدا در جاهليت بود پرده: عثمان بن طلحه  -)2(

 هنگام صلح حديبه اسالم آورد و قبـل از فـتح مكـه بـا خالـد بـن وليـد       . وي مشرك بود
 كليدهاي كعبه را بـه عثمـان بـن طلحـه     كرد، زماني كه مكه فتح شد، پيامبر مهاجرت 
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  .خواهم به مدينه نزد شوهرم بروم مي: گفتم
  آيا همراه تو كسي نيست؟: گفت
  .نه به خدا قسم جز خدا و اين پسرم: گفتم
  .كنم به خدا قسم من تو را رها نمي: گفت

افسار شتر را گرفت و در جلوي من به راه افتاد، به خدا قسم مردي از عـرب را  
رسـيديم   در اين سفر هرگاه به منزلي مـي . تر از او باشد تر و شريف نديدم كه كريم

كشـيد و   رفت و در زير آن به پلهو دراز مـي  او به سوي درختي مي. شديم پياده مي
:  گفـت  بـه مـن مـي    ،خواسـت  شد او برمـي  كردن تمام مي هرگاه كه وقت استراحت

كرد تا اين  پيوسته چنين مي. گرفت شدم، افسار شتر را مي و سوار كه مي. سوار شو
كه بـه مدينـه رسـيديم، در ايـن هنگـام بـه روسـتاي بنـي عمـرو بـن عـوف در قبـا             

كـه مهـاجرت كـرده بـود قـرار داشـت،       كه در آنجا منزل ابي سـلمه   ،نگريست
به لطف خدا مرا وارد مدينه كرد و خودش به . همسرت در اين روستا است: گفت

اول زنـي اسـت كـه مهـاجرت كـرد و       لمكه بازگشت و بدين ترتيب ام سـلمه 
  .داخل مدينه شد، همانطور كه او از اولين مهاجران به حبشه نيز بود

تـرين تكليـف    مهـم ،كـه ايـن وظيفـه    ،ينه مشغول تربيت كودكانش شدو در مد
اوست و فضاي مناسبي را آماده كرد تا شـوهرش بـا آسـايش بـه جهـاد بپـردازد و       

هاي بدر و احد حضـور داشـت و    شوهرش در جنگ. فراشته دارد ا پرچم اسالم را
س از امـا بـه بـازويش تيـري اصـابت كـرد و پـ       . به خوبي از پس اين امتحان برآمد

  .رفت جراحتش خوب شده است مداواي طوالني گمان مي
خبر رسيد كه بني اسد آمـاده هجـوم بـه     دو ماه پس از جنگ احد، به پيامبر 

مدينه شده اند، پس ابوسلمه را خوانـد و بـرايش پـرچم بسـت و او را بـا يكصـد و       
ه از بـود فرسـتاد كـ    –كه كوهي در ناحيـه فيـد   ) قطن(اي سوي  به سريه ،پنجاه مرد

  .بودند... $ وقاصو سعد بن ابي  جملة آن ابوعبيده بن جراح

                                                                                                
داد و سپس به پسرش، شيبه بن عثمان بن ابي طلحه، و عثمان بن طلحه در اجنادين در زمـان  

  .به شهادت رسيد خالفت عمر
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او فرمانــده دشــمن را . را اجــرا كــرد اش پيــامبر  دســتور فرمانــده ابوســلمه
هـا را محاصـره كـرد و بـا پيـروزي چشـمگير و بـا         الصـبح آن  يـة گرفت و در عمـا 

  .)1(هاي فراوان به مدينه بازگشت غنيمت
روز جنـگ احـد رسـيده بـود، سـرباز       ابوسلمهزخمي كه به  ،و در اين سريه

كرد و او مجبور شد بسـتري گـردد و بـه معالجـة زخمـش بپـردازد و بـه همسـرش         
  :گفت

  :شنيدم كه فرمود  اي ام سلمه،از رسول خدا
يعنـي إنـا هللا وإنـا    (ر دچار مصيبتي شود و استرجاع كند هريك از مسلمانان اگ«

مرا در ايـن مصـيبت اجـر بـده و در عـوض       ،خدايا: دو بگوي) وإليه راجعون بگويد
بـه مـن ارزانـي دار، خداونـد ايـن دعـايش را        هتـر خيـري ب  بمن رسيدهكه  مصيبتي

  .راوي حديث برايم معلوم نيست .»كند اجابت مي
بـا او بـه    نزد او آمد، و هنوز ديدار حضـرت  رسول خدا  ،و در همان صبح

دسـت   پيـامبر  . ي هـم نهـاد  ديـدگان خـود را رو   انتها نرسيده بود كه ابوسلمه
ابوسـلمه   ،خـدايا «: كشيدند و فرمودند مهمبارك خود را بر روي ديدگان ابوسل

را بيامرز و مقام او را در ميان مقربان درگاهت باال ببر و نسلش را فزوني ده و مـا و  
  .»او را بيامرز يا رب العالمين

يمـان بـود و   نـده از ا حالي دچار آن مصيبت شد كه قلبش آگدر  لام سلمه
را كـه   جانش مملو از صبر و تسـليم قضـا و قـدر الهـي گشـت و روايـت پيـامبر       

خدايا مرا در : براي او نقل كرده بود به ياد آورد و گفت ابوسلمه از رسول خدا 
  ...اين مصيبت اجر عطا فرما

بهتر از او براي من قرار بده، زيرا كـه  ] خدايا: [براي او خوشايند نبود كه بگويد
  بهتر؟ چه كسي از ابوسلمه: پرسيدند او مي از

  .درنك به خاطر عبادت پروردگار، دعا را پايان داد اما بي
ــوزه ــود   هن ــيده ب ــان نرس ــه پاي ــدة او ب ــه    ،ع ــماري از بزرگــان صــحابه ب ــه ش ك

  .ها پاسخ رد داد به همه آن لخواستگاريش آمدند؛ اما ام سلمه

                                           
  ).138/  2(و عيون االثر، ) 35/  2(طبقات ابن سعد، . رك -)1(
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گو، وفـادار و صـابر بـود، و از    در فكر اين زن بزرگوار، مؤمن و راسـت  پيامبر 
  .كه او تنها رها گردد ،تدبير به دور ديد
با اجازة ام سلمه به ديدارش رفت و از او خواستگاري كرد؛ در  روزي پيامبر
اي كـه از ليـف    پوسـت دبـاغي شـده    براي نشستن پيـامبر  لحالي كه ام سلمه

بـه يـاد    لام سـلمه  پس از ايـن گفتـة پيـامبر   . خرما پر شده بود، قرار داده بود
  .»!بهتر از آن براي من قرار ده« :افتاد كه گفت دعاي شوهرش ابوسلمه

او  ،اما راستگويي و ايمـان آن زن ... اين مژده همان خير است: با خودش گفت
باز گويد،  اي رسول خدا،كرد، و اين كه عيوب خود را بر را دچار ترديد بسيار مي

و امـا مـن زنـي     اي رسـول خـدا،  به شما آفرين : گفت] لام سلمه[در اين حال 
ترسم كه از من چيزي ببيني كـه خداونـد بـدان     باشم، مي داراي حسادت شديد مي

  .باشم مرا عذاب كند، من زني پا به سن گذاشته هستم و داراي چند فرزند مي
  :فرمود حضرت 

اي هستي، مـن كـه سـنم از تـو بيشـتر       تو زن پا به سن گذاشته: اما اين كه گفتي
بـا كسـي كـه از مـن پيرتـر اسـت ازدواج       : و عيبي بر زن نيسـت كـه بگويـد   ! ستا

  .كنم مي
ها بر عهـدة خـدا و    من مادر يتيماني هستم؛ سرپرستي همة آن: اما اين كه گفتي

  .رسولش است
خـواهم كـه ايـن     ورزي مـن از خـدا مـي    و اما اين كه گفتي بسيار حسادت مـي 

 لبشـوي، ام سـلمه    رسـول خـدا   تـو فرمـانبردار   صفت را از تو زايـل كنـد و  
  .از ابو سلمه به من ارزاني داشته است؛ يعني رسول خدا ،خداوند بر تر: گفت

و در خانـة نبـوت   . از جملـة ام المـؤمنين گشـت    لاينچنين بود كه ام سـلمه 
زندگي با ارزش خود را شروع نمود؛ جايي كه نسبت به آن شوق فراوان داشـت و  

  .كرد امهات مؤمنين رفتار مي با مودت و مهرباني با ديگر
بـه حـل و فصـل     ،اي بود كه با تدبير خود از زنان عاقل و با تجربه لام سلمه
دانست، دليل بر اين مطلـب   احكام برخي امور را بدون اشتباه مي. پرداخت امور مي

ور داد تسـ بـه يـارانش د   هنگامي كه رسول خدا  ،آن است كه روز صلح حديبيه
كه البته اين امر پس از عقد صلح بـا نماينـدة قـريش     ،باني كنندتا شتران خود را قر
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كردنــد و در بــاره آن صــلح چيزهــا  صــورت گرفــت، صــحابه اصــالً اطاعــت نمــي
سه بار دسـتور   ظلم به حقوق مسلمانان است و پيامبر ،كه آن صلحنامه :گفتند مي

در حـالي  . كردن شترها را داد ولي حتي يك نفر هم به ايشـان جـواب نـداد    قرباني
وارد شد، و از ايـن عمـل مسـلمين و     لكه اندوهگين و ناراحت بود بر ام سلمه

  :گفت لام سلمه. ها از دستورش صحبت كرد خودداري آن
داري ايـن كـار انجـام گيـرد؟ بيـرون شـو و بـا         آيا دوست مـي  ! اي رسول خدا

  .اشداحدي سخن نگو و قرباني خود را ذبح كن و از سلماني بخواه كه سرت را بتر
پســنديده برخاســت و  ،را كــه بــه آن اشــاره شــد ل، رأي ام ســلمهپيــامبر 

شترش را ذبح كـرد و از سـلماني خواسـت كـه      ،با احدي سخن نگفتشده خارج 
هنگامي كه مردم آن را ديدند برخاستند شتران خود را قربـاني  . موهايش را بتراشد

نزديـك بـود از روي    تراشـيدند كـه   ها موهاي ديگري را مي كردند و برخي از آن
  .)1(ه برخي با ديگران درگيري پيدا كنند و يكديگر را بكشندغص

باقي ماند و  لبه رفيق اعلي شتافت، ام سلمه و پس از اين كه رسول خدا 
و در بارة پايداري مـردم  . كرد آمد مراقبت مي بر امور جاري و مسائلي كه پيش مي

 ،نمود و بـه خليفگـان و واليـان    ظر ميسر دينشان و عدم انحراف قدرتمندان اظهارن
داد و از هـيچ   كـرد، تـذكراتي مـي    مخصوصاً زماني كه ظلم و ستمي را مشاهده مي

در  لترسيد، سرانجام ام سـلمه  مر خداوند نميبرخورد و سرزنشي در راه اقامة ا
سـال گذشـته بـود، روحـش      84ذي قعده سال نوزده هجري در حالي كه سنش از 

او نمونـة وفـاداري، جهـاد و شـكيبايي بـراي زنـان مسـلمان        . تسليم خالقش گرديد
  .است

                                           
/  3(وط باب شروط جهاد و مصالحة با دشـمنان روايـت كـرده اسـت     آن را بخاري در شر -)1(

  .2765/ و آن را ابوداود در جهاد باب صلح با دشمن روايت كرده است ) 182
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  ب دختر ابوسفيان هرمل ام حبيبه
چقدر زنان مسلمان امروز نيازمند آن هستند كه زنـدگي ايـن بـانوي بزگـوار را     

ها و اين زنان پرورش يافته در مكتب نبـوت   اي را كه ميان آن تا آن فاصله ،بخوانند
هاي كساني  را در جان هايي بدانند جادوي ايمان شگفتيدرك كنند و  ،پديد آمده

هـا را بـه    آورد و چگونـه آن  ايمان آورده اند، بـه وجـود مـي    كه به خدا و رسول
از . پراكننـد  هاي نور و هدايت مي كند كه از خود اشعه هاي روشني تبديل مي چراغ

 ،كانرنده مشرهبر قريش و فرما» رمله دختر ابوسفيان«هاي روشن،  جمله اين چراغ
  .تا پيش از فتح مكه بود

به رغم اين كه پدرش كافر و مشرك بـود، ايمـان آورد و ابوسـفيان     لرمله
اين بانوي بزرگوار بـا شخصـيت و   . نيز نتوانست رمله را از تصميمش منصرف كند

  .كردتحمل اش  ها را در راه عقيده ها و دلهره اش همة سختي ارادة قوي
. حش كـه چـون او اسـالم آورده بـود، ازدواج كـرد     با عبيداهللا بن ج لرمله

بـا همسـرش بـه     لهنگامي كه ظلم و ستم تازه مسـلمانان افـزايش يافـت، رملـه    
بـه دنيـا آورد   » حبيبـه «حبشه مهاجرت كرد و در آنجا براي شوهرش دختري به نام 

  .كه خودش از نام اين دختر كنيه گرفت
هـا و   ورزيد و سختي يي ميهمچنان در راه عقيده و آئينش شكيبا لام حبيبه

غم غربت و ترس و دوري از خانواده و وطن را به حدي كـه قابـل تصـور نيسـت،     
  .كرد تحمل مي

  :گفت او خود مي
همسرم عبيـداهللا بـن جحـش را بـه بـدترين شـكل و ترسـناكترين صـورت در         «

تابي كردم و از آن به خدا پناه بردم، هنوز صبح نشـده بـود كـه او     خواب ديدم، بي
  .»خوابم را به او گفتم ولي به آن اهميتي نداد. يحي گشتمس

 ،كـرد  اي كه بود همسرش را وادار به ترك دينش مـي  اين مرد مرتد به هر حيله
شـد و شـوهرش    ورزيد و به ايمانش پناهنده مي پيوسته امتناع مي لولي ام حبيبه

ار كـرد؛ ولـي همسـرش بـر ايـن ارتـداد اصـر        را به پايداري بـر اسـالم دعـوت مـي    
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ورزيد و خيلي زود به ميگساري نيز روي آورد و تا هنگام مرگش بر ايـن كـار    مي
  .ادامه داد
عذاب دوري : مانده در هجرت را با دو عذاب گذراند روزهاي بقاي لهرمل

هاي يتيمش، اما  شدن و نداشتن سرپرستي براي بچه از خانواده و وطن و عذاب بيوه
اشت، قادر بود تا به هر صورتي بر غم خود اين زن به خاطر ايمان راستيني كه د

 او مثال عيني اين فرموده خداوند. نيازي از ديگران كند فائق آيد و احساس بي
tΒ⎯ ﴿ :تبارك و تعالي است كه uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† …ã& ©! % [ t̀øƒxΧ ∩⊄∪   çμ ø%ã— ötƒ uρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym 

Ÿω Ü=Å¡tFøts† 4 ⎯tΒ uρ ö≅ ©.uθ tG tƒ ’ n?tã «!$# uθ ßγ sù ÿ…çμ ç7ó¡ym 4 ¨βÎ) ©!$# àÎ=≈ t/ ⎯ÍνÌøΒ r& 4 ô‰s% Ÿ≅ yè y_ ª!$# 

Èe≅ ä3Ï9 &™ó©x« #Y‘ ô‰s% ∩⊂∪ ﴾ )و هركس از خدا بپرهيزد و ترك گناه « .)3 و 2 :الطالق
گشايد  هاي عالم را بر او مي مصيبت .دهد كند، خداوند براي او راه نجاتي قرار مي
كند و هركه بر خدا توكل كند خدا  مي و از جايي كه گمان نبرد به او روزي عطا

قدر و  او را كفايت خواهد كرد كه خدا امرش نافذ و جاري است و براي هرچيز
  .»اي مقرر داشته است اندازه

در خواب ديد كسـي او  . خواست خداوند بود كه او در تصميمش استوار بماند
تكـان داد و چنـين    اين خـواب او را ! دهد كه اي ام المؤمنين را به اين گفته ندا مي

  .)1(با او ازدواج خواهد كرد تأويل كرد كه رسول خدا 
هنوز عدة او به پايان نرسيده بود كه كنيزي از كنيزهاي نجاشـي نـزد او آمـد و    

او به خاطر اين بشارت، . ، بر او عرضه كردازدواج او را با سرور جهانيان محمد 
به خاطر اين بشـارت  . مژده خير بدهدخدايا به تو : خود را آرايش نمود و فرياد زد

پـس از آن بـه   . )2(شيرين، همة زيورآالت خود را درآورد و به پـاي كنيـز ريخـت   
كسـي را فرسـتاد و در ازدواجـش او را وكيـل      سوي خالد بن سـعيد بـن عـاص   

وكيلـي   لاز ام حبيبـه  بـا رسـول خـدا     ،گرداند؛ زيرا نجاشي براي ازدواج او
شــت ام ذ يــز ازدواج بــا او را پــذيرفت؛ زيــرا ســرگن خواســته بــود رســول خــدا 

                                           
  ).22و  20/  4(و مستدرك ) 97/  8(طبقات ابن سعد  -)1(
  .67و سمط الثمين، ) 48/  4(االصابة  -)2(
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دانسـت وي در راه ديـنش بـه او پنـاه آورده و يـار و       را شنيده بود و مي لحبيبه
  .ياوري نداشت

هـا   بعد از ظهر همان روز، نجاشي مسلمانان حاضر در حبشه را كـه جلـودار آن  
بـة  بود گرد آورد، سـپس خـودش خط   پسر عموي پيامبر  جعفر بن ابي طالب
  :عقد را چنين خواند

. الحمد هللا الملك القدوس، السالم، المؤمن، المهيمن، العزيـز، الجبـار، المتكبـر   
رسـول   دهـم كـه محمـد    دهم كه جز اهللا خدايي نيست و شهادت مي مي يگواه

رسـول  : امـا بعـد  . آمـدن او را بشـارت داده اسـت    إخداست و عيسي بن مـريم 
مـن هـم   . ابوسفيان را به همسري او درآورمدختر ام حبيبه به من نوشت كه  خدا

و مهريه او را چهار صد دينار قرار . خواسته بود پذيرفتم  آنچه را كه رسول خدا
هاي فراواني از طال بـر سـر مـردم     نجاشي پس از آن به يمن اين ازدواج، سكه. داد

  :چنين گفت و خالد بن سعيد. حاضر ريخت
أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله، أرسله احلمد هللا أمحده استعينه، وأشهد «

  .»باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون
را اجابــت كــردم و همســرش ام حبيبــه دختــر  فرمــان رســول خــدا : بعــد امــا

تزويج نمودم و نجاشي دينارهايي به خالد بن سعيد داد و او  ابوسفيان را به پيامبر
  .هم گرفت

بنشينيد كه : (گفت جاشي وليمة اين ازدواج را به حاضران داد در حالي كه مين
كنند، غـذايي را بـراي ايـن امـر      است كه هرگاه ازدواج مي †اين از سنت انبياء

  .)1()نمايند مهيا مي
بـه چـه   : فرمـود  هنگام فتح خيبر كه مهاجران از حبشه بازگشتند رسول خـدا  

هم بـا ايـن گـروه آمـده      لدن جعفر؟ و ام حبيبهشاد شوم؟ به فتح خيبر يا به آم
 لبر او وارد شد كه سال ششم يا هفتم هجري بود، ام حبيبه بود؛ رسول خدا 

) همسران رسول خـدا  (كه به آن ستارگان نوراني ،سال داشت  40در اين هنگام 
  .ملحق گرديد تا يكي از امهات مؤمنين گردد

                                           
  ).90/  3(تاريخ طبري  و) 3/  4(سيره نبوي از ابن هشام . رك -)1(
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اش را بـر تمـام    داد عقيـده  ميـت مـي  اش بسـيار اه  به دين و عقيده لام حبيبه
داد و او نشان داد كه سرپرستي او تنها با خدا و رسـولش   چيزهاي ديگر ترجيح مي

گيري او در مقابـل پـدرش ابوسـفيان     است و نه كسي ديگر؛ دليل اين مسئله موضع
در مدينـه بـود، وارد    كه همسر رسول خدا لحبيبه است هنگامي كه او بر ام

براي تجديـد مـدت پيمـان حديبيـه،      عنوان واسطه نزد رسول خدا شد تا از او به 
شان خيانت كرده بودند، كمـك بگيـرد، ابوسـفيان     پس از آن كه مشركان به پيمان

زيرانـداز را كشـيد و    لبنشـيند، ولـي ام حبيبـه    خواست كه بـر فـرش پيـامبر    
   :زده گفت ابوسفيان شگفت

 بام حبيبـه . شتر است يا به مـن دانم كه رغبت تو به اين فرش بي دخترم، نمي
  :دختر ابوسفيان بدون اعتنا به منزلت و مقام پدر و با قلبي آرام و مطمئن گفت

است و تو مردي مشرك و نجس هستي و هرگز  آري آن فرش رسول خدا 
  .بنشيني دوست ندارم كه بر فرش رسول خدا 

  :گفت لبه ام حبيبه] انيابوسف[
  .رسد بدي مي پس از من به تو ، به خدا قسم

  :در نهايت عزت و اطمينان به نفس گفت لام حبيبه
آري، خداوند به واسطة اسالم مرا هدايت فرمود و تو اي پدر كه بزرگ قريش 

بينـد و   كني كه نه مي كرنش مي چيزيكني و در برابر هستي، چرا اسالم اختيار نمي
  .)1(!!شنود نه مي

  .پس ابوسفيان در حالت خشم و نااميدي رفت
شايستگي اين همه بزرگي و جالل را هم داشت و  لواقعاً ام المؤمنين حبيبه

 پس از رحلت رسول خدا. كردند اگر زنان ديگر جاي او بودند، چنين رفتار نمي
مگـر بـراي نمـاز و هرگـز مدينـه را      اش ماند و از آن بيرون نيامد،  ام حبيبه در خانه

گذراند تا ايـن كـه    همين منوال مياش را به  او زندگي. رك نكرد، مگر براي حجت
ضرب المثـل  . فرشته مرگ به سراغش آمد و در دهة هفتم از عمرش وفايت يافت

و نمونه واالي كساني است كه از دين اسالم عزت يافتند و بر اعتقادات خود بسيار 

                                           
  ).38/  4(و سيره ) 100و  99/  8(طبقات ابن سعد  -)1(
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هاي موهـوم عصـر جـاهلي پشـت پـا نهـاده و چـون         او به ارزش. گرفتند سخت مي
. نهـاد  هـا وقعـي نمـي    يافت، بـه آن  اش تعارض مي ادي با عقيدهاعتبارات خوني و نژ

  .خداوند از او خشنود باد و او نيز روز رستاخيز خشنود شود
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  لزينب دختر جحش
  بهترين سفير

دختـر   رباب، پسر يعمر، و مـادرش اُميمـه   ام المؤمنين زينب دختر جحش، پسر
رَّ  . اسـت  عمة رسول خدا  ،مطلبعبد ال هنگـامي كـه بـا رسـول      بـود و  ةنـام او بـ
  .)1(ازدواج كرد، او را زينب ناميد خدا

پسـرخوانده  ( او را براي غالمش زيـد بـن حارثـه    هنگامي كه رسول خدا 
اش نسـبت بـه آن راضـي     و خـانواده  لخواسـتگاري كـرد، زينـب   ) رسول خدا

  .ام او را براي تو پسنديده: به او فرمود پيامبر . نبودند
من زني مجرد و دختـر  . پسندم من او را نمي! دااي رسول خ: گفت بزينب

  .كنم عمة تو هستم و هرگز چنين نمي
$ ﴿ :پس فرمودة حق تعالي نازل گشت كه tΒ uρ tβ% x. 9⎯ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ) ©|Ós% 

ª!$# ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ #·øΒ r& β r& tβθ ä3tƒ ãΝßγ s9 äοuzÏƒø: $# ô⎯ÏΒ öΝÏδÌøΒ r& 3 ⎯tΒ uρ ÄÈ ÷ètƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù 

≅̈ |Ê Wξ≈n= |Ê $ YΖ Î7•Β ∩⊂∉∪ ﴾ )36 :حزاباأل .(  
بر هيچ مرد و زن مؤمن در كاري كه خدا و رسول خدا حكم كنند، اختيـاري  «

و هركس نافرماني خدا و رسول كنـد دانسـته   ). كه رأي خالفي اظهار كنند(نيست 
   .»به گمراهي سختي افتاده است

بنـدي بـه اصـل     امـر خـدا و رسـولش و پـاي     نيز به خاطر اطاعت از لزينب
  .ازدواج كرد اسالمي تقوا، با زيد

اين ويژگي ازدواجي اسـت كـه   . اما زندگي اين زن و شوهر هرگز خوش نبود
كردن رسم فرزندخواندگي و احكام جاهلي آن، صـورت   به فرمان خدا براي باطل

  .گرفته است
كـرد، بـه حالـت    را احسـاس   ل سختي زندگي با زينـب  هنگامي كه زيد

رسـول  . رفـت و از او اجـازة طـالق زينـب را خواسـت      شكايت نزد رسول خدا 

                                           
تغيير اسم زشـت بـه بهتـر و     باب استحباب –كتاب اآلداب /  2142صحيح مسلم به شماره  -)1(

  .تغيير اسم بره به زينب و جويريه و مانند آن
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دانسـت   مي ولي پيامبر » همسرت را نگاهدار و تقوا پيشه كن: به او فرمود خدا
  .اي جز طالق نيست كه در نهايت چاره

فرمـان   ،لبـا زينـب   بـه ازدواج او  پس از جدايي زينب و زيـد و خداوند 
دانستن ازدواج با زن پسـرخوانده باطـل    تا بدعت پسرخواندگي و حرام  ،دادخواهد
. و هـيچكس ديگـر نگفتـه بـود     اين مطلب را به زيـد  ولي رسول خدا . گردد
كـه   ،به اقتضاي شريعت از حرف مردم و مخصوصاً مشـركان بـيم داشـت    پيامبر 
  .محمد با زن پسرش ازدواج كرده است: بگويند

øŒÎ)uρ ãΑθ ﴿ :ن باره چنين نازل فرمودپس خداوند عزوجل در اي à)s? ü“Ï% ©#Ï9 zΝyè ÷Ρr& 

ª!$# Ïμø‹n= tã |M ôϑ yè÷Ρr&uρ Ïμ ø‹n= tã ô7 Å¡øΒ r& y7ø‹n= tã y7y_÷ρ y— È,̈?$#uρ ©!$# ’Å∀ øƒéBuρ ’ Îû šÅ¡øtΡ $ tΒ ª!$# 

Ïμƒ Ï‰ö7ãΒ ©ý øƒrBuρ }̈ $ ¨Ζ9$# ª!$#uρ ‘,ymr& β r& çμ9t±øƒrB ( $ £ϑ n= sù 4©|Ós% Ó‰÷ƒ y— $ pκ÷]ÏiΒ #\sÛuρ $ yγ s3≈ oΨô_¨ρ y— 

ö’ s5Ï9 Ÿω tβθä3tƒ ’ n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ól tym þ’ Îû Æl≡uρ ø— r& öΝÎγ Í← !$ u‹Ïã÷Šr& #sŒÎ) (#öθ ŸÒ s% £⎯åκ÷]ÏΒ #\sÛuρ 4 

šχ% x.uρ ãøΒ r& «!$# Zωθ ãèøtΒ ∩⊂∠∪﴾ )37 :حزاباأل(.   
بخشـيد و تـو نيـز نعمـت     ] اسـالم [و چون تو با آن كس كـه خـدايش نعمـت    «

و [بخشيدي، گفتي برو زنت را نگهدار كه همسر تو است و از خدا بترس ] يآزاد[
و آنچه در دل پنهان داشتي خدا آشكار سـاخت و تـو از مخالفـت و    ] طالقش مده

سرزنش خلق ترسيدي و خدا سزاوارتر بود كه بترسي سپس ما هـم، چـون زيـد از    
رديم تا پس از ايـن  و او را به نكاح تو درآو] و طالقش داد[آن زن كام دل گرفت 

) و طالق دادنـد (ها كامياب شدند  مؤمنان در نكاح زنان پسرخوانده خود كه از آن
  .»بر خويش حرَج و گناهي نپندارند و فرمان خداي به انجام خواهد رسيد

كـرد   صحبت مي ل با عايشه كه رسول خدا  :واقدي و ديگران آورده اند
سپس در حـالي كـه تبسـم    . نازل گشت اي كه حالتش دگرگون شد و بر ايشان آيه

دهـد؟ و آيـه بـاال را تـالوت      مـي   چه كسي اين بشارت را به زينب: كرد فرمود مي
و گفته شـده كـه قاصـد    . رفت وتا او را مژده بدهد لقاصدي نزد زينب. فرمود
پيش  خود زيد: برخي گفته اند. بود سلمي خدمتكار رسول خدا  ،دهنده مژده
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كه مشغول انجام كاري بود آن را رهـا  ل زينب. شارت دادرفت و او را ب زينب
  .)1(كرد و براي شكر پروردگارش نماز گزارد

را با پيامبرش به نـص قـرآن بـدون ولـي و شـاهدي       لخداوند سبحان زينب
: گفـت  كرد و مي تا آنجا كه زينب بر ديگر امهات مؤمنين افتخار مي: تزويج فرمود

بـه  [زدواج كرديد و مرا خدا از فوق عرش خويش هايتان ا شما به همراهي خانواده«
همانـا  «: و در روايتـي ديگـر چنـين آمـده اسـت     » تـزويج نمـود  ] حضرت رسول 

و «: و در روايتــي ديگــر هــم آمــده اســت» خداونــد مــرا در آســمان تــزويج فرمــود
و در برخـي روايـات آمـده كـه     . )2(»خداوند مرا از فوق هفت آسمان تـزويج كـرد  

ــب ــي ل زين ــري دارم   «: گفــت م ــر شــما برت ــن از نظــر سرپرســت و ســفير ب : م
هايتان باعث ازدواج شما شدند و خداوند مرا از فوق هفت آسـمان تـزويج    خانواده

باايمان بود و به ايـن مطلـب    و زني صالح و باتقوا و راستگو لو زينب. )3(»كرد
هرگـز زنـي   «: تگواهي داده اند كه گـف ل هووهايش چون عايشه ام المؤمنين

كـرد راسـتگو    ، تقواي خدا پيشه مينيكوتر و بهتر از زينب نديدمدر دين داري، را 
داد و از نظـر بخشـش و    كـرد، صـدقة بسـيار مـي     بود و به خويشاوند رسـيدگي مـي  

  .)4(»آيد ت تا به مقام قرب خداي عزوجل نايلگرف خود سخت مي بر، دادن صدقه
كرد و  خود كار مي بانويي سخاوتمند و بزرگوار بود كه با دسترنجل زينب

دوخـت و در   كـرد و مـي   پوست را با دست خود دباغي مـي . نمود از آن احسان مي
 $ هنگامي كه خبر مـرگ زينـب بـه عايشـه    . كرد راه خدا بر بيچارگان تصدق مي

  :رسيد، او گفت
  .»زنان و يتيمان بود، از دنيا رفت زني ستوده و پارسا كه پناهگاه بيوه«

                                           
نزول آيه حجاب و  صحيح مسلم در كتاب نكاح، باب ازدواج زينب دختر جحش و. رك -)1(

در نكـاح در بـاب نمـاز زن هرگـاه عروسـي       و نسائي 1428/ اثبات وليمه عروسي به شماره 
  ).79/  6(كند 

و در تفسـير سـورة   ) 176/  8(در توحيد باب و كان عرشه علي المـاء آورده اسـت    بخاري -)2(
  .احزاب

  ).92/  8(، االصابة )1851/  4(، استيعاب )73/  8(طبقات ابن سعد  -)3(
  ).93/  8(؛ االصابة، )1851/  4(؛ استيعاب، )110ص (سمط ثمين،  -)4(
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  :پس همو گفت
تـرين شـما زودتـر     دست ترين و گشاده بخشنده«: به زنانش فرمود رسول خدا 

 ،شـديم  پس ما زنـان هرگـاه گـرد هـم جمـع مـي      . »از همه به من ملحق خواهد شد
كرديم  كرديم، پيوسته چنين مي كشيديم، و دراز مي هايمان را روي ديوار مي دست

امـا  . ر بـود فوت شد كه دستانش از دسـتان مـا بلنـدت     تا اين كه زينب دختر جحش
بـا   لزينب. دادن بوده است دستي، صدقه از گشاده فهميديم كه منظور پيامبر 

دوخـت و در راه خـدا صـدقه     كرد و پوست دباغي شده را مـي  دست خود كار مي
  .)1(»داد مي

. هجري روي داد و در آن هنگام پنجاه و سـه سـال داشـت    20وفات او به سال 
مردم مدينه پيكر او را تا قبرستان بقيـع تشـييع   نماز خواند و  بر او عمر بن خطاب

بود كه پس از ايشـان از   او نخستين زن پيامبر . كردند و همانجا به خاك سپردند
  .دنيا رفت

دادن از همه برتر بود  خداوند اين زن را كه از نظر سرپرستي و سفارت و صدقه
  .بيامرزد

                                           
و ) 25/  4(حاكم در مستدرك، ) 108/  8(اين مطلب را ابن سعد در طبقات آورده است،  -)1(

ذهبي هم موافق آن است، اما مسلم مانند اين حديث را در كتاب فضائل صحابه باب فضائل 
  .آورده است/  2452/ شماره به  لام سلمه ام المؤمنين
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  ل صفيه دختر حيي
  داناي بني نضير

ي، پسر اخطب، پسر سـعيه، از فرزنـدان الوي پسـر نبـي خـدا     او صفيه دختر حي 
او زني . است از ذرية رسول خدا هارون  †پسر ابراهيم اسرائيل پسر اسحاق

. بود شريف و عاقل و داراي اصالت نسبي و از جمـال و ديانـت بهـرة وافـر داشـت     
با كنانه  پس از آن. قبل از آن كه مسلمان گردد، با سالم بن ابي حقيق ازدواج كرد

ه روز كنانـ . ها از شاعران يهودي بودند كه هردوي آن ،ودمبن ابي حقيق عروسي ن
 سپس بـالل . جنگ خيبر كشته شد و صفيه در ميان زنان ديگر به اسارت درآمد

او را بــه همــراه دختــر عمــويش آورد، و آن دو را از ميــداني كــه  مــؤذن پيــامبر 
رفـت و داد و   صـفيه بـا سـربلندي مـي    . نـد شدگان يهودي بود گذرا انباشته از كشته

كشيد و خـاك   زد، فرياد مي كرد، اما دختر عمويش سيلي به صورت مي فرياد نمي
  .ريخت بر سرش مي

اش آرام نشسـته   با غم دروني لآوردند و صفيه آن دو را نزد رسول خدا 
سـت  توان آلوده و با لباسي پاره نشسته بود و كسي نمي بود؛ اما دختر عمويش خاك
در حالي كه با كراهت روي خـود را از او   پيامبر  ،او را از شيون و زاري بازدارد

  .)1(»اين شيطان را از من دور كنيد«: گرداند فرمود برمي
نزد صفيه رفتند و بر او با رحمت و عطوفت نظـر انداختنـد و    سپس حضرت 

اني كـه ايـن   اي بالل رحمت از تو دور شد زمـ «: فرمودند در همان حال به بالل
  .)2(»شدگان عبور دادي دو زن را از مقابل كشته

عبـايش را   به صفيه دستور داد كه به ايشان پشت كنـد و حضـرت   پس از آن
را بـراي خـودش برگزيـده     لانداخت به نشانة آن كـه صـفيه   ل روي صفيه

كنـد يـا او را بـه     بـا او ازدواج مـي   دانستند كـه رسـول خـدا     مسلمانان نمي. است
  گزيند؟ برمي) ام ولد(مادر فرزند  عنوان

                                           
  ).94/  3(؛ تاريخ طبري، )126/  8(، االصابة )350/  3(سيره نبوي از ابن هشام  -)1(
  ).81/  2(؛ طبقات ابن سعد، )126/  8(، االصابة، )351/  3(سيره،  -)2(
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با او ازدواج كـرده   حجاب گرفت دانستند كه پيامبر لاما زماني كه صفيه
  .است

هنگامي كه صفيه دختـر حيـي    در حديثي از انس آمده است كه رسول خدا 
اي : گفـت  لآيا تو مايلي به همسري من درآيـي؟ صـفيه  : را گرفت به او گفت

بودم آرزوي آن را داشـتم پـس اكنـون كـه اسـالم       زماني كه مشرك ،رسول خدا
  !ام چگونه مايل نباشم؟ آورده

طاهر گشت، با او ازدواج نمود و مهر او   هنگامي كه صفيه پس از آن پيامبر 
  .)1(را آزاديش قرار داد

. برطــرف گــردد ل در خيبــر منتظــر مانــد تــا انــدوه صــفيه  رســول خــدا 
از ميان رفتـه اسـت و او را پشـت      يهگمان كردند كه ترس و دلهره صف حضرت

خواست كه بـا   مي لي خيبر بردند و پيامبر ي در شش ميسرشان آوردند و به منزل
را بـه زحمـت    او عروسي كند، اما او مانع شد، اين ممانعت و امتناع صفيه، پيامبر

  .انداخت
همچنان به رفتن سوي مدينه به همـراه لشـكريان ادامـه داد و     سپس حضرت 

 ،كه دورتر از خيبـر اسـت بـراي اسـتراحت فـرود آمـد       ،امي كه در منزل صهباهنگ
 پس از آن مادر انس بن مالك. آمادگي عروسي را دارد لكه صفيه متوجه شد

صفيه را آورد، موهايش را شانه زد و او را آراست، عطر زد تا جايي كه رخسار او 
ميان زنـان از او جـذابتر    همانا: سلميه گفتلكرد و حتي ام سنان ا چشم را جادو مي

هـاي   نيسپس وليمة عروسي را مهيا كردند و بـه مـردم از بهتـرين خـورد    . )2(نديدم
آنقدر دادند كه سـير  ) نوعي طعام از شير غليظ است(ط خيبر از خرما و روغن و إق

  .شدند

                                           
در مغازي آورده است، باب جنگ خيبـر و در نكـاح،    را از انس اين حديث :بخاري -)1(

  ).121/  9(باشد،  اش بهاي آزادي او از بردگي مي كه مهريهباب كسي 
  ).129/  8(االصابة،  -)2(
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در همـان    ،ازدواج كرد با وجود اين كه بـار اول  ،ل با صفيه رسول خدا 
و ايـن عـروس انـدوهگين بـراي      ه عروسـي موافقـت نكـرده بـود    بـ يشان اابهنگام  
  .داستان عجيبي را نقل كرد پيامبر

اش با كنانه بن ربيع، در خواب ديد كه ماه در اتاقش  در شب عروسي: او گفت
از خواب كه برخاست آن رؤيا را براي كنانه بـازگو كـرد و او هـم بـا     . افتاده است
و  )1(»كه تو سلطان حجـاز را آرزو كـردي   اين چيزي نيست مگر اين«: خشم گفت

كه جايش هنوز باقي مانـده اسـت و   ،سيلي محكمي نواخت  لبر صورت صفيه
چـرا تـو در منـزل اول از    «: اين را شنيد خنديد و از او پرسـيد  هنگامي كه پيامبر 

  .»كردن با من خودداري كردي؟ ازدواج
، بـر جـان شـما    چون نزديك يهوديـان بـوديم  : به سرعت پاسخ داد ل صفيه
درخشـيد، و ديگـر خشـمگين     صـورت پيـامبر بزرگـوار    در اين وقت. )2(ترسيدم

  .)3(با او ازدواج كرد سال داشت كه پيامبر 17 ل نشد، و در اين هنگام صفيه
ترجيح داد كه با عروس تازه بـر   هنگامي كه سواران به مدينه رسيدند پيامبر 

را در خانـة دوسـتش حارثـه بـن      لصـفيه ] صپيـامبر [پـس  . زنانش وارد نشود
  .منزل داد  نعمان

را شنيدند به نزد او آمدند تا جمـال او   ل خبر صفيه ،هنگامي كه زنان انصار
اش  كـه نقـاب را از چهـره    ،فهمانـد  لبـا اشـاره بـه عايشـه     را بنگرند و پيامبر 

 لمنتظـر مانـد تـا عايشـه     پيـامبر  . بردارد و داخل خانه حارثه بن نعمـان شـود  
 ايـن زن : خنديـد از او پرسـيد   ردد؛ پس لباسش را گرفـت و در حـالي كـه مـي    برگ

در حالي كه حسادت تمام وجـودش را پـر    ل كوچك را چگونه يافتي؟ عايشه
  :سخن او را رد كرد و گفت رسول خدا . زن يهودي را ديدم: كرده بود گفت

  .)4(»گشتاين سخن را مگو؛ زيرا كه او اسالم آورد و اسالم او تمام و كامل «
                                           

ــام،    -)1( ــن هش ــوي از اب ــيره نب ــري،  )350/  3(س ــاريخ طب ــه  ) 94/  3(، ت ــده ك ــابه آم و در اص
  .داستان خوابش را بر مادرش بازگو كرد لصفيه

  ).126/  8(االصابة،  -)2(
  ).29/  4(مستدرك،  ؛)129/  8(طبقات ابن سعد،  -)3(
  ).125/  8(طبقات ابن سعد،  -)4(
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منتقل شد، و چون زيبا بود، هووها به او  به خانه پيامبر  لپس از آن صفيه
شـد و   هـا نمـي   هـاي آن  هم هرگز تسليم خواسـته  ل كردند و صفيه حسادت مي

تفـاخر   ،بـودن خـود بـه او كـه بيگانـه بـود       بر قريشي يـا عـرب   زنان ديگر پيامبر 
  .كردند مي

هـم گريـه كـرد؛     لكه صفيه ،ي دادنام دختر يهود ،به او ليكبار حفصه
 حفصـه : گفـت  لهيكني؟ صـف  براي چه گريه مي: نزد او آمد و فرمود پيامبر 

تـو دختـر پيـامبر    «: فرمـود  كه من دختر يهودي هسـتم، پيـامبر    :به من گفته است
تو نيز پيامبر است، آيا اين افتخار براي تو  همسرو  )1(هستي و عموي تو پيامبر است

  .»بس نيست؟
  .)2(»از خدا بترس ،اي حفصه«: پس فرمودس

چون آبـي بـر روي آتـش بـود و بـه او آرامـش و        لاين سخنان براي صفيه
شــنيد كــه بــر او تفــاخر  مــي ســپس هرگــاه كــه از همســران پيــامبر  . امنيــت داد

باشـند در حـالي كـه همسـرم      ها چگونـه بهتـر از مـن مـي     آن«: گفت ورزند، مي مي
  .)3(»است†م موسيو عموي و پدرم هارون محمد

وفــات  هجــري در دوره حكومــت معاويــه 50در حــدود ســال  ل صــفيه
كه خداوند از همگي آنان خشـنود   زنان پيامبر  او را در بقيع و كنار ديگر. افتي

  .باشد، به خاك سپردند

                                           
» موسي بن عمران «برادر رسول خدا » هارون بن عمران«صفيه از اوالد رسول خدا  -)1(

  )م. (بود
بـه   ترمذي اين روايـت را از طريـق عبـدالرزاق از معمـر آورده اسـت، از ثابـت از انـس        -)2(

  .و سندهايش صحيح است) 135/  3(و همچنين احمد در مسند /  3894/ شماره 
  ).1872/  4(؛ االستيعاب، )136/  8(االصابة،  -)3(
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  ل دختر حارث يهجوير
  زني بابركت

طلق او جويريه دختر حارث، پسر ابي ضـرار، پسـر حبيـب خزاعـي از بنـي مصـ      
 او از زيباترين زنان و در شمار اسيراني بود كه مسلمانان در پيـروزي بـر بنـي   . است

در سهم غنيمت ثابت بـن   لجويريه. مصطلق در غزوه مريسيع اسير كرده بودند
  .يا پسر عمويش قرار گرفت قيس بن شماس

خواست خـود را از بردگـي، اسـارت و     او كه در اين حال بيست ساله بود و مي
پس از آن او از . درآمد به عقد مكاتبه ثابت بن قيس ،ندگي نجات بدهدننگ ب

 قلب پيامبر . خواست كه به او در آزاديش از اسارت كمك كند رسول خدا 
پنـاه بـه خـاطر     به حال اين بانوي آزادة با اصالت به رحم آمد؛ زيرا كه ايـن زن بـي  

  .رهايي از اندوهش به ايشان پناه آورده بود
  خواهي پس از آزادي، به خيري نايل آيي؟ آيا مي: به او فرمود پيامبر 
  .»؟ و آن خير چيست اي رسول خدا«: با اندوه گفت ليهجوير
  .»كنم آورم و سپس با تو ازدواج مي ن خواسته تو را برميم«: فرمود

كه به راسـتي از ننـگ و تـرس     ،از خوشحالي درخشيد  يهرخسار زيبايي جوير
  .آري اي رسول خدا: سپس گفترهايي يافته بود و 

  .)1(»كنم چنين مي«: فرمود سپس رسول خدا 
بـا   خبر بـه مـردم رسـيد كـه رسـول خـدا       : گويد مي لعايشه ام المؤمنين

 رسول خدا : ها گفتند دختر حارث بن ابي ضرار ازدواج كرده است، آن يهجوير
ند فرسـتادند، بـه   داشـت  –يا اسيران  –براي همين، هرچه كه اموال . داماد شده است

هرگـز زنـي   . خاطر اين ازدواج صد اسير از خانوادة بنـي مصـطلق را آزاد سـاختند   
  .اش چنين بركتي داشته باشد مانند او ديده نشد كه براي خانواده

زنـي ملـيح و    يهو جـوير ... «: گويد چنين مي يهدر بارة زيبايي جوير لعايشه
  .»نشود زيبا بود، كسي نبود كه او را ببيند و جذب او

دانستم كه رسول  مي ،اش او را مدد رساند به خدا قسم در آزادي رسول خدا 

                                           
  ).1804/  4(؛ استيعاب، )43/  8(؛ اصابة، )294/  2(سيره ابن هشام،  -)1(



   

  
    

  

 

  ﴾71﴿   مادران مؤمنان

  .)1(!اش ديده بودم، مشاهده كرده بود هم آنچه را من در چهره خدا 
اين بانوي تازه عروس كه زني از قبيلة بني مصطلق بود، به خانة نبوت وارد شد، 

يد، چرا كه ايشان خوش نداشـتند كسـي   نام يهاو را جوير بود و پيامبر  ةّاسم او بر
  .)2(آمده است ةاز پيش بر پيامبر : بگويد

آورده اسـت پـدر    ليـه و ابن حجر در االصابه در بـارة قـوت ايمـان جـوير    
كسي مانند دختر من نبايد برده باشد؛ زيرا : آمد و گفت نزد رسول خدا  يهجوير

آيـا  «: فرمـود  دد، پيـامبر  مقام من باالتر از آن است كه دخترم اينگونه اسـير گـر  
  .»...داني كه ما او را مخير ساختيم؟ نمي

آمد و بـه او مطلـب خـود را يـادآوري     ل يهآري، و سپس نزد جوير: گفت
  .خدا و رسولش را برگزيدم: گفتل يهكرد و جوير

ابن هشام روايت كرده است كه پدرش حارث اسالم آورد و با او دو پسرش و 
 56و بـه قـولي    50در سـال   ليـه آوردنـد و جـوير   افرادي از خانـدانش اسـالم  

  .)3(هجري وفات يافت
باعـث   كه ازدواجش با رسول خـدا   ،باد  يهرحمت خدا بر ام المؤمنين جوير

به خاطر ايـن زن بـه خواسـت    . بركت و خير بر اقوام و خانواده و خاندانش گرديد
ادي و نور اسـالم  رهايي يافتند و به آز ] پرستي بت[ا از عبوديت و شرك ه خدا آن

پرسـند حكمـت ايـن     اين رسمي است براي كسـاني كـه مـي    ،و عزت آن درآمدند
  !چيست؟ تعدد زوجات پيامبر 

                                           
؛ ايــن را ســهيلي در )1804/  4(؛ اســتيعاب، )43/  8(؛ اصــابة، 394/  2(ســيره ابــن هشــام،  -)1(

ــيره ــامبر و ا«: اش شــرح داده اســت س ــا پي ــهجــوير م ــت،   ي ــا ياف را نگريســت و او را زيب
و ... را به خود گرفته بود زني برده بود، و اگرچه كه اين زن چشم حضرت  ليهجوير

و ايـن مطلـب   ... اراده فرمود تـا بـا او ازدواج كنـد    نظر صحيح هم همين است زيرا پيامبر
، اشكالي نيسـت كـه بـه او نگـاه     كند كه اگر مردي قصد ازدواج با زني داشته باشد ثابت مي

  .»...كند
و احمـد در مسـند    2140/ نقل كرده است، به شماره   $مسلم اين حديث را از ابن عباس -)2(

  .429/  6آورده است 
  ).120/  8(طبقات ابن سعد،  -)3(



   

  
    

  

 

زنان پيرامون پيامبر   ﴿72﴾  

  لميمونه دختر حارث
   آخرين زن پيامبر

، پسر عبداهللا، ةبياو ميمونه دختر حارث، پسر حزن، پسر بجير، پسر هزم، پسر رو
فضـل همسـر عبـاس، و خالـة      اهر امخـو  ،ليةهـال  صعصعةپسر هالل، پسر عامر، پسر 

  .است ش خالد بن وليد و خالة ابن عباس
پـيش از اسـالم بـا    . او از بانواني بود كـه بـه فضـل و نسـب واال شـهرت داشـت      

كـه بسـيار    لازدواج كرد و مدتي با او زيست و ميمونـه  ،مسعود بن عمرو ثقفي
م و اخبـار  كرد، برخي تعـاليم اسـال   رفت و آمد مي لش ام فضلربه خانة خواه

هـاي بـدر و احـد را از او شـنيده بـود، در نتيجـه        مسلمانان مهاجر و ماجراي جنگ
  .ير عميقي گذاشتدر وجودش تا ث، ها همه اين

بــه ميمونــه رســيد، او در خانــة » خيبــر«وقتــي كــه خبرهــاي پيــروزي مســلمانان 
. شاد گشت ،سرور د و از آن خبر خوشحال شد و از اينبو لخواهرش ام فضل

هـا بـاهم    مي كه به خانة همسرش بازگشت، او را غمگين و ناراحـت ديـد، آن  هنگا
 ستيز كردند و پس از آن از شوهرش جـدا شـد و بـراي اقامـت بـه خانـة عبـاس       

  .رفت
به مكه فرا  در اين هنگام زمان تعيين شده در صلح حديبيه براي آمدن پيامبر 

د و به انجام مناسـك حـج   سه روز در آنجا اقامت كر در اين مدت پيامبر . رسيد
  .)1(پرداخت و قريش به خاطر اين مسأله مكه را خالي كرده بودند

وعده الهي تحقق يافت و مسلمانان با امنيت كامل در حـالي كـه    ،در اين هنگام
و بدون هيچ ترسـي وارد مكـه    دسرهاي خود را تراشيده بودند و تقصير كرده بودن

كـه   ،بود و صداهاي رساي مؤمنين بلنـد شـد  وعده راستين الهي تحقق يافته . شدند
و بازتـاب صـداي آنـان در نـواحي      »لَبَّْيـكَ  لََك َشرِيَك الَ لَبَّْيَك لَبَّْيَك، اللَُّهمَّ لَبَّْيَك«

هـا و   هاي مشركان كـه بـه شـتاب بـه دشـت      و زمين زير قدم. پيچيد اطراف مكه مي

                                           
هجرت منعقد كـرده بودنـد آمـده     6و اصحابش در سال  در متن عهدنامه كه رسول خدا -)1(

ها داخل مكه نشوند و او با يارانش سال ديگر به مكـه برونـد و در آنجـا سـه روز      بود كه آن
  ).70/  2(؛ طبقات ابن سعد، )79/  3(تاريخ طبري، . در بارة عهدنامه حديبيه رك. بمانند



   

  
    

  

 

  ﴾73﴿   مادران مؤمنان

 ،و يـارانش را ببيننـد   حمـد توانسـتند م  لرزيد زيرا ايشان نمـي  رفتند، مي ها مي كوه
در مكـه زنـان و مردانـي    . كه چگونه با عظمت و قوت و عزت به مكه بازگشته اند

 ،كـه روزي پيـروزي   ،كردند و يقين داشتند مي شان را كتمان باقي ماندند كه ايمان
  .نزديك است
داشــت و آن  ، يكــي از كســاني بــود كــه ايمــانش را پنهــان مــي لو ميمونــه

  ...جالل و باشكوه را شنيده بودصداهاي باعظمت و 
واره پنهان كند؛ بلكه با تمام ماو هرگز در اين حد توقف نكرد كه ايمانش را ه

او . خواست به همگان اين عشقش را اعالم كند عاشق اسالم عزيز بود و مي ،وجود
گيـري از ايـن چشـمة     تـا بـا بهـره    ،عالقه داشت وجودش در زير سقف نبوت باشد

  .يش را سيراب سازدعطش درون ،جوشان
ــه واســطة آن   ــود كــه او ب ــه خــواه ،و ايــن همــان چيــزي ب ش ام رخــودش را ب

از ام المـؤمنين شـود، لبريـز از     رساند؛ زيرا كه قلـبش از ايـن كـه يكـي     لفضل
  .شادي بود

در اين باره صحبت كرد و براي ايـن كـار    با همسرش عباس لام الفضل
رفت، و نظـر ايشـان را در    يامبر هم با سرعت به سوي پ دست باال زد و عباس

  .باره ازدواج با ميمونه جويا شد
  .)1(را چهارصد درهم قرار داد لپذيرفت و مهريه ميمونه پيامبر 

پس  )2(.بخشيد خودش را به پيامبر لدر روايتي آمده است ميمونه
Zοr&zöΔ ﴿: ر بارة او اين آيه را نازل فرمودخداوند متعال د $#uρ ºπ oΨ ÏΒ÷σ•Β β Î) ôM t7yδ uρ $ pκ|¦øtΡ 

Äc©É<̈Ζ= Ï9 ÷βÎ) yŠ#u‘ r& ©É<̈Ζ9$# β r& $ uη ysÅ3ΖtFó¡o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9 ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ﴾  )حزاباأل :
هر زن مومني كه خود را به پيامبر ببخشد و پيامبر بخواهد او را به « ). 50

  .»....ي توست، نه مومنان ويژه) اين حكم(ازدواج خويش درآورد؛ 

                                           
  ).133/  8(طبقات ابن سعد،  -)1(
؛ طبقـات ابـن   )1916/  4(؛ اسـتيعاب،  )192/  8(؛ اصـابه،  )296/  4(سيره ابن هشـام،  . رك -)2(

  ).137/  8(سعد، 



   

  
    

  

 

زنان پيرامون پيامبر   ﴿74﴾  

بـر طبـق عهدنامـه حديبيـه بـه پايـان        هنگامي كه سه روز مهلت توقف پيامبر 
مـدت تـو بـه سـر آمـده      : نماينده فرستادند و گفتند رسيد، قريش به سوي پيامبر 

  .است از نزد ما برو
  :ها فرمود با مدارا به آن پيامبر

را شود اگر بگذاريد تا ميان شما عروسي بگيـرم و وليمـة ايـن عروسـي      چه مي«
ما نيازي به غـذاي تـو نـداريم از    : مشركان جفاكار پاسخ دادند» شما آماده سازيد؟

وحشت داشـتند، زيـرا كـه     ترسيدند و از ماندن پيامبر  مشركان مي. )1(ميان ما برو
بسـياري تـأثير   زيـارتش را ادامـه دهـد، در نفـوس      اگر محمـد  ،دانستند ها مي آن

كـردن   تـر حـارث بـود كـه بـه علنـي      دخ لة آن ميمونهخواهد گذاشت، و نمون
دو  هـا را بـا ازدواجـش بـا رسـول خـدا        اسالمش كفايت نكرد، بلكـه خشـم آن  

  .چندان كرد
ازدواج نكـرد   ل، ايشان در مكه با ميمونـه به خاطر حفاظت از جان پيامبر 

رِف (به مكاني به نـام  هنگامي كه . و به مسلمانان اذن رفتن به مدينه داده شد در ) سـ
ازدواج  ،در شوال سال هفتم هجـري  ل با ميمونه مكه رسيدند پيامبر  يليده م
  .كرد

. )2(ناميـد ) ميمونـه (او را  بود و رسول خـدا ) ةبرّ(مجاهد گفته است كه نام او 
كـه آن   ،ميمونه وقتي به مدينه رسيد، در خانة پاك نبوت مستقر گرديد، همـانطور 

ــر او منــت گذاشــت و او ام المــؤمنين ب  بزرگــوار ــات  ب ــود كــه واجب افضــيلتي ب
 ،داد و در فرمانبري و وفـاداري و اخـالص   همسرداري را به بهترين شكل انجام مي

  .نمونه شد
چنـد سـال زنـدگي     ل ميمونـه  ،اعلي پيوست به مأل پس از اين كه پيامبر 

روزگـارش را بـه طـور كلـي باصـالح و تقـوي       . به پنجاه سالگي  رسيد ،كرد تا او

                                           
/  8(، اإلصـابة ؛ )100/  3(؛ طبري در تاريخ، )138/  8(؛ طبقات ابن سعد، )296/  4(سيره،  -)1(

192.(  
و ذهبـي هـم آن را آورده   ) 31/  4(؛ حاكم در مسـتدرك،  )139/  8(ابن سعد در طبقات،  -)2(

  .است



   

  
    

  

 

  ﴾75﴿   مادران مؤمنان

را  و برترين فرزند آدم و معلم بشريت محمد بن عبـداهللا  گذراند و ياد همسرش 
  .داشت همواره پاس مي

تـا آنجـا رسـيد     وفاداري او نسبت به بزرگوارترين همسران يعني رسول خدا 
بـراي سـكونت او بنـا     كه وصيت كرد او را در جايي به خاك بسپارند كه پيامبر

  .)1(نموده بودند
رفـتم او   نه از دنيا رفت، با ابن عبـاس مـي  هنگامي كه ميمو: گفته است :عطاء
بـا او  : هنگامي كه پيكر او را بلند كرديـد تكـان ندهيـد و نلرزانيـد و گفـت     : گفت

 لپس از آن كه ميمونـه  لعايشه. )2(مدارا كنيد كه يكي از مادران شماست 
به خدا قسم تو رفتي و به خدا قسم كه او باتقواترين ما ! ميمونه«: گفت،وفات يافت

  .)3(»اهل صله رحم بود ،يشتر از همه ماو ب
كـه منزلـت واالي او در آشكارسـاختن اسـالمش، نقـش       لسالم بر ميمونـه 

شدن بـه   در نجات بسياري از مشركان از گرداب جاهليت و مفتخر ،عظيمي داشت
عمـرو بـن عـاص و بسـياري ديگـر از       ،شرف اسالم؛ كساني ماننـد خالـد بـن وليـد    

  . صحابه

                                           
و ذهبـي هـم آن را آورده   ) 31/  4(ك، ؛ حاكم در مسـتدر )139/  8(ابن سعد در طبقات،  -)1(

  .است
؛ از طريـق ديگـر   )22/  4(؛ حاكم )140/  8(سطر اول را ابن سعد در طبقات آورده است،  -)2(

را ابـن سـعد از    باما سطر دوم از قـول ابـن عبـاس   . ذهبي هم آن را صحيح دانسته است
  ).140/  8(طريق واقدي نقل كرده است، 

ها از يزيد بن  ؛ هردو نفر آن)32/  4(؛ حاكم )138/  8(آورده است،  ابن سعد اين مطلب را -)3(
  .اصم ذكر كرده اند



  
  
  
  

   ول خداهمسرداري رس
o اخالق پيامبر، شوهري خوش  
o پيامبر، شوهري دورانديش و اهل تدبير  
o پيامبر، شوهري وفادار  



   

  
    

  

 

  ﴾   ﴿77همسرداري رسول خدا 

  همسرداري رسول خدا 

بخشيم  زينت مي ،اي ظريف پس از بحث در بارة امهات مؤمنين كالم را به نكته
 اي براي تمام زنان و نمونه روشني در الگويي شايسته و اسوه ،كه از نه همسر ايشان

  .نيكي و تقوا و علم و حكمت و مكارم اخالق ساخت
را با همسرانش قبل و  شود كه زندگي رسول خدا  اين نكته زماني درك مي

بعد از بعثت بررسي كنيم و به مقام ارزشمند امهات مؤمنين اقرار نمائيم و يقيناً ايـن  
نجـا  از اي. بـه دسـت آمـده اسـت     ها با محمـد   مقام و منزلت به فضل همسري آن

و همچنين اسـت كـه   ) پشت هر مرد بزرگي، زني وجود دارد: (گويند است كه مي
قهرمان امـت و رهبـر و معلـم    ) ارزش اسب به واسطه سواركارش است: (گويند مي

در چگـونگي   ،نمونة كامل و اسوة نيكويي براي همة مردان جامعه اسالم، پيامبر 
ر رفتن بـه خانـة همسـران، نفقـه،     شان است؛ براي مثال د زندگي و رفتار با همسران
ــا آن   لطــف و بخشــش، چشــم  ــار ب ــان و چگــونگي رفت ــا در  پوشــي از خشــم زن ه

كرد و  ميان زنان عدالت را رعايت مي ها، پيامبر  ورزيدن و دعواهاي آن حسادت
هـا بـه    پرداخت و بعد از ظهر را با آن هر روز صبح براي زنانش به وعظ و تعليم مي

گذراند، و هرچند روز يك بار همراه آنان در منـزل يكـي    معاشرت و همنشيني مي
  .شدند دور هم جمع مي ،از همسران
داد، بلكه حتـي در كارهـاي خانـه كمـك      هرگز دستور نمي ،در منزل پيامبر 

  .ساخت كرد و نيازهايش را خودش برطرف مي مي
به عنوان شوهري نمونه، موفـق در    اكنون به برخي از جوانب زندگي رسول

اي كه شماري از بانوان برگزيـده و   پردازيم؛ در خانه اش مي داره شئون خانوادگيا
هاي گوناگون، تبار و زادگاه مختلف و بـا سـن و سـالي متفـاوت      بزرگوار با سليقه
  .شدند دور هم جمع مي

تنهـا در مسـائل خـانوادگي     وقتي دانستيم كه اين موفقيت و كاميـابي پيـامبر   
شـيوة پيـروزي    –گرفـت   سياسـي و اقتصـادي را در برمـي   نبود، بلكه همـة مسـايل   

 يابيم كه حضـرت   درمي –ها از بزرگترين داليل آن است  در جنگ حضرت
در تـاريخ بشـري اسـت، زيـرا بسـياري از       ،هـاي كميـاب و نـادر    ها و نمونه از اسوه
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شـان   هايشان توانا بوده اند، از ادارة امور خـانواده  مبارزاني كه در ادارة سياسي ملت
  .ناتوان مانده اند ،حتي تنها با داشتن يك زن

  :گيريم و اكنون مطالب خود را در محورهاي زير پي مي
  .اخالق شوهري خوش پيامبر  -1
  .شوهري دورانديش و باتدبير پيامبر  -2
  .شوهري وفادار پيامبر  -3

  اخالق ، شوهري خوشپيامبر 
كه حتي در بـارة   ،پندارند مي را پيامبري تندخو و اهل جنگ بسياري محمد 

اما حقيقت جز . گير بود و دلسوزي به آنان روا نداشت همسرانش نيز هميشه سخت
از دل نـازكترين افـراد بـا     پيـامبر  . شناسند را نمي اين است و اينان اصالً پيامبر 

بـا   ،اخالق بود و هميشه اين انسان نمونه اش و در تمام حاالت شاد و خوش خانواده
  .خنديد كرد و مي اش شوخي مي وادهخان

كرد و با آنان بـه بهتـرين    با همسرانش نشست و برخاست مي حضرت محمد
پرداخـت، تـا هريـك از آنـان بـه واسـطة مصـاحبت بـا          وجه به نشاط و شوخي مي

نبايـد هميشـه بـا     زندگي زناشـويي از نظـر پيـامبر    . اش لذت ببرد شريك زندگي
آور و چونان قيد  مه يابد؛ چرا كه در اين صورت ماللاستفاده از زور و قاطعيت ادا

  .گردد و بند مي
هـاي   من كه دختر الغراندامي بودم، در يكي از مسافرت: گويد مي لعايشه

پيش بياييد، تا باهم مسـابقه  : به يارانش فرمود همراه ايشان بودم، پيامبر  پيامبر 
  .پيشي جستم بر پيامبرمسابقه دادم و با دويدنم  بدهيم، من نيز با حضرت

تـا ايـن    :گفتنـد  در اين باره چيزي نمي پيامبر : و در روايتي ديگر آمده است
بيا : در آنجا يارانش را فرا خواند و به من فرمود. كه فربه شدم با ايشان به سفر رفتم

بـا ايـن وضـعيتم     ،و مـن : من كه تنومند و فربه شده بودم؛ گفتم! باهم مسابقه بدهيم
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بايد مسابقه بدهي، پس بـا ايشـان مسـابقه دادم    : ا شما مسابقه بدهم؟ فرمودچگونه ب
  .)1(اين در عوض آن مسابقه قبلي: سپس خنديد و فرمود. ايشان از من پيش افتاد

هرگاه كه تـو از مـن راضـي يـا خشـمگين      : به عايشه فرموده بود رسول خدا 
! دانيـد؟  آن را مـي از كجـا  : گويد، عرض كردم مي لعايشه ، دانم باشي من مي

و ! سوگند به خداي محمد ،خير: گويي هنگامي كه از من خشنود باشي مي«: فرمود
: گفـتم ! خير، سوگند به خداي ابـراهيم : گويي هنگامي كه از من ناراحت باشي مي

  .)2(»!آري، به خدا سوگند همينطور است اي رسول خدا
ــي  ــمندان م ــد يكــي از دانش ــدان« : گوي ــه خــوش  ،و ب ــي ك ــا زن اخالق ــا  ،ب تنه

رفتـاري حقيقـي بـا زن، تحمـل آزار او و      آزارنرساندن بـه او نيسـت؛ بلكـه خـوش    
 در اين كـار بايـد بـه رسـول خـدا      . سري و خشم اوست شكيبايي در برابر سبك

كردنـد   گفتن با ايشان را دقيقاً رعايت نمي آداب سخن كه زنان پيامبر ،اقتدا كرد
كردند و تنها از هنگام ظهر تا شـامگاه از   مي سخن ايشان را تكرار ،و گاهي اوقات
گفت، گفتـار   سخن مي ،هنگامي كه شوهرش روزي همسر عمر. هم دور بودند

: كنـي؟ همسـرش گفـت    سـخن مـرا تكـرار مـي    : گفـت  او را تكرار كـرد؛ عمـر  
 بر و پيـام [كردنـد   و داشتند، چنين مـي كه شويي برتر از ت همسران رسول خدا 

با همسرانش نقـل   جملگي اين موارد كه در سيرة پيامبر  اگر] شد خشمگين نمي
شده، صحت داشته باشد، همه مردان بايد بدانند كه برخي از اوقات الزم اسـت در  

خلقـي   طبيعـي و خـوش   با روحية شوخ – به پيروي از پيامبر –برخورد با ديگران 
او و كاسـتن  سـاختن دل   رفتار كنند، به ويژه در برخورد بـا همسـر و بـراي شـادمان    

اين صفات نيك را در خود تقويت كنند چرا كه اينگونـه رفتـار    ،فشارهاي زندگي
  .هاي محبت ميان آن دو بسيار مؤثر است در استوارساختن حلقه ،با همسر

  

                                           
؛ ابوداود در جهـاد بـاب پيشـي بـر مـرد آورده اسـت بـه        )264/  6(امام احمد در مسندش،  -)1(

  .2578/ شماره 
، مسـلم در  )157/  6(هـا،   در نكاح آورده است، بـاب حسـادت زنـان و شـادي آن     بخاري -)2(

  .2439/ ، به شماره لضائل صحابه، باب فضل عايشهف
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  ، همسري دورانديش و باتدبيرپيامبر
ها و  طبعي وي با آن بودن و شوخ با همسرانش و مهربان رفتاري پيامبر  خوش

ها هرگز او را از تدبير، دورانديشي و قاطعيت به  ري و مداراي او با عروسبردبا
     يابد باتدبير و قاطعيت به جا تحقق مي ،داشت، چرا كه تربيت صحيح باز نمي ،موقع

$ ﴿ :فرمايد مي خداوند متعال در قرآنكريم خطاب به محمد  pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# ≅è% 

y7 Å_≡uρ ø— X{ β Î) £⎯çFΖä. šχ ÷ŠÎè? nο4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ yγ tFt⊥ƒ Î— uρ š⎥ ÷⎫s9$ yè tFsù £⎯ä3÷è ÏnG tΒ é& 

 ∅ ä3ômÎh| é&uρ % [n#u|  WξŠÏΗ sd ∩⊄∇∪   β Î)uρ £⎯çFΖä. šχ ÷ŠÎè? ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ u‘#¤$!$#uρ nοtÅzFψ$# 

¨β Î* sù ©!$# £‰tã r& ÏM≈oΨ Å¡ósßϑ ù= Ï9 £⎯ä3ΖÏΒ #·ô_r& $ VϑŠ Ïàtã ∩⊄®∪﴾  )29 و 28: حزاباأل(.   
به زنان خود بگو اگر زندگاني دنيا و زيور و آرايـش آن را طالبيـد   ! اي پيامبر«

و اگـر  * بياييد تا مهر شما را پرداخته و همه را به خـوبي و خرسـندي طـالق دهـم     
طالب خدا و رسول و مشتاق دار آخرت هستيد، همانا خدا براي نيكوكاران از شما 

  .»تپاداشي بزرگ آماده كرده اس) در قيامت(
ــازل شــد كــه زنــان پيــامبر   ايــن آيــات خواســتار زيــادي نفقــه و  هنگــامي ن

او بردبارانـه خشـم خـود را فـرو     . ها دلگيـر شـد   از آن زيورآالت شدند و پيامبر 
 ،كه يك ماه بـه زنـانش نزديـك نگـردد و بـراي همـين       ،خورد و سوگند ياد كرد

. شتر از آنان جدايي گزيدها يك ماه كامل و نه بي باتدبيري دقيق و براي تأديب آن
ها را مخيـر سـاخت كـه يـا بـا رسـول        خداوند متعال اين آيات را نازل فرمود و آن

زندگي كننـد و بـا روش ايشـان بسـازند و شـكيبايي ورزنـد و يـا بـه سـوي           خدا
خـدا و رسـولش و سـراي آخـرت را      هايشان بازگردند؛ ولي زنان پيامبر  خانواده

براي ايفاي نقش مهم خود در تأمين سـعادت و   امبر ترجيح دادند و زندگي با پي
  .آرامش براي وي و همكاري با او در گسترش اسالم برگزيدند

  اينك تفصيل ماجرا
: گفـت  روايـت كـرده اسـت كـه مـي      مسلم در صـحيح از جـابر بـن عبـداهللا    

كه ديـد گروهـي از مـردم جلـو      ،شود خواست وارد خانة رسول خدا مي ابوبكر
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اجـازة   بـه ابـوبكر  . شود نشسته اند و اجازه ورود به آنان داده نمي منزل پيامبر 
  .دخول داده شد و او وارد شد

ديدنـد  . آمـد و اجـازة ورود خواسـت و بـه او نيـز اجـازه دادنـد        سپس عمـر 
بـا   ابـوبكر . اطراف ايشان نشسته انـد  ،نشسته و زنانش سر بزير و ساكت پيامبر

اگـر  : بخنـدد، سـپس گفـت    پيـامبر   گـويم كـه   اكنون چيزي مـي : خودش گفت
. فشـارم  خيـزم و گـردنش را مـي    دختر خارجه از من نفقه بخواهـد، برمـي  ] همسرم[

بيني اطـراف مـن نشسـته انـد از      اين زنان كه مي: تبسم كرد و فرمود رسول خدا 
ابوبكر سوي عايشه رفـت و گـردنش را فشـرد و عمـر نيـز بـه       . خواهند من نفقه مي

: گفتند] $ابوبكر و عمر[ها  دن او را فشرد و هردو نفر آنسوي حفصه رفت و گر
: گفتنـد  ؟ آنگـاه همسـران پيـامبر    !خواهيد كه ندارد چيزي ميآيا از رسول خدا 
  .طلبيم چيزي را كه ندارد نمي از رسول خدا  ،ديگر از اين پس
گيري كرد و پس  يك ماه يا بيست و نه روز از همسرانش كناره سپس پيامبر 

  .آيه پيشين نازل گشت از آن
  :فرمود ل به عايشه ابتدا پيامبر: راوي گويد

يشتر دوست دارم كـه  ر تو عرضه كنم، اما ب خواهم امري را من مي ،اي عايشه«
  .»شتاب نكني و در بارة آن با پدر و مادرت هم مشورت كني

  آن چيست؟ ،اي رسول خدا :گفتل عايشه
  :گفتل رمودند، عايشهبراي او آيه فوق را تالوت ف و پيامبر

آيا با وجود شما در اين باره بايد با پدر و مادرم مشورت كنم؟  ،اي رسول خدا
خـواهم كـه در بـاره     من خدا و رسولش و سراي آخـرت را برگزيـدم و از تـو مـي    

ايـن را از مـن   : فرمـود  پيـامبر  . چيزي كه گفتم از زنانت كسي را خبـردار نكنـي  
چـون خداونـد مـرا بـراي بـه      . ام مطلب را خبر داده مخواه كه به هريك از آن زنان

يم بـا مالطفـت و نرمـي برانگيختـه     ن مبعوث نساخته بلكـه مـرا بـراي تعلـ    افكند رنج
  .)1(است

                                           
يـا طـالق مختـار     زنـان را در مانـدن  ، در طالق آورده است باب ميان اين كه :امام مسلم -)1(

  .1478/ كنند، مگر با نيت به شماره 
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زنانش را آزاد گذاشت تا هرچه كه بـر ايشـان بهتـر اسـت برگزيننـد و       پيامبر
  .و رسول و سراي آخرت را انتخاب كردند ها هم خدا آن

گـرفتن و   زنـانش را ميـان طـالق    انگر اين است كه پيامبر جملگي روايات بي
خواست، يعني الگويي شايسته براي زنـان   ها مي به شكلي كه از آن ،ماندن با ايشان

ــاخت   ــر س ــن، مخي ــامبر     . در دي ــدن پي ــان دلگيرش ــس از جري ــاجرا پ ــن م و  اي
ها به مدت يك ماه بـود، يعنـي زمـاني كـه حفصـه راز رسـول        گزيدن از آن دوري

با اين حال در اثناي اين مطلـب، علـت ديگـري    . را براي عايشه بازگو كرد داخ
هـا در افـزايش    كه آن اصرار و پافشاري آن ،گذاشتن زنان رخ داد هم براي مختار

  .نفقه و زيورآالت بود
چـه سـخت    ها و تدابير پيامبر  امروزه مردان به الگوپذيري از اين دورانديشي

نـدن بـه امـوري    اصـلي زنـدگي را بـه گـردن زنـان افگ     ت نيازمندند؛ چـون مسـئولي  
  .كه فرجام خوشي نخواهد داشت ،انجامد مي

  همسري وفادار پيامبر
وفاداربودن به طور كلي، فضيلتي از فضايل برجسته در اسالم است، و در 

كند كه خداوند متعال، ذات اقدس  همين كفايت مي ،شرف و منزلت اين فضيلت
∅βÎ) ©!$# 3“utIô©$# š¨ *﴿ :فرمايد داند و چنين مي مي ،را آراسته به صفت وفا ÏΒ 

š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# óΟßγ |¡àΡr& Νçλm;≡uθ øΒ r&uρ  χ r'Î/ ÞΟßγ s9 sπ̈Ψ yfø9$# 4 šχθ è=ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 

tβθ è=çG ø)uŠsù šχθ è= tFø)ãƒ uρ ( #´‰ôãuρ Ïμ ø‹n= tã $ y)ym † Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# È≅‹ÅgΥM}$#uρ Éβ#u™öà)ø9$#uρ 4 ô⎯tΒ uρ 

4† nû÷ρ r& ⎯ÍνÏ‰ôγ yè Î/ š∅ ÏΒ «!$# 4 (#ρ çÅ³ö6 tFó™ $$ sù ãΝä3Ïè ø‹u; Î/ “Ï% ©!$# Λä⎢ ÷ètƒ$ t/ ⎯Ïμ Î/ 4 šÏ9≡sŒuρ uθ èδ 

ã— öθ xø9$# ÞΟŠÏàyè ø9$# ∩⊇⊇⊇∪ ﴾  )خدا جان و مال اهل ايمان را به بهاي بهشت « .)111 :التوبة
كشند و  مي] رادشمنان [كنند پس  ها در راه خدا جهاد مي خريداري كرده، آن

اين وعده قطعي است بر خداي و عهدي است كه در . شوند كشته مي] خود[
تورات و انجيل و قرآن ياد فرموده است و كيست كه از خدا به پيمان خويش 

اين معامله با [وفادارتر است؟ اي اهل ايمان به خود در اين معامله بشارت دهيد كه 
  .»گي استبه حقيقت رستگاري و كاميابي بزر] خدا
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آنجا ، خداوند متعال وفا را صفتي براي مؤمنان و نيكان و ابرار قرار داده است
$﴿ :فرمايد كه مي oÿ©ς Î) ã©.x‹tG tƒ (#θä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇®∪ t⎦⎪Ï%©!$# tβθèùθ ãƒ Ï‰ôγ yèÎ/ «!$# Ÿω uρ 

tβθ àÒà)Ζtƒ t,≈ sWŠÏϑ ø9$# ∩⊄⊃∪﴾ )تند و تنها عاقالن متذكر اين حقيق« .)20و19: الرعد *
   .»شكنند كنند و هم، پيمان حق را نمي آنان كه هم به عهد خدا وفا مي

همانگونه كه خداوند سبحان بندگانش را فرمان داده است كه فضيلت وفا را 
شان قرار دهند؛ لذا فرموده  يك سپر و دژ محكمي براي خود و حريم اخالق

θ#)﴿ :است èù÷ρ r&uρ Ï‰ôγ yèÎ/ «!$# #sŒÎ) óΟ›?‰yγ≈ tã Ÿω uρ (#θàÒ à)Ζs? z⎯≈ yϑ ÷ƒ F{$# y‰÷è t/ $ yδ Ï‰‹Å2 öθ s? 

ô‰s% uρ ÞΟçFù= yè y_ ©!$# öΝà6ø‹n= tæ ¸ξŠ Ïx. 4 ¨βÎ) ©!$# ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ šχθè= yè øs? ∩®⊇∪﴾ ]٩١: النحل[  

وچون با پروردگار پيمان بستيد، به پيمان الهي وفا كنيد و سوگندهاي «
گار را شاهد و نگهبانتان قرار كنيد نشكنيد و به راستي پرورد استواري را كه ياد مي

  .»گمان اهللا از كردارتان آگاه است بي. ايد  داده
نمونـه آن پيمـاني بـود كـه     . نظير وفـاداري اسـت   اسوه واال و بي رسول خدا 

بودن  بست و وفاداري به اين پيمان را در زمان زنده لايشان با همسرش خديجه
را  به امور ديگر، پيـامبر   اشتغال. داشت نيز پاس مي لو پس از وفات خديجه
گفـت و او   بسيار سخن مـي  لاز خديجه پيامبر . كرد از ياد خديجه غافل نمي

ــي ــتود را م ــه  ،س ــات خديج ــس از وف ــان     ، پ ــد زم ــت مانن ــان وي درس ــه خويش ب
  .كرد بودنش، نيكي مي زنده

از او  پيـامبر  . آمـد  پيرزنـي نـزد پيـامبر    : روايـت كـرده اسـت    لعايشه
  .گير هستم من زني از قبيلة مزَني و زمين: گفت كيستي؟: پرسيد

اي؟ بعد از ما چـه   تو حسانه هستي؛ حالت چطور است؟ چگونه: فرمود پيامبر
  .خوب هستم، پدر و مادرم فداي تو باد: كردي؟ او گفت
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آيـا از ايـن پيـرزن اينگونـه      اي رسـول خـدا،  : گفـت  لوقتي رفـت، عايشـه  
و نيـك  ! آمـد؟  هـم نـزد مـا مـي     او زمان خديجه: فرمود كني؟ پيامبر  استقبال مي

  .)1(عهدي، جزئي از ايمان است
  :همچنين نقل كرده است لعايشه

رشك نورزيدم، با اين كـه او را   چون خديجه من بر هيچيك از زنان پيامبر 
كرد، و گـاهي گوسـفندي را ذبـح     از او بسيار ياد مي هرگز نديده بودم و پيامبر 

گـاهي بـه او   . فرسـتاد  مـي  خديجـه نمود و براي دوستان  مي كرد و آن را تقسيم مي
كـاش او  : فرمـود  سـپس مـي  . نيسـت  خديجه انگار كه در دنيا زني غير از: گفتم مي

  .زنده بود و من تنها از او فرزند دارم
رشـك   خديجهمن به هيچ زني جز : گويد مي لو در روايت ديگري عايشه

بـا  : كرد، گفتم روزي كه از او ياد مي. كرد بسيار از او ياد مي نبردم، چون پيامبر 
. گونـه چـه خـواهي كـرد، خـدا بهتـر از او را برايـت قـرار داده اسـت          پيرزن سـرخ 

. به خدا سوگند خداوند بهتر از او را براي مـن قـرار نـداده اسـت    «: فرمود پيامبر
ورزيدند، به من ايمـان آورد، و مـرا تصـديق كـرد و      زماني كه مردم به من كفر مي

ني كـرد و  باكردنـد، او بـا امـوالش از مـن پشـتي      نگامي كه مردم مرا تكـذيب مـي  ه
خداوند از او فرزنداني به مـن عطـا كـرد     ،هنگامي كه مردم مرا تحريم كرده بودند

  .)2(»كه از ديگر زنان به من نداد
از خديجه، دليلـي اسـت بـر وفـاداري و      هاي پيامبر  اين همه تجليل و تكريم

نسبت به بانوي فاضـل و همسـر دورانـديش خـود      ،رشناسي ايشاناخالق واال و قد
در بيست و پنج سـالگي بـا    چهل ساله بود، پيامبر  ،كه با وجود اين كه ، خديجه

اين همه در حـالي بـود كـه بـه عايشـه      . برد او ازدواج كرد و هرگز او را از ياد نمي

                                           
آورده است، اين حديث صـحيح اسـت بـر    ) 16/  1(حاكم در مستدرك در كتاب ايمان،  -)1(

  .اي آن نيست، و ذهبي هم همان را آورده استشرط شيخين و علتي بر
بـا خديجـه و فضـل     باب ازدواج نبـي   اين مطلب را بخاري در فضائل اصحاب پيامبر  -)2(

و مسـلم در فضـائل صـحابه بـاب فضـائل خديجـه ام       ) 230/  4(خديجه نقـل كـرده اسـت،    
/ يجه به شماره و ترمذي در مناقب خد) 2437و  2436و  2435و  2434(المؤمنين به شماره 

3886.  



   

  
    

  

 

  ﴾   ﴿85همسرداري رسول خدا 

بهـره داشـت    ،ورزيد كه از جمـال و بصـيرت در امـور    همسر ديگرش نيز عشق مي
وفادار ماند و تا او زنده بود، بـا زنـي    لدر طول عمر خويش به خديجه ولي باز

  .ديگر پيمان زناشويي نبست
  :نويسد دكتر نظمي لوقا مي

، اين زن جوان و زيبا هرگز جرأت نكرد كه يـاد  ل پس از آن قضيه عايشه«
دارد و  اينچنين رفتـاري  چه كسي چون محمد . را بر زبانش بياورد لخديجه

اي شايسته بـراي   ماند، و اين است كه او را نمونه وفادار مي لاينگونه به خديجه
و در پاسداشت مقام همسر وفـادارش كـه اينـك    . دهد ديگر زنان و مردان قرار مي

رساند كه همدم و محبوب ديگرش كه اكنون با او  وفات يافته، كار را به جايي مي
  د؟شو كند، از او دلگير مي زندگي مي

گويي؟ و حال آن كه دنيـاي پيرامـون    انگيز چه مي در بارة اين وفاداري شگفت
  .)1(»شكني سراغ دارد هاي فراواني را در نافرماني، قدرنشناسي و پيمان نمونه ،ما

                                           
  .56دكتر نظمي لوقا، ص : از» في حياته الخاصه محمد«از كتاب  -)1(



  
  
  
  

  دختران پيامبر

 لزينب كبري -

 ل)ذات الهجرتين(رقيه  -

  لام كلثوم -

  لفاطمة زهراء -
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  ل زينب كبري
او نخسـتين   ،بـه دنيـا آمـد    بعثـت پـدرش پيـامبر     پيش از ده سال لزينب

زينب در خانة نبوت بزرگ شد و از سرچشمة اخالق . است لفرزند از خديجه
كـه بـه    پـدري چـون محمـد    . سـيراب گشـت   ،و رفتار بهترين پدر و مادر جهان

سـرور زنـان جهـان     لعنوان رحمت جهانيان و صاحب خلـق عظـيم و خديجـه   
اي واال در تمـام صـفات پسـنديده     نمونـه  لنـب براي همين اسـت كـه زي  . است

  .گرديد
يكـي  » ابوالعاص بن ربيع«اش  هنوز كم سن و سال بود كه پسر خاله لزينب

او قريشي االصل بود، چـون از  . از بزرگان و ثروتمندان مكه به خواستگاريش آمد
رسيد، و نسب او از جهـت   به عبدمناف بن قصي مي نسب او با پيامبر ،جهت پدر

يعنـي خويلـد    ،هـا  به جد نزديكتـر هـردوي آن   دختر محمد  لبا زينب ،رماد
 همسر پيامبر اسالم لدختر خويلد خواهر خديجه لةرسيد؛ زيرا مادرش ها مي

  .بوده است
شـناخت؛ زيـرا بـه خانـة      هـاي شخصـيتي او را مـي    ابوالعـاص، زينـب و ويژگـي   

هـاي   يژگـي هـم و  لپـدر و مـادر زينـب   . كـرد  اش بسيار رفـت و آمـد مـي    خاله
و خديجه و زينب  شناختند؛ در نتيجه با رضايتي كه پيامبر ابوالعاص را خوب مي

  .داشتند، اين ازدواج صورت گرفت
با آن كه سن و سال انـدكي داشـت، بـه خانـة شـوهرش ابوالعـاص        لزينب

سـاخت، و   فرستاده شد؛ ولي خانـه را بـراي همسـرش پـر از سـعادت و سـرور مـي       
بـه  » مةأما«و » علي«هاي  وهر منت گذاشت و دو فرزند به نامخداوند بر اين زن و ش

هـا آورد و محـيط خانـه پـر از سـعادت و       ها عطا فرمود كه شادي را به خانة آن آن
  .خوشي گشت

 هنگامي كه ابوالعاص به سفر رفته بود، رخداد عظيم بشري يعني بعثت پيامبر
به دعـوت حقـي كـه     لزينب. به پيامبري مبعوث گشته بود محمد . روي داد

به آن مبعوث شده بود، پاسخ مثبت داد و روش و دستورات  پدرش رسول خدا 
  .دين خدا را براي زندگيش برگزيد



   

  
    

  

 

زنان پيرامون پيامبر   ﴿88﴾  

آنچـه را كـه در نبـود او     لزماني كه شوهرش از مسافرت بازگشت، زينـب 
 زينـب  . اش تعريف كرد رخ داده بود و ماجراي دين اسالم را براي شريك زندگي

آورد؛ امـا شـوهرش در واكـنش     ه شوهرش هم خيلي زود اسالم ميكرد ك فكر مي
  .سكوت اختيار كرد ،به اين خبر
كرد همسرش را راضي كند؛ اما ابوالعـاص   به هر وسيله كوشش مي لزينب

كنم، ولي اكراه دارم از اين كه گفتـه   به خدا سوگند من پدرت را متهم نمي: گفت
وار سـاخته و بـه ديـن پـدرانم كـافر      به خاطر خشنودي همسرم خويشانم را خ: شود
. اي سخت براي زينب بود كه همسرش به ديـن اسـالم درنيايـد    اين صدمه! ام گشته

گونه، به  كم كم فضاي خانه اين زن و شوهر آشفته و تيره گشت و آن منزل بهشت
  .جهنمي غيرقابل تحمل مبدل شد

 در مكه در خانـه شـوهرش مانـد و اطـرافش كسـي نبـود كـه رنـج         لزينب
دوستانش هجـرت كردنـد و مـادرش هـم از     . از پدر و مادر را كاهش دهد ،دوري

دنيا رفته بود و دو خواهرش هم بـه جـايي كـه پدرشـان هجـرت كـرده بـود، رفتـه         
هنگامي كه جنگ بدر رخ داد، مشركان از ابوالعـاص خواسـتند كـه همـراه     . بودند
ايـن جنـگ آن بـود     ها به جنگ با مسلمانان برود، ولي سرنوشت ابوالعـاص در  آن

  .كه اسير مسلمانان گردد
كرد، به سوي ابوالعاص كـه در   از اسيران بازديد مي هنگامي كه رسول خدا 

بـا اسـيران بـه نيكـي رفتـار      : كناري ايستاده بود رفت و خطاب به اصحابش فرمـود 
فرسـتاد و آن مـال    زينب نيز در برابر آزادي ابوالعاص مالي را نـزد پيـامبر   . كنيد
  .ها داده بود نبندي بود كه هنگام ازدواج زينب با ابوالعاص، مادرش به آنگرد

بــه آن گردنبنــد نگريســت، انــدوهگين گشــت و قلــب  هنگــامي كــه پيــامبر 
كه اين گردنبند را بـه زينـب هديـه     لبزرگوارش به ياد همسر باوفايش خديجه

تـا   ،داشـت تـر از آن گردنبنـد ن   چيزي با ارزش لزينب. كرده بود به تپش افتاد
سـر بـه زيـر افكنـد و از      اش بپردازد، و پيـامبر   براي فدية همسر عزيز و پسر خاله

  .شگفتي اين وضعيت مدتي سكوت كرد
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اگـر  «: به اصحابش با رأفت و دلسوزي فرمود پس از سكوتي طوالني پيامبر 
 هـا نيـز چنـين    ؛ آن»خواهيد اسير زينب را رها كنيد و مـالش را بـه او برگردانيـد    مي

  .كردند
از ابوالعـاص قـول گرفـت كـه       پيـامبر   ،آري اي رسول خـدا : ي گفتندهمگ

  .ها جدايي انداخته است كه اسالم در ميان آن ،زينب را آزاد بگذارد
ابوالعاص به مكه بازگشت و زينب با شـادي و خوشـرويي بـه پيشـواز او رفـت      

سرش را بلند كرده باريد ولي در حالي كه  ولي از چهرة ابوالعاص حزن و اندوه مي
ــت  ــود گف ــب: ب ــيده اســت   ؛اي زين ــرا رس ــام وداع ف ــادي  ... هنگ ــحالي و ش خوش

در حـالي كـه    ،به اندوه مبدل گرديد و اشك از چشمان او سرازير شد لزينب
  !!روي؟ چرا؟ براي شوهر محبوبم؟ براي چه؟؟ به كجا مي: كرد تكرار مي

من : نگريست گفت مي بحالي كه از گوشة چشم به صورت زينابوالعاص در 
زيرا پدرت از من تـو را خواسـته   . كني تو هستي كه سفر مي ، بلكه اينممسافر نيست

است تا اجازه بدهم نزد او بروي، چون اسالم ميان من و تو جدايي افكنده اسـت و  
و من كسـي نيسـتم كـه پيمـان خـود را      . من به او قول دادم كه تو را نزدش بفرستم

  ...بشكنم
يرون شد و ابوالعاص با او خداحافظي معنـاداري كـرد؛ امـا    از مكه ب لزينب

را كه اينك باردار شده بود گرفتند و او را ترساندند كه در  لقريش جلو زينب
ابوالعـاص از او مواظبـت بـه    . نتيجه كودك خود را سقط كرد و به مكـه بازگشـت  

عمل آورد تا قدرتش را به دسـت آورد و سـپس روزي از غفلـت قـريش اسـتفاده      
او را از مكـه خـارج سـاخت و در كمـال     ) كنانه بن ربيع(ش ركرد و با كمك براد

  .رساند امنيت نزد رسول خدا 
در حمايـت پـدرش در مدينـه     لر حادثـه سـپري شـد و زينـب    شش سال بـ 

كرد و اميدوار بود كه نااميدي هرگز بر او غلبه نكنـد، و خداونـد قلـب     زندگي مي
او در جمادي االولي سال ششم هجري درب . اندابوالعاص را متمايل به اسالم گرد

درب را گشـود و آنچـه را بـه چشـم مشــاهده      لخانـة زينـب را كوبيـد؛ زينـب    
قصد كرد به او نزديك شود و به او خوش آمد بگويـد، امـا   . كرد كرد باور نمي مي

  شد كه عقيدة او چيست؟ ناگهان ايستاد، چون ابتدا بايد مطمئن مي
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بلكـه در  . ام به قصد جنگ به يثرب نيامده اي زينب: داد و ابوالعاص به او پاسخ
 ،كه پـدرت بـر سـر ايـن كـاروان      ،ميان كاروان تجاري قريش همراه ديگران آمدم

د فرسـتاده بـه مـا كـه رسـيدن     ، مـرد  170بـا    سپاهي را به فرماندهي زيـد بـن حارثـه   
  .ام نزد تو آمده و پناه گرفته ،گريختم و اكنون از روي ترس

اعتقادي استوار داشـت، بازگشـت و بـا صـدايي پـر از انـدوه و       كه  لزينب
  .اي پسر خاله آفرين بر تو، خوش آمدي اي پدر علي و أمامه: خشم گفت

ايستاد و بـا صـدايي    زينب :نماز صبح را اقامه فرمود هنگامي كه رسول خدا 
 امبرسـپس پيـ  . )1(»ام اي مردم، من ابوالعاص بـن ربيـع را پنـاه داده   «: رسا فرياد زد

اي آري : مـردم گفتنـد  » شـنيديد؟  گفت] زينب[نچه اي مردم آ«: آمدند و فرمودند
من هـم چيـزي   . در دست اوست جان محمدقسم به كسي كه «: فرمود .رسول خدا

مؤمنـان در برابـر غيـر خـود متحدنـد و      «و . »ام بيشتر از آنچـه شـما شـنيديد نشـنيده    
ي را كـه بـه مـا پنـاه آورده پنـاه      آورنـد و مـا كسـ    هـا پنـاه مـي    شـان بـه آن   نزديكان

  .)2(»دهيم مي
ميهمانت را گرامـي  «: آمد و به او فرمود لنزد دخترش زينب رسول خدا 

  .»دار ولي خودت را در اختيار او قرار نده و براي او خودت را آرايش نكن
از پدرش  خواست كه به ابوالعاص كاالها و امـوالش را برگردانـد؛    لزينب

  :ها فرمود ستي با اصحابش به آندر نش رسول خدا 
به ثروت او دست يافتيد، اگر مـال  . اين مرد وضعيتي دارد كه شما مطلع هستيد«

او را بازگردانيد احسان كرده ايد و من نيز ايـن كـار را دوسـت دارم و اگـر چنـين      
نكنيد، اين مال غنيمت خداست كه خداوند آن غنيمت را به شما داده است و شما 

مـا   !آري اي رسـول خـدا  : سپس همگي پاسـخ دادنـد  » سزاوار هستيد بر گرفتن آن

                                           
؛ طبقـات ابـن   )702/  4(؛ االسـتيعاب؛  )91/  8(، اإلصـابة ؛ )212/  2(سيرة نبوي ابن هشام،  -)1(

  ).63/  2(سعد، 
؛ )63/  2( ؛ ابـن سـعد در طبقـات،   )313/  2(ابن هشام در سـيره ايـن مطلـب آورده اسـت،      -)2(

؛ رجــال ايــن حــديث ثقــه )45/  4(؛ حــاكم در مســتدرك، )292/  2(طبــري در تــاريخش، 
  .باشند مي
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و امـوالش را بـه او پـس دادنـد و حتـي چيـزي از       ! گـردانيم  اموالش را به او باز مي
  .)1(اموال او كم نشد

با زينب خداحافظي كرده و به مكـه بازگشـت، ولـي قصـد كـاري را       ابوالعاص
گردد،  التجارة پرسودش برمي ا مالو هنگامي كه قريش او را ديدند كه ب. كرده بود

رداخت كرد و ايستاد و ص مال هركسي را كه نزد خود داشت پشاد شدند و ابوالعا
  :با صداي بلند فرياد زد

اي گروه قريش آيا كسي هست كه مالي نـزد مـن داشـته باشـد و آن را نـداده      
دار و خدا بـه تـو پـاداش خيـر دهـد، زيـرا مـا تـو را فـردي وفـا          . خير: باشم؟ گفتند
  .بخشنده يافتيم

أشهد أن ال إلـه إال اهللا  «همان دم شهادتين را بر زبان جاري كـرد  ] ابوالعاص[
نيسـت   دهـم كـه جـز اهللا  معبـود برحقـي      شـهادت مـي   «»وأن حممداً عبده ورسوله

بــه خــدا ســوگند آنچــه كــه تــاكنون مــرا از  .»بنــده وفرســتاده اوســت  ومحمــد
هاي شما داشتم كه فكر كنيـد مـن    ه از گمانشد ترسي بود ك شدن مانع مي مسلمان

خواهم اموال شما را بخورم، و اكنون كه همه اموالتان را بـه شـما برگردانـدم و     مي
  .)2(»ام من نيز چيزي به گردن ندارم، مسلمان شده

ابوالعاص به مدينه بازگشت در حالي كه مسلمان شـده بـود و بـه سـوي خـدا و      
رسـول  . و اصحابش روبرو گرديـد  محمدرسولش هجرت كرد و آنجا با محبت 

ها را به وصـال مبـدل سـاخت و دوبـاره      او را به زينب برگرداند و فراق آن خدا 
بـاهم   ،اكنون آنان بدون هيچ تيرگي روابـط . ها خيمه زد سرور و شادي بر خانة آن

  .كنند اي واحد زندگي مي و بر عقيده
رخ داد و ديـداري   يك سال گذشت و پـس از آن فـراق جـدايي ميـان آن دو    

در سـال هشـتم    لبراي آنان ميسر نشـد؛ چـون زينـب    ديگر در اين دنياي گذرا
خوني بود كه از هنگام مهـاجرتش بـه آن    دليل آن بيماري كم. هجري از دنيا رفت

شــد و  گريسـت و از او جــدا نمـي   مــي لابوالعـاص بــر زينـب  . دچـار شـده بــود  

                                           
  ).292/  3(؛ طبري، )313/  2(سيره نبوي از ابن هشام،  -)1(
  ).1703/  4(منبع پيشين و استيعاب،  -)2(
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بـا غـم و انـدوه     كه پدرش، پيـامبر   انداخت، تا اين اطرافيانش را هم به گريه مي
او را يك بار، سه بار يا پـنج  «: وداع كرد سپس به زنان فرمود ل آمد و با زينب

بار غسل دهيد و بار آخر او را با كافر بشوئيد يـا بـا چيـزي از كـافور، هرگـاه او را      
  .»غسل داديد مرا باخبر سازيد

ا پارچة لنگي را داد ه به آن  را غسل دادند، حضرت ل هنگامي كه زينب
  .)1(او را تنها با اين پارچه بپوشانيد: و فرمود

اش  دختـر رسـول خـدا  كـه در راه عقيـده      لرحمت خدا بـر زينـب كبـري   
  !صبوري كرد و از آن دفاع نمود و مجاهدت ورزيد؛ خدا به او پاداش خير دهد

                                           
جنائز بـاب در   ؛ مسلم در)72/  2(بخاري هم آن را در جنائز باب غسل ميت آورده است؛  -)1(

  .939/ بارة غسل ميت نقل كرده است به شماره 
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  ل رقيه
  زني با دو هجرت

ي نكشيد كه پـس از او  طول. به دنيا آمد لپس از خواهرش زينب لرقيه
ها بـا عالقـه زيـاد نسـبت بـه هـم        به دنيا آمد و هردوي آن لخواهرش ام كلثوم

  .بزرگ شدند
بن ربيع ازدواج كرد، سـن رقيـه و ام     با ابوالعاص لپس از اين كه زينب

 به ازدواج رسيده بود، گروهي از خاندان عبدالمطلب نـزد پيـامبر   هم  $ كلثوم
دختـرانش رقيـه و ام كلثـوم را     ها بود و از پيامبر لوي آنآمدند و ابوطالب در ج

هـاي عتبـه و عتيبـه     بـه نـام  ) ابـي لهـب  (براي دو فرزند عبـدالعزي بـن عبـدالمطلب    
  .خواستگاري كردند
رسـول  . به پيامبري و رسالت برانگيخته نشده بود هنوز محمد  ،در اين هنگام

مهلت خواست تا اين موضـوع   ها و از آن. با اين خواستگاري موافقت كرد خدا 
سكوت كرد و ترسيد كـه   لخديجه ،را با خانواده و دخترانش در ميان بگذارد

فكـر كنـد خديجـه       و ممكـن بـود پيـامبر   . نظر او شوهرش را خشـمگين سـازد  
هاي خويشاوندي  پيمان ،خواهد مي] خواهد دخترانش را براي خويشان خودش مي[

  .و اقوامش را قطع كند ميان محمد 
هم سكوت كردند و در نتيجه خطبة عقـد خوانـده شـد و     ،دو دختر جوان باحيا

پدر مهربان به دخترانش تبريك گفت و سرپرستي آن دو را بـه خداونـد عزوجـل    
  .سپرد

از طرف پروردگارش به رسالت مـأمور شـد و بـه ديـن حـق دعـوت        محمد 
هـا   كـي از آن توطئـه نمودنـد، ي   كرد، و قريش متحد شده و عليه رسول خـدا  مي

  :گفت
ــه او   از محمــداكنــون كــه شــما  دســت كشــيده ايــد پــس دختــرانش را هــم ب

ابولهـب هـم كـه دو پسـرش بـا      ... هـا گـردد   تا مدتي را مشغول كار آن ،برگردانيد
من خـود سـركردة قـوم    : ها گفت ازدواج كرده بودند به آن دختران رسول خدا
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طـالق ندهيـد كـاري     را  ن محمـد دختراهستم، بر شما دو نفر نيز رياست دارم اگر 
  .حرام انجام داده ايد

ام جميــل (و دو دختــر جــوان نــزد خويشــان خــود برگشــتند، ابولهــب و زنــش 
ادامه دادند، تا جـايي   بسنده نكردند و به آزار پيامبر به اين كار) كش جهنم هيزم

  :كه خداوند تعالي اين آيه را در بارة ايشان نازل فرمود
﴿ôM¬7s? !#y‰tƒ ’Î1r& 5=yγ s9 ¡=s?uρ ∩⊇∪ !$ tΒ 4©o_ øî r& çμ÷Ψ tã …ã& è!$ tΒ $ tΒ uρ |=|¡Ÿ2 ∩⊄∪ 4’ n?óÁ u‹y™ 

#Y‘$ tΡ |N#sŒ 5=oλm; ∩⊂∪ …çμ è?r&tøΒ $#uρ s' s!$ £ϑ ym É=sÜysø9$# ∩⊆∪ ’ Îû $ yδ Ï‰‹Å_ ×≅ö7ym ⎯ÏiΒ ¤‰|¡̈Β 

هرگز مال و ثروتش و  .بريده باد هر دو دست ابولهب«  ).5 – 1/ مسد ( ﴾∪∋∩
و به زودي وارد آتشي  .دست آورد به حالش سودي نبخشيد آنچه را به

و در  .است) دوزخ(كش  و نيز همسرش، در حالي كه هيزم. شود ور مي شعله
  .»گردنش طنابي است از ليف خرما

اما اين امتحانات و بالها تنها بر ثبات قدم و استواري اين خانوادة مـؤمن در راه  
وفـادار و بااخالصـش در همـان روزهـاي     به همسر  محمد  ،افزود خدا چيزي مي

  .»روزگار استراحت به سر آمده است ،اي خديجه«: اوليه بعثت فرمودند
خـود را آمـادة    هايي كه در اين كالم بـود را دريافـت و   سختي لو خديجه

كـرد و   را تقويـت مـي   ص، نمـوده و همـواره پيـامبر    رحمـت  جانبداري از پيـامبر 
  .)1(تا اين كه اندوهش زايل گردد ،ودنم آسان مي ،ها را براي او سختي

لـذا بـه   . كردنـد  هـم هـدف پدرشـان را درك مـي     $ همچنين رقيه و ام كلثوم
هايي كه پـدر و مادرشـان     تا تمام آزار و اذيت ،ها دلچسب بود همين دليل براي آن

  .شوند با خود تقسيم كنند در راه خدا متحمل مي
يد شدند، گمان مشركان قريش و شوهرش ناام] همسر ابي لهب[الحطب  لةحما

هـا را بـه سـختي     به نـزد ايشـان، آن    آن بود كه با برگرداندن دختران رسول خدا
ها فشار نيـاورد   دادن اين دختران هم بر آن اندازند، اما به جايي نرسيدند و طالق مي

الحطـب رهـا    لـة و خداوند آن دو را از رنج زندگي با دو پسر ابولهب و زنش حما

                                           
  ).257/  1(سيره نبويه،  -)1(



   

  
    

  

 

  ﴾   ﴿95دختران پيامبر 

شـان   اوند براي اين دختران همسراني بسيار نيكـوتر از شـوهران قبلـي   ساخت و خد
نفـري كـه زود    8همسري كريم و صالح جـزء آن   لباريتعالي به رقيه. قرار داد

اعطاء كرد؛ همو كه يكي از ده نفري است  اسالم آوردند، يعني عثمان بن عفان
ين جوانـان قـريش   تر از اصيل) عشره مبشرين(كه به بهشت بشارت داده شده اند و 

  .)1(بودند
زده و در  ازدواج كـرد و قـريش همچنـان بهـت     لبا رقيه عثمان بن عفان

گرفتند و از هـيچ از   را مي  برد و از كار اين مردم كه گرد محمد خشم به سر مي
آزار قـريش بـر   . زده بودنـد  كردنـد شـگفت   خودگذشتگي و جانفشاني دريـغ نمـي  

راي حفظ دين مسلمانان بـه آنـان اجـازه داد    ب مسلمانان سخت شد و رسول خدا 
و عثمـان بـن   . به حبشـه هجـرت كننـد و از اذيـت و آزار مشـركان در امـان باشـند       

نخســتين كســي اســت كــه بــه حبشــه مهــاجرت كــرد، و بــا او همســرش   عفــان
  .هم كه تازه ازدواج كرده بود، همراه شد لرقيه

كـه عـزتش بـدان وابسـته     وطن پـدرانش را  ) عثمان بن عفان(جوانمرد بني اميه 
تا به سرزميني دور دسـت مهـاجرت    ،داشت تر مي او مردم را دوست. بود، رها كرد

 ها را با بودن دختر سرور بنـي آدم  كند و غريبانه زندگي نمايد، اما او اين سختي
كـرد و بـه او    نيـز كارهـا را بـر او آسـان مـي      لبـرد و رقيـه   از ياد مـي  لرقيه
بـا ايـن كـه مـا در      ،ايـم  ها را رها كرده كساني است كه آن خدا با ما و با: گفت مي

مرحمـت   ،پادشاه حبشه، نجاشي به اين مهاجران نخستين... جوار بيت العتيق نيستيم
آنـان در ايـن   . شان آزادي داشـتند  كرد و اينان در حبشه اقامت كردند و در عبادت

هـا   ي عليه آنز آن كه قريش نزد نجاشتلخي روزگار را احساس نكردند، ج ،تمد
هـاي آنـان را    رسيد كـه قريشـيان خـانواده    دسيسه كرد و نيز از مكه به آنان خبر مي

  .دهند مورد آزار و اذيت قرار مي

                                           
ابوبكر، عمر بن خطاب، عثمـان  : ، اسامي عشره مبشره عبارتند از)36/  8(طبقات ابن سعد،  -)1(

، طلحه بن عبيداهللا، زبير بن عـوام، سـعد بـن    ، ابوعبيده بن جراحبن عفان، علي ابن ابي طالب
  .  شي وقاص، عبدالرحمن بن عوف و سعيد بن زيداب
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ــا    ــد ت ــز كــرده بودن روزهــاي طــوالني گذشــت و مهــاجران گوشهايشــان را تي
هـاي آنـان بـا مشـركان و      و يارانش و نيز جنگ خبرهايي را در بارة رسول خدا 

و  آوردن حمزه بـن عبـدالمطلب   يش، بشنوند؛ از آن جمله خبر اسالمطاغوت قر
را شنيدند و نيز اين كه مرحلة دعوت اسالم به مرحلـة جديـدي    عمر بن خطاب

يعني انتقال مرحلـة دعـوت سـري و پنهـاني بـه مرحلـة دعـوت        . [منتقل گشته است
آغـوش   كـه بـه  ،؛ تا اين كـه برخـي از مهـاجران صـالح را در ايـن ديدنـد       ]آشكار

  .خانواده و وطن باز گردند
از كساني بودند كه عزم بـر بازگشـت داشـتند،     لو رقيه  عثمان بن عفان

اما هنوز پايشان به وطن نرسيده بود كـه خبـردار شـدند بـر آزار و اذيـت قريشـيان       
كه بـه   ،شنيدند آنان به گوش خود صداي تهديد مشركان را مي. افزوده شده است

حتـي شـماري از مهـاجران كـه بازگشـته      . دادنـد  ابودي مـي آنان وعدة هالكت و ن
وارد ) عمـوي پيـامبر  (بودند، در پناه وليد بن مغيره مخزومي در جـوار ابوطالـب   

  .شدند] مكه[
 ،را شنيد، بسيار اندوهگين شـد  ،همين كه خبر وفات مادرش خديجه لرقيه

براي همين . كند ولي بايد بر قضاي الهي و آنچه او تقدير كرده بود، بردباري پيشه
  .است كه او را به صفات نيكي چون مجاهدت و شكيبايي ستوده اند

در مكه نگذشته بـود كـه مسـلمانان بـه همـراه       ،ل هنوز مدتي از اقامت رقيه
او نيز به همراه شوهرش بـه مكـان جديـد    . به مدينه مهاجرت كردند رسول خدا 

 ل اكنــون رقيــه. دمنتقــل گشــت؛ جــايي كــه كــودكش عبــداهللا را بــه دنيــا آور
هـاي گذشـته؛ امـا ايـن شـادي دوام       در عوض آن سختي ،كرد احساس آرامش مي

نيافـــت و كـــودك محبـــوبش را در هفـــت ســـالگي بـــر اثـــر ابـــتال بـــه بيمـــاري 
خود نيز مبتال به تب گشـت و   ل رقيه. از دست داد ،گرفتگي عصب پا دردناك

  .پرداخت هايش ميكرد و به كار همسر مهربانش او را در بيماريش ياري مي
كه مسلمانان را به شركت در جنگ  ،نواي منادي جهاد  در همين روزها عثمان

تا به آن نداي بـزرگ پاسـخ    ،خواند شنيد؛ پس خود را آماده رفتن كرد بدر فرا مي
به او امر كرد تا در كنـار همسـرش بمانـد و بـه او خـدمت       دهد؛ اما رسول خدا 

  .كند



   

  
    

  

 

  ﴾   ﴿97دختران پيامبر 

شدت يافت و همسر وفادار كنار زنش مانـد تـا   طول كشيد و  لبيماري رقيه
خشنود از رحمت الهي و راضي به قضاي پروردگار جان به جان  لآن كه رقيه

  .آفرين تسليم كرد و به ديدار پروردگارش شتافت
او نمونه كامل زني است كه در راه خدا هجرت كرد و صـبر و شـكيبايي پيشـه    

  .كدامن در همة اعصارساخت و اسوة درخشاني است براي همة زنان پا



   

  
    

  

 

زنان پيرامون پيامبر   ﴿98﴾  

  لفاطمة زهراء
  ]ل[ام ابيها 

و ام المـؤمنين خديجـه دختـر     او سرور زنان جهان و چهارمين دختـر پيـامبر   
 ،در سـال پـنجم   لمشيت الهي چنين رقم خورد كـه تولـد فاطمـه   . خويلد است

) محمد(اي بزرگ مقرون گردد و قريش به خاطر داوري  پيش از بعثت با حادثه
شـان بـر سـر گذاشـتن      موضوع بر سـر اختالفـي بـود كـه ميـان     . د شدنداز او خشنو

با درايـت   پيامبر خدا . حجراالسود پس از تجديد بناي كعبه، به وجود آمده بود
خويش توانست اين مشكل را حل كند و شمشـيرهاي جنـگ ميـان قبائـل مكـه را      

د سرشـار از  به تولد دخترش بشارت داده شد و اين تول پيامبر خدا . غالف نمايد
ام «اش  كنيه. گذاشت» زهراء«ناميد و لقبش را » فاطمه«او را . ميمنت و مباركي بود

  .و به پدرش بسيار شباهت داشت. )1(است» ابيها
در  در بيــت سرشــار از رحمــت نبــوي باليــد و رســول خــدا  ) ل(فاطمــه 

ار هـا را بيـد   داد و حتـي شـب   بسيار جديت به خـرج مـي   ،نگهداري و مراقبت از او
كشـيد تـا هـم در صـفات نيكـي مثـل        ماند و براي تربيت او بسـيار زحمـت مـي    مي
ورزي، شفقت بر خلق و هدايتگري پاجاي پاي پدرش نهاد و مؤدب به آداب  ادب

ــوي  ــلت  نب ــم از خص ــود و ه ــادرش     ش ــي م ــجاياي اخالق ــنديده و س ــاي پس ه
  .بهرة فراوان ببرد لخديجه

كدامني، عـزت نفـس و اخـالق    عفت و پا هايتندر لروي فاطمه از همين 
كـه بهتـرين الگـو     نيك را از پدرش رسول خـدا   صفاتنيك بزرگ شد و اين 
اي حسـنه بـراي او در    اسـوه  رفت، آموخته بود و حضرتش براي وي به شمار مي

  .رفت تمام كارها به شمار مي
كه در زندگي پـدرش تحـولي    )2(از پنج سال نگذشته بود ل هنوز عمر زهرا

او از . زرگ روي داد و آن آغاز پيامبري و نـزول وحـي برايشـان بـود    شگرفت و ب

                                           
  ).119/  2(نگاه كنيد به سير اعالم النبالء،  -)1(
سـن  ، ابـن اسـحاق صـاحب سـيره    . اختالف اسـت  لدر بارة سال والدت حضرت زهرا  -)2(

  .حضرت را هنگام وفات بيست و هشت، يعقوبي بيست و سه، مسعودي بيست و نه سال



   

  
    

  

 

  ﴾   ﴿99دختران پيامبر 

چگونـه از   ،ديـد كـه مـادر    كرد، و مـي  سنگيني اين دعوت را حس مي ،همان آغاز
 كند و در تمام وقايع دشوار و حوادث بزرگ كه بـراي پـدرش   پدرش حمايت مي

بت بـه پـدر   هاي كفار را نسـ  او برخي از نيرنگ. شود آيد، با او شريك مي پيش مي
جـانش را   ،توانسـت  كرد و آرزو داشت كـه اي كـاش مـي    بزرگوارش مشاهده مي

فداي او سـازد و مشـركان را از آزار پـدر بـازدارد؛ امـا او در آن هنگـام كـودكي        
  !خردسال بيش نبود

تـرين دردهـا را در ابتـداي دعـوت      از جمله كساني بود كه سـخت  لفاطمه 
بود كه مسلمانان بـه همـراه بنـي هاشـم در     اسالم تحمل كرد و آن محاصرة سختي 

شعب ابي طالب گرفتار شدند، اين محاصره كه تحمل تشنگي و گرسنگي فـراوان  
ــه   ــالمتي فاطم ــت، در س ــي داش ــول    لرا در پ ــه در ط ــر گذاشــت و در نتيج اث

  .اين ضعف بدني را تحمل كرد ،اش زندگي
كـه بـا مـرگ     ،زهراي خردسال از رنج محاصرة مرگبار هنوز نجات نيافتـه بـود  

سراپاي وجودش سرشار از اندوه و غم و حزن . روبرو گشت لمادرش خديجه
هـاي بسـيار و بـزرگ     او پس از وفات مادرش خود را در برابـر مسـؤوليت  . گرديد

اش كه به ويژه هنگـام وفـات عمـويش ابوطالـب و      يافت؛ درست مانند پدر گرامي
سرتاســر ) ل(طمــه در نتيجـه فا . يار ســختي كشــيدبسـ  همسـر باوفــايش خديجــه 

زنــدگي خــود را در تــالش و كوشــش و تحمــل ناماليمــات و شــكيبايي در برابــر  
حمايـت   پيـامبر   ،مصائب گذراند و يقيناً او آنقدر چونـان يـك مـادر از پـدرش    

  .)1(دادند» ام ابيها«كرد كه او را كنيه 
به اصحاب خود اجازه دادنـد تـا بـه مدينـه هجـرت       هنگامي كه رسول خدا 

را در مـاجراي خوابيـدن او در    خوبي نقش مهم علـي بـن ابـي طالـب      بهكنند، 
براي فريب قريشيان و به خطرانداختن جان خـود بـراي محافظـت از     بستر پيامبر 
هايي كـه   سه روز در مكه ماند تا امانت پس علي . كرد درك مي رسول خدا 

  .)2(بود به صاحبانش برگرداند از مردم نزد پيامبر

                                           
  ).25/  7(، االصابة واسدالغابه -)1(
  ).129/  2(سيره نبوي از ابن هشام،  -)2(



   

  
    

  

 

زنان پيرامون پيامبر   ﴿100﴾ 

يكـي از   در مكه ماندنـد تـا ايـن كـه پيـامبر       $ خواهرش ام كلثومفاطمه و 
اين امر در سال سيزدهم . را براي آوردن آن دو مأمور كرد] يعني علي [صحابه 

كـرد كـه    او مشـاهده مـي  . به هشت سالگي رسيده بود لبعثت بود و سن فاطمه
د و كننـ  يبـه آرامـش زنـدگي مـ    ) برخي از ساكنان مدينـه (مهاجران در ميان انصار 

ديـد كـه رسـول     ت بربسته اسـت و همچنـان مـي   ها رخ ترس از غربت از وجود آن
 ميان مهاجران و انصار پيمان برادري برقرار ساخته و پدرش رسول خـدا   خدا

  .)1(را به برادري خود برگزيده است از ميان آن همه اصحاب وفادارش، علي 
گـان  بسـياري از بزر  .ازدواج كـرد  لبـا عايشـه   پس از آن كه رسول خدا

با اين كه از ابراز اين مسأله  ،پا پيش نهادند) ل(صحابه براي خواستگاري زهرا 
به دخترش وابسته است و چگونه  شرم داشتند، زيرا كه ديده بودند چگونه پيامبر

خواسـتگاري   لاز زهـراء  $ابوبكر و عمر. كند اين دختر به پدرش خدمت مي
  .)2(ها داشت عذر خواست ي رفاقتي كه با آنبا تمام كردند، اما پيامبر 

خواسـتگاري   را از رسـول خـدا    لفاطمـه  سپس علي بـن ابـي طالـب    
را  دختــرش فاطمــه قصــد داشــتم كــه از رســول خــدا  : گفــت علــي . كــرد

به خدا سوگند كه مالي ندارم، سـپس ارتبـاط   : خواستگاري كنم ولي با خود گفتم
 نـزد  از فاطمه ،ر آوردم؛ آنگاه به رسم معمولبه خاط وثيق خود را با رسول خدا 

  .خواستگاري كردم رسول خدا 
  آيا چيزي داري؟: به من فرمود پيامبر
  .نه اي رسول خدا: گفتم
  آن زره سياهي كه فالن روز به تو دادم كجاست؟: فرمود پيامبر
  .پيش خودم است اي رسول خدا: گفتم

  .)3(تنها همان را بياور: فرمود پيامبر 

                                           
  ).1098/  3(؛ استيعاب، )150/  2(سيره نبوي از ابن هشام،  -)1(
  ).11/  8(طبقات ابن سعد،  -)2(
  ).12/  8(طبقات ابن سعد،  -)3(



   

  
    

  

 

 ﴾   ﴿101دختران پيامبر 

او را امـر كـرد كـه زره را     آنگاه پيامبر. علي با شتاب رفت و با زره بازگشت
زره را بـه    عثمان بـن عفـان  . )1(بفروشد و بهاي آن را براي عروس جهيزيه بخرد

مقداري از  پيامبر . داد بهاي آن را به رسول خدا  درهم خريد و علي  470
 ل ي ديگـر از آن را بـه ام سـلمه   آن را به بالل داد، تا كمي عطر بخرد و مقدار

  .داد تا براي عروس جهيزيه فراهم كند
بـا   لاصحابش را دعوت فرمود و آنان بـراي ازدواج فاطمـه   آنگاه پيامبر 

 ،بنابر سنت رايج و فريضة واجـب  )2(مثقال نقره 400با مهريه  علي ابن ابي طالب
 پيـامبر  . يـان يافـت  به مباركي عروس و دامـاد پا  ، شهادت دادند و خطبة ازدواج

هـا عطـا كنـد و پـس از آن      ها دعا كرد كه خداوند فرزندان صـالح بـه آن   براي آن
  .)3(هاي خرما را نزد صحابة بزرگوار كه ميهمان بودند، آوردند ظرف

، با قهرمان اسالم علي ابن ابي طالـب  ) ل(در شب زفاف حضرت زهراء 
بـرود، و آنجـا     خانـة علـي   امر كرد كه بـا عـروس بـه    ام سلمه به رسول خدا 

  .اي كه براي سكونت آن دو آماده شده بود منتظر بماند؛ خانه
نزد آن دو رفت، آب خواست و وضو گرفت و به  پس از نماز عشاء رسول 

اللَُّهمَّ َبارِْك ِفْيهَِما َوَبارِْك َعلَْيهَِما َوَبارِْك لَُهَما ِفي «: ريخت و فرمود ها روي آن
  .)4(»َنْسِلهَِما

عمـوي   شـاد شـدند و حمـزه    با امام علـي  ل مسلمانان به ازدواج زهرا
آن طعـام وليمـه مسـتفيد     از مردم مدينـه و كرد دو قوچ را ذبح  و علي  پيامبر 
  .شدند

هنوز از اين ازدواج مبارك يك سال نگذشته بـود كـه خداونـد در سـال سـوم      
نـوة اول رسـول    هـا كـه او را دوسـت داشـتند، بـه      و آن ل هجري چشمان زهرا

يار از ايــن والدت بســ پيــامبر. روشــن ســاخت) بحســن بــن علــي (، خــدا

                                           
  ).42/  1(ها و مسند احمد،  صحيح بخاري كتاب خريد و فروش -)1(
  .قال نقره استمث 500مهرالسنه مقدار  -)2(
  ).158/  8(االصابة،  -)3(
  ).158/  8(، االصابة )15/  8(طبقات ابن سعد،  -)4(
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آنگـاه خـودش كـام كـودك را      :اش آذان گفـت  شادمان گشت و در گـوش نـوه  
تـا   ،برداشت و وي را حسن ناميد و هم وزن موي سـرش بـر فقـرا نقـره صـدقه داد     

) حسين(ود كه نگذشته ب هنوز يك سال از عمر حسن . باليا از او دور گردد
به خـاطر وجـود دو    قلب پيامبر . )1(در ماه شعبان سال چهارم هجرت به دنيا آمد 

شادمان گشت و ادامه زندگي دنيـاي خـود   ) بحسن و حسين (نوة گرانقدرش 
هـا را   ديـد؛ لـذا از عشـق و مهربـاني درونـي خـود وجـود آن        ها مي را در وجود آن
  .سرشار ساخت

$﴿هنگامي كه آية كريمة  yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅÷δ r& 

ÏM øt7ø9$# ö/ä.tÎdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜs? ∩⊂⊂∪﴾ )پيامبر ي خانواده اي« ).33: األحزاب !
خواهد پليدي را از شما دور كند و چنانكه بايد شما را  راستي اهللا مي به

آنگاه حضرت علي و . بود  لنزد ام سلمه نازل شد، پيامبر   »سازدپاكيزه 
  :ها انداخت و فرمود را صدا زد و عباي خود را بر آن # و حسن  و حسينفاطمه 
آنگاه سه » َتطْهًِريا َوطَهِّْرُهْم الرِّْجَس َعْنُهُم فَأَذِْهْب ، اللَُّهمََّبْيِتي أَْهلُ َهُؤالِء اللَُّهمَّ«

 آلِ َعلَى َجَعلَْتَها كََما ُمَحمٍَّد آلِ َعلَى َوَبَركَاِتَك َصلََواِتَك اْجَعلْ اللَُّهمَّ«: بار فرمود
  .)٢(»َمجِيٌد َحِميٌد إِنََّك إِْبَراِهيَم

در سـال پـنجم هجـرت، دختـري      لو به دنبال اين ثمرة مبارك براي زهراء
خداونـد  . را بـراي او برگزيـد  » ام كلثـوم «نـام   ديگر به دنيا آمد كه رسـول خـدا   

منـدي از نعمتـي بسـيار بـزرگ برگزيـد و       بهـره را در  لمتعال تنها فاطمة زهراء
خداونـد بهتـرين    ل را از نسـل او قـرار داد و بـه واسـطة فاطمـه      ذرية پيـامبر  

بـه دختـرش    رسـول خـدا    محبـت  . اي كه بشر شـناخته اسـت حفـظ كـرد     سالله
گشـت ابتـدا در مسـجد دو     تا آنجا كه هرگاه از سفر باز مي ،بسيار بود لفاطمه

  .رفت و آنگاه همسرانش مي ل ند، سپس به ديدن فاطمهخوا ركعت نماز مي

                                           
به شرح حال آن دو نفر در كتـاب مناقـب    $براي آگاهي بيشتر از زندگي حسن و حسين  -)1(

  .از صحيح بخاري و فضائل از صحيح مسلم بنگريد
و  2424بـه شـماره    ضائل اهل بيت نبي بنگريد به صحيح مسلم در فضائل صحابه، باب ف -)2(

  .147و  146/  3و حاكم  292/  6و  107/  4مسند 
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تـر از   گفتن و بيـان، شـبيه   هيچكس را از نظر شيوة سخن«: گويد مي لعايشه
 آمد، حضـرت  مي نزد پيامبر   فاطمهنديدم، و هرگاه كه  به رسول خدا  فاطمه
  گفـت و   آمـد مـي   ايستاد و به پيشواز او مي رفت و بـه او خـوش   به خاطر او مي

  .)1(»كرد همانطور رفتار مي هم نسبت به پيامبر فاطمه
بـر روي  ) ل(اش به دختر بزرگوار خود فاطمه  به خاطر عالقه رسول خدا 

همانـا فاطمـه پـارة تـن مـن اسـت، هركـه او را        «: منبر چنين عبارتي را بيـان فرمـود  
 همانـا «: و در روايتي ديگر آمده است» خشمگين سازد، مرا خشمگين ساخته است

مـرا تكـذيب كـرده و هركـه او را      ،فاطمه پارة تن من است هركه به او دروغ ببندد
  .)2(»، مرا آزار رسانده استدآزار رسان

نسـبت بـه دختـرش داشـت بـاز بـه او        سرشـاري كـه پيـامبر     محبتبا وجود 
كه براي رستگاري كردار نيك و فراهم ساختن توشـة تقـوا الزم    ،كرد گوشزد مي

اي برداريد، زيـرا مـن    اي گروه قريش براي خودتان توشه... «: است روزي ندا داد
اي فاطمه دختر محمد اگر از مال مـن  . چيزي از جانب خدا ندارم كه به شما بدهم

  .»توانم در پيشگاه خدا كاري انجام دهم دهم، ولي من نمي چيزي بخواهي مي
ان؛ زيـرا  د خودت را از آتـش برهـ  اي فاطمه دختر محم... «: يتي استو در روا

  .)3(»...كه من مالك ضرر و نفعي كه از خدا به تو برسد نيستم
وارد شـد و مـن    بـر فاطمـه   رسول خدا : روايت شده كه گفت  و از ثوبان

پـس   داشـت از گـردن او بـاز كـرد،     فاطمـه همراه او بودم و گردنبندي طاليي كـه  
 ،اي فاطمـه : رمودف پيامبر. كرده است به من هديه  اين را ابوالحسن: فاطمه گفت

                                           
/  5217/ ابوداود در باره ادب بابي كه در باره به پاخواستن اين مطلب را آورده بـه شـماره    -)1(

و حـاكم در  /  3871/ به شماره  دختر محمد  بو ترمذي در مناقب باب مناقب فاطمه
  .و ذهبي هم همان را صحيح دانسته است) 154/  3(مستدرك 

در  :و مسـلم ) 219/  4( لبـاب مناقـب فاطمـه    در فضائل اصحاب نبي  :بخاري -)2(
  .آورده است/  2449/ به شماره  فضائل صحابه باب فضائل دختر نبي 

و مسـلم در ايمـان   ) 16/  6( ﴾َوأَْنِذْر َعِشَريَتَك الْأَقَْربَِني﴿بخاري در تفسير سورة شـعراء بـاب    -)3(
  .206به شماره  ﴾َوأَْنِذْر َعِشَريَتَك الْأَقَْربَِني﴿(باب قول خداي تعالي 
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اين فاطمه دختر محمد است كـه در  : كه مردم بگويند نيازي تو در اين است آيا بي
  باشد؟ دستش زنجيري از آتش مي

نيـز   لفاطمـه  . با ناراحتي بيرون رفت و آنجـا درنـگ نكـرد    سپس پيامبر 
 خبر كه به پيامبر . گردنبند را فروخت و با بهاي آن كنيزي خريد و آزاد ساخت

  :يد، فرمودرس
  .)1(را از آتش دوزخ رهايي داده است فاطمه س خداي را كهاسپ

را  نزد پدرش رسول خدا  هرگز پيامبر  لاين مقام و منزلت واالي فاطمه 
هميشـه بـه او گوشـزد     داشت، بلكه پيـامبر   گيري در تربيت ا و باز نمي از سخت

كـرد كـه اگـر او     دش ميكرد كه هيچ چيز او را از خداوند غافل مسازد و تهدي مي
سـازد و دسـتش را    دزدي كند، حد را بـر او جـاري مـي   ] است كه فرزند پيامبر [

كـه دزدي   ،همانطور كه در حديثي در بارة زني مخزومي آمده است. كند قطع مي
را   خويشـي داشـت، اقـوامش اسـامه     $ كرد و چون با اسامه بن زيد بن حارثه

  :مده است كهو در حديث آ... واسطه قرار دادند
و به خدا سوگند اگـر فاطمـه دختـر محمـد هـم دزدي كنـد، دسـتش را قطـع         «

و ايـن كـه    لها به رغم عالقه شديد پيامبر به فاطمـه   عالوه بر اين. »خواهم كرد
  .داد گاهي فقيران و نيازمندان را بر او ترجيح مي –در رنج و سختي زندگي بود 

 نجـا  نج و زحمت فراوان تـو در آ فاطمه، راي : فرمود مي لبه فاطمه علي 
اسـيران را پـيش    ،كارهاي خانه مرا دل نگران سـاخته اسـت؛ اينـك كـه خـداي     در

اگـر خـدا   : گفـت  لفاطمه. آورده است برو و كنيزي را براي كمك طلب كن
بر او افتـاد   هنگامي كه چشم پيامبر. رفت سپس نزد پيامبر . بخواهد چنين كنم

  :به نشاط آمد و پرسيد
  ايت پيش آمده دخترم؟چه بر
 او شـرم كـرد كـه از پيـامبر     . ام بر شـما سـالم كـنم    آمده: فرمود لفاطمه

بازگشتند، و  باهم نزد پيامبر ب و فاطمه پس علي. چيزي بخواهد و بازگشت
  .بازگو كرد را براي حضرت لاحوال فاطمه علي

                                           
  .آورده است) 253 152/  3(رك ، حاكم در مستد)158/  8(نسائي در كتاب زينت،  -)1(
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  :فرمود رسول خدا 
فه را كـه   و آ! دهم نه به خدا سوگند، چيزي به شما نمي« يا در حالي كه اهل صـ
ها انفـاق   يابم كه به آن شان درد گرفته است، رها كنم، چيزي نمي هاي گرسنه شكم

  .»ها انفاق خواهم كرد كنم و اما از پول فروش اسيران بر آن
نـزد آنـان آمـد، در      شان بازگشتند و سپس رسـول خـدا   زن و شوهر به منزل

هنگـامي كـه   . وي خـويش انداختـه بودنـد   حالي كـه آن دو پارچـه و روانـدازي ر   
ــي  ــان را م ــي   سرهايش ــكار م ــان آش ــاندند پاهايش ــان را    پوش ــاه پاهايش ــد و هرگ ش

  .را متأثر ساخت  گشت، اين صحنه پيامبر پوشاندند سرهاي ايشان آشكار مي مي
خواهيد بهتـر از آنچـه از    آيا مي!... مقام و منزلت خويش را پاس بداريد: فرمود

  .بلي: به شما بدهم؟ گفتند من تقاضا كرديد
به من آموخته است، به دنبال هر نماز ده بـار   اين كلمات را جبرئيل: فرمود

ذكر سبحان اهللا و ده بار ذكر الحمد هللا و ده بار ذكـر اهللا اكبـر را بگوييـد و هرگـاه     
رويد سي و سه بار سبحان اهللا و سي و سه بار الحمد هللا و سـي و سـه    كه به بستر مي

  .هللا اكبر بفرستيد كه از خدمتكاري براي شما بهتر استبار ا
بـه مـن    به خدا سوگند هرگز اين اذكار از زماني كـه پيـامبر   : فرمود علي 

بـه او   ،حتـي در شـب صـفين   : از صـحابه از او پرسـيد   مردي. آموخته ترك نكردم
  .)1(حتي شب صفين: فرمود

ي ديـد؛ در  هـاي بسـيار   در طـول زنـدگي خـود مصـائب و سـختي      لفاطمه 
كودكي مادر و خواهرش رقيه را از دست داد و در سال هشـتم و نهـم هجـري دو    

  .ندتنيز وفات ياف بخواهر ديگرش ام كلثوم و زينب
  .ها كشيد هاي فراوان، مشقت با تحمل اين سختي

هـا يـا    تربيت كرد، تسليم اين اندوه دختر جواني كه رسول خدا  لفاطمه 
نـة اعـالي دختـري جـوان و صـابر شـد كـه در راه خـدا         ها نشد، بلكـه نمو  نااميدي

پـس از   هنگامي كه رسول خـدا  . هجرت كرد و به دفاع از كيان اسالم پرداخت

                                           
و اصل حديث در صحيح مسلم و به الفاظ متفاوت در كتاب ذكر دعاء ) 159/  8(، اإلصابة -)1(

  .2728/  2727/ يح اول روز و هنگام خواب به شماره باب تسب
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ت اسـالم را اسـتوار سـاخت و ديـن الهـي را      عهاي شـري  الوداع پايه حجةآن كه در 
از بيمــاري پــدر خبــردار شــد  لكامــل كــرد، بيمــار شــد در ايــن وقــت فاطمــه 

 در اين هنگـام پيـامبر  . زد پدر شتافت تا از سالمتي وي مطمئن شودسراسيمه به ن
اش را فراموش  را ديد، بيماري لفاطمه  بود، زماني كه پيامبر لنزد عايشه

آفـرين بـر تـو اي    : نشاند و فرمـود  كرد و به پيشواز دخترش آمد و او را كنار خود
. بسـيار گريسـت   رازي را در ميان گذاشت كـه او  لپس از آن با فاطمه. دخترم

را شنيد براي بـار دوم بـا او رازي را در ميـان     لنالة فاطمه  هنگامي كه پيامبر
 رسول خدا: گفتم به فاطمه: گويد ل عايشه. خنديد لگذاشت كه فاطمه 

كنـي؟ و   تو را از ميان ساير زنان براي گفتن اسرار برگزيد، با ايـن حـال گريـه مـي    
پرسـيد كـه رسـول     لاز فاطمه  لايشهبرخاستند، ع زماني كه رسول خدا 

را  هرگز راز رسول خـدا  : در پاسخ گفت لبه تو چه فرمود؟ فاطمه  خدا 
  .فاش نخواهم كرد

 از: گفـتم  فاطمه رحلت فرمود به هنگامي كه رسول خدا : گويدلعايشه 
 اوندي من با تو كه مرا از آنچه رسول خـدا  خواهم به خاطر ارتباط خويش تو مي

راز نخسـتين  . اكنون اشكالي ندارد به تو بگـويم : فاطمه گفت! اخبر سازيفرمود، ب
قرآن را هر سال يك مرتبه بر من  جبرئيل ،اين بود كه به من خبر داد پيامبر 

 ،داشته، اما امسال اين امر دو بار صورت گرفت، اين عالمـت ايـن اسـت    عرضه مي
كن و بردبار باش كه ايـن  دخترم تقواي الهي را پيشه . كه مرگم نزديك شده است

در ايـن هنگـام مـن گريسـتم     : فرمـود  ترين عمل نيك براي تو است، فاطمـه كار به
تابي مرا ديد راز دوم را چنـين   بي) پيامبر(آنچنانكه ديدي، در نتيجه هنگامي كه 

سرور زنان اهـل بهشـت    ،آيا به اين كه ،اي فاطمه: با من در ميان گذاشت و فرمود
ردي؟ و تو ميان خانوادة من نخسـتين كسـي هسـتي كـه بـه مـن       گ باشيد خشنود مي

  .)1(پيوندي در نتيجه من هم خنديدم مي

                                           
و مسـلم در فضـائل   ) 137/  5(و وفـات ايشـان    بخاري در مغـازي، بـاب بيمـاري پيـامبر      -)1(

  .اين مطلب را آورده اند 2450به شماره  صحابه، باب فضائل دختر نبي 
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يافـت، انـدوه    اش شـدت مـي   به سـبب بيمـاري   هنگامي كه درد و رنج پيامبر 
هـا نيـز بيـدار     شد، تا آنجـا كـه در كنـار بسـتر پـدر شـب       هم بيشتر مي ل فاطمه
  .كرد ماند و صبوري مي مي

شدت يافته است، انـدوه و غـم او را از    هده كرد بيماري پيامبرزماني كه مشا
هر كاري بازداشـت و گريـه راه گلـوي او را بسـته بـود و بـا صـدايي پـر از غـم و          

  :قراري فرمود بي
  نزديك شده است؟) مرگ شما(آيا  ،اي پدر
  .»از امروز به بعد پدرت ديگر اندوهي ندارد«: فرمود پيامبر

  :فرمود مي لرحلت نمود فاطمه  هنگامي كه رسول خدا 
  .اي پدر كه دعوت پروردگارت را اجابت كردي

  .بهشت برين جايگاه تو است ،اي پدر
  .دهيم هم مي خبر اين مصيبت بزرگ را به جبرئيل ،اي پدر

چگونه  ،اي مردم: گفت لرا به خاك سپردند، فاطمه  هنگامي كه پيامبر 
  .)1(خاك بريزيد راضي شديد كه بر پيكر پاك رسول خدا 

شان  گريست، و مسلمانان همگي براي پيامبر و رسول) ام ابيها(و زهراء 
$﴿ كهگريستند و اين سخن خداوند تبارك و تعالي را ياد كردند  محمد tΒ uρ 

î‰£ϑ ptèΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôM n= yz ⎯ÏΒ Ï& Î#ö7s% ã≅ ß™ ”9$#﴾ )محمد نيست « )144  :آل عمران
   .»دا كه پيش از او نيز پيامبراني بودندمگر پيامبري از جانب خ

$﴿ :فرمايد و همچنين خداوند مي tΒ uρ $ uΖù= yè y_ 9|³t6 Ï9 ⎯ÏiΒ šÎ=ö6 s% t$ ù#ã‚ø9$# ( ⎦'⎪Î* sùr& ¨M ÏiΒ 

ãΝßγ sù tβρ à$ Î#≈ sƒø:$# ∩⊂⊆∪﴾ )پيش از تو عمر ابدي نداديم  و ما به هيچكس« ).34 :ءنبيااأل
) ترين بندگان مايي ترين و مقرب محبوب كه(آيا با آن كه تو ) تا به تو بدهيم(

   .»خواهي مرد و ديگران به دنيا زنده مانند؟
 لحدود شش مـاه بيشـتر نگذشـته بـود كـه زهـراء        از وفات رسول خدا 

خنديـد، زيـرا كـه او نخسـتين كسـي       مـي  بيمار شد و او به خاطر بشارت پدرش 

                                           
  .ورده استآ) 137/  5(و وفات او  در مغازي، باب بيماري پيامبر  :بخاري -)1(



   

  
    

  

 

زنان پيرامون پيامبر   ﴿108﴾ 

سـه شـنبه سـوم مـاه      كه به او ملحق خواهد شد او شـب  صاست از خانوادة پيامبر
رمضان سال يازدهم هجري در سـن بيسـت و هفـت سـالگي بـه جـوار پروردگـار        

  .شتافت
اين ريحانة سـرور بنـي آدم و همسـر سـاالر پيكـارگران و       لخداوند زهراء

آن قهرمـان كـربال را غـرق     لسرور شهيدان و زينب بمادر حسن و حسين
گـويي عـالي در زنـدگي    نظيـر و ال  اي بـي  براي ما نمونـه  لزهراء. رحمت سازد

او نمونة همسري صالح و صابر بود و با ايـن كـه زنـدگي سـخت و تـوأم بـا       . است
تنگدستي داشت، در روابط بـا همسـايگان و نزديكـانش نمونـه بـود و در رسـالت       

  .اي واال گشت اُسوه ،مادري و آوردن فرزندان شايسته
فاطمــه (نــوان در ايــن فرصــت قصــيدة از شــاعر پاكســتاني محمــد اقبــال را بــا ع

  .)1(آوريم در بارة اين بانوي بزرگوار مي) لزهراء

  فاطمة زهراء
  »سرودة انديشمند پاكستاني دكتر محمد اقبال«

  مريم از يك نسبت عيسـي عزيـز  
  از سه نسبت حضرت زهـرا عزيـز  

ــم ر ــور چشـ ــةنـ ــالمين حمـ   للعـ
  اولـــــين و آخـــــرينآن امـــــام 

  گيتـي دميـد  آن كه جـان در پيكر 
ــين آفر   ــازه آيـ ــار تـ ــدروزگـ   يـ

ــه  ــاه و كلبــ ــوان او پادشــ   اي ايــ
  يك حسام و يـك زره سـامان او  
  مـــادر آن مركـــز پرگـــار عشـــق
ــق   ــاالر عش ــاروان س ــادر آن ك   م
  آن يكـــي شـــمع شبســـتان حـــرم

                                           
گزيـده شـعرهاي اقبـال الهـوري، مقدمـه و      . رك. متن فارسي شعر عيناً آورده شده اسـت  -)1(

  )م. (242 – 240، ص 1375انتخاب شهرام رجب زاده، چاپ شفق، چاپ دوم، 



   

  
    

  

 

 ﴾   ﴿109دختران پيامبر 

ــراالمم   ــت خيــ ــافظ جمعيــ   حــ
ــين    ــار و ك ــش پيك ــنيد آت ــا ش   ت
  پشت پـا زد بـر سـر تـاج و نگـين     
ــان  ــرار جه ــوالي اب   و آن دگــر م
ــان    ــرار جهـ ــازوي احـ ــوت بـ   قـ

  ي سـوز از حسـين  در نواي زنـدگ 
ــوز حســين اهــل حــق حريــت    آم

ــات   ــدها از امهــ ــيرت فرزنــ   ســ
  جــوهر صــدق و صــفا از امهــات 

  عِ تســليم را حاصــل بتــول  رمــز
  مـــادران را اُســـوه كامـــل بتـــول 

ــه ــي   گري ــالين ب ــاي او ز ب ــاز ه   ني
ــه دامــان نمــاز    گــوهر افشــاندي ب
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  دختر رسول خدا ل ام كلثوم
  زنداني شعبِ ابي طالب

پدرش رسول . هايي نرم داشت اي زيبا و گونه ربه، چهرهاندامي ف لام كلثوم
هـردو  . به دنيا آمد» لرقيه«وي پس از خواهرش . ناميد» ام كلثوم«او را  خدا 

باهم بـزرگ شـدند و همـه جـا همـراه يكـديگر بودنـد و بـه هـم پيوسـته مهربـاني            
  .كردند؛ گويي كه دو قلو هستند مي

لوغ نرسيده بودند كـه پسـران ابولهـب    هنوز به سن رشد و ب $ رقيه و ام كلثوم
هــا خيــر  خداونــد بــراي هــردو آن. بــه خواســتگاري آنــان آمدنــد» عتيبــه«و » عتبــه«

خواست زماني كه به تحريك دشمن خدا ابولهب رانده شـدند و او خطـاب بـه     مي
پيشواي من پيشـواي شـما دو نفـر هـم هسـت، حـرام اسـت اگـر         : دو پسرش گفت

  .دختران محمد را رها نسازيد
 الحطـب  لـة با اين طـالق، از زنـدگي سـخت بـا حمـا     » لام كلثوم«همچنين 

هم نجات ) لرقيه(زودتر رهايي يافت، همانطور كه خواهرش ) همسر ابولهب(
ازدواج كرد و به حبشـه مهـاجرت    يافت و چيزي نگذشت كه با عثمان بن عفان

  .نمود
مكـه  در  در خانة پدرشـان   لبا خواهر كوچكترش فاطمه لام كلثوم 

ام  لهـاي زنـدگي بـه مادرشـان خديجـه      باقي ماندنـد و هـردو بـاهم در سـختي    
هـاي پدرشـان كـه از ناحيـه      كردنـد و در كاسـتن درد و رنـج    كمك مي ،المؤمنين

كردند نـاداني و خودسـري قـريش تـا آن حـد       رسيد، تالش مي مشركان قريش مي
مقـرر كردنـد كـه در    ايي را براي مسلمانان و گروه بني هاشـم   كه پيمان نامه،رسيد 

ها و تنگناهاي اقتصادي و اجتماعي به نهايت رسـيده بـود،    اين پيمان نامه انواع رنج
هاي ايـن محاصـره را    در شعب ابوطالب مانند ديگر مسلمانان سختي لام كلثوم

خوردنـد و ايـن    هـاي درختـان را مـي    چشيد تا حدي كه از شدت گرسنگي، برگ
  .وضع سه سال ادامه داشت

عـالوه  . ها را به عهـده گرفـت   در آن روزگار بيشترين مسؤوليت لمام كلثو
كـه از شـدت گرسـنگي و تشـنگي در      لبر پرستاري از مادر بيمـارش خديجـه  



   

  
    

  

 

 ﴾   ﴿111دختران پيامبر 

پرداخـت و او   شعب ابوطالب بيمار شده بود، به مراقبت از زهراي كوچك هم مـي 
  .كاست نيز با وجود كمي سن از رنج و آالم پدرش نيز مي

ها  ختيها افزود و اين س ها بر ايمان آن ه درآمدند و اين رنجمسلمانان از محاصر
  .تر نمود سخت ،گيري  ها را در تصميم آن

هـايش را   در مكـه و در خانـة نبـوت آخـرين نفـس      لهنگامي كـه خديجـه  
كردنـد و   بـه او رسـيدگي مـي    @كشيد، سه دخترش زينب ام كلثـوم و فاطمـه   مي

بـود و سـكرات مـوت را     لنيـز نـزد خديجـه    همسر محبـوبش رسـول خـدا    
به آنچه خداوند بـرايش در بهشـت آمـاده سـاخته بـود او را       گذراند و پيامبر  مي

بـه   لروز دهم رمضان سال دهم از بعثـت، روح پـاك خديجـه   . داد بشارت مي
در خانه نبوي  لسوي خداوند عزوجل پر گشود و در نتيجه مسؤوليت ام كلثوم

  .بيشتر آشكار شد ،شريف
ش در ايـن تنگنـاي سياسـي و اقتصـادي و اجتمـاعي، احسـاس       هنگامي كه قري

را تـرور كننـد، امـا خداونـد او را از      شكست كردند، تصميم گرفتند كه پيـامبر  
آنچه دشمنانش در سر داشتند آگاه ساخت و در نتيجه به فرمان خداوند مسـلمانان  

تمنـدي  مسلمانان به شهري كه جايگـاه عز . به يثرب هجرت كردند همراه پيامبر 
 هم با يار همراهش ابوبكر صـديق   و اقتدار آنان شد، هجرت كردند و پيامبر 

 در مكه ماندند و سـپس حضـرت رسـول     $فاطمه  مهاجرت كرد و ام كلثوم با
  .ها را به يثرب بياورد را سوي آن دو فرستاد تا آن  زيد بن حارثه

ــه الرســول    ــال در مدين ــن دو س ــوم« و در خــالل اي ــ» ام كلث اهد برگشــتن ش
 لپيروزمندانه پدرش از جنگ بـدر بـود، همـانطور كـه وفـات خـواهرش رقيـه       

  .برد كرد كه از بيماري رنج مي را نظاره مي همسر عثمان بن عفان
نـزد   شاهد رفت و آمدهاي عثمان لام كلثوم ،با شروع سال سوم هجري

 پيامبر  از ،پدرش بود كه به خاطر عزاداربودن و رنجش از فقدان همسر عزيزش
  .خواست كمك مي

آمـد، زيـرا    با شكوه و نـاراحتي نـزد رسـول خـدا       روزي عمر بن خطاب
عرضه داشته بود، ولـي   $را براي ازدواج به ابوبكر و عثمان لحفصه شدختر
بـا حـالتي    بـه عمـر   شـنيد كـه پـدرش     لها نپذيرفته بودند و ام كلثـوم  آن
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از عثمـان و عثمـان بـا كسـي بهتـر از      حفصه با كسي بهتـر  «: گفت آميز مي مالطفت
تكـان خـورد؛ زيـرا بـا فراسـتي كـه        لقلب ام كلثوم. )1(»كند حفصه ازدواج مي

بهتـر از دختـر    شود كه دختر پيامبر  مي داشت دريافت به زودي همسر عثمان
  .است عمر

افتاد؛ زماني كـه رسـول   » لرقيه«در اين هنگام او با بردباري به ياد دوستش 
  .را داده بود او هم خبر ازدواج با عثمانبه  خدا 

لقـب   رآمد و از آن روز به بعد بـه عثمـان  د به همسري عثمان لام كلثوم
را داشـته   به اين كه دو دختـر پيـامبر   دادند؛ زيرا كسي جز عثمان» ذوالنورين«

  .)2(باشد، مفتخر نشده بود
در آن  به خانة شوهرش رفت و با او شش سـال زنـدگي كـرد و   لام كلثوم 

را  او پـدرش  . ها شاهد پيشرفت اسالم بود؛ تا اسالم بـه اوج پيـروزي رسـيد    سال
رفـت و همـواره پيـروز بـود و شـوهرش       ديد كه از جنگي به جنـگ ديگـر مـي    مي

تا اين كـه خبـر   . كرد با جان و مالش جهاد مي صهم همراه پيامبر» ذوالنورين«
يد و قلب او به شوق زيارت قبر رس لپيروزي بزرگتر يعني فتح مكه به ام كلثوم

رسـول  . مادرش شادمان گشت، اما مرگ او در ماه شعبان سال نهم هجـرت رسـيد  
بـه خـاك   » لرقيـه «او را در كنار خواهر و همبازي دوران خردسـاليش   خدا 
  .سپرد

هـا و مصـائب    سـختي  ،كـه در دعـوت بـه اسـالم     للثومرحمت خدا بر ام ك
تـرين دوران زيسـت و    و در بـدترين و آشـفته  بسياري را تحمل كرد؛ به حدي كه ا

  .مهمترين مراحل دعوت و روزهاي جهاد را تحمل كرد

                                           
آورده ) 130/  6(كردن دختـر يـا خـواهر مـرد بـر نيكوكـاران        بخاري در نكاح باب عرضه -)1(

  .است
  .و دليلي كه او را چنين ناميدند) 1079/  3(در استيعاب  حال عثمان بنگريد به شرح -)2(



  
  
  

  پدري بانشاط پيامبر
  پدري بامحبت پيامبر
  پدري دورانديش پيامبر



   

  
    

  

 

زنان پيرامون پيامبر   ﴿114﴾ 

  پيامبر پدري بانشاط و بامحبت
در زندگي خود فرزند پسري  ارادة خداوند بر اين تعلق گرفته بود كه پيامبر 

باشد، وقتي كه عرب عالوه بـر تعلـق خـاطر بـه پسـران، حـرص زيـادي بـر          نداشته
كردند و اين دو  اصالت و نجابت داشتند و بسيار به داشتن فرزندان زياد مباهات مي

  .شد در آن جامعه تلقي مي ،دستاويز عزت و برخورداري، نيرومندي
اجراي دادن به فرزنـد پسـر در عصـر جـاهلي، در مـ      اي از فرهنگ اصالت نمونه

نمـودار اسـت؛ هنگـامي كـه قريشـيان او را بـه        عبدالمطلب جد رسول بزرگوار 
كردند و او مجبور شد كه نذر كند اگر بـراي   خاطر نداشتن فرزند پسر سرزنش مي

هـا را بـراي خـدا كنـار كعبـه       او ده پسر متولد شود، وقتي بزرگ شدند يكي از آن
  .)1(ذبح كند

و دعوتش را  بزرگان قوم قريش كه محمد و در تواريخ آمده است از جمله 
. داشتند عاص بن وائل، عقبه بن ابـي معـيط، ابولهـب و ابوجهـل بودنـد      خوش نمي

است و در ايـن بـاره بـه مـرگ      )2()بدون دنباله) (اَبتر(گفتند كه او  آنان به پيامبر مي
او را بـه  : ها گفـت  حتي يكي از آن. دكردن اشاره مي صفرزندان پسر آن حضرت

رود و چون بدون دنباله اسـت كـارش بـه اتمـام      ل خود واگذاريد، به زودي ميحا
  .)3(خواهد رسيد

اين اخبار داللت صريح بر آن دارد كه داشتن فرزند بسيار در جامعة عرب 
كه خداوند متعال در بارة آن سورة تكاثر را ،اي اهميت داشت  جاهلي به اندازه

ãΝä39yγ﴿ :فرمايد و مي كند نازل كرد و اين فرهنگ را نكوهش مي ø9r& ãèO% s3−G9$# ∩⊇∪﴾  

سخت از ياد خدا  ،شما مردم را بسياري اموال و فرزند و عشيره«  ).1 :التكاثر(
   .»ه استغافل داشت

﴿ãΝä39yγ ø9r& ãèO% s3−G9$# ∩⊇∪﴾ )شما مردم را بسياري اموال و فرزند و « ).1: التكاثر
  .»سخت از ياد خدا غافل داشته است، عشيره

                                           
  ).174/  2(؛ تاريخ طبري، )246/  1(سيره ابن هشام،  -)1(
  )م. (كنايه از اين كه او فرزند پسري ندارد كه نسلش پايدار بماند -)2(
  ).34/  2(سيره نبوي از ابن هشام،  -)3(



   

  
    

  

 

 ﴾   ﴿115دختران پيامبر 

الگـوي شايسـته    آن جامعه شيفتة پسران بود و نه دختران؛ امـا پيـامبر   ... آري
وقتـي  . براي مؤمنـان و نمونـة وااليـي بـراي پـدران و مربيـان در طـول تـاريخ شـد         

هـا   كردنـد و احاديـث او را شـنيدند كـه در آن     مسلمانان كـردار او را مشـاهده مـي   
آميز و  ها احساسات محبت ود آنشود، در وج ترين احساسات پدرانه يافته مي عميق

با عطوفت و رحمت را نسبت به فرزندان پسر و دختر به طور مساوي و بدون هـيچ  
  .انگيزد يا تفاوتي برمي اختالف

$﴿ :فرمايد خداوند متعال در قرآنكريم مي pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ oΨ ø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 

4©s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨ ù= yè y_uρ $ \/θ ãèä© Ÿ≅ Í←!$ t7s% uρ (#þθ èùu‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# 

îΛ⎧ Î= tã ×Î7yz ∩⊇⊂∪ ﴾  )مردم ما همه شما را نخست از مرد و زني  اي« .)13: ات الحجر
هاي مختلف گردانيديم تا  هاي بسيار و قبيله آفريديم و آنگاه شما را در شعبه

) دانيد كه اصل و نسب و نژاد مايه افتخار نيست بلكهو ب(يكديگر را بشناسيد 
ترين شما نزد خدا باتقواترين شماست و خدا بر نيك و بد مردم كامالً آگاه  گرامي
   .»است

بنابراين، بر مربيان به طور كلي، و بر پدر و مادران به طور اخص الزم است كه 
اسالمي بكوشند به اين  در تربيت درست و صحيح فرزندانشان در پرتو تعاليم عالية

امـروزه مربيـان بايـد    . كه اين كودكان، شجاعان فـردا و مـردان آينـده باشـند    ،اميد 
را در تربيـت فرزنـدان جامعـه     روش معلم و مربي بـزرگ بشـريت رسـول خـدا     

الگوي خود قرار دهند و رهپويان راه اين آموزگار راستين بشريت باشـند   ،اسالمي
ما هنگامي اين عظمـت را  . يشرفته اسالمي سهيم باشندتا در ساختن امت بزرگ و پ

  .ها را با اهميت نشماريم دهيم كه از آن مباني و اصول جدا شويم و آن از دست مي
نسـبت بـه فرزنـدان خـود      اكنون مطلب خود را در باره اين كه پيـامبر اكـرم   

 شـد و چونـان يـك    پدري مهربان و با محبت بود و در كارها با آنـان شـريك مـي   
  :بريم كرد، با نكات زير به پايان مي دوست با آنان رفتار مي

خداوند فطرتاً قلب پدر و مـادر را بـر محبـت و بخشـش و اهتمـام بـه فرزنـدان        
كه اگر اين دوستي و عشق فطري نبود، پدر و مـادر رنـج و زحمـت     ،آفريده است

  .آوردند ناشي از نگهداري و تربيت فرزندانشان را هرگز تاب نمي
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هـاي   هـا، قلـب   هاي خالي از عشق به فرزندان و رحمت بر آن است كه قلباين 
باشند و چه بسا فرزندان اينگونـه   نادري هستند كه به خشونت و دشمني متصف مي

هـا در   ورگشـتن آن  هـايي نشـان دهنـد و بـه غوطـه      از خـود واكـنش   ،پدر و مادرها
هنگـام تولـد    كودك از. هاي جهل و شقاوت بينجامد منجالب گمراهي و گرداب

اش كننـد و بـا او    مواظبت كنند، در آغوشش بگيرند، راهنمايي ،نياز دارد كه از او
  .به بازي و شوخي بپردازند

محبـت و   كه در ذهن و ضمير كودكان چيـزي جـز   به اين نكته بايد اشاره كرد
لذا بـه ناچـار ايـن محبـت     . كارگر نيست ،احساسات و عواطف والدين نسبت به او

هـر از چنـدگاه بايـد از سـويداي دل بـر آن       هاي مختلف ر شود و به شيوهبايد اظها
  .تأكيد شود

ضرب المثـل محبـت و مهـرورزي بـه      بينيم كه رسول خدا  به همين دليل مي
در جايگـاه يـك پـدر،      رسـول خـدا  . فرزندان و نوادگان به ويژه دختران اسـت 

به فرزندان و كودكـان   رساند و نسبت ن را به كمال ميودپدري است كه هنر پدر ب
كند و در عين حال بـه شخصـيت آنـان اهميـت      با نهايت لطف و مهرباني رفتار مي

بسـيار مايـه شـگفتي و پرسـش برانگيـز       ،دهد؛ تا جايي كه اين عشق و عالقـه او  مي
  .است

ها را  شما بچه: آمد و گفت مرد عربي نزد رسول خدا : گويد مي لعايشه
  :فرمود كنيم؟ رسول خدا  ا نميبوسيد ولي ما اين كار ر مي

  .)1(»!قلب تو دور كند؟خواهي خداوند رحمت را از  آيا تو مي«
بوسيد و اقرع بـن   را حسن بن علي روزي رسول خدا : گويد مي ابوهريره

من ده فرزند دارم ولي تـاكنون هيچيـك   : اقرع گفت. حابس تميمي نزد ايشان بود
هركس رحم نكند به : به او نگريست و فرمود رسول خدا . ام ها را نبوسيده از آن

  .)2(»شود او رحم نمي
                                           

و ) 75/  7(رحمت فرزند و بوسيدن او روايت كرده است، بخاري آن را در باب ادب باب  -)1(
  .2317/ ها و خانواده به شماره  به بچه مسلم در فضائل باب رحمت پيامبر 

در فضائل باب  :؛ مسلم)75/  7(در ادب باب رحمت بر فرزند و بوسيدن او،  :بخاري -)2(
  ).2318(به كودكان و خانواده،  رحمت پيامبر 
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گشـت و بـراي او    شد شادمان مي وارد مي لهرگاه دخترش فاطمه پيامبر 
پـس از آن  ! مرحبـا بـه تـو اي دختـرم    : فرمود بوسيد و مي خواست او را مي به پا مي

  .)1(نشاند فاطمه را در جاي خود مي
سرشـار از آن بـود، نسـبت بـه      صب پيـامبر اين عاطفه و عشق جوشان كـه قلـ  

و فرزنـدان همـة مسـلمانان همـانطور      دخترانش نبود، بلكه شامل نوادگان پيامبر 
  .گشت كه خواهيم ديد مي

: روايـت كـرده اسـت كـه او گفـت     باز اسامه بن زيد بن حارثه :بخاري
بـر روي ران   ن خـود نشـانيد و حسـن را   مرا بلند كـرد و بـر روي را   رسول خدا 

خدايا بـر ايـن   : يگرش نشاند و پس از آن هردوي ما را در آغوش كشيد و فرمودد
  .)2(»دو نفر ترحم فرما، زيرا كه من هم بر آن دو تحريم كردم

خوانـد   براي مـا خطبـه مـي    رسول خدا : نقل شده است كه گفت از بريده
رنـگ پوشـيده بودنـد و     اي سـرخ  آمدنـد، و هـردو جامـه    ب حسن و حسينكه 

چون آنان را ديد، از منبر پـايين   رسول خدا . خوردند رفتن به زمين مي راههنگام 
رونـد و بـر    به اين دو پسر بچه كه راه مـي : آمد و آن دو را بلند كرد و سپس فرمود

خورند نگريستم؛ تاب ديـدن ايـن حالـت را نداشـتم، لـذا سـخنم را قطـع         زمين مي
  .)3(كردم و آن دو را از روي زمين بلند نمودم

 رسول خـدا  : روايت كرده است كه گفت همچنين از ابوقتاده :بخاري
ايشان بـود؛ سـپس هرگـاه     كه دختر ابوالعاص بر روي دوشنزد ما آمد و در حالي 

                                           
، روايت كرده است، باب مناقب نزديكـي رسـول اهللا    ضائل اصحاب نبي بخاري در ف -)1(

روايـت   دختـر نبـي    ل؛ و آن را مسلم در فضائل صحابه باب فضائل فاطمـه )209/  4(
  ).2450(كرده است، 

روايـت  ) 214/  4( $بـاب مناقـب اسـامه بـن زيـد      آن را در فضائل صحابه نبي  بخاري -)2(
  .كرده است

و ابـوداود در نمـاز   /  3776/ ذي در مناقب باب مناقب حسن و حسين به شـماره  آن را ترم -)3(
و سـندهاي  /  1109/ افتد روايت كرده اند به شماره  باب قطع خطبه براي امري كه اتفاق مي

  .آن حسن هستند
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كـرد، او را هـم بلنـد     نشاند و هرگاه قيام مـي  رفت او را روي زمين مي به ركوع مي
  .)1(كرد مي

حسن بـن  آورد تا  ان بيرون ميهزبانش را از د نقل شده است كه رسول خدا 
آمدنـد،   و نيز هرگاه انصار به ديدن ايشان مـي . از سرخي آن شاد گردد ب علي

زد و بـر   ها را صدا مـي  آن پيامبر . چرخيدند شان گرد ايشان و انصار مي كودكان
هـايي اسـت از    هـا نشـانه   تمام ايـن . كرد ها سالم مي كشيد و بر آن سرشان دست مي
سرشـار از آن   ،نسبت به كودكان كه قلب او ي و رحمت پيامبر دلسوزي، مهربان

. درسي باشـد  ،بايستي براي همگان و بويژه پدران و مادران اين رفتار پيامبر . بود
 از انـس بـن مالـك    بخـاري و مسـلم  اين مطلب را با حديث شـريفي كـه آن را   

بـر   رسول خدا ما به همراه : گفت مي  انس. بريم روايت كرده اند به پايان مي
بود و رسول خدا  او را ] فرزند پيامبر [ابوسيف الفين وارد شديم كه داية ابراهيم 

ابراهيم را از او گرفت و بوييـد و   پيامبر . به عنوان داية ابراهيم انتخاب كرده بود
ابـن  . گريسـت  سخت مي پس از آن كه ابراهيم وفات يافت، رسول خدا . بوسيد
 گرييـد؟ پيـامبر    چـرا مـي   اي پيـامبر   شـما : ن عـرض كـرد  خطاب به ايشا عوف،
چشـم  «: اين گريسـتن هـم رحمـت اسـت، بـه دنبـال فرمـود       ! عوف ابن اي«: فرمود

گريان است و قلب اندوهناك و ما هم چيـزي كـه رضـايت پروردگارمـان در آن     
  .)2(»ما در فراق تو اي ابراهيم اندوهگين هستيم. گوييم نباشد، نمي

بر آن قرار گرفت كه روز مرگ ابراهيم آيـت الهـي كسـوف     تقدير حق تعالي
مسلمانان پنداشتند كه به خاطر مرگ ابراهيم خورشيد گرفتـه اسـت؛ امـا    . رخ دهد

هرگز چنـين  «: پدري كه در مرگ پسر و پارة جگرش ابراهيم سوگوار بود، فرمود
خورشـيده و مـاه دو آيـت از آيـات خداونـدي انـد و هرگـز در مـرگ و         ... نيست

                                           
  ).74/  7(بخاري در ادب باب شفقت بر فرزند و بوسيدن او روايت كرده است،  -)1(
/  2(برايت اندوهگين شدم  ها باب گفتار نبي  روايت كرده است در جنازهبخاري آن را  -)2(

  .2315با كودكان و خانواده، ) ص(، مسلم در فضائل باب عطوفت )84
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هرگاه چنين چيزي ديديد، خدا را بخوانيد و نمـاز  . شود ندگي كسي تاريك نميز
  .)1(»بگذاريد، تا دوباره آشكار شوند

گيري برجسته، يكي از شاعران مسيحي را به نام الياس قنصل مبهوت  اين موضع
او . زده ساخته است، و برخـي گفتـه انـد او بـه همـين سـبب اسـالم آورد        و شگفت

ايـن  . اي طـوالني سـرود   بود، در اين باره قصـيده  يعت مسيحهنگامي كه بر شر
سخت تعجـب   گويي ايشان  و از راست گيري رسول خدا  شاعر از اين موضع

كــرده بــود و ايــن كــه چطــور از ايــن حادثــه خورشــيدگرفتگي بــه ســود خــويش  
زنـي و زمانـة    برداري نكرد؛ در حالي كه عصر او دورة رواج خرافـات و دروغ  بهره

اش چنـين   ايـن شـاعر مسـيحي در بخشـي از چكامـه     . هـايي بـود   بـرداري  بهرهچنين 
  :سروده است

ها  تو را ياد كردم در حالي كه قلبي پراندوه سرشار از سختي همانا اي پيامبر 
بـا ايـن كـه فرزنـد خردسـالت ابـراهيم را بسـيار         و تو اي پيامبر . و دردها داشتي

گرفتن خورشيد در عزاي فرزنـدت را   ،داشتي، هنگامي كه از دنيا رفت دوست مي
توانسـت از آن سـوء    نفي كردي و اين همان فرصتي بود كه هر مدعي پيامبري مـي 

  .استفاده كند
  .رفت اگر رسالتي كه براي حق داشتي نبود، البته حق بر راه باطل مي

تولـد ابـراهيم شـادمان     گـاه  الگوي پدري بود كه هـم بـه   بدين ترتيب پيامبر 
پر از نشاط و شادي شد و گوسفندي را نيز به يمـن ايـن تولـد ذبـح      گشت و قلبش

او بسـيار از  . كرد و هم نمونة عيني پدري صبور بود، روزي كه ابراهيم وفات يافت
جـاري شـد؛ امـا در     مرگ فرزندش ابراهيم اندوهگين گشت و از چشمانش اشك

ار متعـال راضـي   نپوييـد و جـز از آنچـه پروردگـ     ،ي ابراهيم راه افراط و تفريطاعز
  .است، سخن ديگري نگفت

                                           
آن را مسـلم در كسـوف بـاب     )23/  2(بخاري در كسوف، باب نماز در گرفتن خورشيد،  -)1(

  .915/ ذكر نداء به نماز كسوف روايت كرده است، به شماره 
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  پدري دورانديش و باتدبير پيامبر 
هـايش سرشـار    نسبت به فرزندان و جگرگوشه پيشتر آورديم كه قلب پيامبر 

بود از احساسات عالي، چون عشق و رحمت و عطوفـت و مهربـاني همچنـين بيـان     
د نيـازي كـه بـه    كرديم كه اطفال در تربيت احتياج به محبـت دارنـد، درسـت ماننـ    

  .خورشيد و خوراك دارند
كنيم كه سيره و رفتار معلم و مربي بشريت پيـامبر   اكنون به اين مطلب اشاره مي

با كودكان، هرگز از حـد اعتـدال   ... به ويژه رفتار توأم با عشق و مهرباني و خدا 
ي خارج نشده و هرگز با اصول اسالم و مباني تبليغي او در برپاساختن امـت اسـالم  

ها و احساسـات   منافاتي نداشته است، چرا كه هريك از اين امور از تمام اين ارزش
يـابيم كـه    به همـين دليـل درمـي   . و عواطف شخصي نسبت به كودكان باالتر است

سـرور زنـان    لبه عنوان يـك پـدر اسـت كـه از دختـرش فاطمـه       پيامبر خدا 
ــزد او، جانبــداري مــي  ــراد ن ــوبترين اف جانبــداري از روي  كنــد، امــا بهشــت و محب

دسـتبندي را كـه    لبينـد فاطمـه    اي كـه وقتـي مـي    دورانديشي قاطعانه، به گونه
شـود و بـا او چونـان     به او هديه داده در دستش كرده است، خشمگين مـي  علي

كنـد؛   نشـاند، برخـورد نمـي    آمد و در كنار خودش مـي  گذشته كه به پيشوازش مي
دختـر  : برايت آسـان اسـت كـه مـردم بگوينـد     آيا «: فرمايد بلكه با تدبيري قاطع مي

بيرون رفـت و ننشسـت تـا     پيامبر» در دستش دستبندي از آتش است رسول خدا
دستبند را به بازار برده، فروخت و بـا پـول آن غالمـي      اين كه دختر حبيب خدا

  :از آن اطالع يافت، فرمود هنگامي كه پيامبر. خريد و آزاد كرد
  .)1(»ه فاطمه را از آتش نجات دادسپاس خدايي را سزاست ك«

‘ö﴿هنگامي كه خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود كه  É‹Ρr&uρ y7 s?uÏ±tã 

š⎥⎫Î/tø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪﴾ )رسول  .»هبه خويشاوندان نزديكت هشدار بد« ).214: الشعراء

                                           
/  8(آالت و طـال آورده اسـت،    شمردن براي زنان در اظهار زينت زينت باب زشت كتاب نسائي در -)1(

) 152/  3(و حـاكم در مسـتدرك،   ) 278/  5(و آن را همچنين امام احمد در مسندش آورده، ) 158
هـم   و ايـن حـديث تمامـاً از ثوبـان    . و صحيح بر شرط شيخين گفته و ذهبي هم با آن موافقـت دارد 

  .روايت شده است
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گري و  هرگونه ميانجي به وعظ ايستاد، و از همان ابتداي دعوتش  خدا 
ا قطع كرد و بر كوه صفا رفت و با بلندترين صدا فاطمه  و نزديكانش بازي ر رابطه

خواهي فراموش كن و جز  اي فاطمه دختر محمد اگر از من مال مي«را ندا داد كه 
  .)1(»شوي نياز نمي از خداوند بي

را  دزدي كـرد، رسـول خـدا     در ماجراي زن مخزومي كـه در عهـد نبـي    
كنـد و در اجـراي حـدود الهـي حتـي از       مـي بيـنم كـه بـا جـديت رفتـار       پدري مي

به خاطر شـفاعت از آن زن   $گذرد، و بر اسامه بن زيد نزديكترين افراد خود نمي
اش  گيرد؛ زيرا شفاعت در اين هنگام حاكم را از وظيفـة اصـلي   مخزومي خشم مي

و اين مسأله باعـث شـد كـه    . گشايد دارد، و دري را براي تعطيلي حدود مي باز مي
و لذا به خداوند تعالي سوگند يـاد كـرد   . به خاطر خداوند، ناراحت گردد پيامبر

كه حتي اگر محبوبترين افراد نزد او هم مرتكب عملي شوند كـه بايـد بـر آن حـد     
ر ميـان مـردم معـروف    اجاري شود، حد خدا را جاري كند و او بـه خـاطر ايـن كـ    

  .گشت
خزومـي كـه   قـريش در مـورد زن م  : كنـد  روايـت مـي   لعايشه ام المـؤمنين 

ــد   ــد، گفتن ــدوهگين بودن ــود، ان ــزد رســول خــدا   : دزدي كــرده ب  چــه كســي ن
اسـت، ايـن    كه مـورد محبـت پيـامبر    گري كند و چه كسي جز اسامه ميانجي

آيا : فرمود در اين باره سخن گفت حضرت  او با رسول خدا . جرأت را دارد
اي ايـراد   خطبهخواهي؟ سپس برخاست و  در بارة حدي از حدود الهي شفاعت مي

اي مـردم، شـما پـيش از ايـن گمـراه بوديـد، زيـرا هروقـت دزدي         «: كرد و فرمـود 
كـرد بـر او حـد جـاري      ساختيد و هرگاه ضـعيفي سـرقت مـي    كرد او را رها مي مي
ساختيد، به خدا سوگند اگر فاطمه دختـر محمـد سـرقت كنـد دسـتش را قطـع        مي

  .)2(»خواهم كرد

                                           
؛ مسـلم در ايمـان بـاب قـول     )17/  6(بخاري در تفسير سوره شعرا، باب و انذر عشيرتك االقـربين،   -)1(

  .208خداوند تعالي وانذر عشيرتك االقربين، 
در حـدود   :؛ مسـلم )16/  8(باب اقامة حدود بر شريف و پسـت،  ، در حدود :بخاري -)2(

  .1688اي مهم است و غيره،  باب قطع دست دزدي كه از خانواده
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به عنوان پدري دورانديش و باتدبير،  پيامبر انگيز  هاي شگفت گيري از موضع
. بـود  بـا علـي ابـن ابـي طالـب      لدر زندگي بسـيار سـخت دختـرش فاطمـه     

كرد و اثر آن روي دسـتش مانـده    دستي داشت و با آن كار مي آسياب لفاطمه
كشـيد كـه جـاي     كرد و آنقدر آن را بر دوش مي بود، مشك خود را پر از آب مي

هـايش   كرد به طوري كـه لبـاس   خانه را جاروب مي. ده بودآن بر گردنش باقي مان
كنيزي اجيـر   لتوانست براي فاطمه شد و همسرش نيز نمي پر از گرد و غبار مي

نيـز از ايـن كـه در     كند تا در كارهاي سخت خانه بـه او كمـك نمايـد و علـي     
كمك كنـد، بـاك    لكارهاي خانه تا جايي كه برايش امكان داشت، به فاطمه 

  .نداشت
، لدانسـت پـدر فاطمـه     فرصت را غنيمت شـمرد و روزي كـه مـي    علي 

گـردد، بـه    از يكـي از غـزواتش پيروزمندانـه بـا غنـايم و اسـيران بـاز مـي         پيامبر 
  :گفت لفاطمه

  .سوزد، برو و يكي از اسيران را بخواه تا به تو خدمت كند دلم به حالت مي
  .كنم اگر خدا بخواهد چنان مي: گفت لفاطمه
  :آمد و فرمود بر پيام

  اي؟ دخترم براي چه آمده
  .ام تا بر شما سالم كنم آمده: گفت

شرح  و از اين كه چيزي بخواهد شرم داشت، دوباره هردو نفر آمدند و علي
  .كرد بازگو را براي پيامبر ل حال فاطمه

  :پدر با عزم و اراده جدي فرمود
هـاي   اهل صفه را كه شـكم  آيا من. دهم به خدا قسم به شما دو نفر چيزي نمي«
ها ندارم، اما  كند، رها كنم، در حالي كه چيزي براي انفاق به آن شان درد مي خالي

  .»كنم فروشم و پس از آن با بهاي آنان به اهل صفه انفاق مي آن اسيران را مي
بازگشـت و بـه چيـزي از     در اين هنگام سرور زنان بهشت دختر رسول خدا 

با آن كه او محبوبترين افراد در نزد خـدا بـود و در   . نيافت آنچه نزد پدر بود دست
فقيران و محتاجـان   گذراند، اما رسول خدا  كمال سختي و گرفتاري زندگي مي

  !!پدران و مسؤوالن ضعيف چشمان خود را خوب باز كنند. را بر او ترجيح داد
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  بوبكراسماء دختر اب
اولين مسلمان پس از رسول  او ام عبداهللا قريشي تميمي، دختر ابوبكر صديق

  .دختر عبدالعزي عامري است قتيلةخدا، و مادرش 
و خواهر ام المـؤمنين عايشـه    $مادر صحابي شجاع عبداهللا بن زبير لاسماء
است كه از او حدود ده سال بزرگتر بـود و آخـرين زن مهـاجري اسـت كـه      ل

  .وفات يافت
بيعـت كـرد و بـه     هفدهمين كسي بود كه اسالم آورد و با پيامبر  لاسماء

اي از اسالم راستين او اين است كـه روزي مـادرش    نمونه. ايماني استوار داشت ،او
 لبراي ديدن اسـماء  –او را دوره جاهليت طالق داده بود  كه ابوبكر –قتيله 

در صـحيحين از  . ود، قبول نكرداي كه آورده ب آمد ولي وي او را نپذيرفت و هديه
 در روزگـار رسـول خـدا   : چنـين نقـل شـده اسـت     بي بكر ادختر لاسماء

مـادرم نـزد   : پرسـيدم  مادرم كه هنوز مشرك بود بر من وارد شد؛ از رسول خدا 
  من آمده است و به من تمايل نشان داده، آيا من با او ارتباط داشته باشم؟

  .)1(شته باشآري، با مادرت ارتباط دا: فرمود
خوانده اند، زيرا او كمربندش را دو پاره » ذات النطاقين«را به لقب  لاسماء

اي هـايي را كـه بـر    دنييهـا و آشـام   ر بتواند سنگيني بار و خوراكيت تا راحت ،كرد
هنگـامي كـه رسـول    . برد، تحمـل كنـد   مي] ثور[هنگام هجرت به غار  رسول خدا،

  .)2(و لقب ذات النطاقين دادكمربندش را اينگونه ديد، به ا صخدا
از مكـه آهنـگ مدينـه     لبه همراهي پدر اسـماء  هنگامي كه رسول خدا 
تمام ثروتش را كه پنج يا شش هزار درهـم بـود بـا     كرد و هجرت نمود، ابوبكر

 رابـوبك : آمد و گفت ابوقحافه كه نابينا بود نزد او لپدر بزرگ اسماء. خود برد

                                           
: در بخشش آن را آورده است، باب هديه از مشركان، و خداوند تعالي فرمود :بخاري -)1(

﴿ ω â/ä38yγ÷Ψtƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪Ï%©!$# öΝs9 öΝä.θè= ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È⎦⎪Ïd‰9$# ..﴾ )3  /142 (در زكات،  ::و مسلم
)1003.(  

آن را در مناقـب آورده اسـت بـاب     :ه بخـاري حديث ناميدن اسماء به ذات النطـاقين كـ   -)2(
  ).250/  8(؛ن ابن سعد در طبقات، )258/  4(و اصحابش به مدينه،  هجرت نبي 
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ايـن دختـرك بـاهوش و شـجاع     . زنـد  ش صدمه ميبه مالش و خود] با اين كارش[
پـس مقـداري سـنگ    . هرگز، او اموال بسياري براي ما باقي گذاشـته اسـت  : گفت

و در حالي كه دست . ها را پوشاند اي آن جمع كرد و به گوشة خانه نهاد و با پارچه
اين چيـزي اسـت كـه بـراي مـا      : گذاشت، گفت پدر بزرگش را بر روي پارچه مي

اگر اين اموال را او براي شما باقي گذاشته كـه  : ابوقحافه گفت. است باقي گذاشته
بدينگونـه بـيم پيرمـرد را فـرو نشـاند، و عصـبانيت وي را        اسـماء . چه نيكوسـت 

بـه هنگـام هجـرت رسـول     . )1(خاموش ساخت، و آرامش را به وجود او برگردانـد 
ر پنهان شده بودند، نيز همراه ايشان بود و در غار ثو كه ابوبكر ،به مدينه خدا 

خواست اسماء  مورد آزار دشمن خدا ابوجهل قرار گرفت و او مي ،اسماي نوجوان
كـه خـود را مسـؤول     لرا فريب بدهد تا جاي پدرش را نشان بدهد، اما اسـماء 

كـه نبايـد كالمـي بگويـد كـه       دانست با وجود اين كه سنش كم بود، دريافـت  مي
گـردد، پـس سـكوت اختيـار      رسـول  افتادن پدرش و حضـرت   باعث به مخاطره

به صـورت او سـيلي   ] ابوجهل[دشمن خدا . دانم نگفت نمي: كرد و چيزي بيشتر از
اش از گوشش افتاد و او را در حالي رها كرد كـه از   محكمي نواخت كه گوشواره

  .)2(بسيار خشمگين بود لپافشاري اسماء
كشـتن مـردان عـاجز     دند، وقتي از و ترسوها هميشه چنين كارهايي را انجام مي

  .پردازند زدن زنان و كودكان مي شوند، به كتك مي
بـه پـدرش    ،بـا مهـاجران ديگـر    لهنوز مدت درازي نگذشته بود كه اسماء

ملحق شد، و آنجا پسرش عبداهللا را كه نخستين فرزند به دنيا آمـده در اسـالم بـود،    
  .به دنيا آورد

هاي  اي در صبر بر سختي هنمونة زنده و الگوي شايست ببدين ترتيب، اسماء
سـعي در اطاعـت و رضـايتمندي     ،زندگي و محروميت شديد بود و بـا تمـام تـوان   

: آمده است كه او گفـت  لدر حديث صحيحي از قول اسماء. همسرش داشت
                                           

هم آن را نقل كـرده اسـت    :ذهبي) 488/  1(خبر در سيره نبوي از ابن هشام، : بنگريد به -)1(
صحت اسـناد آن اشـاره   به طوري كه شيخ االرناؤوط هم به ) 288/  2(در سير اعالم النبالء، 

  .كرده است

  ).487/  1(بنگريد به سيره ابن هشام،  -)2(
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مـن آن اسـب   . جز يك اسب نداشت ،ازدواج كردم در حالي كه او چيزي با زبير«
هـا   كوبيـدم، آب شـيرين از چـاه    خرما ميدانة  ،دادم، براي شتر آبكش را علوفه مي

بـه زبيـر داده بـود،     صاز زمينـي كـه رسـول خـدا    . كـردم  كشيدم و خميـر مـي   مي
فرسـخ تـا    3بـر   2فاصلة آن زمين دو سوم . كردم هاي خرما را بر سرم حمل مي دانه

 ، رسول خدامآمد هاي خرما بر سرم بود و مي روزي در حالي كه دانه. مدينه بود
آهاي، آهاي بيـا تـو را   : مرا صدا زد فرمود چند از صحابه ديدم، پيامبر را با تني 

رفـتم  : گويـد  مـي  لبه ياد غيرت زبير افتادم، اسماء. سوار كنم، خجالت كشيدم
به خدا سوگند همين كه تو بايـد بـراي مـن    : گفت ،وقتي رسيدم، به زبير خبر دادم

. ه همـراه پيـامبر   تـر اسـت از سوارشـدن بـ     دانه خرما حمل كني، بـر مـن سـخت   
كـه تيمـارداري    ،همين كه ابوبكر براي من خدمتگزاري فرستاد: گفت لاسماء

  .)1(»اسب را، از من برداشت، انگار كه مرا آزاد كرد
بـا تمـام رفـاه و ثـروت      لپس از اين صبر، فرجام كار ايـن شـد كـه اسـماء    

اي فـردا  همسرش هرگز دچار غرور نشد، او سخاوتمند بود و هيچگاه چيزي را بـر 
تمـام  . مانـد تـا خـوب شـود     شـد منتظـر مـي    كرد، و هرگاه كه بيمار مـي  نمي هذخير
اتفـاق كنيـد و   : گفت اش مي هايي كه داشت آزاد كرد و به دختران و خانواده برده

  .)2(راستگو باشيد و در انتظار بخشش ديگران نباشيد
 .داشتواهمه ن ،جز سرزنش خداوند ،زني شجاع بود و از هيچ چيز لاسماء

  .كرد او در جنگ يرموك هم شركت كرد و مانند ديگر شجاعان جهاد مي
در مدينه دزدي، زياد شـد؛ او خنجـري برداشـت و     در زمان سعيد بن عاص

تـا اگـر دزدي بـر    : كني؟ گفت براي چه چنين مي: به او گفتند. زير سرش گذاشت
  .)3(من حمله كند شكمش را پاره كنم

ان از سخنانش پي برد، هنگامي كه پسـرش عبـداهللا   تو اراده و عزت نفس را مي
 لمكه را محاصره كرده بود، بر مادرش اسـماء  ،زماني كه حجاج ببن زبير

                                           
در سالمتي باب جـواز   :و مسلم) 156/  6(در نكاح آورده است باب غيرت،  :بخاري -)1(

  ).2182(شود،  پشت سر سواركردن زن بيگانه هنگامي كه در راه خسته مي
  .از آن و بعد) 251/  8(بنگريد به طبقات ابن سعد،  -)2(
  ).64/  4(؛ حاكم در مستدرك، )253/  8(ابن سعد در طبقات آورده است،  -)3(
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وارد شـد تـا بـا او رايزنـي كنـد،       –كه در آن موقع پيرزن نابينايي صد ساله بـود   –
 هايم مرا تحقير همه مردم و حتي خانواده و بچه! مادرم: به مادرش گفت عبداهللا 

كرده اند و براي من بضاعتي اندك مانده است، و از يـاران هـم آنقـدر نـدارم كـه      
هرآنچه بخواهم به مـن  ] اگر تسليم شوم[بتوانم ساعتي مقاومت كنم و افراد دشمن 

  نظر شما در اين باره چيست؟. دهند مي
در برابر اين امتحان دشوار، احساسات جوشان مـادري فـرو ريخـت و عـزت و     

بـه خـدا سـوگند فرزنـدم تـو بـه خـودت        : گشت و چنـين پاسـخ داد  كرامت پيروز 
كنـي، و آنچـه او    داني كه برحـق هسـتي و بـراي خـدا كـار مـي       تري، اگر مي آگاه
 گـردن خـويش را در  . خواهد انجام بده، اگرچه براي خدا يارانت كشـته شـوند   مي

را بخـواهي   اختيار غالمان خاندان اميه مگذار كه آن را به بازي بگيرند، و اگر دنيـا 
اي و كساني كـه بـا تـو     اي هستي، خودت را هالك كرده چه نكوهيده بنده ،كه تو
  .اي جنگند را به نابودي كشانده مي

ترسم كه  چون توست، اما ميبه خدا سوگند مادرم نظر من هم: تگف عبداهللا
پسـرم  : مـادرش بـه او پاسـخ داد   . اهل شام مرا بكشـند و مثلـه كننـد و بـه دار بزننـد     

فهمـد، ايـن    شود، بعد از ذبح هيچ دردي نمي سفند هم كه به سالخه كشيده ميگو
  .امر را با بصيرت انجام بده و از خدا ياري بخواه

نزد او رفت، دستش  ،عبداهللا پسرش براي خداحافظي با لهنگامي كه اسماء
؟ پـس  عبداهللا ايـن چيسـت  : را بر روي سپر پدرش گذاشت و از روي تحقير گفت

م سپرش را درآورد و براي جنگيـدن رفـت و آنقـدر مقاومـت كـرد و      ه عبداهللا
پس حجاج امر كرد تا پيكر او را بـه دار بزننـد، سـپس     ،جنگيد تا آن كه كشته شد

اميرالمؤمنين مرا مأمور حفظ تو كرده است آيا ! مادرم: آمده گفت لنزد اسماء
ستم كه بـر  من مادر تو نيستم؛ بلكه مادر كسي ه: گفت لحاجتي داري؟ اسماء

ســر درخــت انجيــر بــه دار كشــيده شــده و نيــازي هــم نــدارم، امــا برايــت حــديثي 
  :گويم يم

ــام  ،در ثقيــف«: شــنيدم كــه فرمــود از رســول خــدا  ــدبختي قي دروغگــو و ب
و امـا بـدبخت    –منظورش مختار بـود   –كه ما آن را ديديم  ،كنند، اما دروغگو مي

  .»كه تو هستي
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وارد شد، به او بـا   لهنگامي كه بر اسماء در برخي روايات است كه حجاج
مرا چگونه ديدي در بارة عملـي كـه بـا پسـرت كـردم، اي      : سوزي گفتحالت دل
  ؟اسماء

او دنيـايش را از دسـت داد و تـو آخرتـت را تبـاه      : با آرامش گفت لاسماء
  .)1(كردي

چند شب  شدن پسرش عبداهللا پس از كشته ل، اسماء:به گفته ابن سعد
هجـري   73جمادي االولي سـال   17شدن عبداهللا در  كشته. وفات كرد در مكه ،بعد
  .دندانش نيفتاد و عقلش زايل نگشت] ودير ببا آن كه اسماء پ. [بود

كه به حق نمونة مادري است كـه   ،باد لرحمت خدا بر اسماء ذات النطاقين
  .ايي است كه ضرب المثل شده است توان به او اقتدا كرد و الگوي پاكيزه مي

                                           
/  2(؛ سير اعالم النبالء ذهبـي،  )65/  4(؛ مستدرك، )254/  8(بنگريد به طبقات ابن سعد،  -)1(

  ).136/  3(؛ ما بعد آن و تاريخ اسالم ذهبي، )293
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  ل فاطمه دختر خطاب
او فاطمه دختر خطاب بن نفيل، پسر عبدالعزي، پسـر ربـاح، پسـر عبـداهللا، پسـر      

برابـر قريشـيان   قرط، پسر عدي، پسر كعب است و از برتـرين زنـاني اسـت كـه در     
اخــالق و  ولــي بــا ايــن حــال خــوش ،و مقاومــت كــرد جوايســتاد ســنگدل و كينــه
  .فرمانبردار بود

نفيل بزرگ شد؛ خانوادة مخزومي قريشـي كـه    در خانة خطاب بن لفاطمه
شــان هــم بــه داشــتن  بــه شــرف و رفعــت و حســب و نســب ممتــاز بودنــد و پســران

  .عربيت در كنار قدرت و تكوين شخصيت، از ديگران مشخص بودندهاي  ويژگي
، وبه دوران جواني قدم نهاد را پشت سر گذاشتكودكي پس از آن كه دوران 

آن دو باهم ازدواج نمودند . نفيل از او خواستگاري كردن عمرو بن سعيد بن زيد ب
با محبت و تفاهم و احترام ها توأم  اي را آغاز نمودند و رفتار آن و زندگي صميمانه

  .متقابل بود
اب بـن أرت  (بـه دسـت صـحابي بزرگـوار      لهمسر فاطمه سعيد خبـ (

ايشان نيـز  در محضر  رفتند تا سعيد و سپس باهم نزد رسول خدا. اسالم آورد
اش  بـه خانـه   آنگـاه سـعيد  . شـهادت دهـد   به وحدانيت خدا و رسالت محمد 

 گذشته بود و ديدارش با رسول خـدا    تا آنچه را كه بر او با خباب ،بازگشت
با تمام احساسات  لفاطمه. هاي ديني خود را براي همسرش بيان كند و آموخته

كـه  خود را به پايان نبرده بود  و عقلش به اسالم متمايل شد و هنوز همسرش سخن
هم شهادتين را بر زبان آورد و در شمار نخسـتين زنـان مسـلمان قـرار      لفاطمه 
  .گرفت
آمـد و بـه آنـان     هميشه به منزل ايـن زوج تـازه مسـلمان مـي      رتَبن أ باخب

  .پروراند هاشان ايمان را مي آموخت و در دل قرآن و دين خدا را مي
شـان پخـش نشـود؛ زيـرا از      كـه خبـر اسـالم آوردن    ،آنان خيلي اصرار داشـتند 

گير بود و از همه بيشتر نسبت به گسترش دعوت  كه فردي تندخو و سخت عمر
  .ورزيد، بيم داشتند خشم مي] مكه[اسالم در سرزمين خودش 
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در يكــي از روزهــا، عمــر بــن خطــاب در مســيرش مقابــل خانــة ارقــم بــن ابــي 
خشم از چشـمانش هويـدا   . دا  را بكشدرسول خ ،رسيد و تصميم گرفت االرقم

جويا شـد و   او را ديد و از قصد عمر ةبود و در اين هنگام مردي كه از بني زهر
 كه تو را تاكنون در حالي كه شمشير به كمـر بسـته و اينچنـين غضـبناك و     :گفت

را بكشم؛ اين فريبكـاري   محمدخواهم  مي: به او گفت ام؟ عمر خشمگين نديده
دار كـرد   كه آيينش را لكـه  ،عقل اي بي ديوانه. ف قريش شده استكه باعث اختال

خـودت را   به خدا سوگند اي عمـر : مرد به او گفت. و خدايانش را ناسزا گفت
را  محمدپنداري كه عبدمناف تو را رها خواهد كرد تا  آيا چنين مي. اي فريب داده
آگـاه گـردي؟    خواهي به خـانوادة خـودت بنگـري و از كارشـان     آيا نمي! بكشي؟

خواهر و پسـر عمويـت سـعيد    شوهر : ام؟ گفت كداميك از خانواده: گفت عمر
هـا اسـالم    به خدا سوگند كـه هـردوي آن  . دختر خطاب بن زيد و خواهرت فاطمه

  .كنند آورده اند و از دين محمد تبعيت مي
هـا چنـين    آيـا آن : گفـت  بيشتر شد و با خودش مـي  در اين هنگام خشم عمر

  .كشم ند؟ اگر چنين كرده باشند هردوي آنان را به بدترين وجهي ميكرده ا مي
بــه ســرعت بــه ســوي خــواهر و شــوهر خــواهرش بازگشــت، آنقــدر    عمــر

هنگامي كه به منزل خواهرش . توانست خودش را نگاه دارد خشمگين بود كه نمي
 عمـر . آمد ها مي ها داخل خانه بودند و صداي سخنان آن رسيد، آن لفاطمه
ها گـوش   اندكي به سخنان آن. را شنيد و تاكنون در اين باره دقت نكرده بود ها آن

  .داد، سپس داخل خانه شد و با صدايي رعدآسا خواهرش را صدا زد
آياتي از قرآنكريم را  بنزد سعيد و فاطمه  در آن موقع، خباب بن ارت

هـا   قدر يكي از اتـا  كرد، هنگامي كه متوجه آمدن عمر شدند خباب تالوت مي
صحيفه را برداشت و آن را زير دستش مخفي ساخت تا از  لپنهان شد و فاطمه

  .پنهان بماند نگاه عمر
مـا  : اين سخناني كه شنيدم چيست؟ گفتنـد : داخل شد، گفت زماني كه عمر
 به خدا سوگند خبر دارم كه شما از دين محمـد : گفت عمر. كه چيزي نشنيديم

به شـدت يـورش بـرده     سعيد بن زيد ،اهرشكنيد، سپس بر شوهر خو تبعيت مي
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رش بازدارد و مانعي ميان او و برخاست تا عمر را از شوه لفاطمه دختر خطاب
  .اما عمر فاطمه را ضربتي زد و او را زخمي كرد. گردد عمر

آري مـا  : چنين كرد، خواهر و شوهر خواهرش به او گفتند هنگامي كه عمر
  .خواهي بكن ايمان داريم؛ هركاري كه مي اسالم آورده ايم و به خدا و رسولش

خواهرش را خونين ديد، پشيمان شد و از كاري كه كرده  هنگامي كه عمر
چند  كه شنيدم ،آن صحيفه را به من بده: ناراحت گرديد و به خواهرش گفت ،بود

. كه محمدآورده است ،تا ببينم اين چيست ،ديدخوان لحظه پيش از روي آن مي
: گفت عمر. بيم داريم كه ديگر آن را باز نگرداني: و گفتسپس خواهرش به ا

وقتي . كه آن را هرگاه خواند برگرداند،نترس و به خدايان خود سوگند خورد 
غنيمت  كردن عمر چنين گفت، خواهرش فرصت را براي مسلمان عمر

باشي و اين صحيفه را تنها  برادرم تو نجس هستي چون مشرك مي: شمرد و گفت
برخاست و غسل كرد و  عمر. توانند لمس كنند كه طاهر باشند يكساني م

بود كه آن را » طه«خواهرش هم صحيفه را به او داد و در آن آياتي از سورة 
“t“3﴿ كهخواند، هنگامي كه به اين فراز قرآن رسيد  ôfçG Ï9 ‘≅ ä. ¤§øtΡ $ yϑ Î/ 4©tëó¡n@ 

: گفت )1(»اعمالش برسانيم) نيك و بد( هر نفسي را به پاداش« .)15: طه ( ﴾∪∋⊆∩
  !!چقدر اين كالم نيكو و بزرگ است

آن را شـنيد از مخفيگـاهش خـارج شـد و بـه         كه خباب بـن أرت هنگامي 
شـدگان   كـه تـو را در جملـه دعـوت     ،من از خدا اميد دارم ،اي عمر: گفتعمر

شنيدم كه  من ديروز از رسول خدا  ،اي عمر ،قرار بدهد به خدا قسم پيامبرش
  :فرمود مي

در . »اسالم را به ابوالحكم بن هشام يا به عمر بن خطـاب مؤيـد گـردان    ،خدايا«
كـه تمايـل دارد   ، راهنمايي خواست و اظهار داشت از خباب اين هنگام عمر
  .درآيد به دين محمد

                                           
  .سورة طه 15بخشي از آيه  -)1(
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اسالم را بـه ايـن دو    ،خدايا« :فرمود در روايت ديگري آمده است كه پيامبر 
ت دارند، يعني ابوجهل بن هشام يـا عمـر بـن خطـاب، عزيـز      مرد كه نزد تو محبوبي

  .)1(»ها نزد خدا عمر بود ترين آن گردان و محبوب
اي  بيرون شد و به سـوي خانـه   لاز خانة خواهرش فاطمه عمر بن خطاب
و يارانش را بيابد،  تا رسول خدا  ،او را فرستاده بود رفت  كه خباب بن أرت

بلكه تا اسالم آورد، رهـايي يابـد و    شتن رسول خدا كردن و ك نه براي حمله ،اما
  .به آن گروه باايمان بپيوندد

فرمـوده بـود، باعـث عـزت و فـتح       همانطور كـه رسـول خـدا     اسالم عمر
جايگاه ايمـاني بـزرگ را    ل گرديد و همچنين تاريخ براي فاطمه دختر خطاب

انجـام   $با عمر كه فاطمه شد و آنچه را ثبت كرد و باعث عزتمندي براي عمر
  .شد رفتن خودبيني و بلندپروازي عمر داد، باعث از ميان

باقيماندة عمرش را در ساية اسـالم از چشـمه صـاف مسـائل دينـي       لفاطمه
  .كرد شنيد نقل مي مي نوشيد و آنچه از احاديث رسول خدا  مي

همــين بــس كــه تــاريخ، زنــدگي او را از خــالل قصــة   لدر افتخــار فاطمــه
  .نقل كرده است  ن عمر بن خطابآورد اسالم

                                           
ايـن  : و گفـت  را ترمذي در مناقـب آورده، بـاب مناقـب عمـر بـن خطـاب        اين روايت -)1(

حديث حسن و صـحيح و غريـب اسـت و آن را همچنـين احمـد در مسـند و ابـن سـعد در         
  .طبقات روايت كرده اند و ابن حبان هم آن را صحيح دانسته است

آوردن  ديث اسـالم در بـارة حـ  ) 370/  1(اما روايت اولي كه آن را در سيره نبوي از ابـن هشـام    
گفـتن از تطهيـر    همچنين در حاشيه آنچه كه سهيلي هنگام سخن. بنگريد عمر بن خطاب

كردن قرآن و قـول خـواهرش بـه او كـه ال يمسـه اال المطهـرون، نوشـته         براي لمس عمر
  .369بنگريد، ص 
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  ب دختر علي بن ابي طالب ام كلثوم
كـه در كـودكي اسـالم آورد و     دختـر علـي بـن ابـي طالـب       لام كلثوم

و چهــارمين خلفــاي  صــاحب منزلتــي عــالي و جايگــاهي واال نــزد رســول خــدا 
سيده  لو مادرش فاطمه سرور آدميان رسول خدا ،جدش. بود راشدين علي

بهشت و  هردو سروران جوانان بحسن  و حسين بهشت و برادرانش زنان اهل 
  .بودند دو ريحانة رسول خدا 

به دنيا آمد و بزرگ  در اين خانوادة بزرگوار در زمان پيامبر  ،ل ام كلثوم
پـرورش يافتـه بـر ديانـت و فضـيلت و حيـا        وي نمونة زني جوان و مسـلمان . گشت
  .است

اما  ؛ خواستگاري كرد انومين خليفة مسلمانو د  عمر بن خطاب او را فاروق
 كوچك بود، عمر لعذر خواست چون ام كلثوم امام علي بن ابي طالب 

او را بـه همسـري مـن درآور، زيـرا آنطـور كـه مـن         ،اي ابوالحسن: به ايشان گفت
حضـرت   .)1(توانـد  توانم از كرامت واالي او حفاظت كنم، كـس ديگـري نمـي    مي

در ذي قعـده   ،ها را به همسري او درآورده عروسي آن لراضي شد و ام كلثوم
مـر  تا زمـاني كـه ع   ،زندگي كرد باعمر ل ام كلثوم. سال هفدهم هجري بود

 لاز اعمال نيك ام كلثـوم . اكبر و رقيه را به دنيا آوردكشته شد و براي او زيد 
بنا بـه عـادتش، بـراي كمـك بـه مـردم از        اين بود كه زماني عمر همسر عمر

و اين وظيفة هر مسئولي است كه به تودة مردم در ساية حكومت  –ه بيرون شد خان
گذشـت،   هـاي مدينـه مـي    اي از خانـه  كه از خانـه  عمر –اسالمي رسيدگي كند 

صداي ناله از سياه چادري بـود كـه مـردي    . زني را شنيد؛ بر سرعت خود افزود ناله
: او پرسيد، مرد به او گفـت  بر او سالم كرد و از احوال عمر. بر درش نشسته بود

اي  در بارة نالـه  از باديه آمده تا از فضل امير مؤمنين به او چيزي برسد، پس عمر
با كسي  ،دانست شنيده بود سؤال كرد، مرد در حالي كه نمي ،كه از زن درون خانه

برو خدا حاجتت را روا سازد و چيـزي  : ليفه است، گفتشخص خ گويد سخن مي
بازگشت و همچنان بر پرسش خـود اصـرار    عمر. نيست، مپرسكه به تو مربوط 

                                           
  ).275/  8(از ابن حجر عسقالني،  بةاإلصا -)1(
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زنـم در حـال   : مـرد بـه او پاسـخ داد   . تواند به او كمك كند داشت تا هر چقدر مي
  .وضع حمل است اما كسي نزد او نيست

 لبر زنش ام كلثـوم  ،مرد را رها كرد، و به سرعت به منزل بازگشت عمر
  خدا تو را پاداش دهد؟خواهي كه  آيا مي: وارد شد و به او گفت

در حالي كه با اين بشارت رسيده وجـودش غـرق مسـرت شـده      لام كلثوم
  چيست؟ آن خير و پاداش اي عمر: گفت به عمر ،بود

هم بـا شـتاب برخاسـت و آنچـه را      ل به او خبر را گفت و ام كلثوم عمر
هـم   عمـر . بـا خـود برداشـت    ،كه براي وضع حمل آن زن و نـوزادش الزم بـود  

  .ن و حبوبات با خود برداشته همراه همسرش رفت تا به سياه چادر رسيدروغ
با مـرد   در امر زايمان به آن زن مدد رساند، عمر. نزد زن آمد لام كلثوم

در اين هنگام زن، فرزنـدش  . پخت بيرون خانه نشست و با آنچه آورده بود غذا مي
اي خليفه بـه همراهـت   : از داخل سياه چادر گفت ل را به دنيا آورد و ام كلثوم

 ،زده شـد  پسري روزي كرده است و مرد عرب بهـت  ،بشارت بده كه خداوند به او
زن هـم از ايـن كـه    . دهـد  پزد و در آتش مـي  كه همراهش خليفه است كه غذا مي

به او در زايمانش كمك كرده، تعجب كـرده و البتـه    ،ها همسر خليفه در چادر آن
شوند هنگامي كه از حقايقي در بـارة   زده مي تتمام طرفداران تمدن ها دروغين به

شـوهري   كه چگونه رئيس دولت و همسرش به زن و ،يابند تمدن اسالمي آگاه مي
  !كنند؟ نشين خدمت مي باديه

كـردن ام   با بيـوه  ،اي بر اسالم توزانه كينه آلود دست گناه، روزگاري پس از اين
از دنيـا   له ام كلثومو او جدايي انداخت و هنگامي ك ميان عمر ل كلثوم

بـر او نمـاز خواندنـد و بـراي او چهـار تكبيـر        ب رفت، ابن عمر و پسرش زيـد 
  .زن قابلة مسلمان راضي باش لاز ام كلثوم ،خدايا. گفتند
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  ل لبمطدختر عبدال صفيه
  عمه رسول خدا 

دختر عبدالمطلب بن هاشم، پسر عبد مناف، پسر قصـي بـن كـالب     لصفيه
و   حمزه بـن عبـدالمطلب   ،و خواهر اسداهللا ول خدا قريشي هاشمي، عمة رس

كننـدگان، بـانويي    زنـي مـؤمن و از بيعـت      عـوام زبيـر بـن    ،مادر صحابي جليل
سـرور و  » عبـدالطلب «در خانـة   ،ل صـفيه . مجاهد و شكيبا و شاعر و فاضل بود

كسي كه صاحب بزرگي و مجد و شـرف بـود و منصـب     ،ساالر قريش بزرگ شد
تــأثير  ،نيــز از تمــام آن صــفات لرا بــر عهــده داشــت؛ صــفيه ســقايت حاجيــان

  .پذيرفت و شخصيت استوارش شكل گرفت
او زباني بليغ و فصيح داشت، زنـي دانشـمند و قـاري قـرآن بـود و سـواركاري       

اش  كـه بـه بـرادرزاده    ،از نخستين كساني بود ل هيفص. رفت به شمار مي، شجاع
به مدينة منوره  ، زندش زبير بن عوامايمان آورد و پس از آن هم با فر محمد 

  .مهاجرت كرد ،نخستين پايتخت اسالم
شــاهد نشــر اســالم بــود و در انتشــار آن مشــاركت جســت و بــا از  ل صــفيه

گ احد فرصتي نزماني كه در ج ،كرد، و به همين دليل اش جهاد مي گذشتگي جان
بودنـد، در  جلودار زناني شد كه براي خـدمت بـه مجاهـدان آمـده      ،به دست آورد

انگيخـت و   برمـي  ،ميان لشكريان اسالم روحية غيرت را براي رفتن به ميدان جنگ
  .پرداخت به درمان مجروحان مي

به خاطر سـرپيچي تيرانـدازان    ،زماني كه خواست خداوند بر شكست مسلمانان
   ف رســول خــداااز اطــر ،قــرار گرفــت، مســلمانان بســياري از فرمــان پيــامبر 
كننـدگان بـه    اي كه به دست گرفته بود، با حمله با نيزه ،صفيه شجاع. پراكنده شدند

آيا از رسول : گفت كردند، مي ميدان جنگ فرار مي از ها كه نبرد برخاست و به آن
  !گريزيد؟ خدامي

بـاخبر   ، از شهادت برادرش اسداهللا حمزه بـن عبـدالمطلب   ل چون صفيه
مبدل بـه الگـويي    ل ردند، صفيهكه مشركان حمزه را مثله ك ،شد و به او گفتند

  .انگيز در صبر و مقاومت شد شگفت



   

  
    

  

 

زنان پيرامون پيامبر   ﴿136﴾ 

 لصـفيه . ش حاضـر شـد  ردا و شخصاً در شهادتگاه برا روايت كرده اند كه
! مـادرم : مرا ديد و بـه مـن گفـت    روزي كه حمزه كشته شد، پسرم زبير«: گويد مي

  .»دهد رسول خدا  به تو دستور بازگشت مي
ده اند كه برادرم را مثله كـرده انـد و ايـن در راه    براي چه؟ به من خبر دا: گفتم
كنـيم و در پيشـگاه    ما بدانچه كه پيش آمده راضي هستيم و شكيبايي مي. خداست

  خدا است كه محاسبه خواهيم شد
 صحضرت: رساند را به رسول خدا  ل گفتار صفيه هنگامي كه زبير

  .او را به حال خود واگذاريد: فرمود
$﴿: گفت ¯ΡÎ) ¬! !$̄ΡÎ)uρ Ïμø‹s9Î) tβθãè Å_≡u‘ ∩⊇∈∉∪ ﴾)ما از آنِ اهللا هستيم و «) 156: ةالبقر

 و آنگاه رسول خدا ... و براي او طلب آمرزش كرد  .»گرديمبه سوي اهللا باز مي
  .)1(را به خاك سپارند دستور داد كه حمزه 

 .به عنوان زني مجاهد و مبارز در واقعـه خنـدق بـود    لآوردگاه ديگر صفيه
با يهودي خبيثي كه بر لشكرگاه زنان حمله كرده و درگير شـد، در   ،ي كه ويزمان

از آن   هـاي مسـلمان و كودكـان در دژي كـه حسـان بـن ثابـت        اين موقع خانم
گرديــد،  و زمــاني كــه يهــودي اطــراف دژ مــي. كــرد، قــرار داشــتند محافظــت مــي

  .شان بودند مسلمانان در حال جنگ با دشمنان
مـا بـا ايـن وضـع، اطمينـاني بـر       : گفـت  حسـان   برخاسـت و بـه   ل صفيه

  .برخيز و او را بكش. ناموسمان نداريم
  .داني كه من مسؤول اينجا نيستم مي. خدا تو را بيامرزد: گفت حسان
ــا خشــم برخاســت و در    ل صــفيه هنگــامي كــه ســخنان حســان را شــنيد، ب

يرون زد و اي برداشت و از دژ ب را بست و نيزه كمربندش. پا شدوجودش شوري بر
او از غفلت مرد يهودي استفاده كرد و بر سرش پـي در   ، در كمين فرصتي نشست

او نخستين زن مسلمان است كه مـردي  «: گفته اند. پي چند ضربه زد تا او را كشت
زد و از  و به دژ بازگشت و در چشمانش شادي بـرق مـي  » كشت] در اين جنگ[را 

شود و بدين وسيله زنان مسـلمان را از هـر   اين كه توانسته بود بر دشمن خدا پيروز 

                                           
  ).103/  3(؛ سيرة نبوي از ابن هشام، )129/  8(، بنگريد به اصابه از ابن حجر -)1(
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از دژ بيـرون بـرو و غنـائم آن    : گفـت  هتك حرمتي مصون دارد، پس به حسـان 
  .گردد مرا مانع مي ،مرد را بردار؛ زيرا كه مردبودنش

  .)1(من به غنايم آن مرد نيازي ندارم ، اي دختر عبدالمطلب: گفتحسان 
خـاطر وجـود چنـين زنـان مـؤمن       بدين ترتيب مسـلمانان در ايـن غـزوه هـم بـه     

  .شجاعي كه روزگار مانند آنان كم به خود ديده، پيروز شدند
به همراه زنان مسلمان مؤمن بر قـدرت شـجاعان    لدر جنگ خيبر هم صفيه

اي  بستند و در ميدان جنگ خيمـه  آنان ساز و برگ قهرمانان را مي. افزود اسالم مي
هـا   نيـز از ايـن كـار آن    رسول خـدا  . را براي مداواي مجروحان برپا كرده بودند

  .ها هم سهمي از غنيمت قرار داد شاد شد و براي آن
گذاشـت و بـه او    داشت و به او احترام مي اش صفيه را دوست مي عمه پيامبر 

  .بخشيد عطاي فراوان مي
‘ö﴿هنگامي كه آية  É‹Ρr&uρ y7 s?uÏ±tã š⎥⎫Î/tø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪﴾ ) به« )214/ شعراء 

 اي فاطمه«: ايستاد و فرمود صنازل شد، پيامبر  .»هان نزديكت هشدار بدخويشاوند
دختر محمد، اي صفيه دختر عبدالمطلب، اي پسران عبدالمطلب من از سوي 

. )2(»خواهيد طلبيد ولي از مال من هرچه مي ،ام خداوند چيزي را برايتان نياورده
ترين كسانش  ي نزديكگري را حتي برا با اين سخن باب هرگونه واسطه پيامبر 
  .بست

خنداند و  داشت و او را مي را دوست مي رسول خدا  ،از كودكي لصفيه
مجذوب شخصيت واالي او گرديد و هنگـامي كـه    در دوره جواني رسول خدا 

به پيكار  به رسالت برانگيخته شد، به او ايمان آورد و هنگامي كه پيامبر پيامبر 

                                           
هـا را هيثمـي در    و آن) 51/  4(با يهودي را حاكم آورده است،  لحديث جنگ صفيه -)1(

و گفت كه آن را طبراني روايـت كـرده كـه    ) 134/  6(مجمع الزوائد تصحيح كرده است، 
  .باشد درست است، اما اين حديث مرسل مي ةرجالش تا عرو

/ وانـذر عشـيرتك االقـربين آورده اسـت بـه شـماره       : در ايمان باب قول خداوند :مسلم -)2(
و  2310(شـماره   :و ترمـذي ) 250/  6(، :، نسـائي )187/  6(در مسند،  :، احمد205

2184.(  
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 كرد، او به هنگام رحلت پيامبر  ه او كمك ميمانند يك جنگجو ب ،خاست برمي
  :در حالي كه بسيار اندوهگين بود، در رثاي وي چنين اشعاري را سرود

پس بر بهترين كسـي كـه از    ،داري بخشيدند ديدگانم بر من اشك و شب زنده
  .دست رفت عزاداري كنيد

  .گشته استبه اندوه شديد ناله كنيد، اندوهي كه با قلب آميخته  براي پيامبر 
كردم زمـاني كـه سرنوشـتي را كـه در كتـاب ارزشـمند        پايان عمر را سپري مي

هـا بـا    مهربان بود و بـر آن  اهللا به بندگان،   رسول اهللا . رقم خورده، آورد) قرآن(
  .كرد رحمت و گذشت رفتار مي

خداوند از او چه در هنگام حيات و چه به وقت رحلت راضـي اسـت و در روز   
  .باشد اش او بهشت جاويدان الهي ميرستاخيز پاد

سـت و همگـي ارزش و   با عزت و كرامت زي پس از رسول خدا لصفيه 
  تا آن كه در روزگار خالفت عمر بـن خطـاب   ،دانستند مي منزلت او را گرامي

  .سال گذشته بود، از دنيا رفت 70در حالي كه سنش از 
اسـالم بـود و بـر    كه چـراغ فروزانـي در تـاريخ     ،باد لرحمت خدا بر صفيه

  .داشت در راه ياري دين خدا گام برمي ،سيرة نيكويي در راه فداكاري و جهاد



   

  
    

  

 

 ﴾139﴿   گان مكتب نبوت زنان تربيت يافته

  ل سميه دختر خياط
  نخستين زن شهيد در اسالم

بـا   لسـميه . دختر خيـاط، كنيـز أبـو حذيفـه بـن مغيـره اسـت        لاو سميه
غريبانه به مكه آمـد و در آنجـا اقامـت     ازدواج كرد، در حالي كه ياسر ياسر
بـر او را   ،دفـاع و مواظبـت كننـد و جلـوي سـتم      نداشت كـه از او اي  زيد و قبيلهگ

. بگيرند و مجبـور بـود كـه تنهـايي زيـر سـلطه نظـام قبيلگـي جاهليـت بـاقي بمانـد           
پناهنـده شـود و در تحـت حمايـت      ،مجبور شـد بـه بنـي مخـزوم     بنابراين، ياسر

 ،درآورد ل زش سـميه را به ازدواج كني ابوحذيفه ياسر. ابوحذيفه قرار گيرد
زنــدگي سرشــار از لطــف و همــدلي را بــاهم آغــاز كردنــد و چيــزي  ،و ايــن زوج

هنـوز   عمـار . و عبيـداهللا شـدند   هاي عمار به نام ،نگذشت كه صاحب دو پسر
اي واال از جوانمردي رسيد و وصف آيـين جديـد را شـنيد     جواني بود كه به درجه

  .خواند را ميهمگان را به آن ف كه محمد بن عبداهللا 
كردند، فكـر   يشه ميدر بارة كسي كه مردم مكه در باره او اند $عمار بن ياسر
  .صال تعمق او به همراهي فطرت پاكش، او را به اسالم كشاندكرد تا آن كه خ

سوي پدرش بازگشت و به خاطر ايماني كه در وجودش ريشه دوانـده   عمار
را بـراي پـدر و    حمـد  سـپس مـاجراي خـود بـا م    . بود، احساس خوشـي داشـت  

ها منتقـل نمـود و بـه آن دو نفـر      را به آن مادرش بازگو كرد سخنان رسول خدا 
  .چگونگي پذيرش اين دعوت جديد را عرضه كرد

شـان را آشـكار    هم اين دعوت مبارك را پذيرفتند و اسالم ب ياسر و سميه
همين فـراز  از . هفتمين كسي بود كه اسالم آورد لبه همين دليل سميه. ساختند
در ســرآغاز و  ،نقطــه عطــف بــزرگ تــاريخي بــراي او لزنــدگي ســميه ،مهــم

  .گردد بامدادان فجر اسالم شروع مي
دارنـد،   اش دست از اسـالم برنمـي   و خانواده دانستند كه عمار بني مخزوم مي

طلبـي   جويي و مبـارزه  سازند و كافران نيز جز ستيزه بلكه آن را با قدرت آشكار مي
  .نيافتند چيزي در آن
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هـا را   تا آن ،دادند را به بدترين شكل شكنجه و عذاب مي آنان خاندان ياسر
هـا را بـه صـحرا     شـدند و آن  ها مشغول مـي  شان بيازمايند و به تنبيه آن به خاطر دين

ور بــود، بــه پشــت  شــعله بردنــد و در حــالي كــه زمــين از شــدت گرمــاگويي  مــي
انداختنـد و بـر روي او شـنهاي داغ     يرا بر روي زمين مـ  ل سميه. خواباندند مي
حتـي آه   ،گذاشتند، ولي هرگز از او هاي سنگين مي اش سنگ ريختند و بر سينه مي

 :گفت اَحد، اَحد و همان ذكري را مي: گفت او پيوسته مي. شنيدند اي نيز نمي و ناله
  .)1(آوردند در چنين حاالتي بر زبان مي ش كه ياسر و عمار و بالل

گذشـت كـه در معـرض     يـز هنگـامي كـه بـه ايـن خـانواده مـي       ن رسول خدا 
كـرد و   فرسـا بودنـد، چشـمانش را بـه سـوي آسـمان بلنـد مـي         هـاي طاقـت   شكنجه

  .»گاه شما بهشت است شكيبا باشيد كه وعده! اي خاندان ياسر«: فرمود مي
شنيد، با حالتي سرشـار از   را مي نيز هنگامي كه سخن رسول خدا  لسميه

دهـم   گـواهي مـي  : گفت اي راسخ مي و ثبات قدم و ايمان و عقيدهاستواري عقيده 
  .كه تو رسول خدايي و وعدة تو راست است

طعم ايمان و شـيريني آن را چشـيد، و مـرگ را در برابـر      لو اينچنين سميه
اهميـت و نـاچيز شـمرد و قلـب بـزرگش تسـليم حـق گرديـد و سـتم           اش بي عقيده
اي از عقيـده و انـدكي از    هرگز نتوانستند ذره ها بر او تأثيري نداشت و آن ،ظالمان

  .ايمان او را سست نمايند
 لخواسـت كـه بـه سـميه     هم از همسرش تبيعت كـرد و او هـم مـي    ياسر

  .وعده داده بود برسند بپيوندد تا به آنچه كه رسول خدا 
 لاز زبـان سـميه   ،هنگامي كه ستمگران از شنيدن حتي يك كلمة كفرآميـز 

ش بـود  اي كـه در دسـت   بـا نيـزه   ل دشمن خدا بر سميه» جهلابو«مأيوس شدند، 
  .سوي پروردگارش شتافت ،لن و پاك سميهحمله برد و روح مؤم

. نخستين زن شهيد در اسالم و نمونة پاكي و كرامت و شجاعت و ايمـان اسـت  
كـرد و   او ضرب المثلي شد براي همگان، وي با تمام آنچـه داشـت فـداكاري مـي    

                                           
  ).383/  3(بنگريد به مستدرك حاكم در شناخت صحابه،  -)1(
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يرا شد و براي خشنودي حق تعالي تا پـاي جـان ايسـتادگي    مرگ در راه حق را پذ
  .كرد

  ل اسماء دختر يزيد بن سكن
  بانوي سخنور
دختر يزيد بن سكن بن رافع بن امري القيس بن عبداالشـهل بـن    لاو اسماء

  .حارث انصاري اويسي اشهلي است
بانويي روايتگر حديث و فاضل و مجاهدي جليل القدر، خردمند، دينـدار و در  

  .لقب داده اند» بانوي سخنور«سخنوري ماهر بود؛ تا آنجا كه او را 
اي رقيـق   از احساس لطيـف و بـا ذكـاوت و عاطفـه     لبا وجود آن كه اسماء

از مكتـب   ،برخوردار بود، اين دختر جوان مسلمان هم مثل ديگر دختـران مسـلمان  
مقام واالي گفت و هرگز از  با نامحرم به نرمي سخن نمي. نبوت فارغ التحصيل شد

... راسـتوا ... او زنـي شـجاع  . رفـت  آمد و زير بار ظلـم و ذلـت نمـي    خود فروتر نمي
  .باشد اي جالب در پهنة ميادين مختلف براي دختران مي مجاهد، و نمونه

نيز  بيعت كرد و پيامبر  با رسول خدا  ،در سال اول هجرت لاسماء
كه ،يعت كرد و آن آيه اين است اي كه در سوره ممتحنه آمده، با زنان ب بنابر آيه

$ ﴿ :خداي متعال فرمود pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# #sŒÎ) x8u™!% ỳ àM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# y7 uΖ÷è Îƒ$ t7ãƒ #’ n?tã β r& ω 
š∅ ø.Îô³ç„ «!$$ Î/ $ \↔ø‹x© Ÿω uρ z⎯ø% Îô£tƒ Ÿω uρ t⎦⎫ÏΡ÷“ tƒ Ÿω uρ z⎯ù= çFø)tƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& Ÿω uρ t⎦⎫Ï?ù'tƒ 9⎯≈ tFôγ ç6 Î/ 

…çμ uΖƒ ÎtIøtƒ t⎦÷⎫t/ £⎯Íκ‰ Ï‰÷ƒ r&  ∅Îγ Î= ã_ö‘ r&uρ Ÿω uρ šoΨŠÅÁ÷è tƒ ’ Îû 7∃ρ â÷êtΒ   £⎯ßγ ÷èÎƒ$ t6 sù öÏøó tG ó™ $#uρ 

£⎯çλm; ©!$# ( ¨β Î) ©!$# Ö‘θ àxî ×Λ⎧ Ïm§‘ ∩⊇⊄∪﴾ )12:  ةالممتحن.(     
چون زنان مؤمن آيند كه بر تو با ايمان بيعت كنند كه ديگر هرگـز   ،اي پيامبر«

قتل نرسـانند  و سرقت و زناكاري نكنند و فرزندان خود را به شرك به خدا نياورند 
هـا   كـه بـه آن  (ترا و بهتان نزنند و با تو در هيچ امر معروفـي  و ميان خود بر كسي اف

ها بيعت كن و بر آنان از خـدا آمـرزش و    مخالفت نكنند، بدين شرايط با آن) كني
 لبيعـت اسـماء   ايـن  . »كه خدا بسـيار آمرزنـده و مهربـان اسـت     ،غفران بطلب

هـاي سـيره آمـده     دختر يزيد با صـداقت و اخـالص بـود و آنگونـه كـه در كتـاب      
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، در دستش دو النگوي بـزرگ طـال   ص به هنگام بيعت با رسول خدا لاسماء
ترسـي كـه    دستبندهايت را درآور، آيا نمي ،اي اسماء«: به او فرمود بود و پيامبر 

  .»خدا النگويي از آتش به دست تو كند؟
را اجـرا   هم به سرعت و بدون چون و چرا، فرمـان رسـول خـدا     لاءاسم

  .)1(گذاشت كرد و آن دستبندها را درآورد و جلوي پيامبر
شــنيد و برخــي از  حــديث مــي از رســول بزرگــوار ،پــس از آن لاســماء

او بـود   ،تا از مسائل ديني آگاه گردد ،پرسيد مي ترين مطالب ديني را از پيامبر دقيق
آن  ،شـدن زن از حـيض را پرسـيد و شخصـيت او     روش پاك ل خدا كه از رسو

شرمي نداشت و لذا ابـن   ،چنان استوار بود كه در بارة رسيدن به حقيقت از پرسش
  :نويسد در باره او مي :عبدالبر

هـاي مربـوط بـه آنـان را بـا       پرسش ،به نيابت از طرف زنان مسلمان لاسماء
را  بـا رسـول خـدا    ،جـا گفتـاري از او  گذاشـت و در ايـن    در ميـان مـي   پيامبر 
  :آوريم مي

ها سـخن   من نمايندة گروهي از زنان مسلمان هستم كه همة آن اي رسول خدا،
خداي متعال تو را به طرف مردان و زنـان  . ... گويند و براي رأي من هستند مرا مي

زة ، مـا گـروه زنـان اجـا    از تـو پيـروي نمودنـد   ها به تو ايمان آوردنـد و   فرستاد، آن
نشين هستيم و احساسات جنسي مردان را بـرآورده   خروج از منزل را نداريم و خانه

كننـدة احساسـات مـردان و     برطـرف . بار داريم ،سازيم و فرزندان آنان را نه ماه مي
ها هستيم، حال آن كه مـردان بـه خـاطر حضـور در نمازهـاي       كنندة اوالد آن حمل

مسـلمانان و جهـاد در راه خـدا برتـري     هاي  جمعه و حضور در مراسم تشييع جنازه
كنـيم و   شـان حفاظـت مـي    يافته اند، و هرگـاه كـه بـراي جهـاد برونـد مـا از امـوال       

هـم   مـا  ،هـا  در اجر و پـاداش آن  اي رسول خدا،دهيم، آيا  اوالدشان را پرورش مي
  !شريك هستيم؟

آيــا ســخنان ايــن زن را كــه « :بــه يــارانش رو كــرده و فرمــود رســول خــدا 
  »ايي نيكو در بارة دينش پرسيد، شنيديد؟ه پرسش

                                           
  ).76/  2(االولياء، اصفهاني،  حلية -)1(
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  .اي رسول خدا،بلي : گفتند
كـه خـوب    ،اي اسماء برگرد و بـه زنـان همراهـت بگـو    «: فرمود رسول خدا 

بودن، مساوي اسـت بـا تمـام     كردن و با او همگام شوهرداري و رضايت او را جلب
  .»آنچه كه براي مردان است

گفـت بـه خـاطر آنچـه كـه       بير مـي كرد و تك در حالي كه هلهله مي لاسماء
ها هم به  از اين كه آن ل اسماء. به او بشارت داده بود، بازگشت رسول خدا 

نوعي در جهاد مشاركت دارند، قلـبش سرشـار از شـادي گرديـد؛ امـا شـرايط آن       
  .طلبيد روزگار هرگز چنين چيزي را نمي

هم و در سـال سـيزد   در جنگ يرموك كه پس از رحلت پيـامبر   لاسماء
هجري رخ داد، شركت جست و نقشي مؤثر در آن ايفـا كـرد؛ ايـن زن بـا غيـرت      

ها سخت جنگيدند، تا  اين« :آورده است يةوالنها يةدر البدا :آنگونه كه ابن كثير
  .»گيدندها زنان هم به سختي جن آنجا كه پشت سر آن

و زنان هـم از فراريـان جنـگ بـا چـوب و سـنگ       «: نويسد و در جايي ديگر مي
  :گفت دختر ثعلبه مي لة، و در اين حال خو»كردند تقبال مياس

بينـي؟ و نـه    گريزي بـه زودي دخترانـي اسـير نمـي     مي،اي كه از زنان تقوا پيشه
و زنان مسلمان هم در ايـن روز  «: و در فرازي ديگر آورد ،دختراني خردمند و قانع

ا كـه بـه عقـب    جنگيدند و شمار بسياري از روميان را كشتند و فراريـان مسـلمان ر  
  .»راندند گشتند به جلو مي برمي

با سپاه اسـالم همـراه خـواهرانش از     ،و در اين جنگ بزرگ، اسماء دختر يزيد
هـا   رساندند از جملـه اسـلحه و آب بـه آن    سپاهيان اسالم را كمك مي ،زنان مؤمن

  .دادند كردند و به آنان روحيه مي شان را مداوا مي دادند، مجروحان مي
فراموش كـرد   لور شد و شدت يافت اسماء شعله ،آتش جنگ هنگامي كه

كه زن است؛ تنها چيزي كه يادش آمد آن بود كه او زني مسلمان و باايمـان اسـت   
و به اندازة توان و طاقتش بايد جهاد كند، روبرويش جز ستون خيمه چيزي نيافت، 

رش آن را برداشت و به صفوف دشمن زد و از راست و چپ بر دشـمنان خـود يـو   
هـم در بـارة او آورده    :ابـن حجـر  . برد تا آن كه نه تـن از روميـان را كشـت    مي
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اسماء دختر يزيد بن سكن بود كه در جنگ يرمـوك شـركت داشـت و بـا     «: است
  .»مدتي زنده بود ،اش نه تن از روميان را كشت و پس از اين جنگ ستون خيمه

ان سـخت  از ميدان جنگ بيرون آمـد، همچـون ديگـر    لهنگامي كه اسماء
جراحت برداشت، مشيت الهي بر اين قرار گرفت كه او تا هفده سـال بعـد در قيـد    

او در تمـام مـدت عمـرش بـراي     . زندگي كند ،هجري ـ  حيات بماند و تا سال سي
  .همگان منشأ خير بود

كن بـاد      لرحمت خدا بر اسـماء  و جايگـاهش را نيكـو   . دختـر يزيـد بـن سـ
اي زيسـت كـه    او به گونـه . روايت كرده استكه براي ما احاديث زيادي  ،گرداند

و هرچه در توان داشت انجام داد تا . براي ديگر زنان در راه ياري حق درسي باشد
  .تا آن كه تماميت دين براي خدا باشد ،پرچم رفيع اسالم را به اهتزاز درآورد
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  ل ام سليم دختر ملحان
  زن مبلغ

د بن حرام بـن جنـوب بـن عـامر     او رميصاء ام سليم دختر ملحان بن خالد بن زي
بانويي بود كـه از جمـال و وقـار    . بن غنم بن عدي بن نجار انصاري خزرجي است

بهره فراوان داشت و اخالق نيك را افزون بـر همـة    ،به خرد و رأي استوار ،آراسته
سرمشقي براي دختران شـد،   ،اين خصال دارا بود؛ تا آنجا كه سرگذشت پاكيزة او

  .ستايند و همگان او را مي
به خاطر اين صفات بزرگ است كه پسر عمويش مالك بن نصـر بـا او ازدواج   

  .كرد و او نيز برايش أنس را به دنيا آورد
مـردم را فـرا خوانـد،     ،بـه توحيـد   همين كه نور نبوت تابيدن گرفت و پيـامبر 

همـراه   ل ام سـليم . با شتاب به اسـالم گرويدنـد   ،خردمندان و اهل فطرت پاك
. شوند يعني انصـار، اسـالم آورد   داران در اسالم محسوب مي كه از سابقه ،آن دسته

. هـا جـدا بـود    همگـان نشـد و از آن   ،پرست زمـان خـويش   او هرگز با جماعت بت
مالـك  . هنگامي كه اسالم آورد، در آغاز شوهرش مالك مقابل او ايستادگي كرد

: شد، با خشـم گفـت  آوردن او آگاه  وقتي پس از سفر به خانه بازگشت و از اسالم
 ام ديـن نشـده   كه بـي  :با يقين و ثبات پاسخ داد ل ؟ و ام سليماي دين شده بيآيا 

  .ام اما ايمان آورده
ن أأشهد  :و بگويد ال اهللاإله إال  أشهد أن :و سپس به أنس تلقين كرد كه بگويد

پسـرم را بـر   : گفـت  كرد و پـدرش بـه او مـي    وأنس هم چنين مي .محمداً رسول اهللا
ام؛ بلكه به او علم  من او را فاسد نكرده: گفت لام سليم. يه من به فساد نيندازعل
احساسـات پـر    ،در اين هنگام مالـك بـن نصـر   . نمايم آموزم و او را تهذيب مي مي

هاي محكم همسرش و اسـتواري او   گيري تحريك شد و در مقابل موضع ،گناهش
كـه بـه او بگويـد متحيـر و      اي نداشت كرد، چاره ش، ايستادگي ميبر عقيدة جديد

گردد تـا ايـن كـه او از ديـنش دسـت       هدف از خانه خارج خواهد شد و بازنمي بي
تـر بـود    اش كه از صـخره هـم قـوي    و در اين هنگام مالك از همسر بااراده. بردارد

گـواهي  ( .»ن محمداً رسـول اهللا إال اهللا وأشهد أ لهإن ال أشهد أ« :گويد شنيد كه مي
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  دهـم كـه محمـد    گـواهي مـي   و ،جز اهللا معبود برحقـي نيسـت   :بر اينكهدهم  مي
  ).فرستاده وي است

. مالك هم غضبناك از خانه خارج شد، دشمنش او را ديد و مالـك را كشـت  
 شدن همسرش آگاه شد، به اين گفته بسنده كرد از كشته لهنگامي كه ام سليم

را رهـا سـازد و   ام  انس را از شير نخواهم گرفـت تـا ايـن كـه سـينه      كه بدون شك
  .به من دستور بدهد كنم تا اين كه انس ازدواج نمي
ــس ــزد پيــامبر بزرگــوار      لاُم ان ــت و خواســت  بــا خجالــت ن كــه  رف
. انس مانند خادمي نزد معلم بشـريت كـه خيـر تمـام اسـت، بمانـد       ،اش جگرگوشه

شادي درخشيدن  لپذيرفت، به اين دليل از چشمان ام سليم حضرت رسول 
  .گرفت

كردند و از مـادرش بـا اعجـاب و     صحبت مي   بسيار از انس بن مالك مردم
ابوطلحه خبر را شنيد و قلبش از عشق و اعجاب پـر از شـادي   . نمودند تقدير ياد مي

پيشقدم شـد و مهريـه بسـياري نيـز پيشـنهاد       ل واج با ام سليمدگشت، و براي از
د و آن زماني بود كـه ام  زده شد و زبانش بسته مان اما ناگهان ابوطلحه شگفت. كرد
: همه چيز را به خـاطر عـزت و عظمتـي كـه داشـت رهـا كـرد و گفـت         لسليم

دانـي اگـر در ميـان     آيا نمـي  ،اي ابوطلحه. شايسته نيست كه با مشرك ازدواج كنم
  .سوزند ها مي بتكده خود آتشي برافروزيد، همه بت

را كه ديده ابوطلحه احساس دلتنگي شديدي نمود، برگشت در حالي كه آنچه 
بازگشت و به  ،اش روز بعد كرد، و اما به خاطر عالقة صادقانه و شنيده بود باور نمي

تـري را داد، شـايد كـه نظـر ام      وعـدة مهريـة بيشـتر و زنـدگي مرفـه      ل ام سليم
مبلـغ خردمنـد و    لتغيير كند و ازدواج با او را بپـذيرد؛ امـا ام سـليم    لسليم

 –كردنـد   گري مي مقابل ديدگانش جلوه نيويد كه مال و مقام و جواني –باهوش 
  .تر است هاي مادي قوي از تمام نعمت ،كرد كه دژ اسالم در قلبش احساس مي

مانند تـو كسـي نيسـت؛ امـا تـو مـردي        ،اي ابوطلحه«: پس با ادب فراوان گفت
: طلحـه گفـت  » كافري و من زني مسلمانم و صالح نيست كه من با تو ازدواج كنم

ام  .طال و نقـره : نياي من چيست؟ گفتد :گفت لاسماء. خواهي تو دنيا را نمي
خواهم كه مسلمان  خواهم و نه نقره، بلكه از تو مي من نه طال مي: گفت لسليم
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بايـد از رسـول   : گفـت  لاز كه اسالم را بخواهم؟ اسـماء : ابوطلحه گفت. شوي
ايشـان   بـا يـارانش نشسـته بـود، نـزد      ابوطلحه در حالي كه پيـامبر . بطلبي خدا 
: را ديـد خطـاب بـه اصـحابش فرمـود      ابوطلحـه   هنگامي كه حضـرت . رفت

» درخشــد ابوطلحــه در حــالي نــزد شــما آمــده كــه نــور اســالم در چشــمانش مــي «
 شـرط ازدواج خـود قـرار   ل آنچه را كه ام سـليم   آمد و به پيامبر ابوطلحه

  .اده بود، باز گفتد
طلحه چون تو كسـي پاسـخ رد   به خدا سوگند اي ابو: (در روايت ديگري است

شود؛ اما تو مردي كافر هستي و من زني مسلمان هسـتم و بـراي مـن     به او داده نمي
اگر اسالم بياوري، همان مهرية من است و چيـزي  . روا نيست كه با تو ازدواج كنم

  ).خواهم ديگر از تو نمي
ام . را لرزاند و وجـودش را لبريـز سـاخت     اين كلمات اعماق جان ابوطلحه

گـر نيسـت    زنـي عشـوه   لام سليم. قلب او را كامالً تسخير كرده بود لسليم
كه در برابر اين همـه شـيفتگي سـر تسـليم فـرود آورد، بلكـه زنـي عاقـل بـود كـه           

همسري بهتر از او بـراي خـود و      ساخت، و آيا ابوطلحه وجودش را استوار مي
  !!مادري براي فرزندانش خواهد يافت؟؟

من هـم  «كرد كه  مي فهميد جز اين كه بر زبانش جاري ميچيزي ن ابوطلحه
 .»ن محمداً رسول اهللاأشهد أال اهللا وإله إن ال أشهد هستم، أبر آنچه تو عقيده داري 

  .»فرستاده وي است  محمد و ،گواهي ميدهم جز اهللا معبود برحقي نيست«
كرد و با احساس خوشبختي فـراوان گفـت    رو به پسرش انس لام سليم

ابوطلحـه  . برخيز اي انـس : را هدايت كرد، گفت  ابوطلحه ،خدا به دست او كه
  .اش اسالم بود با ام سليم ازدواج كرد در حالي كه مهريه

مـن زنـي   «حديثي روايـت كـرده اسـت كـه      به همين خاطر هم ثابت از انس
  .)1(»آوردن بود ام سليم نديدم كه مهرش اسالم ازترربزرگوا

زندگي زناشويي را بر پايه اصول و مبـاني اسـالمي    با ابوطلحه لام سليم
  .كند استوار كرد، اصولي كه براي زن و مرد آرامش و سعادت را تضمين مي

                                           
  .، از طريق جعفر بن سليمان از ثابت از انس)114/  6(سائي، سنن ن -)1(
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اي اسـت كـه نسـبت بـه حقـوق زناشـويي بـه         نمونة همسر شايسته لام سليم
كرد؛ همانطور كه نمونة مادري بامحبـت و مربـي فاضـل و     بهترين وجهي عمل مي

وارد  لبه دست همسر عاقلش ام سـليم   دين ترتيب ابوطلحهب ،مبلغ دين بود
 لمكتب ايمان گشت و از چشمة نبوت تا آنجا كه همسر گرامي براي ام سـليم 

  .شد، سيراب گشت
كه براي ما رفتار ابوطلحه با كتاب خدا و  ،دهيم گوش مي اكنون به انس

از نظر  طلحهابو: گويد كند، او مي چگونگي عمل به دستورات آن را روايت مي
در آسيابي در مقابل  ،ه اويثروتمند بود و بهترين سرما ،مالي از تمام انصار مدينه
اي كه در آنجا بود  داخل آنجا شد و از آب پاكيزه مسجد بود، رسول خدا 

s9 (#θ⎯﴿ :نوشيد، وقتي كه اين آيه نازل شد ä9$ oΨ s? §É9 ø9$# 4©®L ym (#θ à)ÏΖè? $ £ϑ ÏΒ šχθ ™6ÏtéB 4 ﴾ 
شما هرگز به مقام نيكوكاران و خاصان خدا نخواهيد رسيد، «) 92 :مران آل ع(

 در راه خدا انفاق ،بسيار محبوب استداريد و  مگر آن كه از آنچه دوست مي
در  ،خداي عزوجل: برخواست و گفت اي رسول خدا،ابوطلحه بر. )1(»كنيد

اهيد رسيد، شما هرگز به مقام نيكوكاران و خاصان خدا نخو«: فرمايد كتابش مي
داريد و بسيار محبوب است در راه خدا انفاق  مگر آن كه از آنچه دوست مي

كه » همين آسيابم است«و آنچه را كه من بيشتر از همه دوست دارم . »كنيد
نزد حق تعالي  اي برايم اي در راه خداست؛ اميدوارم عمل خيري و ذخيره صدقه

  :فرمود ول خدا رس. خواهي بفرما هرچه مي باشد، اي رسول خدا
اي  آفرين، آفرين، اين درآمدي پرسود است، آنچه را كه در بارة اموالت گفته«
آن مـال را    ابوطلحـه . »اي بينم كه آن را بـراي خويشـانت قـرار داده    ام مي شنيده

  .)2(ميان نزديكان و پسر عموهايش تقسيم كرد
ي بزرگي آورد، كه با آمدنش شاد ،خداوند اين زن و شوهر را به فرزند پسري

مايـه شـادماني هـردو گرديـد و بـه او و حركـات و        ،كرامت بخشـيد و ايـن فرزنـد   

                                           
  .سورة آل عمران 92بخشي از آيه  -)1(
و مسـلم در زكـات بـاب    ) 126/  2(آن را در باب زكات بر نزديكان آورده است،  بخاري -)2(

  .998/ برتري فقه و صدقه بر نزديكان و همسر به شماره 
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اي داشت كـه بـا آن    پرنده ،كودك. ناميدند» ابو عمير«او را . سكناتش خو گرفتند
كـه از   اندوهگين شد و گريسـت، رسـول خـدا     ،كرد، وقتي پرنده مرد بازي مي
با اين بلبـل چـه    ،ابوعمير«: كرد و فرمود يگذشت او را ديد با او شوخي م آنجا مي

 خواست خدا بود كه آن دو نفر را بـه داشـتن كـودكي امتحـان كنـد،      )1(»كني؟ مي
سپس ابوعمير بيمار شد و پدر و مادر، هـردو مشـغول او شـدند، هرگـاه پـدرش از      

پرسيد، و تا  گشت، پس از سالم به اهل خانه در بارة سالمتي پسرش مي بازار بازمي
  .گرفت ديد آرام نمي و را نميا

و مادر مؤمن و ... در مسجد بود كه كودك جان سپرد  روزي اباطلحه
ك را در بسترش پوشاند و صبور وي با آرامشي زيبا با اين حادثه روبرو شد و كود

$﴿ :گفت مي ¯ΡÎ) ¬! !$ ¯ΡÎ)uρ Ïμ ø‹s9Î) tβθãè Å_≡u‘﴾ .در  با ابوطلحه: و به خانوادة خود گفت
  .موضوع را به وي بگويم ،سخن مگوييد تا من خود بارة پسرش

هاي چشم خود  اشك ل به خانه بازگشت، ام سليم  هنگامي كه ابوطلحه
طبق معمـول    را پاك كرد و با نشاط به استقبال همسرش آمد و دوباره ابوطلحه

  .پسرش آرام گرفته است: به او گفت ل كند؟ و ام سليم پسرم چه مي: پرسيد
ان كرد كه فرزندش سالمتي خود را بازيافته، پس شادمان شد و گم ابوطلحه

نزديك او شد و بـا محبـت    ل فرزندش رفت، ام سليم آرام و قرار گرفت و نزد
اي بـه او داد، آنگـاه غـذايي خوردنـد و بـا شـوهرش بـه بهتـرين وجهـي كـه            هديه

ده و عطر شايسته بود رفتار كرد، و زيباترين لباسش را پوشيد و خود را آرايش نمو
  .زد، با آن كه مصيبت زده بود

د كه به خواب راحتي رود و ام سليم عزادار، ابوطلحه را آرامش داد و اجازه دا
  .از آن كه خبر مرگ فرزندش را به او نداده است ،بود خوشحال

  :گفت لشب كه به آخر رسيد، ام سليم

                                           
و مسـلم در ادب،  ) 109/  7(شارويي با مردم آورده است، ها را در ادب، باب گ بخاري آن -)1(

و ابوداود به شـماره   2150/ باب استحباب كام كودك را هنگام والدت بازكردن به شماره 
  .در ادب 4969
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هـا   ه شـده از آن هـا عاريـه داد   اي قومي را كه آنچه به آن اي ابوطلحه، آيا ديده
  توانند مانع پس گرفتن آن عاريه شوند؟ ها مي بگيرند، و آيا آن
  .خير: اباطلحه گفت

ها فشـار بياورنـد كـه ايـن      گويي هرگاه كه بر آن پس تو چه مي: گفت ام سليم
  برده اند، نزد خود نگه دارند؟ عاريه را پس از اين كه از آن سود

  .انصاف ندارند: گفت
اي از جانب خدا بـود كـه او را گرفـت، پـس از او      ت عاريهپسر: ام سليم گفت

  .دست بردار
مرا رها كن، بـا ايـن   : ابوطلحه نتوانست اعصابش را كنترل كند و با خشم گفت

  !!خبر از پسرم مرا ناراحت كردي؟
. يافت گفت و وجودش آرامش مي كرد و حمد خدا مي اما پيوسته استرجاع مي
و به آنچه روي داده بود او را خبـر داد؛ رسـول   رفت  صبح فردا نزد رسول خدا 

  .»مبارك باد بر شما شبي را كه سپري كرديد«: فرمود خدا 
باردار بود، هنگامي كه وي به   به عبداهللا بن ابوطلحه ل در آن وقت ام سليم

اي رسـول  : فرستاد و گفـت  سوي رسول خدا  دنيا آمد، مولود را همراه انس
خرمـا   زندي به دنيـا آورده، در ايـن زمـان رسـول خـدا      ديشب فر  ام سليم ،خدا
 ،اي رسول خـدا : گفتانس. كردند شيرينخوردند، كام كودك را با خرما  مي

  .)1(او عبداهللا است: فرمود. نامي بر او بگذاريد
گويد كه آن پسر را در حالي كه هفت فرزند پسـر   يكي از رجال سند مي بةعبا
  .)2(ن را ختم كرده بودندها قرآ ديدم كه همگي آن ،داشت

اي كه در بارة اين زن و شوهر مـؤمن رخ داد آن بـود كـه     از جمله امور شايسته
اي نازل فرمود قرآنـي كـه بـه وسـيلة آن مـردم       آيه ،ها خداوند در قرآن در بارة آن

                                           
ــه طــرق حــديث متعــدد و آن در طبقــات ابــن ســعد اســت،    -)1( و ) 432و  431/  8(بنگريــد ب

. و مسـلم در فضـائل صـحابه آورده اسـت    ) 215/  6(در اول عقيقه آورده است،  :بخاري
و ) 196/  3(و امام احمد هم آن را آورده اسـت،   2144به شماره  باب فضائل ابي طلحه(
)3  /287.(  

  .و رجال حديث هم موثق است) 434/  8(آن را ابن سعد در طبقات آورده است،  -)2(
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: آمد و گفت مردي نزد رسول خدا : گويد مي  ابوهريره. خدا را عبادت كنند
ما چيزي جز آب نداريم و ديگري هـم همـان    :فرمود پيامبر تابم،  من گرسنة بي

كسـي كـه او را ميهمـان    «: گفت رسول خدا . و همگي همان را گفتند. را گفت
مـن  : گفـت  مردي از انصار ايستاد بـه نـام ابوطلحـه   . »كند، رحمت خدا بر او باد

چيـزي  آيـا  : گفـت ) لام سليم(ميزبان او هستم، مسافر را با خود برد و به زنش 
: گفت ابوطلحه. ام چيز ديگري ندارم جز غذاي بچه: گفتلداري؟ ام سليم

زمـاني كـه ميهمـان مـا وارد شـد بـه او چنـان        . او را بخوابـان بچه را سرگرم كـن و  
خوريم و چون او دست به سفره دراز كرد، تـا   كه انگار ما هم غذا مي ،وانمود كن

سـت و آن را خـاموش كنـي، او نيـز     غذا بخورد، برخيز به بهانة آن كه چراغ را در
سپس نشستند و ميهمـان غـذا خـورد و آنـان شـب را گرسـنه بـه صـبح         . چنان كرد

 آوردند، سپيده دمان براي نماز صبح در مسجد حاضر شدند و نزد رسـول خـدا   
  .»حق تعالي از فالني و همسرش خشنود گشت«: رفتند؛ ايشان فرمود

تان به  كردار و شنيدة شما با ميهمان خداوند از«: در روايت ديگري آمده است
كه خداوند عزوجل در شأن اين  و در حديثي ديگر آمده است» شگفتي درآمد

šχρãÏO﴿: آيه را نازل فرمود ÷σãƒ uρ #’n?tã öΝÍκÅ¦àΡr& öθ s9uρ tβ% x. öΝÍκÍ5 ×π |¹$ |Á yz﴾)1( ) حشر
ن مقدم باشد، آنها را بر خودشا]  مبرم[هر چند در خودشان احتياجى و« ).9/ 
  .»دارند مى

از شادي نتوانست خود را نگهدارد و به شتاب نزد همسـرش رفـت     ابوطلحه
ها در  تا قلب او را شاد كند و چشمش روشن گردد به آنچه كه خداوند در باره آن

  .قرآن نازل فرموده است
بسـنده نكـرد،    ،در انتشار دعوت اسالم بـه بيـان و سـخن    ل هيچگاه ام سليم

در روز جنـگ  . بود تا با شجاعان مسلمان در جهادشان شركت كنـد  بلكه عالقمند
هـاي   ور ساختن احساسات حماسـي در قلـب   اي را در شعله جايگاه دالورانه ،حنين

آمـادة دفـاع    او هميشه. مجاهدان داشت و به مداواي مجروحان جنگ نيز پرداخت
لم در صحيحش اين مطلب را مس. شد كرد، روبرو مي بود و با هركه به او حمله مي

                                           
  ).188 / 12(و شرح مسلم از نووي، ) 245/  8(بنگريد به طبقات  -)1(
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كـه ام سـليم روز جنـگ حنـين      :به سند صـحيح آورده انـد   ،و ابن سعد در طبقات
ايـن ام سـليم اسـت كـه      !اي رسول خـدا «: گفت  خنجري را برداشت، ابوطلحه

اگـر مشـركي بـه مـن نزديـك       ،اي رسول خدا: گفت لام سليم. خنجري دارد
  .»كنم گردد، به وسيلة اين خنجر  شكمش را پاره مي

ــ كــه  ام ســليم و زنــاني از انصــار همــراه رســول خــدا  : گويــد مــي سو ان
  .)1(كردند دادند و مجروحان را مداوا مي بودند و به جنگجويان آب مي ،جنگيد مي

اي  بـه هـيچ خانـه    پيـامبر  . منزلتي باال داشت نزد رسول خدا  ل ام سليم
بهشـت بشـارت داد و    او را بـه  پيامبر . )2( سليمشد؛ مگر خانة ام  سرزده وارد نمي

هايي را شـنيدم، گفـتم ايـن صـداي كيسـت؟       داخل بهشت شدم، و زمزمه« :فرمود
  .)4(»دختر ملحان مادر انس بن مالك است )3(اين رميصاء: گفتند

تو همسري شايسته و . كه تو شايستة آن هستي،بهشت گوارايت باد اي ام سليم 
 ،رت را بـه بزرگتـرين مكتـب   مبلغي دانا و مادري معلم و حافظ هستي چرا كـه پسـ  

يعني مكتب نبوت درآوردي و او نيز در ده سالگي مقـام بـااليي يافـت و بعـدها از     
  ... .بهشت گوارايت باد... بزرگترين علماي اسالم شد، بهشت گوارايت باد

                                           
  ).188/  12(و شرح مسلم از نووي، ) 245/  8(بنگريد به طبقات  -)1(
كه ام سليم و خواهرش ) 10/  16(نووي رحمه اهللا در شرح صحيح مسلم ذكر كرده است،  -)2(

دانسـتند   جـايز مـي   با ايشان يا از جهت شير و يا نسب محرم بودند و حضـرت  $ام حرام 
در بـارة آن جـواز دخـول محـرم بـر      : و علما گفته اند ندداخل نشوكه در خلوت آن دو هم 

شدن مرد بر زن بيگانه اگرچه مـرد صـالحي    محرمش و در آن اشاره شده است به منع داخل
  .باشد

  .در برخي عبارات غميصاء -)3(
و /  4456/ بـه شـماره    لدر فضائل صحابه آورده است، باب فضائل ام سـليم  :مسلم -)4(

  .آورده است ئل اصحاب نبي در فضا :آن را بخاري 
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  ل ام حرام دختر ملحان
  شهيدة دريا
مر بـن  دختر ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عـا  ل او ام حرام

  .غنم بن عدي بن نجار انصاري نجاري مدني است
و همســر  خــادم رســول خــدا   ، و خالــة انــس بــن مالــك ســليم خــواهر ام

ليم و حـرام   . اسـت   صحابي بزرگـوار عبـاده بـن صـامت     ب و بـرادرانش سـ 
 كساني كه در بدر و اُحد حضور داشتند و در جنگ بئرمعونه شهيد شدند، و حـرام 

 بـه   « »ةفزت و رب الکعب«:گفـت  اي به پشتش خورده بود مـي  هدر حالي كه نيز
  .»خداي كعبه كه رستگار شدم

بيعـت كـرد    از بزرگترين زناني بود كه اسالم آورد و با پيامبر  ل ام حرام
و غيـره   او احاديثي را روايت كرده است و از او انس بن مالك. و هجرت نمود

  .نيز حديث روايت كرده اند
 ،كرد اش با او ديدار و گفتگو مي هنمود و در خان را تكريم مي او رسول خدا 

يـا از طريـق   . رفتنـد  به شمار مي اي رسول خدا،ه هخال او و خواهرش ام سليم هردو
كـه در خلـوت بـر آن دو     ،حـالل بـود    شير يا از طريق نَسب، لذا براي حضـرت 

  .)1(»وارد شود
  :گويد مي  انس بن مالك

حـرام نبـود    ام ام رد شد و كسي جز مـن و مـادرم و خالـه   بر ما وا رسول خدا 
، پس با ما نماز گذاشت در حالي كه وقت »برخيزيد تا با شما نماز بگذارم«: فرمود
  .)2(نبود نماز

از خدا خواسته بود كه با جنگجويان مجاهدي كه از طريـق دريـا    لام حرام
هـا بـه    دادن آن سـوق هـا و   براي نشر دعوت دين و رهايي بندگان از بنـدگي انسـان  

خداوند هم دعاي او را مستجاب كرد . عبادت خداي واحد رفته بودند، همراه شود

                                           
  ).10/  16(در شرح امام مسلم، ) ره(بنگريد به قول نووي  -)1(
  .990/ به شماره  فلةامام مسلم در صحيحش در بارة مساجد باب جواز جماعت در نا -)2(
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 بـن  ةعبـاد  ،اي كه با صـحابي جليـل القـدر    و آرزويش را برآورده ساخت، به گونه
  :گويد مي أنس. ازدواج كرد و با او در غزوة قبرس حضور يافت  صامت

دختـر ملحـان رفتـه و     بـه ديـدار ام حـرام   رفت،  هرگاه به قباء مي رسول خدا 
بـود، روزي رسـول     همسر عباده بن صامت ل خورد و ام حرام آنجا غذا مي

 تا سر پيامبر ، نشست ل تا با او غذا بخورد، پس ام حرام،نزد او رفت خدا 
  .هنگامي كه بيدار شد تبسم فرمود ،خوابش برد ، رسول خدا )1(را روغن بمالد
  براي چه خنديديد؟  اي رسول خدا،: گفت لام حرام
كه جنگجويـان در راه خـدا بودنـد     ،گروهي از امتم بر من عرضه شدند: فرمود

  .ها شوند، چون پادشاهان بر تخت سوار بر موج دريا مي
هـا قـرار    از خدا بخواه كه مرا هم جزء آن  ،اي رسول خدا: گفت لام حرام

  .بدهد
خوابيدند، هنگامي كه بيدار شدند براي او دعا كرد و سپس دوباره   حضرت

  چه چيزي باعث خندة شما شد؟ ،اي رسول خدا: گفت لام حرام. خنديد مي
گروهي از امتم بر من عرضـه شـدند كـه جنگجويـان در     : فرمود رسول خدا 

  .»ها شوند چون پادشاهان بر تخت راه خدا بودند، سوار بر موج دريا مي
  .ها قرار بدهد كه مرا از آن ،بخواه ، از خدا اي رسول خدا: گفت لام حرام
  .»ها هستي تو همراه نخستين گروه آن«: فرمود
  :گفت  بن مالك انس

هنگامي كه . به اين جنگ رفت ،شوهرش  بن صامت با عباده ل ام حرام
اين چهارپـا او را   ،اجازه جنگ در دريا داده شد، سوار چهارپايي شده و در جنگ

ر اين غزوه كه به غزوه قبرس معروف است، كشـته و  د او ،به زمين زد و كشته شد
همانجا به خاك سپرده شد و فرماندهي آن سپاه بر عهدة معاويه بن ابـي سـفيان در   

و ام  .)3(اتفـاق افتـاد    هــ  27و ايـن مـاجرا در سـال    . )2(بـود   دورة خالفت عثمـان 
                                           

رفتند يا از لحاظ شير يا از لحاظ  هاي پيامبر به شمار مي هردو خاله ب ام حرام و ام سليم -)1(
  )م. (نَسب

در امارت بـاب   :و مسلم) 72/  8(در تعبير آن باب رؤياي روز آورده است،  :بخاري -)2(
  .1912/ فضل جنگ در دريا به شماره 

  .223/  8، ةبفي تمييز الصحا ةباصا -)3(
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ديـن   كه آنچه داشت خالصانه براي رواج ،يكي از آن زنان باوفايي بود لحرام
  .بخشيد و هدفي جز رضاي خداوند نداشت توحيدي مي

  بانوي شهيد ل ام ورقه
ام ورقـه  «اش  او دختر عبداهللا بن حارث بن عويمر بن نوفل انصاري كه به كنيـه 

ام : شـد  مشهور است و گاهي نسبت به نياي بزرگش بـه او گفتـه مـي   » دختر عبداهللا
هـا   تـرين آن  بـا فضـيلت   ا زخود و وي از بزرگوارترين زنان زمان ،دختر نوفل ورقه

كـه برخـي از مواقـع او را مالقـات      بوده اسـت و بـه همـين خـاطر رسـول خـدا       
  .داد را مي ةبه او لقب شهيد ،كرد مي

غيرت ديني داشت و براي مـرگ در راه خـدا بـه خـاطر اعـتالي       لام ورقه
همـراه بـا    از ارزش و پـاداش جهـاد   ،او به دليـل آن كـه  . كلمة اهللا بسيار مشتاق بود

در  مردان محروم نشود و به پاداش مجاهدان نايل آيد، هنگامي كه رسول خـدا  
  :جنگيد، به ايشان گفت جنگ بدر مي

همراه خودتان را بدهيد تا جراحات شما را مداوا كنم و از  ،به من اجازة خروج
  .تا شايد خداوند به من اجر شهادت را هديه كند ،تان پرستاري نمايم بيماران
  :به او فرمود پس پيامبر س
كه تو هم مانند شـهيدان   ،ات بمان دهد، در خانه خداوند به تو اجر شهادت مي«
  .)1(»هستي

خوانـد و بـه همـين خـاطر      آوري كـرده و مـي   قرآنكريم را جمـع  ل ام ورقه
ني بـراي او قـرار   اش قرار گيرد و مؤذ به او دستور داد كه پيشواي خانواده پيامبر 

  .ذان بگويداو آ داد تا براي
آورده  ل قـه از ام و ر  ثي از عبدالرحمن بـن خـالد   در مسند و سنن حدي

داد  اش مالقات كـرد و بـراي او مـؤذني قـرار     او را در خانه كه رسول خدا  ،شد
را كه پيرمردي بود،  موذن ام ورقه: گفت عبدالرحمن . ذان بگويدكه براي او آ

كـه در آن نمازهـاي    ،هاي خدا شد اي از خانه هورقه خان بدين ترتيب خانه ام. ديدم

                                           
 2(االولياء از اصـفهاني،   حليةو ) 289/  8(از ابن حجر،  بةفي تمييز الصحا بةبنگريد به اصا -)1(

 /163.(  
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قـه بـه   ه البته هر زن مؤمني ماننـد ام ور كبراي او فخري بود . گشت پنجگانه برپا مي
  .)1(كند مي آن مباهات
و كنيـزي  داشـت و غـالم    بر همين حال شعائر الهـي را پـاس مـي    ل ام ورقه

اي پس از مـرگش قـرار   ها را بر كرد و آزادي آن ه ميها را ادار كه امور آن داشت
صــبح كــه شــد عمــر بــن . او را بيهــوش كــرده و كشــتند ،روزي آن دو. داده بــود
ام را ديشـب   خالـه  ،صداي قرائت قـرآن ام ورقـه   ،به خدا سوگند: گفت خطاب
ــه. ام شــنيده او را پيچيــده در  ،اش شــد چيــزي نديــد؛ ولــي درون اتــاق  داخــل خان
بـا  : هنگامي كه فرمـود  ،است گفتر رسول خدا : اي مشاهده كرده گفت ملحفه

  .)2(را مالقات كنيم ةما بياييد تا اين شهيد
را اعـالم كـرد و    ل قـه باالي منبر رفت و خبـر شـهادت ام ور   سپس عمر

سـپس از آن  . هسـتم آن دو را بياوريـد  ] كنيز و غالم[من مسؤول آن دو نفر : گفت

                                           
در كتابش اعالم الموقعين عن رب العالمين نقل كرده است كه ايـن سـنت    :امام ابن قيم -)1(

در استحباب نماز زنان بـه جماعـت نـه انفـرادي بـه       –صحيح را برخي مذاهب رد كرده اند 
هـا   شود قومي كه زني به آن رستگار نمي«: كه فرمودند خاطر شباهت به گفتة رسول خدا 

ليل است كه وارد شده در واليت و امامت و قضاوت و امـا روايـت و   و اين د» دستور بدهد
شود و جاي تعجب دارد كه كسي مخالفـت   شهادت و فتوي و امانت كه داخل اين امر نمي

كند با اين سنت جايز دانسـته شـده بـراي زن كـه امـور مسـلمين را قضـاوت كنـد، چگونـه          
ر ايـن حالـت زنـان مسـلمان ديگـر      ها باشد و هرگز د رستگار شوند و آن زن حاكمي بر آن

  !موفق نخواهند بود كه تحت رهبري زني باشند؟
اين سـنت صـحيح را رد   ، احاديثي را كه منكران، ذكر كرده است در همان منبع :ابن قيم

هـا را   كرد و بـين آن  زنان را در بارة نوشتن هدايت مي لكنند، آورده است كه عايشه مي
  .داد آشتي مي
و : (گفته است :كرد و در اين باره ابن قيم آشتي ميان زنان اقدام ميدر باره  لام سلمه

اگر نماز را به جماعـت  «كند كه  كلي باشد كفايت مي اگر در بارة اين مسأله قول رسول 
بنگريـد بـه اعـالم المـوقعين عـن رب      » بخواني بيست و هفت بار بر نماز فرادي برتـري دارد 

  ).357/  2(، )العالمين
 8(و طبقات ابن سـعد،  ) 63/  2(االولياء از اصفهاني،  حيلةو ) 289/  8(از ابن حجر،  بةاصا -)2(

 /278.(  



   

  
    

  

 

 ﴾157﴿   گان مكتب نبوت زنان تربيت يافته

عمـر بـر كشـتن و بـه     ها به قتـل اعتـراف كردنـد و حكـم      ماجرا را پرسيد و آن ،دو
كـه در مدينـه دار   ،اين دو تن نخستين كساني بودنـد  . ها قرار گرفت داركشيدن آن

  .زده شدند
خوانـد و   قـرآن مـي  . را بيامرزد و به او خير جزيل عطا فرمايد لقهروخدا ام 
كرد، و پيشـوايي بـراي زنـان عصـرش بـود و جهـاد را بـراي         آوري مي آن را جمع

خداوند دعـاي او را اسـتجابت   . شمرد در راه خدا نيكو ميرسيدن به اجر مجاهدان 
  .كرد و او را به اجر مجاهدان رساند

  ل اسماء بنت عميس
  بانويي كه دو هجرت كرد

بن معد بن تميم بن حارث بن كعـب بـن مالـك بـن      بنت عميس لاو اسماء
ل اش ام عبداهللا و يكي از چهار خـواهر بـا ايمـاني اسـت كـه بـه رسـو        قحافه و كنيه

  .ايمان آوردند  اخد
  :در اين باره فرمود پيامبر 

ــد از  « ــان عبارتن ــا ايم ــواهر ب ــار خ ــماء  : چه ــلمي و اس ــه، ام فضــل، س  )1(»ميمون
اسـالم   ،شـوند   پيش از اين كه مسلمانان داخل خانة ارقـم بـن ارقـم    لاسماء
بـود كـه   » صـاحب دو بـال  «  او همسر صحابي شجاع جعفر بن ابي طالـب . آورد

  .مفتخر ساخته بود ،او را به اين لقب ص رسول خدا
سالم بر تـو اي  «: فرمود كرد مي هرگاه كه به عبداهللا بن جعفر سالم مي پيامبر 

  .)2(»)صاحب دو بال(پسر 
بـه    از اولين مهاجراني بود كه با همسرش جعفر بـن ابـي طالـب    لاسماء

ز همـان  رد، و طعم سخت غربت و اندوه را چشيد و شـوهرش نيـ  كحبشه مهاجرت 

                                           
 8(و طبقات ابن سعد، ) 266/  8(از ابن حجر عسقالني،  بةفي تمييز الصحا بةبنگريد به اصا -)1(

 /278.(  
رده آو) 4  /209(، بـاب مناقـب جعفـر بـن ابـي طالـب       بخاري در فضائل صحابه نبي  -)2(

  .است
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سـخنراني كـرد و سـخت او را منقلـب      ،كسي بود كه مقابل نجاشي پادشـاه حبشـه  
  .ساخت

عبـداهللا و  : سه پسر بـه دنيـا آورد   براي شوهرش جعفر ،او در سرزمين غربت
  .ش محمد و عون

ترين  شبيه بود و پدر عبداهللا ترين كس به پدرش جعفر شبيه  فرزندش عبداهللا
كـرد و   احساس سعادت مـي  ل مين دليل هم اسماءبه ه، افراد به رسول خدا 

را  شـد، رخسـار شـوهرش جعفـر     تنـگ مـي   هنگامي كـه دلـش بـراي پيـامبر    
 .)1(»سيرت و صورت تو شبيه مـن اسـت  «: فرمود به جعفر پيامبر . نگريست مي

به مهاجران اذن هجـرت بـه مدينـه داد تـا مسـلمانان در آنجـا        هنگامي كه پيامبر 
 كلمـة د و اين مهاجران سربازاني براي نشر دعوت اسالم و اعـتالي  دولتي برپا سازن
از شادي نزديك بود به پرواز درآيـد، امـا بـازهم صـبر      لاسماء اهللا باشند، روح

  .كرد
بـه مدينـه رفـت و هنگـامي ايـن       ،همراه گروه دوم مهاجران حبشـه  لاسماء

قوط قلعـة خيبـر   كه خبر پيروزي مسلمانان و س ،گروه از مهاجران به مدينه رسيدند
را شنيدند و تكبير شادي از هر سو بلند شد؛ هم به خاطر پيروزي لشكر اسالم و هم 

  .به خاطر بازگشت مهاجران از حبشه
آمـد و   در حـالي كـه شـاد بـود، نـزد رسـول خـدا          جعفر بن ابـي طالـب  

دانـم بـه كـداميك از     به خدا سوگند نمي«: پيشاني او را بوسيد و فرمود حضرت
اسـماء بنـت عمـيس بـر      )2(»ها مسرور باشم به فتح خيبر يا به آمدن جعفر ادياين ش
نـزد حفصـه و    داخل شد تـا بـا او ديـدار كنـد، عمـر      دختر عمر ل حفصه

  او كيست؟: را ديد گفت لاسماء آمد، وقتي اسماء
  .اسماء دختر عميس: گفت لحفصه
  همان زني كه از طريق دريا به حبشه هجرت كرد؟: گفت عمر
  .آري: گفت لصهحف

                                           
  .همان منبع -)1(
  ).397/  1(، زاد المعاد، )3/  4(بنگريد به سيره نبوي از ابن هشام،  -)2(



   

  
    

  

 

 ﴾159﴿   گان مكتب نبوت زنان تربيت يافته

جسـتيم و  از شما پيشـي    ما مهاجران در هجرت با رسول خدا: گفت عمر
  .استحقاق بيشتري داريم

  :خشمگين شد و نتوانست جلوي خود را بگيرد، گفت لاسماء
بوديـد او گرسـنة شـما را     به خدا سوگند چنين نيست؛ شما كه با رسول خدا 

ما در وادي حبشه، در سـرزميني دور، همـه    داد ولي داد و به نادانتان پند مي غذا مي
  .بود ها همه براي رضاي خدا و رسولش ينها را تحمل كرديم و ا سختي

  :قدري سكوت كرد، سپس با آرامش ادامه داد لاسماء
تـا آنچـه را كـه گفتـي      ،نوشم خورم و نوشيدني نمي به خدا سوگند غذايي نمي

اين مطالـب را  . اذيت قرار داشتيمبازگويم، ما همواره در ترس و  اي رسول خدا،بر
پرسـم بـه خـدا دروغ     گـويم، و در ايـن بـاره از ايشـان مـي      بـاز مـي   براي پيـامبر  

  .افزايم ها مطلبي نمي گويم و بر آن نمي
  .را به ايشان عرض كرد سخنان عمر لآمد، اسماء هنگامي كه پيامبر 

  .ا عرض كردتو به او چه گفتي؟ او نيز سخنان خود ر: فرمود رسول خدا 
و اصـحاب او   عمر. هيچكس از شما به من سزاوارتر نيست: فرمود پيامبر 

  .)1(يك هجرت كردند ولي شما اهل كشتي دو هجرت داريد
، دل اسماء را لبريز از شادي و سـعادت كـرد، و خبـر سـخن     اين تأييد پيامبر 

  .توضيح خبر را خواستند لميان مردم پخش شد و از اسماء رسول خدا 
  :گفت مي لاسماء

تا در بارة اين سـخن   ،آمدند و كساني كه در كشتي بودند نزد من مي ابوموسي
در  و اينان را هيچ چيزي از مال دنيا بيشتر از ايـن سـخن پيـامبر   . بپرسند پيامبر 

هنگامي كه سپاه اسالم به شام . )2(ها مهمتر نبود كرد، و براي آن بارة ايشان شاد نمي
، جعفر بـن ابـي طالـب    ليان سه فرماندة سپاه يكي شوهر اسماءروي آورد، از م

                                           
در فضائل صحابه بـاب فضـائل    :و مسلم) 80/  5(در مغازي باب غزوه خيبر،  :بخاري -)1(

ها از حـديث   و هردو آن 2503/ به شماره  لو اسماء بنت عميس جعفر بن ابي طالب
  .وايت كرده اندر ابوموسي

  .همان مرجع -)2(
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كـه بـه فـيض     ،در اين معركة جنگ او را خداونـد از ميـان لشـكريان برگزيـد    . بود
  .شهادت در راه خدا نائل آمد

آمـد و از احـوال سـه كـودك او پرسـيد و       لبه خانة اسـماء  رسول خدا 
كشيد و از هردو چشم  دست ميها  بوييد و بر سر آن ها را در آغوش كشيد، مي آن

در حـالي كـه انـدوه تمـام وجـودش را پـر        لاسـماء . ريخت شريفش اشك مي
  :كرده بود، گفت

گرييد؟ آيا از جعفرو همراهانش خبري بـه   پدر و مادرم به فدايت، براي چه مي
  .)1(آري، امروز دچار مصيبتي شده اند: فرمود شما رسيده است؟

در حالي كه  رسول خدا . ش را بگيردنتوانست جلوي گريه خود لاسماء
  .)2(»خواهي انجام بده سه چيز را رها كن و هرچه مي«: داد، فرمود او را دلداري مي

  :به خانوادة خود دستور داد پيامبر 
هـا را از   براي خانوادة جعفر غذا ببريد، چه بر آنان خبري رسيده اسـت كـه آن  «

  .)3(»است همه كار باز داشته
گريست، ولي در راه خـدا   اش مي پيوسته بر فقدان همسر گرامي ،اين زن مؤمن

مانـد   ها را بيدار مـي  ورزيد و شب و به اميد ثواب الهي در اين مصيبت شكيبايي مي
كه ماننـد همسـرش بـه فـيض شـهادت نائـل آيـد؛ بـه ويـژه           ،خواست و از خدا مي

شنيد كه  –كه در آن جنگ بود  –بن عوف  ةهنگامي كه از يكي از مردان بني مر
تا  ،برد رو حمله مي كه با اسب بر دشمن سرخ ،به خدا سوگند جعفر را ديدم: گفت

  :گفت ولي همچنان مي ،ها رساند و به شهادت رسيد اين كه دشمن او را زخم
بو و پاكيزه و آشاميدنيش گوارا  خوشا بهشت و فرا رسيدن آن، آنجا كه خوش

  .است

                                           
  ).22/  4(سيره نبوي از ابن هشام،  -)1(
يا سه روز لباس مشكي بپوش و حديث سندهايش قوي است همانطور كه حافظ در الفـتح   -)2(

  ).282/  8(و آن را در طبقات ابن سعد آورده است، ) 529/  9(ذكر كرده است، 
و ابـوداود در   998/ راي خـانوادة متـوفي بـه شـماره     ها باب آوردن غذا بـ  ترمذي در جنازه -)3(

و ابوعيسي اين حـديث   3132/ كردن غذا براي خانوادة ميت به شماره  ها باب درست جنازه
  .حيح را همانطور نقل كرده استص



   

  
    

  

 

 ﴾161﴿   گان مكتب نبوت زنان تربيت يافته

  .ن فروتباراش فرا رسيد، كافر نعمتا روم شكنجه
  .ايشان را ضربتي زنم ،ها برخورد كنم بر من واجب است كه هرگاه با آن

پس پرچم را با دست راستش برداشت وقتي دستش قطع شد، دوبـاره پـرچم را   
با دست چپش برداشـت و پـس از قطـع دسـتش، پـرچم را بـا تمـام تـوان بـه سـينه           

را بـه   رسـول خـدا،   ايهـ  معنـي گفتـه   لو اسماء. )1(تا آن كه كشته شد ،چسباند
 ،برتوو « .)2(»السالم عليك يا ابن ذي الجناحين«: كه فرموده بود ،فرزندانش فهماند

  .»اي صاحب دو بال سالمتي باد
عطا كرد تـا بـا    شدة او دو بال به جعفر هاي قطع خداوند متعال به جاي دست

  .خواهد پرواز كند هركجا كه مي ،ها در بهشت آن
ها را بـر سـيرة پـدر     اش پرداخت و آن به تربيت سه بچه ،اين مادر صالح و صابر

اسـتوار   ،ها را برايمان به خدا داد و سرشت آن پرورش مي، شهيدشان جعفر طيار
 كه ابوبكر صديق ،نگذشته بود هنوز مدتي طوالني از شهادت جعفر. ساخت

 لخواستگاري كـرد؛ چـرا كـه همسـرش، ام رومـان      لاز اسماء بنت عميس
  .ه بودوفات يافت
پاسـخ رد دهـد و    توانسـت بـه كسـي ماننـد ابـوبكر صـديق       نمي لءاسما

تـا از نـور حـق و ايمـان ابـوبكر       ،نقل مكان كـرد  اينچنين بود كه به خانة صديق
  .اش محبت و وفاداري ببخشد به اسماء افزوده گردد و به خانه صديق

بـه نـام   ت، خداوند در مكـاني  پس از مدتي كه از ازدواج مبارك آن دو گذش
الـوداع   حجـة خواسـتند كـه بـه     هـا مـي   ها فرزندي عطا كرد، آن به آن ،ليفهذي الح

كه اسماء غسل كند و حج بگذارد و در اين باره از  ،امر كرد بروند، پس ابوبكر
  .)3(سؤال نمود رسول خدا 

هـا   كـه مهمتـرين آن   ،شـاهد وقـايع بسـيار سـنگيني بـود      لپس از اين اسماء
هـاي   همچنين وي شاهد سختي. و انقطاع وحي از آسمان بودرحلت سرور آدميان 

                                           
  ).20/  4(سيرة نبوي از ابن هشام،  -)1(
  .حديث صحيح آن را بيشتر آورديم -)2(
  ).282/  8(بن سعد در طبقات آورده است، اسنادش صحيح است آن را ا -)3(
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از جمله جنگ بـا مرتـدان و نـدادن    . در آن روزگار بود ،شوهرش خليفه مسلمانان
چگونه چـون كـوهي اسـتوار     و اين كه ابوبكر  زكات و فرستادن سپاه اسامه

ــد    ــورد و نلرزي ــان نخ ــتاد و تك ــاطر    . ايس ــه خ ــلمانان را ب ــد مس ــه خداون و چگون
بـراي   لاسماء. شان پيروز گرداند هاي برخاسته از ايمان و شجاعت گيري عموض

هـاي شـوهرش    آسايش همسرش بيدارخوابي كشيد و در تمام مشـكالت و سـختي  
  .يار او بود

بيمار شد و مرضش شـدت يافـت بـه نحـوي      طولي نكشيد كه خليفه صديق
كه مـرگش   ،كه عرق از صورتش روان بود و اين مرد مؤمن راستگو احساس كرد

او در نوشتن وصيتش شتاب نمـود و از جملـه وصـاياي او ايـن     . نزديك شده است
روزه : گفـت  او را غسل دهد، ابوبكر لكه همسرش اسماء بنت عميس ،بود

  .)1(دادن مرا داشته باشي بگشا تا بتواني توان غسل
نزديـك شـده    فاجعـة مـرگ ابـوبكر    ،هنگام كـه احسـاس كـرد    لاسماء

توانست به رخسار شوهرش كه دائمـاً   او نمي. طلب آمرزش نمود است، استرجاع و
. شــد، بنگــرد تــا آن كــه روحــش تســليم آفريــدگارش گرديــد  حــالش بــدتر مــي

مگــر آن كــه رضــايت  ،امــا ســخني نگفــت ،، قلــبش لرزيــدگريســت لاســماء
  .پروردگار تبارك و تعالي بر آن باشد و براي رضاي خدا صبر كرد

چـون مـورد    ،از او خواسـته بـود همـت گماشـت     لذا به امر مهمي كه شوهرش
دادن او كـرد؛ در حـالي كـه غـم و انـدوه خـويش را        اعتماد بود و شروع بـه غسـل  

كـه مـن    ،داشت، اما از وصيت دوم او فراموش كرد، از مهاجران پرسيد نمايان نمي
  دار هستم و اين روز بسيار سرد است آيا من بايد غسل كنم؟ روزه

  .)2(نه: گفتند
پوشـيده شـده بـود، و اسـماء بنـت       تهاي روز بعد از آن كه بدن صـديق در ان
. اش را بگشـايد  مد، تصميم گرفت كه روزهآاز وصيت دوم او يادش  لعميس

                                           
در طبقـات ابـن   . را بـازگو كـرده اسـت    هاي شوهرش ابابكر صـديق  سختي لاسماء -)1(

 لاما خبر تصميم او را اسماء) 12/  1(، آن را مالك مرطأ آورده است، )282/  8(سعد، 
  ).284/  8(گفته است، طبقات، 

  ).284/  8(؛ ابن سعد در طبقات، )222/  1(مالك در موطاء آورده است،  -)2(



   

  
    

  

 

 ﴾163﴿   گان مكتب نبوت زنان تربيت يافته

روز به انتها رسيده بود و اندك زماني تا غـروب  . توانست بكند حاال او چه كار مي
  .دار روزه خود را بگشايد كه اين روزه ،خورشيد وقت بود

خواسته شوهرش را انجام دهد؟ يا چند لحظه ديگـر هـم منتظـر     لسماءآيا ا
ماند و بـه خواسـت همسـر در     به خواست شوهرش وفادار مي لماند؟ اسماء مي

بـه خـدا قسـم امـروز از او     : گفـت  آبي خواست و نوشيد. نهد اش گردن مي گذشته
ب بـر خـود واجـ    لو اسماء بنت عميس. )1(شكنم كنم و عهدم را مي ت نمييعتب

داشـت   و اوالدي كـه از ابـوبكر   اش از اوالد جعفـر  كـه در خانـه   ،دانست مي
هـا را   كرد و خداوند اراده كرده بود كه امر آن ها محبت مي نگهداري كند و به آن

هـا را پيشـوايي بـراي متقـين قـرار       به صالح آورد و بينشان صلح برقـرار كنـد و آن  
دانست كه از سرنوشت پنهـاني كـه    نمياين نهايت خواستش از دنيا بود، اما . بدهد

  .دهد در علم خداست چه برايش رخ مي
خـاطر وفـاداري بـه     بـه ) ذوالجنـاحين (برادر جعفـر طيـار    علي بن ابي طالب 

  .ر و يار صديقش، از اسماء خواستگاري كردفعبرادر محبوبش ج
  براي ازدواج با علـي  لپس از رفت و آمد و بررسي تمام جوانب اسماء

به فرزندان بـرادرش كمـك    ،توانست مي اين فرصتي بود كه علي. كرد موافقت
 وارد شد؛ زهراء به خانه علي  ل پس از وفات فاطمه زهراء لاسماء. كند
همسـري  لنيـز بـراي فاطمـه     ترين همسر و علي  شايسته براي علي  ل
بلندمرتبـه   در نظـر علـي    لپيوسته مقام اسماء. در حسن معاشرت بود ،نمونه

زناني كه از هووي : گفت رفت مي به هركجا كه مي تا آنجا كه علي  ،گشت يم
شمار اند و تنهـا كسـي كـه هرگـز از كسـي بـدگويي        كنند بي خويش بدگويي مي

  .»كند، اسماء بنت عميس است نمي
 براي علـي   لاسماء. فرزنداني عطا فرمود ب خداوند به اسماء و علي

 گذشـت و علـي    روزهـا مـي  . )2(بـه دنيـا آورد  هاي يحيي و عون  دو فرزند به نام
فرزنـد بـرادرش   ... كـرد  آور و رويدادهاي ناگوار را مشاهده مي ماجراهاي شگفت

                                           
  ).284/  8(طبقات ابن سعد،  -)1(
  ).9/  8(؛ اصابة، )285/  8(طبقات ابن سعد،  -)2(
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هـا بـر ديگـري فخـر      كنـد و هريـك از آن   جعفر با محمد بن ابي بكر مشـاجره مـي  
  .من از تو بزرگوارترم، و پدرم بهتر از پدر تو بوده است: گويد فروشد و مي مي

هـا سـازش    ها چـه بگويـد؟ و چگونـه ميـان آن     دانست كه به آن نمي و علي 
اي  اي كه عواطف هردو را باهم سازگار سازد؟ بنـابراين چـاره   به گونه ،برقرار كند

ميـان آن دو  : كمك بجويد و به او گفـت  لنديد جز آن كه از مادرشان اسماء
  .داوري كن
عرب بهتر از جعفـر و  جواني در : با تدبير و انديشه وااليش گفت لو اسماء

  .پيرمردي را بهتر از ابوبكر نديدم
ها خاتمـه يافـت و دو كـودك بـه آشـتي و بـازي        و اين چنين مشاجره ميان آن

با تعجب به صـورت همسـر    ،به اين داوري نيكو ميان فرزندان بازگشتند و علي 
  !!اي اسماء چيزي براي ما باقي نگذاشتي: عاقلش نگريست و گفت

  :گفت ،وش نافذ و شجاعت نادر و ادب كاملشباه لو اسماء
هـايي ولـي    شوهران مـن سـه تـا هسـتند و گرچـه تـو از نظـر سـن فروتـرين آن         

  .)1(شان هستي بهترين
ــا شــهامت و   هرگــز علــي  از ايــن گفتــار همســر عــاقلش تعجــب نكــرد و ب
آوردي  اگر غير از اين كـه گفتـي، بـر زبـان مـي     : نظيري به او گفت جوانمردي كم

  .)2(افتادي از چشم من ميهرآينه 
بـه خالفـت    را پس از عثمان بن عفـان  بعدها مسلمانان علي بن ابي طالب 

 لاسـماء . همسر چهارمين خليفـه گشـت   ،براي بار دوم لبرگزيدند و اسماء
نيز مسؤوليت همسري خليفـه مسـلمانان را آن هـم در برابـر رخـدادهايي بـزرگ و       

عفر و محمد بن ابي بكر را براي ياري حق خطير پذيرفت و فرزندانش عبداهللا بن ج
طولي نكشيد كه در سوگ پسـرش محمـد بـن ابـي بكـر      . به سوي پدرشان فرستاد

اين بانوي باايمـان،   لنشست و اين مصيبت براي او بسيار ناگوار آمد؛ اما اسماء
بلكه در مصـيبتي   ،هاي اسالم سرپيچي نكرد و آه و شيون سر نداد زمون هرگز از آ

                                           
  .همان منبع -)1(
  ).9/  8(اصابة،  -)2(
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آورد، ولـي بسـيار    كرد و به صبر و نمـاز روي مـي   رسيده بود شكيبايي مي كه به او
  .خون دل خورد

مايـان  و هنوز سال به انتها نرسـيده بـود كـه احسـاس كسـالت و ضـعف در او ن      
ــ   ــدگي را پ ــت، زن ــت و در نهاي ــتگش ــت  . درود گف ــردار و سرگذش ــار و ك رفت

هاي  زرگترين نمونه، الگويي بر مدار تاريخ گشت و او براي همه ما به بلاسماء
  .در برابر سختيها و مصائب بدل شد ،حكمت و صبر

  لشفاء دختر حارث
  نخستين زن معلم در اسالم

دختر عبداهللا بن عبد شمس بن خلف بن سداد بن عبداهللا بن قـرط   لاو شفاء
  .بن رزاح بن عدي بن كعب قريشي عدوي است

هاي  خستين و از زنپيش از هجرت اسالم آورد و در شمار مهاجران ن لشفاء
 :سوره ممتحنه ذكري از او آمده است 12در آيه . كننده است مؤمن بيعت

﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# #sŒÎ) x8u™!% ỳ àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# y7 uΖ÷è Îƒ$ t7ãƒ #’ n?tã β r& ω š∅ ø.Îô³ç„ «!$$ Î/ $ \↔ø‹x© 

Ÿω uρ z⎯ø% Îô£tƒ Ÿω uρ t⎦⎫ÏΡ÷“ tƒ Ÿω uρ z⎯ù= çFø)tƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& Ÿω uρ t⎦⎫Ï?ù'tƒ 9⎯≈ tFôγ ç6 Î/ …çμ uΖƒ ÎtIøtƒ t⎦÷⎫t/ 

£⎯Íκ‰ Ï‰÷ƒ r&  ∅ Îγ Î= ã_ö‘ r&uρ Ÿω uρ šoΨŠÅÁ÷è tƒ ’Îû 7∃ρ â÷êtΒ   £⎯ßγ ÷èÎƒ$ t6 sù öÏøó tG ó™ $#uρ £⎯çλm; ©!$# ( 

¨β Î) ©!$# Ö‘θàxî ×Λ⎧ Ïm§‘ ∩⊇⊄∪﴾ )هنگامي كه زنان مؤمن ! اي پيامبر«) 12 :هالممتحن
كه چيزي را شريك خدا قرار ندهند، دزدي و نزد تو آيند و با تو بيعت كنند 

زنا نكنند، فرزندان خود را نكشند، تهمت و افترائي پيش دست و پاي خود 
اي مخالفت و نافرماني تو نكنند، با آنها بيعت  نياورند، و در هيچ كار شايسته

كن و براي آنها از درگاه خداوند آمرزش بطلب كه خداوند آمرزنده و مهربان 
  .»است

او هم يكي . رفت ها به شمار مي از عاقلترين زنان و فاضلترين آن لشفاء و  
  .از پرچمداران اسالم و سرچشمة پربركتي از علم و ايمان بود

با ابن حثمه بن حذيفه بن عدي پيمان همسـري بسـت و خداونـد بـه      لشفاء
  .ها پسري به نام سليمان بن ابي حثمه عطا كرد آن
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ه خواندن و نوشتن را پيش از اسـالم در مكـه   از جمله كساني بود ك لشفاء
به اميد ثواب و پـاداش الهـي بـه امـر تعلـيم       ،فرا گرفت، و هنگامي كه اسالم آورد

به همين دليل وي را نخسـتين زن معلـم   . مسائل اسالمي به زنان مسلمان مشغول شد
حفصـه  «هـا تعلـيم داده،    بـه آن  لاز جمله كساني كه شـفاء . در اسالم دانسته اند

  .بود همسر رسول خدا » دختر عمر بن خطاب
كه ايشـان از شـفاء خواسـت كـه حفصـه را       ،آمده است در حديثي از پيامبر 

مـن در  : را بـه او يـاد بدهـد، شـفاء گويـد      دعاهانوشتن آموزد و همچنين برخي از 
  :آمد و به من فرمود حالي كه نزد حفصه بودم رسول خدا 

دهـي، همـانطور كـه بـه او نوشـتن را       را يـاد نمـي   نملـة آيا به او تعويذ بيماري «
  .)1(»آموزي مي

را مـداوا   نملـة در جاهليت بـدين وسـيله بيمـاري     لشود كه شفاء معلوم مي
  :گفت كرد، زماني كه اسالم آورد و مهاجرت كرد به رسول خدا  مي

  .خواهم آن را به شما نشان بدهم كردم و مي من در جاهليت با دعايي مداوا مي
  .آن را به من بنما: فرمود خدا رسول 
عرضه كردم كه تعويذي بـراي بيمـاري     آن را بر حضرت: گفت لشفاء

  .بود نملة
را مـداوا كـن و آن را بـه     نملـة بـه وسـيله آن تعويـذ بيمـاري     «: فرمود پيامبر 

خـدايا، اي  «: كـه بگويـد   ،آنچـه كـه در تعويـذ آمـده ايـن اسـت       .)2(»حفصه بياموز
ــين، اي اهــا پروردگــار انســان برنــدة نااميــدي، شــفابخش، تــو هســتي كــه شــفا   ز ب

                                           
و اسنادش حسـن اسـت و    3887/ ابوداود در طب، باب آنچه آمده در بارة طلسم به شماره  -)1(

 نملـة شود و آن را به همـين دليـل    كه از پيشاني خارج ميعبارت از دمل چركي است : نمله
: گوينـد  رود و همچنين مـي  كند مورچه در بدن او راه مي نامند، زيرا شخص احساس مي مي

نوشتند و به اذن خـداي عزوجـل بيمـاري از بـين      شود، تعويذ مي آن زخم از پهلو خارج مي
  .رفت مي

  ).121/  8(ابن حجر عسقالني، ، ز الصحابةياإلصابة في تميبنگريد به  -)2(



   

  
    

  

 

 ﴾167﴿   گان مكتب نبوت زنان تربيت يافته

قادر نيست كه سالمتي ] نام اين بانو[بخشي، شفابخشي غير از تو نيست، و شفاء  مي
  .)1(»ببخشد

در اي  بـراي او خانـه    قـرار گرفـت و حضـرت    مورد توجه پيامبر  لشفاء
نيز  پيامبر . داختصاص داد و او با پسرش سليمان آنجا اقامت گزي ،محله زرگران
  .داد كرد و تعاليم اسالم را به او آموزش مي رفت و آمد مي لبه خانه شفاء

فرمـود   هم مانند ديگر مؤمنين و مؤمنات محبت مي لبه شفاء رسول خدا 
نيـز همگـان را بـه     لآموخت، شـفاء  و به او از احاديث ديني و دنيوي بسيار مي

ها،  داد و در تذكر اشتباهات و بيان آن رز ميخواند و آنان را پند و اند اسالم فرا مي
وايـت كـرده اسـت و فرزنـدان پسـرش و      از او ر پسرش سليمان. كرد كوتاهي نمي

و غيره نيز از او روايـت   لبه نام ابواسحاق و حفصه ام المؤمنين لردة شفاءب
  .حديث كرده اند

گزارد و  شمرد، به او احترام مي او را در رأي و نظر مقدم مي عمر بن خطاب
  .)2(سپرد گاهي سرپرستي بخشي از امور بازار را به او مي

گـزارد و در رفتـار او انسـان     احترام فـراوان مـي   ه عمرنيز متقابالً ب لشفاء
كه نمونه كاملي در كردار شايسـته، پرهيزكـاري    ،يافت مسلمان و راستگويي را مي

. داشـتند  برمـي  جواناني را ديد كـه آهسـته گـام    ليكبار شفاء. و دادگري است
  اي دارند؟ اينان چه شيوه: گفت لشفاء

  .اينان پارسايانند: گفتند
گفت، به نيكـويي   به خدا سوگند عمر همانطور كه سخن مي: گفت لشفاء

رفت و اگـر   رفت، با شتاب راه مي سپرد و هرگاه راه مي به سخن ديگران گوش مي
  .)3(زد زد به شكل دردناكي مي كسي را مي

                                           
و ابــوداود در طــب، بــاب ) 7  /24(، بخـاري در طــب آورده اســت، بــاب تعويـذ پيــامبر    -)1(

/ ها باب تعويذ براي مريض بـه شـماره    و ترمذي در جنازه/  3890/ چگونگي دعا به شماره 
  .جمع كرده است :و تمام احاديث را عبدالعزيز بن صهيب 973

  ).121 / 8(اصابة،  -)2(
  ).208/  8(طبقات ابن سعد،  -)3(
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زنـدگي كـرد در نهايـت     عمـرش را پـس از رسـول خـدا      باقي لو شفاء
  .تا سال بيستم هجري كه زندگي را بدرود گفت ،احترام و مراقبت ديگران بود

خداوند شفاء دختر عبداهللا را رحمت كند، براي مردم خير كامل بود و آنچه را 
اي آموخت و الگوي نيكويي بود بر كه از علم و دين فرا گرفته بود، به ديگران مي

و در ... و... آموخـت و  به ديگران نيز علـم مـي   ،هيچ بخلي تمام جوانان مسلمان، بي
  .كرد اش تنها رضايت خداي عزوجل را طلب مي راه عقيده

  ل ام حكيم دختر حارث
  همسر عكرمه بن ابي جهل

دختر حارث بن هشام بن مغيره مخزومـي دختـر بـرادر ابوجهـل      لام حكيم
  .دختر وليد بود ،و رسولش و مادر او فاطمهدشمن خدا  ،عمر و بن هشام
پدرش حارث در جاهليت . عقلي نافذ داشت و حكمتي كمياب لام حكيم

و او از جملـه افـرادي   . تـزويج نمـود   او را به پسر عمويش عكرمه بن ابي جهـل 
  .بودند» مهدورالدم«، برقرار داشت كه به دستور رسول خدا 

تح مكه به اتمـام رسـيد، عكرمـه بـن ابـي      هنگامي كه مسلمانان پيروز شدند و ف
در بارة او فرموده بـود   جهل به يمن گريخت و او نسبت به آنچه كه رسول خدا 

  .آگاهي داشت
هـم اسـالم    آمدند، و حـارث بـن هشـام    و مردم گروه گروه به دين اسالم درمي

نيز مسلمان شد و از جمله زناني بود كه بـا رسـول    لآورد، و دخترش ام حكيم
چشـيد و وجـودش از    لبيعت كرد، و طعم شـيرين ايمـان را ام حكـيم    خدا 

خواسـت كـه ايـن شـيريني ايمـان و لـذت آن را        ايمان لبريز شد و خيلي دلش مـي 
. يعني شوهرش عكرمه بن ابي جهل نيز بچشـد  ،محبوبترين مردم و خويشانش به او

 تتـا از آن حضـر   ،رود كرد نـزد رسـول خـدا     دانش و عقلش به او حكم مي
  .براي شوهرش امان بگيرد، شايد او هم مسلمان شود

از عكرمه گذشت و به او ) صاحب آن سينة گشاده( هنگامي كه رسول خدا 
  .را فرا گرفت ل سعادت قلب ام حكيم ،امان دادند
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قبـل از آن كـه    ،وي به سرعت به دنبال شوهر فراريش رفت تا شايد او را بيابـد 
راه و كمي توشه نجات دهد، اما مأيوس نشـد و   سوار كشتي شود، او را از وحشت

و خواست خدا بود كه ... ترسيد خيلي دير شده باشد سست نگشت، با اين حال مي
زماني كه نزديك بود از طريق دريا برود،  ،مةاو همسرش را در يكي از سواحل تها

  .بيابد
  :زد او را چنين صدا مي

. ام ترين و بهترين افـراد، آمـده  ترين مردم و نيكو اي پسر عمو، از طرف بخشنده
  .خود را به هالكت نينداز، من برايت از او امان خواستم و او هم تو را امان داد

  ؟آيا تو اين چنين كردي: به او گفتعكرمه 
  .آري: ام حكيم گفت

اش را  ش را پـر كـرده بـود و شـيريني    اي كـه وجـود   در بارة عقيـده  ،سپس با او
وجدان او را كامالً قانع  ، و گفت كه تعاليم اين دينچشيده بود، گفتگو كرد و به ا

  .كرده است؛ ديني كه واالست و هيچ شريعتي واالتر از آن نيست
با او سخن گفت كـه   در بارة شخصيت رسول بزرگوار لسپس ام حكيم

ها را شكست و چگونه بسياري از مشركان مكـه را   چگونه ايشان به مكه آمد و بت
  .كند رويي برخورد مي يد، و او با هر انساني با گشادهبه خاطر سعة صدرش بخش

او را نـزد  . توانست بذرهاي پاكي را در وجـود همسـرش بكـارد    لام حكيم
برگرداند تا در محضر ايشان اسالمش را آشـكار سـازد و ايشـان در     رسول خدا 

آوردن، تجديدنظر كند كه نزديك بـود در تـاريكي    به خاطر اسالم ،بارة اين جوان
هايش را گشود تا اين جوان  دست رسول خدا . پرستي هالك گردد ل و بتجه

  .را كه بازگشته و واليت خدا و رسولش را پذيرفته، در آغوش بگيرد
تــا آن كــه در  ،از چشــمة عقيــدة اســالمي نوشــيد اينگونــه بــود كــه عكرمــه

وجودش ايماني صادق و عشقي خالص براي گرفتن به جهـاد جوشـيدن گرفـت و    
در عرصة . رانش كه قادر بر حمل سالح بودند به ميدان نبرد رفتدسته از پسبا آن 
با يارانش بر مرگ در راه خداي عزوجل پيمان بست و خداونـد هـم او را    ،كارزار

  .تخار شهادت در راه خدا نايل آمدبه اف تصديق كرد
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د، بـا آن كـه در   تـابي نكـر   هرگـز بـي   ،اين بانوي مؤمن و صبور لام حكيم
تابي كنـد؟ او   چگونه بي... شوهرش به شهادت رسيدند و، پدر ، نگ برادرميدان ج

زي يـ و شـهادت بـاالترين و بهتـرين چ   . كـرد  براي خودش هم تمنـاي شـهادت مـي   
  .خواهد كه يك مؤمن واقعي مي ،است

، از او  گذشـت، خالـد بـن سـعيد     مي  پس از مدتي كه از شهادت عكرمه
كه بـا او   خواست بود، خالد» ج الصفَّرمر«هنگامي كه جنگ . خواستگاري كرد

تـا ايـن    ،شود اين امر را به تأخير بينداز اگر مي: گفت لام حكيم. عروسي كند
  .جمع را خداوند شكست دهد

  .شوم دانم كه من كشته مي مي: گفت خالد
  .اشكالي ندارد: گفت لام حكيم

د، صـورت  كه پس از آن به پل ام حكيم معروف ش ،ها نزديك پل عروسي آن
ماني دادند و هنوز از غذاخوردن فارغ نشده بودنـد  كـه   يهم ،صبح عروسي. گرفت

داماد كه فرمانده سپاه بود به قلـب ميـدان جنـگ تاخـت و     . ها تاختند روميان به آن
  .آنقدر جنگيد تا به شهادت رسيد

اي كـه در   لباس را محكم بست، برخاست و با عمود خيمه ل پس ام حكيم
ده بود با روميان جنگيد و هفت تن از دشـمنان خـدا را بـه هالكـت     آن ازدواج كر

  .)1(رساند
  !!و شگفتا از بامداد اين عروسي!! شگفتا از اين عروسي

كننـد و صـبح    در ميدان جنگ عروسي مـي  ،و اينچنين زنان مؤمن مجاهد صابر
و جــاي شــگفتي نيســت كــه او خــواهرزادة . جهــاد و جنــگ اســت ،شــان عروســي

  .است خالد بن وليد ،داوند و فرمانده شجاعشمشيربرندة خ
زن مؤمن و راستگو و شـجاع بـاد، زن وفـادار و     ل رحمت خدا بر ام حكيم

بـا   ،نـور اسـالم آورد، و خـود نيـز     بـه ، كفـر ااخالصي كه همسرش را از گمراهي ب
دشمنان حق تعالي جنگيد، خداوند او را پاداش دهد و دختران و برادران و زنانمان 

  .كنند، قرار دهد شنوند و عمل مي لة كساني كه سخن حق را ميرا از جم

                                           
  ).225/  8(بنگريد به اصابة في تمييز الصحابه،  -)1(
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  لام أيمن
  و داية ايشان كنيز پيامبر 
دختر ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بـن عمـرو بـن     ،لاو بركة

او را از پـدرش ارث بـرده بـود و ام ايمـن نيـز       رسـول خـدا   . نعمان حبشي است
هنگامي كه رسول . د تا ايشان بزرگ شدندكر مراقبت مي پيوسته از رسول خدا 

را آزاد كـرد و او   لازدواج كرد، ام ايمن لبا خديجه دختر خويلد خدا 
  .را به ازدواج عبيد بن حارث خزرجي درآورد

هجـرت و    ام أيمن براي عبيد فرزندي بـه دنيـا آورد بـه نـام أيمـن، و أيمـن      
  .جهاد كرد و در روز جنگ حنين به شهادت رسيد

ايـن  : فرمود زد و مي كرد و او را مادر صدا مي را تكريم مي ام ايمن بر پيام
ام ايمـن پـس از مـادرم بـراي مـن      : فرمـود  زن از اهل بيت من است، همچنـين مـي  

  .)1(مادري كرده است
كـرد و   پرداخت و به او مهربـاني مـي   مي به خدمت رسول خدا  لام ايمن

بخواهد با زني بهشـتي ازدواج كنـد و    اگر كسي«: فرمود پس از نبوت مي پيامبر 
  .)2(»شاد بشود، با ام ايمن ازدواج كند

و براي ام ايمن، اسامه بـن زيـد را بـه    . با او ازدواج كرد سپس زيد بن حارثه
  .بود كه مورد محبت رسول خدا  ،دنيا آورد

هنگــامي كــه خداونــد بــه مســلمانان اذن داد كــه بــه مدينــه هجــرت كننــد، ام   
نخستين گـروه مهـاجران بـود كـه در راه خـدا هجـرت كـرد؛ در         هم از لايمن

م گام هوا بسـيار گـر  در آن هن. گرفت اي نداشت و روز را روزه مي حالي كه توشه
از آسمان سطلي با طناب سفيد پـر از  . او را ضعيف كرد ،بود و رنج تشنگي فراوان

شـنگي  مـن ت  بـر : كه گفته بـود  ،روايت كرده اند. كه از آن نوشيد،آب آورده شد 

                                           
و ابن سعد در طبقـات  ) 213/  8(و عسقالني در اصابة، ) 63/  4(حاكم آن را آورده است،  -)1(

  ).223/  8(الكبري، 
ي از فضـل بـن مـرزوق و    ، از طريق عبيداهللا بن موس)224/  8(ابن سعد آن را آورده است،  -)2(

  ).213/  8(باشند، بنگريد به اصابة،  رجالش مورد اعتماد هستند، اما منقطع مي
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داري در ايام مهاجرت بود، امـا پـس از آن    خاطر روزه گي بهنشعارض شد و اين ت
حتـي اگـر يـك روز گـرم را تمامـاً روزه       ،كه از آن آب نوشيدم هرگز تشنه نشدم

  .)1(گرفتم مي
مانند يك مادر بـه شـوخي    ،نمود و با او نسبت به او مالطفت مي رسول خدا 
اي : گفـت  بـه رسـول خـدا     ،آمد لكه ام ايمنيكبار . پرداخت و گفتگو مي
تو را تنها روي بچـه شـتر   : به شوخي فرمود  پيامبر. ديمرا با خود ببر ،رسول خدا
ها جز  كرد ولي در اين شوخي شوخي مي ل با ام ايمن حضرت . برم ماده مي
  .)2(فرمود، چرا كه هر شتر بچه شتر است مطلبي نمي ،حقيقت

كـه بـراي مسـلمانان     ،اشت؛ در روز حنـين خواسـت  زبان د لكنت ل ام ايمن
آميـز بـود؛    اي بـر زبـان آورد كـه نفـرين     زبـان جملـه   دعايي كند و به سـبب لكنـت  

. )3(»زبـان داري  زيـرا كـه تـو لكنـت     ،ساكت باش اي ام ايمـن : به او فرمود پيامبر
سـالم ال  [سـالم بـر شـما مبـاد     : آمد و گفـت  نزد پيامبر ليك بار هم ام ايمن

و سـخنش را  » سـالم «: بـه او اجـازه داد كـه تنهـا بگويـد      لذا رسول خدا ] عليكم
  .)4(كوتاه سازد

از حضـور در جنـگ بـا     ،او با همه اين صفات پسنديده و با وجود سن زيـادش 
اع نورزيـد و  نتاهللا همراه شجاعان مسلمان ام كلمةدشمنان خداي عزوجل و اعتالي 

بـه  . نست سهمي را بـر عهـده گرفـت   توا در جنگ احد حاضر شد و تا آنجا كه مي
كـرد و در جنـگ خيبـر بـا رسـول       داد و مجروحان را مداوا مـي  آوران آب مي رزم
  .)5(همراه بود خدا

مـا بـه ديـدن ام ايمـن     : ابـوبكر بـه عمـر گفـت     به هنگام رحلت رسول خـدا  
  .رفت به ديدن او مي رويم، همانطور كه رسول خدا  مي

                                           
در اصـابة نقـل    :و از او حافظ عسـقالني ) 224/  8(در طبقات آورده است،  :ابن سعد -)1(

  ).213/  8(كرده است، 
  ).224/  8(بنگريد به طبقات كبري از ابن سعد،  -)2(
  ).225و  224/  8(، همان منبع -)3(
  ).225و  224/  8(همان منبع،  -)4(
  ).225/  1(طبقات،  -)5(
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كنـي، آنچـه    براي چه گريه مي: به او گفتند. ستهنگامي كه نزد او رفتند، گري
گـريم از ايـن    نمي: گفت لام ايمن. نزد خداوند است براي رسولش بهتر است

گـريم كـه وحـي     آنچه نزد خداست براي رسولش  بهتر است، اما مـي ،دانم كه نمي
هـا هـم بـا ام     بر آن دو نفر هـم تـأثير گذاشـت و آن    ،اين حرف. منقطع گشته است

  .)1(ستندگري لايمن
: گريسـت و گفـت   لكشـته شـد، ام ايمـن     هنگامي كه عمر بن خطـاب 

  .)2(امروز اسالم سست شد
 روزپس از گذشت بيست  در روزگار خالفت عثمان بن عفان لام ايمن
  .وفات يافت شدن عمر از كشته

داري ه ، روزدايـة سـرور آدميـان پيـامبر خـدا       لرحمت خدا بر ام ايمـن 
ن شراب آسـماني  فري كه از آسمان به او آب نوشاندند و ايگرسنه و مهاجر و مسا

  .ته بودمايه شفا  گش، براي او

  ل عتبه دخترهند 
  اسالم ت ودر دوران جاهلي اجرأتزني ب

 يبـن عبدشـمس بـن عبـدمناف، امـوي قريشـ       ،تبه بن ربيعهدختر ع لاو هند
الح بـن  قصي بن مره بـن هـالل بـن فـ     است و مادرش صفيه دختر اميه بن حارثه بن

  .ذكوان بن ثعلبه بن لهبه بن سليم بود
. داراي صفاتي بود كه ارزش او را ميان زنان عرب بسيار باال برده بود لهند

سـرود و سـخنان    شعر مي. او داراي فصاحت و جسارت و اعتماد و دورانديشي بود
در بـارة او  . كـرد  پرغرور بود و به خاطر نسـبش افتخـار مـي   . گفت آميز مي حكمت
او در جاهليـت داراي شخصـيتي واال و   : معاويـه بـن ابوسـفيان گفتـه اسـت      پسرش

  !!]؟.[عظيم بود و در اسالم بخشنده و نيكوكار

                                           
و ابـونعيم   1635/ ، ابن ماجه در جنائز به شماره 2454/ امام مسلم در فضائل صحابه شماره  -)1(

ها از طريق سليمان بن مغيره  و همگي آن) 226/  8(آورده اند و طبقات، ) 68/  2(، حليةدر 
  .اين حديث را نقل كرده اند از انسبن ثابت، 

  ).214/  8(و سند آن صحيح است و از حافظ در اصابة، ) 226/  8(طبقات،  -)2(
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او زني بود داراي شخصيتي سرشار از تكبر و : در بارة او ابن عبدالبر گفته است
  .غرور

مخزومي درآورد كه بـرايش أبـان را بـه     ةبن مغير كهةاو را به ازدواج فا ،پدرش
من زني هستم : گفت ،او به پدرش عتبه بن ربيعه. طالق داد را دنيا آورد و سپس او

كـه بـر مـن تعـرض      ،باشم؛ مرا به ازدواج مـردي درنيـاور   كه مالك كار خودم مي
  .بورزد

  .باشد، هر طور كه تو بخواهي: پدرش در جواب گفت
دو مرد از اقوامت از تو خواستگاري كـرده انـد؛    كه :پدر همان روز به او گفت

  .تا يكي را برگزيني ،كنم من هردو را برايت توصيف مي
فردي شـريف و داراي خانـداني بزرگـوار اسـت، ولـي عقلـش آشـفته و         ،اولي

خوش معاشرت است و آنچه بخـواهي انجـام دهـد، اگـر او را     . اخالقش نرم است
شـوي و در هنگـام ضـعف     تش حـاكم مـي  كند و بر ثـرو  بخواهي از تو اطاعت مي

  .كني اش به رأي خودت بسنده مي اراده
اي بـا بصـيرت دارد، زود    او نيز داراي حسب و نَسب است، عقيـده : اما ديگري
همسـرش را  . اش او را نه خانواده ،آموزد اش را ادب مي شود و خانواده عصباني مي

ب اسـت و اگـر از او طرفـداري    اش خـو  با خانواده. كندناگر از او اطاعت  ،زند مي
سـري   غيرتـي بسـيار دارد ولـي خيلـي زود سـبك     . گيـرد  ها سخت مي نكنند، بر آن

گـذارد، در هنگـام گرسـنگي زود تغييـر      بر خيمه زنانش بسيار حجاب مي. كند مي
  .شود كند و هنگامي كه مشرف به مرگ است خوار نمي مي

  :من برايت اوصاف هردو را گفتم: ودآنگاه افز
اما اولي آقايي داراي آب و ملك و بخشنده است، هرچه بخواهـد  : گفت ،هند

فرزنـد  . كند شود و كارهاي بدش را پنهان مي خيلي زود نرم مي. آورد به دست مي
  .كند او هم نادان است و اگر هم بچة خوبي باشد پدرش او را بد مي

  .او را از من پنهان دار و نزد من نام او را مبر: سپس ادامه داد
عالقـه پيـدا    ،او همسر آزاد و كريم است و من به اخالق اين يكـي : اما ديگري

مـن ادب ايـن يكـي را بـه عنـوان شـوهري       . تمايـل دارم  ،ام و به ازدواج با او كرده
مضاف بر اين كه حفظ حـريم خـانواده واجـب اسـت و او بايـد هنگـام        ،پسندم مي
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هنگامي كـه   ،فاع خواهم كردازكيان او د. اش دفاع كند درگيري از حريم خانواده
ابوسـفيان بـن    ،او: او كيست؟ پدرش عتبه گفـت . وقايع ويرانگر بر ما مستولي شود

  .حرب است
ديـدار   ،مرا به ازدواج او درآور، ولي بـا او بـه حالـت التمـاس    : گفت لهند

دلير مساز و از خداونـد آسـمان هـدايت     ،ساز نكن و او را در اين كارزار سرنوشت
  )1(!عملش تو را در سرنوشت من راهنمايي كند تا با ،بخواه
خود مسؤوليت بسياري از مسائل و كارهاي سـخت را بـه    لبينيم كه هند مي

ــا ســربلندي عهــده مــي دهــد و آن را بازيچــه  امــر ازدواج را انجــام مــي ،گيــرد و ب
كـه محرمـي    ،خواهـد  پندارد و ابوسفيان را همسري باشخصيت و نيرومنـد مـي   نمي

  .محرمي براي او باشد ،و نه اين كه هند براي هند باشد
بـه   لبينيم كـه عالقـه هنـد    زندگي زناشويي هند با ابوسفيان شروع شد و مي

تـا شـهوت و عشـق زنـان و     ،بيشتر به سبب انجام كارهاي نيكـو اسـت    ،امر ازدواج
  .مردان

بينـيم و   ي گسترده بود و اين را در زندگي زناشـويي او مـي   هاو زني داراي ديد
آثـار نبـوغ    ،كه برخي افراد او با پسرش معاويه ديدنـد و در او  ،آن اين استشاهد 

  .گردد باعث سيادت و سروري قومش مي ،اين پسر: يافتند و به هندگفتند
اظهـار شـگفتي نكـرد و از روي عـدم رضـايت و بـا        ،اما او اصالً از اين تمجيد

ديگـر را بـه   اگـر جـز قـوم خـود كسـاني       ،به سوگ او بنشينم: آگاهي وسيع گفت
  .سروري و سيادت رساند

ويش شــيبه و بــرادرش هنگــامي كــه جنــگ بــدر اتفــاق افتــاد، پــدر هنــد و عمــ
در عكاظ بـا خنسـاء روبـرو    . ها پرداخت سرايي آن كشته شدند و هند به مرثيه،وليد
  :كني؟ و هند گفت چرا گريه مي: از هند پرسيد ،شد

به خـاطر  . گريم هر تجاوز ميمن بر ستون مكه و مدينه و حامي آن دو مكان از 
كه حامي و مـدافع حـريم قبلـه بودنـد     ،كه اهل نيكي بود و شيبه و وليد  ،پدرم عتبه

  .گريم مي

                                           
  ).236و  235/  8(بنگريد به طبقات كبري، ابن سعد،  -)1(
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ها از خانداني بزرگ و باعظمت بودند و آنگاه كـه تعـداد افـراد قبيلـه زيـاد       آن
  .رسند شوند و به عزت و بزرگي مي

ه اكـه همـر  ،را ايفـا كـرد    نقش نظامي با نفوذي ،در جنگ احد، هند دختر عتبه
هنـد بـا   . شـوهر او بـود   هـا ابوسـفيان   مشركين قريشي بـه پيكـار شـد و فرمانـده آن    

كـرد و گروهـي از زنـان را     تشويق و تحريض مي ،قريشيان را به جنگ ،شعرهايش
  :خواند كوبيدند، و هند چنين رجز مي ها را مي كرد و طبل رهبري مي

  .رويم چك راه ميهاي كو بر نازبالش ،ما دختران طارق
از شـما كنـاره    ،كنـيم و اگـر برگرديـد    اگر شـما بجنگيـد بـا شـما معاشـقه مـي      

  .گيريم مي
  :خواند و همچنين مي

  .بجنگيد ديرها اي بني عبدالدار آري در حمايت
  .با هر شمشير تيزي بجنگيد

صـفحة سـياهي را بـراي خـود ثبـت       ،و در اين روز هند در كتاب تاريخ اسـالم 
همان عملـي بـود    ،آن صفحة سياه... هرگز آن را از ياد نخواهد بردكرد كه تاريخ 

  .رضوان اهللا تعالي عليه، انجام داد كه با پدر و سرور شهيدان حمزه بن عبدالمطلب
كرد و در برابر كشـتن   او وحشي بن حرب، بردة خويش را، تشويق به انتقام مي

ور  در سـينه وي شـعله   داد و آتش كينه بر دشمن را به او وعدة آزادي مي حمزه
  .اي ابودسمه، شفابخش، تا شفا داده شوي: گفت ساخت و به او مي مي

جويانه در طلب خون كسان خويش عجيـب نيسـت؛ امـا     اين رفتار و منطق كينه
  .است حمزه ،جان شير احد با پيكر بي ،وعمل بسيار زشت ا ،شگفت

و جگــرش را هــاي حمــزه را بريــد، و شــكمش را پــاره كــرد  او بينــي و گــوش
درآورد و آن را در دهان گذاشت ولي نتوانست ببلعـد و آن را از دهـان بـه بيـرون     
انداخت، سپس بر كوه مشرف بر محل واقعه باال رفت و با صـدايي بلنـد فريـاد زد    

  :كه
در بـارة  . ور شده است امروز ما انتقام بدر را گرفتيم و جنگ از پي جنگ شعله

  .و عمويم و پسرش شكيبايي ندارم صبرم و بر مرگ برادرم عتبه بي
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سينة پر از كينـه مـرا شـفا     ،خود را شفا دادم و نذرم را ادا كردم و تو اي وحشي
هـايم بپوسـد از وحشـي     تا آخر عمر و تـا زمـاني كـه در قبـرم اسـتخوان     . بخشيدي

  )1(!سپاسگزارم
  :و همچنين گفت

جگـرش   تـا آن كـه شـكمش را بـه خـاطر      ،مرا از حمزه شفا بخشيدي ،در احد
اندوه سوزان بسياري كه داشتم از من برطرف  ،شكافتم با آنچه كه به دست آوردم

و بدين ترتيب هند از جنگ اُحد با لقبي بازگشت كه پس از آن كـه اسـالم   . )2(شد
  .)3(»کبادآکلة األ«آزرد؛  هايش را مي گوش ،آورد

نيــز وي همــانطور كــه در دوران جاهليــت زبــانزد بــود، پــس از اســالم  جــرأت
به زن قهرمان اسالم مبدل شد؛ تا  ،همچنان ادامه يافت و زن قهرمان دوران جاهليت

در شبي كه فردايش مكه . آن كه پيروزي آشكار و وعدة راستين الهي تحقق يافت
ــزد رســول خــدا      ــن حــرب در حــالي كــه مســلمان از ن ــتح شــد، ابوســفيان ب  ف

كـه مـن اسـالم آوردم، پـس     بدانيـد  ... اي گروه قـريش : زد گشت، فرياد مي بازمي
آنچنانكه پيش از اين شـما بـا او رفتـار كرديـد، بـا شـما         تسليم شويد كه محمد

  .كند؛ كسي كه وارد خانة ابوسفيان شود در امان است برخورد نمي
چـه  : هاي او را گرفـت و گفـت   در اين هنگام هند سوي ابوسفيان رفت و سبيل

ا تعصبي سخت و استوار بجنگيد كـه  اي اهل مكه ب... ي براي قومت هستيربدسرو
  !بدسروري داريد

بـا شـما چنـان     ،واي بر شما بـه خـود غـرّه نشـويد؛ زيـرا كـه او      : ابوسفيان گفت
كرديد، كسي كه بـه خانـة ابوسـفيان درآيـد، در      كند قبالً شما با او نمي رفتاري مي
  .خداوند تو را بكشد، خانة تو گنجايش همة ما را ندارد: گفتند. امان است

در امان است و نيز كسي كـه بـه    ،اش ببندد هركس كه در خانه: ابوسفيان گفت
  )4(!هايشان و مسجد رفتند آنگاه مردم به طرف خانه. جد درآيد، او در امان استمس

                                           
  ).97/  3(سيرة نبوي از ابن هشام،  -)1(
  ).98/  3(همان،  -)2(
  !!خورندة جگرها -)3(
  ).47/  4( سيرة ابن هشام، -)4(
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خـواهم كـه از    مـي : هنـد بـه شـوهرش ابوسـفيان گفـت      ،در روز دوم فتح مكـه 
  .پيروي كنم، مرا نزد او ببر محمد

پنداشتم كه تو ناخوش داشتي اين سـخن را   روز چنين ميدي: گفت ابوسفيان
به خدا سوگند، جز امشب نديدم كه خدا در اين مسجد : هند گفت. بر زبان آوري

ها شب را به صبح  به خدا سوگند اين. چنين عبادت  شود و حق بندگيش ادا گردد
  .ودندجز آن كه مدام در حال نمازگزاردن و قيام و ركوع و سجود ب ،آوردند نمي

نـزد  [خواهي انجام بده، و با مردي از خويشـانت   آنچه مي: ابوسفيان به او گفت
 رفت، تا همراه او نزد رسـول خـدا    هند سوي عثمان بن عفان. برو] محمد 
. هـا اجـازه ورود داده شـد    بـه آن . در حالي كـه زنـاني هـم همـراهش بودنـد      ،برود
كرده ه خاطر كاري كه با حمزهروبند زده بود تا شناخته نگردد؛ زيرا ب لهند

  :گفت هند. كه مبادا او را مؤاخذه كند،بيم داشت  بود، از رسول خدا 
تـا اي   ،سپاس خدايي را كه دين خود را غالب و چيره سـاخت  ،اي رسول خدا

مـن زنـي هسـتم كـه بـه خـدا       . رحمت و رأفت تو شامل حال من هم بشـود  ،محمد
من هنـد  : پس نقابش را برداشت و گفت. كنم ايمان دارم و رسولش را تصديق مي

  .دختر عتبه هستم
به خدا سوگند بر روي زمين نزد مـن كسـي از صـاحب ايـن خيمـه      : هند گفت

كه  ،همه بيشتر بر روي زمين اهل چادري را دوست دارم تر نيست و من از محبوب
هـا   سخنان بيان كرد و بـراي آن  رسول خدا . دارند صاحب اين چادر را عزيز مي

  .ها بيعت كرد رآن خواند و با آنق
شـود   آيا با شما مي ،اي رسول خدا: از ميان جمع گفت لدر اين هنگام هند

  .دست بدهيم
ماننـد   ،اين گفتار من براي صـد زن . دهم من با زنان دست نمي: فرمود پيامبر 

  )1(!گفتارم براي يك زن است

                                           
و حديث صحيح آورده است آن را موطـأ در  ) 236/  8(بنگريد به طبقات كبري ابن سعد،  -)1(

/  7(و نسائي در بيعت، باب بيعت زنـان،  ) 982/  2(بارة بيعت باب آنچه در اين مورد آمده، 
149.(  
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شـريك خـدا    با من بيعت كنيـد بـر ايـن كـه چيـزي را     : به او گفت حضرت 
  .مگيريد
كنـي كـه آن را بـر     تو بر ما امـري را واجـب مـي    ،به خدا قسم: گفت لهند

  .كني مردان واجب نمي
، اي رسـول خـدا  : هنـد گفـت  . و ايـن كـه دزدي نكنيـد   : فرمـود  رسول خدا 

آيا بر مـن روا نيسـت كـه در ايـن تنگدسـتي بـدون        ،ابوسفيان مردي خسيس است
در بارة چيزهايي كـه تَـر هسـتند اجـازه      ول خدا اجازة او از طعامش بردارم؟ رس

  .)1(داد ولي در بارة متاع خشك به او اجازه نداد
آيـا مگـر زن آزاد هـم زنـا     : [هنـد گفـت  . نبايد زنا كنيـد : فرمود رسول خدا 

ها را تربيت  در كوچكي آن ،ما: هند گفت. و فرزندانتان را نكشيد: كند؟ فرمود مي
كشـند و تـو و    هـا را مـي   شوند در جنگ بـدر آن  مي كنيم و هنگامي كه بزرگ مي
هــاي او بســيار خنديــد و  از گفتــه پــس عمــر بــن خطــاب. دانيــد هــا بهتــر مــي آن

  .زده شد شگفت
  .تهمت نزنيد و به ديگران افترا نبنديد: فرمود رسول خدا  ،سپس

  .زدن، كار زشتي است به خدا قسمت تهمت: هند گفت
  .از من نافرماني نكنيد در كار خير: فرمود رسول خدا 

در امـري تـو را آشـكارا     ،ما در اينجا ننشسته ايم كه بخـواهيم : گفت لهند
  .)2(نافرماني كنيم

سخن گفـت   همچنان با رسول خدا  ،كه شخصيت استواري داشت لهند
  .هايي كرد و اسالم آورد و بازگشت و پرسش

بـه بتـي    ،تاش بازگشت، از گوشة چشم با خشون به خانه لهنگامي كه هند
اي به آن زد كه تكه تكه شد و در اين حال  كه آنجا بود نگريست و با پايش ضربه

  .)1(ما به خاطر تو فريب خورديم، ما به خاطر تو فريب خورديم: گفت
                                           

و بگيـر از مـال ابوسـفيان آنچـه كـه تـو       : اصل حديث در صـحيحين آمـده در آنجـا اسـت     -)1(
  .فرزندت را كفايت كند

؛ سيره نبوي از ابن كثير، )205/  8(؛ اصابة، )237/  8(بنگريد به طبقات كبري از ابن سعد،  -)2(
)3  /602.(  
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شـد و   بر ايمانش افزوده مي ،اين بانوي تازه مسلمان لروزها گذشت و هند
در  مسـرش ابـي سـفيان   سـپس بـا ه  . كـرد  همراه مسلمانان شركت مي ،در جهاد

او . شركت كـرد و بـه خـوبي امتحـان خـويش را پـس داد       ،جنگ مشهور يرموك
بـا شمشـيرهايتان بـه    : گفـت  تا با روميان بجنگند و مـي  ،كرد ن را تشويق مينامسلما

  .جنگ بشتابيد اي گروه مسلمانان
كـرد   از او روايت مـي  كرد و پسرش معاويه روايت مي از پيامبر  لهند
  .كرد از او روايت مي لن عايشهو همچني

در سال چهاردهم هجري وفات يافت؛ كسي كـه   لسرانجام هند دختر عتبه
او در جاهليـت داراي شخصـيتي واال و   «: پسرش او را چنين توصـيف كـرده اسـت   

  .»عظيم بود و در اسالم نيز بخشنده و نيكوكار

                                                                                                
  ).206/  8(، اصابة، )237/  8(طبقات كبري،  -)1(
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  لام شريك قريشي
  زن مبلغ

از بني عامر بن لؤي، ابـي   ،از زنان قريشياو غزية، دختر جابر بن حكيم و يكي 
  .)1(معكر دوسي، است

زيست، قلبش متمايل به اسالم گشت و  هنگامي كه در مكه مي لام شريك
تـا آنجـا كـه همـه      ،باشد فرا گرفـت  آنچه را كه از اين دين حنيف بر او واجب مي

چم ال الـه  اهللا وبـاالبردن پـر   كلمةاش را در راه نشر دعوت توحيد و اعتالي  زندگي
  .اال اهللا و محمد رسول اهللا وقف كرد

زنـان   ،حركت خويش را در دعوت به اسالم آغاز كرد؛ پنهاني لام شريك
نمود؛ بدون آن كـه خسـته    خواند و به اين دين ترغيب مي قريش را به اسالم فرا مي

ر هـاي بسـياري را انتظـا    آالم و سختي ها و او در اين راه جانفشاني. يا افسرده گردد
ايمان حقيقي تنها به زبان نيسـت،  . داشت و جان و مال خويش را وقف اسالم كرد

بلكه حقيقتي است كه رنج و مشقت فراوان بـه همـراه دارد، امـانتي اسـت گـران و      
  .پيكاري است نيازمند شكيبايي و صبر
كـه پـس از مـدتي دورة امتحـان و آزارهـا و      ،مشيت الهي بر اين قـرار گرفـت   

آنگاه كه مردم مكه فهميدند او اسـالم  . آغاز شود لام شريك ها براي آزمايش
اگر احتـرام قـوم تـو نبـود تـو را چنـين و       : آورده است، او را گرفتند و به او گفتند

 لام شـريك . گـردانيم  بـاز مـي   كرديم، ولي به زودي تو را بـه قومـت   چنان مي
: دند و گفتندمرا آور –باشد  منظور خانوادة همسرش مي –خاندان ابوالعكر : گفت

. من بر دين او هستم –آري به خدا سوگند : گفتم!! شايد تو بر دين شوهرت باشي
پس از خانة ما رفتند و ما . نه ما تو را به بدترين وجهي شكنجه خواهيم كرد: گفتند
قصد منزلي ديگر را كردند، مـرا بـر شـتر     .بوديم –از توابع صنعاء  – لخصلةدر ذوا

سـوار كردنـد و بـه مـن      ،ها بود ن شترها و تنومندترين آنتري بزرگي كه از چموش
تا آن كه روز به نيمـه   ،دادند اي آب به من نمي دادند ولي قطره تنها نان و عسلي مي

                                           
ـ در بارة شرح حال وي بنگريد بـه اصـا   -)1( /  2(، لحليـة و ا) 154/  8(و طبقـات،  ) 248/  8(، ةب

96.(  
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هـا افراشـتند و مـرا در     پيـاده شـدند و خيمـه   . رسيد و گرماي خورشيد شدت يافت
روز بـا مـن    سـه . تا آن كه عقل از سر و گوش و چشمانم رفت ،آفتاب رها كردند

از اعتقـادات دسـت   : همينگونه رفتار كردند، تا آن كه در روز سوم بـه مـن گفتنـد   
فهميـدم، تنهـا بـا     من كه سخنان آن را درسـت نمـي  : گفت لام شريك. بردارد

  .كردم سوي آسمان اشاره مي ،انگشت به نشانه توحيد
ب من بر همان حال بودم و طاقتم تـا  ،به خدا سوگند: گويد مي لام شريك

ام احسـاس كـردم آن را    سطل آبي را بـر سـينه   ،كه در اين هنگام سردي ،شده بود
ديـدم كـه سـطل ميـان     . سـپس سـطل برداشـته شـد    . برداشتم و يك جرعه نوشـيدم 
براي بار دوم آن سطل . توان گرفتن آن را نداشتم ،آسمان و زمين معلق است و من

ل بـاال رفـت، بـاز    به من نزديـك شـد و مـن يـك نفـس از آن نوشـيدم و بـاز سـط        
تـا آن كـه    ،بـار سـوم از سـطل آب نوشـيدم    . نگريستم كه بين آسمان و زمين بـود 

  .سيراب شدم و آب را بر سر و صورت و لباسم ريختم
: رفتنـد و گفتنـد   كردند آنان در حالي كه نگاه مي: كند نقل مي لام شريك

سـي كـه بـا    ك: هـا گفـتم   اي دشمن خدا؟ به آن ،ب به تو رسيدهاز كجا اين سطل آ
دين خدا مخالفت بورزد دشمن خداست و نه من و اما اين گفته شما كه اين سطل 

  .دهد رسد و روزي ما را خداوند مي آب از كجا آمده، از نزد خدا روزي مي
دانهايشان رفتند و  ها و توشه ها با سرعت به سوي چاه آن: گفت لام شريك

دهيم كه پروردگـار تـو    شهادت مي :نخورده يافتند، گفتند ها را سربسته و دست آن
ي زهمان پروردگار ماست و كسي است كه به تو روزي داد، ما را نيز در اينجـا رو 

پس از اين كه ما با تو چنان كرديم خداوندي كه شـريعت اسـالم را فرسـتاده     ،داد
ها  مهاجرت كردند و آن ها اسالم آوردند و همگي به سوي رسول خدا  پس آن

  .)1(داوند و آنچه را كه خدا با من كرد، دانستندمقام مرا نزد خ
هـا در دعـوت بـه     تـرين نمونـه   كه از جالـب  لرحمت خداوند بر ام شريك

اسـت و بـر ايمـان و عقيـدة خـود ثابـت بـود و بـر ابـتالي بـر            سوي رسول خدا 

                                           
و اصــابة از ابــن حجــر ) 156و  155/  8(بنگريــد بــه خبــر در طبقــات الكبــري، ابــن ســعد،  -)1(

  ).97و  96/  2(و حلية االولياء اصفهاني، ) 248/  8(عسقالني 
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او هيچگـاه بـه فكـرش خطـور نكـرد كـه       ... كرد ها به خاطر خدا صبر مي گرفتاري
تـا جـانش را از    ،شود و هرگز در برابر مشركان كوتاه نيامد سست گردد يا ضعيف

نتيجة اين پايداري تكريم و تفضل خداوند نسبت به او بود و اين كه . مرگ برهاند
كـه  ،توانست قومش را به دين اسالم رهنمون سازد و ايـن غايـت آن چيـزي اسـت    

و حتي يك نفـر  به خداوند سوگند اگر ت... . (مسلمانان در جهادشان در نظر داشتند
  .)1()موهم بهتر است خرسعالي هدايت كني، برايت از شتران را هم به طرف حق ت

  لام فضل
   همسر عباس عموي پيامبر

الكبـري   بةكنية او را لبا. دختر حارث بن حزن بن بجير هاللي است بةاسم او لبا
او يكـي از چهـار خـواهر     ،دختر عوف قريشي اسـت  لةخو لبةام لبا. گفتند مي
ميمونـه، ام فضـل،   : ها عبارتند از ؤمني است كه بر رسول خدا ايمان آوردند و آنم

  .اسماء و سلمي
 باسـماء و سـلمي  . باشد مي لخواهر ام فضل ، بميمونه ام المؤمنين

 همسر عبـاس  لام فضل. )2(از طرف پدرشان به نام عميس باهم خواهر بودند
براي وي به دنيـا آورد   ،باادببود و مادر فرزندانش كه شش پسر  عموي پيامبر 

فضل و عبداهللا فقيه و عبيداهللا فقيه، : همتا بودند، اسامي ايشان عبارت است از كه بي
گفتـه   عبـداهللا بـن يزيـد هاللـي     لدر بـارة ام فضـل  . معبد، قثم و عبدالرحمن

  :است
دانـيم نـه در دشـت و     تـا آنجـا كـه مـي     ،هيچ زني پاكدامني از شويي گرانقـدر 

  .چون شش فرزند ام فضل نزاييده است ،كوهساران
  .چقدر پسران و دختران گرامي هستند ،شش فرزند ام فضل

                                           
در جهاد آن را روايـت كـرده اسـت، بـاب فضـل      : :جزيي از حديث طوالني كه بخاري -)1(

در فضـائل صـحابه، بـاب    : :و مسـلم ) 20/  4(كسي كه مردي بـه دسـت او اسـالم آورد،    
  .2406/ ، به شماره فضائل علي ابن ابي طالب 

  ).278/  8(؛ طبقات ابن سعد، )266/  8(، بةفي تمييز الصحا بةاصاال -)2(
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صاحب بخشش و آخرين پيامبران و بهترين رسوالن    عموي پيامبر برگزيده
  .)1(ها است يكي از آن
قبل از هجرت اسالم آورد، و اول زني بود كه پس از خديجـه ام   لام فضل

  :گفته بود پسرش عبداهللامسلمان شد،  لالمؤمنين 
  .)2(رفتيم من و مادرم از زنان و فرزندان مستضعف به شمار مي

 از زنان بزرگوار و داراي فضـائل بسـيار بـود كـه رسـول خـدا        لام فضل
  .)3(نمود اش گفتگو مي آمد و با او در خانه خود به ديدن او مي

ا كــه وقتــي بــر ابولهــب دشــمن خــد ،زنــي شــجاع و مــؤمن بــود لام فضــل
: نقل كـرده اسـت كـه گفـت     ابن اسحاق از عكرمه. گذشت با او درگير شد مي

غالم عبـاس بـودم كـه اسـالم ظهـور كـرد و       : گفت مي ابورافع بردة رسول خدا 
از قومش بيم   عباس پنهاني اسالم آورد و من و ام فضل هم اسالم آورديم و عباس

  .داشت
خود، عاص بـن هشـام بـن     ابولهب از رفتن به جنگ بدر تخلف كرد و به جاي

كردند و به جاي خود فرد ديگر  ها بدين ترتيب عمل مي مغيره را فرستاد و همه آن
هنگامي كه خبر شكست مشركان قـريش در جنـگ بـدر رسـيد و     . فرستادند را مي

در وجودمـان نيـرو و قـدرتي    ] مسـلمانان [ها را خوار و رسوا فرمود، مـا   خداوند آن
ام  همن مردي ضعيف بودم و پيش: فتگ رده رسول خدا ب ابورافع ،عظيم يافتيم

نشسته بودم . كردم ها را صيقلي مي آن ،ساختن ظروف بود كه در كنار چشمه زمزم
در اين هنگام ابولهب . و ام فضل هم نزد من نشسته بود، و از خبر رسيده شاد بوديم

كـه او   زمـاني . تـا آن كـه نشسـت    ،كشـيد  آمد و پايش را به سختي روي زمين مـي 
 ابورافع. اين ابوسفيان بن حارث است كه آمده است: گفتند نشسته بود مردم مي

                                           
  .االصحاب فةو استيعاب في معر) 277/  8(بنگريد به طبقات ابن سعد،  -)1(
ُتقَاِتلُونَ ِفـي َسـبِيلِ    َوَما لَكُْم الَ﴿ء بـاب  آن را آورده است در تفسير سورة نسـا  :بخاري -)2(

 كـه ابـن عبـاس   ، همچنين از ابن ابـي مليكـه آورده اسـت    :و بخاري) 181/  5(، ﴾اللَِّه
مـن و مـادرم از   : ، گفـت ﴾الُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرَِّجالِ َوالنَِّساِء َوالْوِلْـَدانِ  إِالَّ﴿تالوت كرده كه 

  .ر آنان پذيرفته استكساني بوديم كه خداوند عذ
  ).278/  8(طبقات الكبري، ابن سعد،  -)3(
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. به نزد من بشتاب بـه جـانم سـوگند كـه برايـت خبـري دارم      : گويد، ابولهب گفت
به ابوسـفيان  ] ابولهب[من هم نزد او نشستم و مردم هم نزد او ايستاده بودند، : گويد
  .دهي كه مردم چه كار كرده اند بر ميآيا به من خ،اي پسر برادرم : گفت

كه ما با قومي روبرو شديم كه شانه به شانه هم  ،به خدا سوگند: ابوسفيان گفت
خواستند با ما نبرد كردند و از ما هرچقدر كـه خواسـتند    جنگيدند، آنچنانكه مي مي

هـاي خاكسـتري رنـگ     با مردانـي سـوار بـر اسـب     ،به خدا سوگند!!... اسير گرفتند
  .ها را بگيرد توانست جلوي آن چيزي نمي ،يم، افرادي كه به خدا سوگندجنگيد

بـه  : هاي چاه زمزم را با دستم بـاال بـردم و آنگـاه گفـتم     طناب: گويد ابورافع
دسـتش را بـاال    ،در اين هنگام ابولهب. ها فرشتگان خداوند بودند آن ،خدا سوگند

ت، مرا بلنـد كـرد بـه    كه جايش سرخ گش ،برد و به صورتم سيلي محكمي نواخت
كه مرا كتك بزند و اين در حالي بـود كـه    ،زمين زد و بر روي من دو زانو نشست

عمـودي از عمودهـاي چـاه زمـزم را      لمن مردي ضعيف بـودم، پـس ام فضـل   
برداشت و با آن بر سر ابولهب زد كه سرش شكافت و زخمي كاري از آن پديدار 

  ...اي؟ را ضعيف گير آورده حال كه سرورش اينجا نيست، او: گشت و گفت
پـس از آن تنهـا هفـت     ،اي ذليل برخاست و به خدا سـوگند  مانند برده ،ابولهب

  .)1(طاعون او را از پاي درآورد ،شب زنده ماند تا آن كه به امر خدا

                                           
، و بعد از آن يونس از ابن اسحاق بر آن افزوده است )287/  4(، بةالصحا ةبنگريد به حيا -)1(

كه پسرانش سه روز پس از مرگ ابولهب وي را دفن كردند تا آن كه بوي گند گرفت و 
كه گويي خود را از طاعون ، پرهيز داشتند ةسقريش در آن زمان آنچنان از بيماري عد

واي بر حال شما شرم نداريد : ها گفت تا آن كه مردي از قريش به آن، كردند محافظت مي
ترسيم كه  ما مي: كنيد؟ گفتند اش او را دفن نمي در خانه، كه پدرتان بوي گند گرفته است

شما را براي دفن او برويد من : آن مرد گفت. اين زخم چركين مرضي واگيردار باشد
مگر آن كه آب را به ظرف و به حالت ، او را نشستند: به خدا سوگند. كنم كمك مي

پس براي او گودالي كندند و به وسيلة . شدند ريختند و نزديك او نمي پرتاب از دور مي
و . از دور بر رويش سنگ ريختند تا جسد او پنهان شد. ستوني او را در آن گودال انداختند

 ;°öΝçλ ﴿   .كند اش به خدا و رسولش افتخار مي كه در دشمنيچنين است نهايت كار كسي اين

Ò>#x‹tã ’Îû Íο4θuŠptø:$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ü>#x‹ yès9 uρ Íοt ÅzFψ$# ‘, x©r& ( $ tΒuρ Μ çλm; z⎯ ÏiΒ «!$# ⎯ ÏΒ 5X#uρ ∩⊂⊆∪﴾] .رعد :
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اين زن مؤمن شجاع با دشمن خدا رفتار كرد و توانست غـرور او را   ،و اينچنين
 ،اين زن ماية فخر و مباهـات اسـالم اسـت   . اك ماليدلگدمال كند و بيني او را به خ

و زنـاني چـون او كـه مايـه پيشـرفت اسـالم شـدند، افتخـار          ،كه تاريخ اسالم بـه او 
  .كند مي

در طبقــات الكبــري آورده كــه ام فضــل همــان روز در خــوابش  :ابــن ســعد
 رفت تا تعبير خوابش را از پيامبر رؤياي عجيبي ديد، سپس سوي رسول خدا 

اي رسول خدا  در خواب ديدم كه عضوي از اعضـاي بـدن تـو    : گفت. ا شودجوي
فاطمـه پسـري بـه دنيـا     ! چه نيكو رؤيايي«: فرمود رسول خدا !! در خانة من است

  .»دهي شير مي» ثمق«آورد و تو او را به همراه پسرت  مي
از خانه بيرون شد و چيـزي نگذشـت كـه     با اين بشارت پيامبر  لام فضل

سرپرستي او را بـه   لرا به دنيا آورد و ام فضل» حسين بن علي « لفاطمه
  .عهده گرفت
آوردم و حسـين بـه سـوي     حسـين را نـزد رسـول خـدا     : گفت لام فضل

او را در آغـوش كشـيد و در ايـن هنگـام بـول       خيز برداشت و حضرت پيامبر
  .ام فضل پسرم را كه بر من بول كرد، بگير: فرمود كرد، رسول خدا 

كـه بـه    ،او را برداشتم و نيشگوني از او گرفتم: دارد بيان مي] لفضلام [
بول كردي و باعث آزار ايشـان شـدي،    بر رسول خدا : من گفتم. گريه افتاد

از ايـن   ،اي ام فضـل «: فرمـود  گريست رسول خدا  در اين هنگام كه بچه مي
ت تـا  آبـي خواسـ   پس رسول خدا » كه پسرم را به گريه انداختي مرا آزردي

ين كـرد آب بريزيـد و   چنـ اي  هرگاه كه پسر بچـه «: بر آن بريزد و سپس فرمود
  .»چنين كاري كرد آنجا را بشوئيد اي  اگر دختر بچه

شلوارتان را دربياوريد تا «: گفت لكه ام فضل ،در روايتي ديگر آمده است
 ،بچـه  به واسطه بول دختر«: فرمودند پيامبر . آن را بشويم و لباس ديگري بپوشيد

                                                                                                
تر است؛ و در  است؛ و عذاب آخرت سخت) دردناك( يآنها عذاب يبرا ا،يدر دن«]. 34

  .»!آنها را نگه دارد تواند يكس نم چيخدا، ه) عذاب(برابر 
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آب ريختـه   ،تنهـا بـه لبـاس    ،بـول پسـر بچـه    هشـود، ولـي بـه واسـط     لباس شسته مي
  .)1(»شود مي

كه مـردم از   دختر حارث اين بود للبابهمانده از  هاي برجاي از ديگر آموزه
دار بودنـد يـا    در روز عرفـه روزه  كه آيا رسول خدا  ،كردند او بسيار پرسش مي

اين ابهام و سردرگمي را  ،دانش خود توانستبا  لو ام فضل. گرفتند روزه نمي
سـوي رسـول    ،اي شـير  او يكـي از فرزنـدانش را صـدا زد و او را بـا كاسـه     . بزدايد
رسـيد و   آن پسر به پيـامبر  . در حالي كه حضرت در عرفه بودند ،فرستاد خدا

  .)2(شير نوشيد ،از آن قدح   حضرت ،در جلوي چشم مردم
كـه   ،بينـيم  مـي  لاحاديث شريفي را از ام فضـل ما  ،در هريك از اين مسائل

از او همچنين عبـداهللا بـن   . روايت كرده است از رسول خدا  ،حدود سي حديث
  .و ديگران روايت كرده اند و همة غالمان او و انس بن مالك بعباس

پس از اين كه عمري را به  به روزگار خالفت عثمان لسرانجام ام فضل
او مـادري نمونـه   . از دنيا رفت ،اسوه پشت سر گذاشت خوبي و چونان زني الگو و

بـه دنيـا آورد؛    بمانند عبداهللا بـن عبـاس   ،كه فرزنداني با نجابت ،و شايسته بود
او شجاعتي برخاسـته از  . ابن عباسي كه به داناي امت و ترجمان قرآن مشهور است

ن را داشـته  اي قدرتمند ساخته بود و قدرت آ اعتقاد پاكش داشت و از او شير بيشه
  .ردبتوز خدا را از ميان ب تا دشمنان كينه

                                           
و بنگريد به حديث ابـي  ) 267/  8(، بة؛ اصا)279/  8(بنگريد به طبقات كبري از ابن سعد،  -)1(

و آن حـديثي  /  375/ ريـزد و بـه شـماره     كه بر لبـاس مـي  ،داود و در طهارت باب بول بچه 
  .حسن است

در  :بنگريـد و بخـاري  ) 279/  8(و طبقـات،  ) 267/  8(است بـه اصـابة،    حديث صحيح -)2(
براي حجاج ، در روزه باب استحباب فطر :و مسلم) 248/  2(باب روزة روز عرفه، ، روزه

  .آورده است/  1123/ به شماره ، در روز عرفه
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  لربيع دختر معوذ
  كننده زير درخت بيعت

او ربيع دختر معوذ، بن حارث بن رفاعه بن حارث بن سواء بن مالـك بـن غـنم    
بن مالك انصاري نجاري و مادرش ام يزيد دختر قـيس بـن زعـواء بـن حـرام ابـن       

  .جندب بن عامر بن عدي بن نجار است
توان در  كه درستي ايمان و عقيده استوارش را مي،از جمله زناني بود لربيع
كه مايه عبرت و  ،ديد همراه با ديگران زير درخت، با رسول خدا  ،بيعت او

ي الهي را كسب رضا ، و توانست بيعتي كه بيعت رضوان ناميده شده. حيرت است
_ô‰s)©9 š﴿ :خداوند در كتابش فرمود. كند ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯tã š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) 

štΡθ ãè Îƒ$ t7ãƒ |M øtrB Íοtyf¤±9$# zΝÎ= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝÍκÍ5θ è= è% tΑt“Ρr'sù sπ uΖŠÅ3¡¡9$# öΝÍκö n= tã öΝßγ t6≈ rO r&uρ 

$ [s÷G sù $ Y6ƒÌs% ∩⊇∇∪  zΟÏΡ$ tó tΒ uρ ZοuÏVx. $ pκtΞρ ä‹è{ù'tƒ 3 tβ% x.uρ ª!$# #¹“ƒÌ“ tã $ Vϑ‹Å3ym ∩⊇®∪ ﴾ )الفتح :
با تو بيعت كردند ) معهود حديبيه(خداوند از مؤمناني كه زير درخت «  ).19و18

ها آگاه بود كه وقار و اطمينان  به حقيقت راضي گشت و از وفا و خلوص قلبي آن
ها نازل فرمود و آنان را به فتحي نزديك پاداش داد و به غنيمت  كامل بر آن
  .)1(»مقتدر و داناستخيبريان خواهند گرفت موفق داشت و خداوند  فراوان كه از

هـا را تربيـت    از زنان صحابي جليلـي بـود كـه اسـالم آن     ل دختر معوذ ربيع
با انجام تكاليف خود به سـاختن   ،مشاركت كردند ،كرد و آنان در گسترش اسالم

او در راه خـدا بـا رعايـت حـدودي كـه      . ريزي جامعة اسالمي ياري رسـاندند  و پي
از  لربيـع . بيعـت كـرد   بـا رسـول خـدا    اسالم جاري گردانده بود، جنگيد و 

  .كرد و زني آگاه به مسائل شرعي بود حديث روايت مي پيامبر 
امـور ديـن از او    گذاشـتند و بزرگـان صـحابه در بـارة     مسلمانان به او احترام مي

از كساني بود كه گاه بعضـي مسـائل در بـارة رسـول      لربيع. كردند پرسش مي
نقـل شـده    شده بن محمد بـن عمـار بـن ياسـر    از ابن عبي. كرد توصيف مي خدا 
  .را توصيف كن براي من رسول خدا : به ربيع گفتم: كه گفت ،است

                                           
  .19و  18آيات / سوره فتح  -)1(
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ديـدي، انگـار كـه طلـوع خورشـيد را       اي پسرم اگر او را مي«: گفت لربيع
  .)1(»اي ديده

در  :كـه ابـوداود   ،كنـد  را توصـيف مـي   براي ما وضوي پيامبر  او همچنين
بـا مـا سـخن     رسـول خـدا   «: آورده است كه گفت لاز قول ربيع ،سنن خود

بـه يـادش    از وضوي رسول خـدا  . برايم آب بريز تا وضو سازم«: گفت و فرمود
  .)2(»دو دست را سه بار شست و ادامه حديث«: آمد و در اين باره گفت

هنگامي كه من بـه خانـة بخـت رفـتم،     : كه گفت ،همچنين از او نقل شده است
كـه   :ام وارد شد و بر فراش من نشست، پـس زنـان را گفـت    به خانه رسول خدا 

در . گريـه و زاري كننـد   ،شان در روز جنگ بـدر  شدن پدران دف بزنند و بر كشته
و در ميان ما پيامبري است كـه  : يكي از آن زنان گفت: افزود لاين هنگام ربيع

ايـن  «: تبـه او گفـ   در اين هنگام رسول خـدا  . داند مي ،افتد آنچه فردا اتفاق مي
  .)3(»گفتي سخن را رها ساز و بگو آنچه را كه مي

با اياس بن بكير از قبيلة بني ليث ازدواج كـرد و بـراي او محمـد بـن      لربيع
 لكه ربيـع  ،گفتاري رد و بدل شد ،روزي ميان او و اياس. اياس را به دنيا آورد

مـه  ه! مرا رها كـن : دانست زندگي با او سخت خواهد بود، پس به شوهرش گفت
  .چيز من براي تو

  .دهم هرچه بخواهي انجام مي: مرد به او گفت
هرچه داشتم جز پسرم به او دادم، اما با من بگومگـو كـرد و   : گفت] لربيع[

آنچه شرط كرده بودي به : و او هم به من چنين گفت :مطلب را گفت به عثمان
  .)4(او بده

                                           
  ).80/  8(، ةصابة في تمييز الصحاباإل -)1(
  ).79/  8(، صابةاإل؛ )90/  1(ابوداود،  -)2(
، ابوداود در ادب، باب نهـي  )137/  6(در نكاح، باب زدن دايره در نكاح و وليمه،  بخاري -)3(

/ و ترمذي در نكاح باب آنچه آمده در اعالن ازدواج بـه شـماره   /  4922/ از غناء به شماره 
1090 ./  

  ).80/  8(اصابة،  -)4(
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بـه مسـلمانان    جسـت و  مسلمانان شركت ميها و پيكارهاي  در جنگ لربيع
شدگان و مجروحـان را بـه مدينـه     كرد و كشته ها خدمت مي رساند و به آن آب مي
گرداند و تمام همت خود را صرف شجاعان مسلمان در ميدان جنـگ كـرد    باز مي

هـا شـود دريـغ نداشـت و      توانست كه سبب نيروبخشـي بـه آن   و از هرآنچه كه مي
كت كند، به سواركاري شـجاع بـدل   كه بايد در جنگ مشار ،كرد هرگاه اقتضا مي

هـا   كـرد و در رويـارويي بـا آن    كه به سـمت دشـمنان خـدا تيرانـدازي مـي      ،شد مي
  .)1(گرداند مكرشان را به خودشان بازمي

هجــري در ايــام خالفــت  45در ســال  ،كــه رحمــت خــدا بــر او بــاد لربيــع
دا پس از آن كه زندگيش سرمشق نيكي، تقـوا، علـم و جهـاد در راه خـ     معاويه

  .براي زنان مسلمان شد، از دنيا رفت

  لخَنساء
  مادر شهيدان

كـه وقتـي    ،اي مشـهور  شاعره. بن شريد است ،او تماضر دختر عمرو بن حارث
اي نــاگوار رخ داد، در رثــاي او  در دوران جاهليــت فاجعــه ،بــراي بــرادرش صــخر

. قرار داد سرا كه او را در شمار بزرگترين زنان شاعر مرثيه،اي سوزناك سرود مرثيه
  :هاي او در رثاي صخر مطلع آن چنين است ترين چكامه يكي از كوتاه

آيا در چشمانت خاشاك است يا چشمانت دردناك است؟ يا اين كه سرزميني 
  آب و علف گشته اند؟ پس از رفتن، ساكنانش، بي

  :و از ديگر بيانات زيباي اوست كه
  .گرييد مياي چشمانم بگرييد و خشك نباشيد، چرا براي صخر ن

  گرييد؟ گرييد؟ چرا براي جوانمرد بزرگوار نمي چرا براي شجاع و زيبارو نمي
وارد شـد و اسـالمش را    بـر رسـول خـدا     ،او همراه قومش از قبيله بني سليم

 ،اسالم او ثابت و استوار بـود . ريزي كرد آشكار ساخت و آن را بر بناي توحيد پي

                                           
در اصـابة ذكـر    آورده اسـت و آن را عسـقالني   :و در جهاد را بخـاري حديث شركت ا -)1(

  ).80/  8(كرده است، 
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دهاي شجاعت و عزت و نشاني براي مادران اسالمش نيكو شد و او به نمادي از نما
  .مسلمان بدل گشت

را بـه   كه برايش شعر بخواند و شـعر او پيـامبر    ،از او خواست رسول خدا 
و بـا دسـت   » بيا خنسـاء «: به او فرمود شگفتي واداشت و شعري خواند كه پيامبر 

  .)1(»كردند به او اشاره مي
وارد شـد و بـا ايشـان همكـالم      بر رسول خدا  هنگامي كه عدي بن حاتم

اي رسول خدا  در بين ما شاعرترين مردمان و سـخاوتمندترين  : گشت عرض كرد
  .افراد و جنگجوترين مردم قرار دارند

  .»ديها را نام ببر آن«: فرمودند پيامبر 
ها حـاتم   ترين آن اما شاعرترين آنان امرؤالقيس بن حجر است و بخشنده: گفت
رسـول  . و جنگجوترين مردم عمرو بـن معـديكرب اسـت    –يعني عدي  –بن سعد 

  :فرمود خدا 
رترين مردم خنساء دختر عمـرو اسـت   آنچنانكه تو گفتي نيست، شاع، اي عدي

فراد علي بن ابي و جنگجوترين ا –يعني خودشان  -و سخاوتمندترين مردم محمد 
  .»است طالب

بـارة او گفتـه   كه به آن معـروف شـد، در    لو اما در بارة مقام شرعي خنساء
  .)2(»او زني است كه شعر را با علم درآميخت«: شده است

فرازهاي درخشان زندگي اين بانو، سرشار است از دفاع از دين و ياري حق؛ او 
  .همراه شد پيروهاي مسلمانان شركت كرد و با سربازان  در بسياري از جنگ

در  –شـت  رو به سـوي جنـگ قادسـيه دا    هنگامي كه مثني بن حارثه شيباني
و . همراه اين لشـكر بـود   ،با چهار فرزندش لخنساء – زمان عمر بن خطاب

بـا چهـار فرزنـدش و     لآوران، خنسـاء  در ميدان جنگ و شب سخت نبـرد رزم 
تـا از   ،كـرد  ها را بـر جنگيـدن تشـويق مـي     رفت و آن رزمندگان مي برخي ديگر از

                                           
  ).66/  8(، ةاإلصابة في تمييز الصحاب -)1(
  ).67/  8(، ةبفي تمييز الصحا بةبنگريد به اإلصا -)2(
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گــر  شــيرين جلــوههــا  معركــة جنــگ نگريزنــد و شــهادت در راه خــدا را بــراي آن
  :گفت كه او مي،دهيم و اكنون به آن سفارش مهم او گوش مي. ساخت مي

شما اسالم آورديد و اطاعت كرديد، با اختيار خود مهاجرت  ،اي پسران من«
شما پسران زني تنها هستيد كه به  ،كرديد و به خدا سوگند كه خدايي جز او نيست

ساخت و هرگز اصل و نآبرو  ا و بيتان را رسو پدرتان هرگز خيانت نكرد و دايي
دانيد كه  تبار شما را فرومايه و پست نگرداند و نَسب شما را دگرگون نكرد و مي

خداوند به مسلمانان در جنگ با كفار پاداش بسياري داده است، و بدانيد كه خانة 
$﴿ :فرمايد بهتر از خانة فاني است خداوند عزوجل مي ،پايدار yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# 

(#θ ãΨ tΒ#u™ (#ρ çÉ9 ô¹$# (#ρ ãÎ/$ |¹uρ (#θ äÜÎ/#u‘ uρ (#θà)¨?$#uρ ©!$# öΝä3ª= yè s9 šχθ ßsÎ=øè? ∩⊄⊃⊃∪﴾ ) آل
صبر و شكيبايي پيشه سازيد و يكديگر را به اي اهل ايمان، «). 200: عمران

بردباري و پايداري سفارش كنيد و مراقب كار دشمن باشيد و از خدا بترسيد باشد 
  .)1(»ر شويدكه پيروز رستگا

چون به ياري خدا فردا به سالمت بوديد، آگاهانه مهياي جنگ با دشمنان خـدا  
اگـر  . كـه او شـما را بـر دشـمنانش يـاري خواهـد داد       ،شويد و به خداوند سـوگند 

جنگ را ديديد كه شروع شده است به سرعت به پيش برويد و آتش اين پيشروي 
واحي مختلـف جنـگ پرتـو افكنيـد و     ور سازيد و روشني اين آتش را بر ن را شعله

تا پيروزي يابيد  ،و سردمدار آنان را با شجاعت بكشيد. ميدان جنگ را كامل كنيد
  .»...و به غنائم فراوان و كرامت جاودانه و مقام واال دست بيابيد

فرزندانش وصيت او را شنيدند و در حالي كه انـدرزهاي او را بـا گـوش جـان     
دمان  سپيده. آوردند، آهنگ ميدان نبرد كردند ا به ياد ميپذيرفته بودند و گفته او ر

  :خواندند چنين رجز مي ،كه پيكار آغاز شد
گفتـاري بـا بيـان     ،برادرانم، ديشب زني ناصح، ما را اندرز داد و با ما وداع كرد

  .روشن؛ پس به جنگ دشوار خانمانسوز برويد
ن گريـه و زاري  كننـدة ساسـانيا   هـاي پـارس   جنگند كه سـگ  در حالي باهم مي

  .كنند مي
                                           

  .200سورة آل عمران، آية  -)1(
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به خاطر رويداد بزرگي به شما يقين پيدا كردند و شما زندگي خوبي را سـپري  
  .رسد اي كه به او گوسفندي فربه به ارث مي يا مرده ،كنيد مي

آنقدر جنگيـد تـا كشـته شـد،      ،خواند كه اينگونه رجز مي لاين پسر خنساء
  :خواند جز ميچنين ر ،سپس دومين نفر حمله كرد و در اين حال

ــق و رأي اســتوار   ــي داراي دورانديشــي و صــبر و نظــري مواف ــه  ،پيرزن ــا را ب م
هـا بـا    آن. استواري رأي و هدايت امر كرد و به نيكويي به فرزندش نصـيحت كـرد  

  .رسند خوشايندي مي تعدادي براي جنگ دفاعي رفتند يا به پيروزي
پرآسايش ارث داده يا مرگي كه به شما عزت جاويد در بهشت برين و زندگي 

پس سومين نفر حمله كرد و چنين رجـز  ،او هم آنقدر جنگيد تا شهيد شد. شود مي
  :خواند مي

كـنم؛ او   سرپيچي نمـي  ،من حتي يك كلمه از اندرزهاي پيرزن ،به خدا سوگند
ناصـحي پرخيـر و راسـتگو و    . همراه بـا مهربـاني فرمـان داده اسـت     ،ما را به جنگ

تـا  . و يـورش ببريـد   خانمانسوز بر ديگران پيشي بگيريدمهربان، پس در اين جنگ 
  .رو شويد تا غيرت شما به خوبي نمودار گردد ،ان خسرو روبهاين كه با خداوند

شدن در ميان شما پيـروزي و رسـيدن    بينيم و كشته ما كوتاهي شما را ضعف مي
كـه  پس نفـر چهـارم در حـالي    . او نيز جنگيد تا شهيد شد. به مقام قرب الهي است

  :خواند يورش برد چنين رجز مي
هستم و نه از آن كسـي كـه بينـيش شـكافته شـد و نـه از آن        لاز آن خنساء

اگر در ميان سپاه، لشكر ايرانيان را اداره نكنم، با ترس . عمرو، براي هيچيك نيستم
يا بايد به زودي به پيروزي و غنيمت دست . كنم و هراس و شمشير بر آن حمله مي

  .راه واالي جهاد وفادار ماند يافت و يا در
  .تا كشته شد ،او هم جنگيد

هرگز جـزع و فـزع   . رسيد ،كه خبر اين فرزندان به مادر باايمان صبور ،هنگامي
كه تا تاريخ باقي است جاودانه  ،سر نداد و آه و شيون نكرد، بلكه سخنان بيان كرد

  :اگر خدا بخواهد ،ماند مي
هـا سـربلند گردانـد و از پروردگـارم      آنسپاس خدايي را كه مـرا بـه شـهادت    «
  .»ها ملحق سازد و در آرامش و رحمتش جاي دهد خواهم كه مرا به آن مي
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و فرزنـدانش آگـاهي داشـت و     لاز مقـام واالي خنسـاء   عمر بن خطاب
  .داد تا آنگاه كه از دنيا رفت روزي چهار اوالدش را مي ،پيوسته به او

در باديـه و در سـال    ان بن عفـان در آغاز خالفت عثم ،لسرانجام خنساء
  .)1(بيست و چهار هجري وفات يافت

نه تنها بـراي مـادران بـود، بلكـه      ،را كه مادري نمونه لخنساء ،خدا بيامرزد
  .چشمان بزدالن هرگز نخسبد. الگويي جاودانه شد

  لدختر ثعلبه لهخو
  اش را از فراز هفت آسمان شنيد زني كه پروردگار متعال ناله

كـه   ،ختر ثعلبه بن أصرم بن فهر بـن ثعلبـه بـن غـنم بـن عـوف اسـت       د لةاو خو
فـرا   ،فصاحت و بالغت را در گفتار، بـه نيكـويي از پـرورش يافتگـان بـا فصـاحت      

ازدواج كرد؛ همان مردي كه پسر قـيس بـرادر    او با اوس بن صامت. گرفته بود
احـد  كـه در بـدر و    ،رفـت  بود و از جمله كساني به شـمار مـي   عباده بن صامت

از  لخولـه . بـود  هـا بـه همـراه رسـول خـدا       حضور داشت و در تمام صـحنه 
  .فرزندي به نام ربيع به دنيا آورد ،شوهرش اوس

اوس بـن  . و شـوهرش روي داد لاي كـه ميـان خولـه    روزي پس از مشاجره
تو نسبت به من مانند : او را طالق ظهار داد و گفت ،در حالت عصبانيت صامت

  .از اين كه چنين گفت، ساعتي در انجمن قوم نشستمادرم هستي، و پس 
امــا آگــاهي بــاطني و . رفــت و دوبــاره او را طلبيــد لســپس بــه نــزد خولــه

تا اين كه از دستور خداوند در چنين  ،اين اجازه را به او نداد لحساسيت خوله
: پس گفت. افتد كه براي نخستين بار در تاريخ اسالم اتفاق مي ،مواردي آگاه شود

به كسي كه جان خوله در دسـت اوسـت، مـن در اختيـار تـو قـرار       ، ، سوگندهرگز
تا آنچه كه گفتـي بـه رسـولش بگـويم تـا خداونـد در ايـن بـاره حكـم           ،گيرم نمي
  ).بدهد

رفت و در مقابل ايشان آنچـه كـه ميـان او و همسـرش      نزد پيامبر  لخوله
بـه بحـث    ل خـدا  بـا رسـو   ،رخ داد بيان كرد و به همين خاطر در بارة اين مسـأله 

                                           
  ).67و  66/  8(في تمييز الصحابه،  بةاصا -)1(
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من ... به ما در بارة كار تو فرماني داده نشده است«: فرمود رسول خدا . پرداخت
زن . اي دانم تو بر او حـرام شـده   گويم؛ جز اين كه مي چيزي در اين باره به تو نمي

كـرد و آنچـه را كـه بـراي او      بيـان مـي   دوباره كالم خود را براي پيامبر  ،باايمان
و در هـر مرتبـه   . كـرد  تعريـف مـي   ،ايي همسرش رخ داده بودهنگام جد ،پسرشو

دانـم تـو بـر     جز اين كـه مـي   ،گويم در بارة تو چيزي به تو نمي: فرمود مي پيامبر 
  .»اي شوهرت حرام شده

در اينجا اين زن باايمان، دستهايش را به سوي آسمان باال بـرد و در حـالي كـه    
خطـاب   ،اشك حسرت جمع شده بود قلبش را اندوه فرا گرفته بود و در چشمانش

خدايا من از آنچه كه بـر  : كند روي آورد و گفت به آن كه هيچكس را نااميد نمي
  .كنم سرم آمده است به تو شكايت مي

 ، او در برابـر رسـول خـدا    لآفرين بـر زنـان درسـت عقيـده ماننـد خولـه      
پرسـد؛ امـا    مـي  كم فقهي مسأله راكند و از ايشان ح مي ايستد و با ايشان مجادله مي

و ايـن همـان ايمـان و    . بردن به درگـاه خـداي تعـالي سـزا اسـت      استغاثه و شكايت
  .فرا گرفته بودند از رسول خدا  ،شكه اصحاب ،توحيد حقيقي است
دچار حالت  دعايش به اتمام نرسيده بود كه رسول خدا  ،هنوز اين زن

شد و پس از  ميبه آن دچار  ،كه معموالً هنگام فرودآمدن وحي ،خاصي شد
خداوند در بارة  ،اي خوله«: فرمود مدتي اين حالت برطرف شد و رسول خدا 

 :تو و همسرت در قرآن مطلبي نازل فرمود و سپس آيات را بر خوله تالوت فرمود
﴿ô‰s% yìÏϑ y™ ª!$# tΑöθ s% ©ÉL©9$# y7 ä9Ï‰≈ pgéB ’ Îû $ yγ Å_÷ρ y— þ’Å5 tG ô±n@uρ † n< Î) «!$# ª!$#uρ ßìyϑ ó¡tƒ 

!$ yϑ ä.u‘ ãρ$ ptrB 4 ¨β Î) ©!$# 7ì‹Ïÿxœ îÅÁ t/ ∩⊇∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβρ ãÎγ≈ sàãƒ Νä3ΖÏΒ ⎯ÏiΒ ΟÎγ Í← !$ |¡ÎpΣ $ ¨Β  ∅ èδ 

óΟÎγ ÏF≈ yγ ¨Β é& ( ÷β Î) óΟßγ çG≈ yγ ¨Β é& ω Î) ‘Ï↔¯≈ ©9$# óΟßγ tΡô‰s9uρ 4 öΝåκ̈ΞÎ)uρ tβθä9θ à)u‹s9 #\x6Ψ ãΒ z⎯ÏiΒ ÉΑöθ s)ø9$# 

#Y‘ρ ã— uρ 4 χ Î)uρ ©!$# ;θ àyè s9 Ö‘θàxî ∩⊄∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ tβρãÎγ≈ sàãƒ ⎯ÏΒ öΝÍκÉ″!$ |¡ÎpΣ §ΝèO tβρ ßŠθ ãè tƒ $ yϑ Ï9 

(#θ ä9$ s% ãƒ ÌóstG sù 7πt7s% u‘ ⎯ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& $ ¢™!$ yϑ tFtƒ 4 ö/ä3Ï9≡sŒ šχθ Ýàtãθ è? ⎯Ïμ Î/ 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ 
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⎯yϑ sù óΟ©9 ôìÏÜtG ó¡o„ ãΠ$ yè ôÛÎ* sù t⎦⎫ÏnG Å™ $ YΖŠÅ3ó¡ÏΒ 4 y7 Ï9≡sŒ (#θ ãΖÏΒ ÷σçG Ï9 «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 4 šù= Ï?uρ 

ßŠρ ß‰ãn «!$# 3 z⎯ƒ ÌÏ≈ s3ù= Ï9uρ ë>#x‹tã îΛ⎧ Ï9r& ∩⊆∪ ﴾ )4-1 : ةالمجادل(.   

رده بود، شنيد، آن خداوند سخن زني را كه دربارة شوهرش به تو مراجعه ك«  
و (كرد، اين در حالي بود كه خداوند گفتگوي شما  زن به خداوند شكايت مي

 .بى گمان خداوند شنواى بيناست .شنيد مي) در حل مشكلش(را ) اصرار آن زن
تو نسبت به من : گويند و مي(كنند  كساني از شما كه نسبت به همسرانشان ظهار مي

ز مادرانشان نيستند، مادرانشان تنها كساني هستند آنان هرگ) به منزلة مادرم هستي
گويند، و خداوند  اند، آنها سخني زشت و باطل مي كه آنها را به دنيا آورده
   .بخشنده و آمرزنده است

گردنـد،   كنند، سپس از گفتة خود باز مـي  كساني كه همسران خود را ظهار مي 
ند، اين دستوري اسـت  اي را آزاد كن برده، بايد پيش از آميزش جنسي با هم

  .دهيد آگاه است شويد، خداوند به آنچه انجام مي كه به آن اندرز داده مي
نداشـته باشـد دو مـاه پيـاپي قبـل از      ) اي آزاد كـردن بـرده  (و كسي كه توانائي  

) و غـذا (آميزش روزه بگيرد، و كسي كه اين را هم نتواند شصت مسكين را اطعـام 
دا و رسولش ايمان بياوريد، اينها مرزهـاي الهـي   بدهد، اين براي آن است كه به خ

 ،آنپـس از   . »است، و كساني كه بـا آن مخالفـت كننـد عـذاب دردنـاكي دارنـد      
بـه  «: بيـان كـرد و بـه او فرمودنـد     لكفـارة ظهـار را بـراي خولـه     رسول خدا 

چيـزي   ،اي رسـول خـدا  : گفت لخوله. »اي را آزاد كند شوهرت امر كن برده
  .اد كندندارد كه برده آز

به خـدا سـوگند   : گفت لخوله. پس دو ماه پشت سرهم روزه بگيرد: فرمود
  .تواند روزه بگيرد پيرمردي است كه نمي

بـه خـدا سـوگند او    : گفـت . »طعـام دهـد   ،پس شصت مسكين را خرما«: فرمود
» كنــيم مـا مقـداري خرمـا كـه بـه او كمـك مـي       «: فرمـود  پيـامبر  . چيـزي نـدارد  

  .رسانم او را ياري مي ،مقداري ديگر و من هم به: گفت لخوله
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خواسـتي رسـيدي و كـاري بـس      بـه آنچـه مـي   «: بـه وي فرمـود   رسول خدا 
» شايسته كردي؛ پس برو و صدقه بده، توصية مرا بپذير و به پسر عمويت نيكي كن

  .)1(هم چنين كرد لخوله
و در بردارندة مضـامين پـر از عبـرت     قصة مجادله با سرور آدميان و عالميان 

كه باعث سـربلندي زن مسـلمان و افتخـار و عزتمنـدي او در مـورد       ،هدايت است
سـپاس  : گويـد  مـي  ،در ايـن مـورد   لعايشـه . اهتمام به ارزشهاي اسالمي اسـت 
 با رسول خـدا   ،شنود، هنگامي كه مسأله مجادله خدايي را كه همه صداها را مي

اي از اتـاق بـودم    ر گوشهشد، من د پيش آمد و گفتگو ايشان در اين باره انجام مي
 %s‰ ﴿ :كه خداوند عزوجـل چنـين نـازل فرمـود    ،شنيدم شد نمي ولي آنچه گفته مي

yìÏϑ y™ ª!$# tΑöθ s% ©ÉL ©9$# y7 ä9Ï‰≈ pgéB ’ Îû $ yγ Å_÷ρ y— þ’ Å5 tG ô±n@uρ † n< Î) «!$# ...﴾. )1 :ةالمجادلــــ .( 
ته و سخن آن زن را كه در بارة شوهرش بـا تـو بـه مجادلـه برخاسـ     ) اي رسول ما(«

  .)2(»...شكوه به درگاه خدا برد محققاً شنيد
براي پند و نصـيحت و اذن بـه عمـر     ،شدة مكتب اسالم اين زن باايمان و تربيت

آورم كـه تـو در    اي عمر به يادت مي: (، جلوي او هم ايستاد و گفتبن خطاب
ات مراقـب كودكـان بـودي و     شدي و با چوب دسـتي  ناميده مي ،بازار عكاظ عمير

كه خليفه ناميـده  ،و آنگاه مدتي نگذشت . خواندند كه تو را عمر ،نگذشت چيزي
آنكس كـه از عـذاب    ،تقواي خداي را پيشه كن، و بدان ،در اين مسؤوليت. شدي

الهي بترسد، به اهداف دور دست خود خواهد رسيد و كسي كه از مـرگ بترسـد،   
و كسي كه بـه روز  ها براي مهياشدن براي آخرت نيز بيم دارد  از هدردادن فرصت

  .»ترسد جزا ايمان داشته باشد، از عذاب خداوند مي

                                           
، )46/  1(مسند امـام احمـد،   : ك.مفصالً ر، قصة خوله دختر ثعلبه در سورة مجادله در بارة -)1(

َواللَُّه َيْسـَمُع  ﴿: و بخاري در توحيد باب قول خداي تعـالي ) 481/  2(حاكم در مستدرك، 
و در كتـب تفسـير   ) 168/  6(و نسائي در نكـاح بـاب ظهـار،     ﴾َتَحاُوَركَُما إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري

  .وائل سورة مجادلها
: قـول خداونـد تعـالي    در كتاب توحيد از باب شـرح  ،عايشهو به گفتة  1سورة مجادله آيه  -)2(

  ).168/  6(و نسائي باب ظهار در نكاح، ) 167/  8(نگاه كنيد،  ﴾إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري﴿
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در برابر اين سخنان تنها ايستاده بـود و سـرش را فـرود آورده و گـوش      عمر
بـر  : گفـت  لبـه خولـه   ،بـود  داد، جارود عبدي كه همراه عمر بن خطاب مي

ي؟ ايـن  شناسـ  مگـر او را نمـي   ،او را رها كن: روي كردي؟ عمر گفت خليفه زياده
كه پروردگار صداي او را از فراز هفت آسمان شـنيد، عمـر سـزاوارتر     ،خوله است

  .است كه از او چيزي بشنود
اگر تا شب مرا ! به خدا سوگند«: گفت در روايتي ديگر آمده است كه عمر

گشـتم و هـر    شـدم و بـازمي   از او جـدا نمـي   ،كرد، جز بـراي نمـاز واجـب    رها نمي
  .»كردم يحاجتي كه داشت، روا م

  لام رومان
  بهمسر صديق و مادر صديقه

بيع بـن دهمـان     ،او دختر عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن اذينه بن سـ
  .است ،بن حارث بن غنم بن مالك بن كنانه

ــه اخــتالف  ــام او را ب ــد   ،ن ام . )1(برخــي زينــب و گروهــي دعــد نقــل كــرده ان
پـرورش   ،شـد  ناميـده مـي  ) ةالسـرا (اي كـه   العرب در منطقـه  ةدر جزير لرومان

با يكي از جوانـان  . يافت و از زيبايي ظاهري، ادب و فصاحت در كالم بهره داشت
ازدواج كـرد و بـراي وي    ،ازدي ةمشهور روزگار خـود بـه نـام حـارث بـن سـخير      

  .به دنيا آورد» الطفيل«فرزندي به نام 
و  لخواسـت كـه در مكـه بمانـد؛ پـس بـا ام رومـان        حـارث مـي   ،همسرش

بايسـت   به آنجا سفر كرد، و بنابر عادت عرب در آن روزگار به ناچار مـي  ،شپسر
. منـد شـود   تا از حمايت وي بهره ،كه هم پيمان يكي از اشخاص صاحب نام گردد

پيمان شد و اين ماجرا پيش  هم –   ابي بكر صديق –پس با عبداهللا بن ابي قحافه 
بـه   از دنيا رفت و ابوبكر ةسخيرپس از گذشت روزها، حارث بن . از اسالم بود

را  لپـس ام رومـان  . كرد ها به خانوادة دوستش اكرام مي بنابر عادت آن ،ناچار
  .ظت كندابه همسري خود درآورد، تا پس از فوت همسرش از او حف

                                           
  ).233/  8(، بةاصا -)1(
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هـاي عبـداهللا و اسـماء     پيش از آن ازدواج كرده بود و دو فرزند به نام ابوبكر
ــان  ــت، ام روم ــد   ،لداش ــم دو فرزن ــراي او آورد ه ــري ب ــام  ،ديگ ــه ن ــاي ب : ه

ختـه شـد و   يگبـه رسـالت بران  ،  عبدالرحمن و عايشه، تا اين كه حضرت محمـد  
  .ايمان آورد كه به پيامبر  ،نخستين مردي بود ابوبكر صديق

و  :اعتماد كرد و با او در اين باره سخن گفت لسپس به همسرش ام رومان
ام . از آن خشـنود بـود، دعـوت كـرد    او را هم به اين كـار نيـك كـه خـودش هـم      

تا اين كـه خداونـد بـه     ،نمود هم ايمان آورد و اسالم خود را پنهان مي لرومان
كـرد و   رفت و آمد مي ، گاهي به خانة ابوبكرپيامبر . كار ديگري فرمان دهد

و به بهترين وجهـي از ايشـان   . كرد رويي ديدار مي با ايشان با گشاده لام رومان
وسـايل راحتـي و اسـباب مسـرت را      آورد و براي حضـرت  عمل ميپذيرايي به 
  .ساخت فراهم مي

گشـت و در ايـن خانـة     اي رسـول خـدا،  بـر  ،، مكـاني ارزشـمند  خانة ابوبكر
كــه از همســرش  ،بــود لاســالمي و پــاكيزه، همســري صــالح چــون ام رومــان 

از  بخشـيد و در روزهـاي سـخت و پـر     كرد و دردهاي او را التيام مي جانبداري مي
گاه به . كرد مشكل كه مسلمانان اوليه با آن رو به رو بودند، به شوهرش كمك مي

كـرد و در راه دعـوت اسـالم و يـاري حـق و آزادي       از همسرش دفـاع مـي   ،شدت
از سـويي  . بسياري از مسلمانان محروم، از هـيچ از خـود گذشـتگي دريـغ نداشـت     

دانش عبـدالرحمن و عايشـه   اي بـراي فرزنـ   او مادري مهربان و مربي ارزنـده  ،ديگر
  .نمود ها را به بهترين وجهي تربيت كرد و نگهداري مي كه آن،بود

آمد، ام  لبه فرمان خدا براي خواستگاري عايشه هنگامي كه رسول خدا 
كه در بزرگواري كسـي بـه او    ،به خاطر داشتن چنين دامادي بزرگوار لرومان
  .رسيد، بسيار شاد شد نمي

فزونـي   ،ذيت و ستم و ظلـم مشـركان نسـبت بـه مسـلمانان     هنگامي كه آزار و ا
و اهـل   يافت و خداوند متعال به مسلمانان اجازة هجرت به مدينـه را داد، پيـامبر   

در مكـه ماندنـد و در انتظـار دســتور     ،خـانوادة او  بيـت ايشـان و ابـوبكر صـديق    
 ابـوبكر  به همراه يـارش  دستوري تازه رسيد و پيامبر . خداوند بلندمرتبه بودند

در مكـه   ،كشيدن مسئوليتي بزرگ براي به دوش لمهاجرت كردند و ام رومان
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 ،كـرد و بـه عـذاب دردنـاك در رسـتاخير      ماند و تكبر جاهلي مكيان را تحمل مـي 
  .داد آنان را بيم مي

هنگامي كـه ابوجهـل بـن هشـام بـه همـراه       : (گويد مي باسماءدختر ابوبكر
. وبكر توقف كردند و من به سوي آنـان آمـدم  گروهي بيرون آمدند، بر در منزل اب

دانـم پـدرم    بـه خـدا نمـي   : اي دختر ابوبكرپدرت كجاسـت؟ گفـتم  : آنان پرسيدند
كجاست؟ ابوجهل كه مردي بددهان و خبيث بود، دستش را باال برد و بر صـورتم  

  .)1()ام درآمد سيلي نواخت كه گوشواره
و آنجا مسـتقر شـدند،    دو همراهش به مدينه رسيدن كه رسول خدا  ،هنگامي

هم عبداهللا بن اريقط را روانـه   فرستادند و ابوبكر زيد بن حارثه را همراه ابورافع
برخـورد كردنـد، در نتيجـه     ،كه قصـد هجـرت داشـت    ها هم با طلحه آن ،نمود

  .ملحق گشتند در مدينه ،و مؤمنين همگي باهم هجرت نموده و به رسول خدا 
دليلي ديگر بر  ،ازدواج كرد و اين پيوند لايشهدر مدينه با ع رسول خدا 

افزون  لتقويت خويشاوندي ميان دو خانوادة شريف گرديد و شادي ام رومان
ورزد و  محبـت مـي   لبه عايشـه  چگونه پيامبر ،ديد گشت، هنگامي كه مي مي

بسـيار رفـت و آمـد كنـد و از      اين توفيق الهي نصيب او شده كه به خانـه پيـامبر   
  .مند گردد بهره ،ن و زالل نبوتچشمه جوشا

 بكـرد بـه عايشـه دختـر ابـوبكر      شد و كسي گمـان نمـي   روزگار سپري مي
. شايع شد و زبان به زبـان گشـت   ،»ابن سلول«دروغ منافق بزرگ . تهمت زده شود

شـنيد و بـاالخره از    هم آنچه در بـارة دختـرش شـايع شـده بـود مـي       لام رومان
آمـدن، خبرهـا را از    امـا پـس از بـه هـوش    ... تـاد هوش بر زمين اف بي ،ها هراس شبهه

كرد و با تضـرع از خداونـد سـبحان و     پنهان مي) از سر مهرباني و محبت(دخترش 
  .دخترش دور كند كه اين تهمت را از ساحه، خواست مي تعالي

ها افتاده بـود، از طريـق ام    از آنچه بر سر زبان لخواست خدا بود كه عايشه
او با حالت شكايت و گريه به خانه پدرش رفت . يابد آگاهي ،لاثهاث مسطح بن

  .و از مادرش به خاطر كتمان آن اخبار گاليه كرد

                                           
  ).132و  131/  2(سيرة نبوي از ابن هشام،  -)1(
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  :را پاك كرد و گفت لهاي صورت عايشه اشك لام رومان
بـه خـدا سـوگند     –تو بايد اين مسئله را آسان و ناچيز شـمري  ... اي دختركم -

و شـوهرش هـم او را   اين كه زنـي نـزد شـوهرش عزيـز باشـد       ،جاي تعجب نيست
هـا و مـردم بـرايش حـرف      دوست بدارد، و آن زن هووهايي هم داشته باشـد و آن 

  .دربياورند
اي در  هاي باايمـان و صـادق را مسـتجاب نمـود و آيـه      دعاي آن قلب ،خداوند

نـازل فرمـود؛ قرآنـي كـه مـردم آن را       لقرآن مبنـي بـر برائـت صـديقه عايشـه     
  :نمايند وز خدا را عبادت ميخواندند و به وسيلة آن تا امر مي

﴿¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# ρ â™!% ỳ Å7 øùM}$$ Î/ ×π t6 óÁ ãã ö/ä3Ψ ÏiΒ 4 Ÿω çνθ ç7|¡øtrB #uŸ° Νä3©9 ( ö≅ t/ uθ èδ ×öyz ö/ä3©9 4 

Èe≅ ä3Ï9 <›ÍöΔ $# Νåκ÷]ÏiΒ $ ¨Β |=|¡tFø.$# z⎯ÏΒ ÉΟøO M}$# 4 “Ï% ©!$#uρ 4† ¯< uθ s? …çνuö9 Ï. öΝåκ÷]ÏΒ …çμ s9 ë>#x‹tã 

×Λ⎧ Ïàtã ∩⊇⊇∪ Iω öθ©9 øŒÎ) çνθ ãΚ çF÷è Ïÿxœ £⎯sß tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# àM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝÍκÅ¦àΡr'Î/ #Zöyz (#θ ä9$ s% uρ 

!#x‹≈ yδ Ô7øùÎ) ×⎦⎫Î7•Β ∩⊇⊄∪ Ÿω öθ ©9 ρ â™!% ỳ Ïμø‹n= tã Ïπ yè t/ö‘ r'Î/ u™!#y‰pκà− 4 øŒÎ* sù öΝs9 (#θ è?ù'tƒ Ï™!#y‰pκ’¶9$$ Î/ 

šÍ×̄≈ s9'ρ é'sù y‰ΖÏã «!$# ãΝèδ tβθ ç/É‹≈ s3ø9$# ∩⊇⊂∪ Ÿω öθ s9uρ ã≅ ôÒsù «!$# ö/ä3ø‹n= tæ …çμçG uΗ ÷qu‘ uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# 

ÍοtÅzFψ$#uρ ö/ä3¡¡yϑ s9 ’ Îû !$ tΒ óΟçFôÒ sùr& ÏμŠ Ïù ë>#x‹tã îΛ⎧Ïàtã ∩⊇⊆∪ øŒÎ) …çμ tΡöθ ¤)n= s? ö/ä3ÏG oΨ Å¡ø9r'Î/ 

tβθ ä9θ à)s?uρ /ä3Ïδ#uθ øùr'Î/ $ ¨Β }§øŠs9 Νä3s9 ⎯Ïμ Î/ ÒΟù= Ïæ …çμ tΡθ ç7 |¡øtrBuρ $YΨ Íh‹yδ uθ èδuρ y‰Ψ Ïã «!$# ×Λ⎧Ïàtã 

∩⊇∈∪ Iωöθ s9uρ øŒÎ) çνθ ßϑ çG÷è Ïϑ y™ ΟçFù= è% $ ¨Β ãβθä3tƒ !$ uΖs9 βr& zΝ¯= x6tG ¯Ρ #x‹≈ pκÍ5 y7 oΨ≈ysö6 ß™ #x‹≈ yδ 

í⎯≈ tG öκæ5 ÒΟŠÏàtã ∩⊇∉∪ ãΝä3ÝàÏè tƒ ª!$# βr& (#ρ ßŠθãè s? ÿ⎯Ï& Î#÷WÏϑ Ï9 #´‰t/r& β Î) Λä⎢Ζä. š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∠∪ 

ß⎦Îi⎫t7ãƒ uρ ª!$# ãΝä3s9 ÏM≈ tƒFψ$# 4 ª!$#uρ íΟŠÎ= tæ íΟŠÅ3ym ∩⊇∇∪ χÎ) t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ™7Ïtä† β r& yì‹Ï±n@ 

èπ t±Ås≈ xø9$# ’ Îû š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ öΝçλm; ë>#x‹tã ×Λ⎧ Ï9r& ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# ÍοtÅzFψ$#uρ 4 ª!$#uρ ÞΟn= ÷è tƒ 

óΟçFΡr& uρ Ÿω tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊇®∪﴾)1( ) اني كه آن تهمت راستي كس به« ).19 – 11/ نور

                                           
øŒ﴿بــاب ، مشــروح حــديث إفــك را در بخــاري تفســير ســورة نــور -)1( Î) çνθ ãΚçF ÷è Ïÿxœ £⎯sß tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# 

àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# uρ öΝ Íκ Å¦àΡr' Î/ # Zöyz﴾ )6  /5 (بنگريد/  277/ باب حديث إفك ، و مسلم در توبه.  
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اين . به ميان آوردند، گروهي از شما بودند) ين عايشهنمؤي ام الم درباره(بزرگ را 
تهمت را شر و زياني براي خود مپنداريد؛ بلكه اين تهمت، براي شما سراسر خير و 

) محفوظ(اند،  براي هر يك از آنان سهمي از گناهي كه مرتكب شده. نيكي است
در (ن سهم را در اين تهمت داشت، مجازات بزرگي و شخصي كه بيشتري. است
چرا هنگامي كه اين تهمت را شنيديد، مردان و زنان مومن به خودشان . دارد) پيش

؟ چرا چهار گواه اين دروغ بزرگ و آشكاري است: گمان نيك نبردند و نگفتند
دگار راستي كه آنان نزد پرور بر ادعايشان نياوردند؟ و چون گواهاني نياوردند، به

و اگر فضل و رحمت پروردگار در دنيا و آخرت بر شما نبود، در . دروغگو هستند
. رسيد اين جريان كه سخناني ميان شما رد و بدل شد ، عذاب بزرگي به شما مي

شد كه به  هايتان به سخناني گشوده مي گرفتيد و دهان گاه كه آن را به زبان مي آن
پنداشتيد و حال آنكه  معمولي و آساني مي آن علم و دانشي نداشتيد و آن را سخن

و چرا هنگامي كه اين تهمت بزرگ را .اين بهتان نزد پروردگار بس بزرگ است
تو ! باره سخن بگوييم؛ پروردگارا سزاوارمان نيست كه در اين: شنيديد، نگفتيد

دهد كه اگر  پروردگار، پندتان مي. پاك و منزهي و اين، تهمت بزرگي است
و اهللا، آيات را برايتان بيان . هرگز چنين عملي را تكرار نكنيد مومن هستيد،

راستي آنان كه دوست دارند كارهاي خيلي  به. و اهللا، داناي حكيم است. كند مي
زشت در ميان مومنان شايع شود، عذاب دردناكي در دنيا و آخرت خواهند 

  .»دانيد داند و شما نمي و اهللا مي. داشت
كه تحمل كـرد   ،ترين دوراني است سخت لام رومانو اين فراز از زندگي 
تا آن حد كه وي را بيمار كرد و  ،شتاتأثير سختي گذ ،و با آن مواجه شد و در او

تــا آن كــه  ،كــرد پرســتاري مــي لدر كنــار او مانــد و از ام رومــان لعايشــه
  .جان او را گرفت ،سرانجام خداوند متعال

تـو   ،خدايا«: رزش نمود و فرموددر كنار قبر وي برايش طلب آم رسول خدا 
  .)1(»ها كشيد داني كه ام رومان براي خاطر تو و رسولت چه رنج مي
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راضي باشـد كـه از پيشـگامان در اسـالم و مـؤمن بـه        لخداوند از ام رومان
هاي بسياري را در راه دعـوت بـه    مهاجرت و صبر نمود و سختي. معناي واقعي بود

  .خداي يگانه تحمل كرد

  لام عماره
  بانويي مؤمن و ايثارگر

او نسيبه دختر كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول انصاري يكي از زنان بني 
آوردن بر ديگران  او از نخستين زنان مدينه بود كه در اسالم. مازن النجار است

كه به مكه رفت و با رسول خدا  ،پيشي جستند و يكي از دو زن جلودار انصار بود
 بيعت كرد.  

كـه زنـي مجاهـد و شـجاع و بـا       ،خـاطر فضـل و صـالحيتش    بـه  لام عماره
  .جرأت بود از مرگ در راه خدا ترسي نداشت

دو پسـري كـه    و،  در جنگ احد همراه همسرش غزيه بن عمـرو  لنسيبه
 .)1(بـود  هاي عبـداهللا و حبيـب   به نام ،از شوهر اولش زيد بن عاصم بن عمرو داشت

گامي كه مسلمانان شكسـت خوردنـد،   داد و هن ها را آب مي در ابتداي روز زخمي
كـرد   شمشير و تير و كماني برداشت و تيراندازي مي ،رفت به سوي رسول خدا 

كـرد   او همچنان پيكار مـي . و به سختي جنگيد، در حالي كه دامن به كمر بسته بود
دشمن خدا بر گـردن او فـرود    ،ئةقمزخمي هم ابن . تا آن كه سيزده زخم برداشت

  ...معالجة آن يك سال كامل طول كشيدكه  ،آورده بود
تـا ايـن كـه     ،داشت اين زخم كاري و بزرگ را از همگان پنهان مي لنسيبه

نداي رفتن به حمراء االسد را داد و بازهم كمر همت بسـت،   منادي رسول خدا 
  .توانست خونريزي آن زخم را متوقف سازد اما نمي

مـردم از اطـراف    ،ديـدم «: رددا در بارة واقعة احد چنين بيان مـي  لام عماره
پراكنده شده اند و كمتر از ده نفر بـا ايشـان بـاقي نمانـده، مـن و دو       رسول خدا 

گريختند و  كرديم و مردم در اين موقع مي دفاع مي صاز حضرت ،پسر و همسرم
در حالي كه همراه من سپري نبـود مـرا ديدنـد، و رو بـه مـردي كـه سـپر         پيامبر 
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جنگـد   سپرت را به كسي كه مـي «: گ كرده بود، فرمودندولي پشت به جن ،داشت
 اي رسـول خـدا،  كه او هم سپرش را به من داد و من آن را برداشته و سپري بر» بده

ها چون مـا پيـاده    سواركاران دشمن به سوي ما يورش آوردند و اگر آن. قرار دادم
سـواري   اسـب  اب، پس مرد. نشانديم ها را به روز سياه مي به خواست خدا آن ،بودند

جلو آن را گرفتم و با شمشيرش نيـز كـاري از    ،اي زد كه با سپر من ضربهبه آمد و 
كه بـر پشـت    ،اي زدم من به پشت پاي اسبش ضربه. پيش نبرد و پشت كرد و رفت

اي پسر ام عماره، مـادرت را دريـاب،   «: زدند فرياد مي افتاد، در اين هنگام پيامبر
بـه يـاري مـن شـتافت و آن دشـمن خـدا هالكـت         پس او هـم . »مادرت را درياب

  .)1(»يافت
در آن روز مجروح شـدم و  : چنين روايت كرده است پسرش عبداهللا بن زيد
زخمـت  «: فرمـود  رسول خـدا  . آمد كه خون آن بند نمي ،زخمي كاري برداشتم

كه به جنگ با دشـمنان مشـغول بـود، هنگـامي كـه صـداي        لام عماره» را ببند
هـا زخـم مـرا     نيد به سوي من آمد و چند شال همراه داشت كه با آنرا ش پيامبر 

پسـرم برخيـز و بـا ايـن قـوم      : ايستاده بودند، مادرم بـه مـن گفـت    بست و پيامبر 
اي ام عماره چه كسي آنطور كه تو توانايي داري، طاقت : فرمود پيامبر  ،بجنگ
  .»!!دارد

اي ام «: فرمـود   سپس آن دشمني كه مـرا زخـم زده بـود آمـد، رسـول خـدا      
بر : گفت لام عماره» !اين همان دشمني است كه پسرت را زخمي كرد ،عماره

  .اي به ساق پايش زدم كه به زانو درآمد او حمله كردم و چنان ضربه
كـه از كـار او تبسـم بـر لـب داشـت، بـه         ،را ديد رسول خدا  لام عماره

اي ام : لـت فرمودنـد  نمايان شد، در اين حا هاي آسياي حضرت حدي كه دندان
  .»تو از او هم شجاعتري ،عماره
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 سپس آمدند و آن مرد را به وسيله شمشيرها بلند كردند و بـه محضـر پيـامبر    
خدا را سپاس كه تو را پيروز كـرد و چشـمانت را روشـن    «: آوردند و ايشان فرمود

  .)1(»ساخت تا با چشم خود مرگ دشمنت را ببيني
ن و فداكار همچنان به خدمت به اسـالم ادامـه   گذشت و اين زن مؤم روزها مي

وي با تمام توان در مواقـع جنـگ و   . آورد داد، و فرائض ديني خود را به جا مي مي
تـوان حضـور وي را در    حضور داشت؛ همچنين مـي  در كنار رسول خدا  ،صلح

بيعت رضوان مشاهده كرد، بيعتي كه پيماني بود بر شهادت در راه خـدا، همـانطور   
  .حاضر بود ،ز جنگ حنينكه رو

بـه ملكـوت اعلـي پيوسـت، برخـي قبائـل از اسـالم         هنگامي كه رسول خدا 
هنـوز تصـميم    خليفـه ابـوبكر  . ها مسيلمة كـذاب بـود   كه سردمدار آن ،برگشتند

بـا شـتاب نـزد     لكه ام عمـاره  ،كن كردن اهل رده نگرفته بود قطعي براي ريشه
تـا همـراه سـپاهي     ،ه ايشان ملحق گرددرفت و از او اجازه خواست كه ب ابوبكر

از امتحـان تـو در   : بـه او گفـت   ابوبكر. روند، باشد كه براي جنگ با مرتدان مي
به همراه پسرش حبيب بن زيـد   لام عماره. كردن آگاهم، به نام خدا برو جنگ

  .به جنگ با مرتدان شتافت بن عاصم
س داد؛ خطـرات  به بهترين وجهي آزمايش خود را پ ،در اين جنگ لنسيبه

ي شـهادت در راه  ابت قدم ماند، زيـرا كـه آرزو  روي آورد، ولي او ث ،چندي به او
. اسـير شـد   ايـن فـرد گناهكـار،    ،خدا را داشت و پسرش به دسـت مسـيلمة كـذاب   

كرد تا به پيـامبري او اقـرار كنـد و امـا گـويي او       ي او را شكنجه ميمسيلمه به سخت
كه پسـرش را بـر صـبر و     ،همان مادري ،تاس لعماره دانست كه او پسر ام نمي

 ،و اين بـود . ها و عشق به مرگ در راه خدا تربيت كرده بود استقامت هنگام سختي
آيـا  : هنگـامي كـه مسـيلمه كـذاب بـه او گفـت       لشدة نسيبه كه اين پسر تربيت

آري، و هنگـامي كـه   : گفـت  دهـي كـه محمدرسـول خـدا اسـت؟ مـي       شهادت مي
: دهـي كـه مـن رسـول خـدا هسـتم؟ گفـت        شهادت مـي  آيا: گفت مسيلمه به او مي
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دهم و در اين هنگام مسيلمه كذاب هم بدن حبيب را تكه تكـه   هرگز شهادت نمي
  .تا جان به جان آفرين تسليم كرد ،كرد

حاضـر شـد و در ايـن     ،در معركـة يمامـه   با پسر ديگرش عبـداهللا  لام عماره
رين مردان را هم متعجب كه بزرگت ،هايي از خود نشان داد سخت فداكاري ،جنگ
كـه بـه دسـت خـودش مسـيلمه را بكشـد و انتقـام         ،ساخت، بسيار عالقه داشت مي

خواست كه قاتل پسرش به دسـت   مي را بگيرد، اما خداوند چنين پسرش حبيب
  .گرفته شود كشته گردد و انتقام حبيب برادرش عبداهللا

شركت جست،  با عبداهللا ،رساندن مسيلمه در به هالكت وحشي بن حرب
خدا را  ،از مرگ اين طاغوت دروغگو آگاهي يافت ،لو هنگامي كه ام عماره

  .سپاس گفت و سجده شكر به جاي آورد
در اين جنگ دوازده زخم برداشـت و بـازويش از بـين رفـت و      لام عماره

  .نيز به شهادت رسيد پسر ديگرش عبداهللا
آمـد و از   به منزل او مـي  رابوبك. دانستند مسلمانان در حياتش ارزش او را مي

فرمانـده سـپاه    بخشـيد و خالـد   پرسيد و به او اطمينان و آرامش مـي  احوال او مي
شده  لمشهور است، خود مسئول درمان ام عماره» سيف االسالم«كه به  ،اسالم
در واقـع او چـراغ راه روشـني در    . مسلمانان عصر مـا بايـد حـق او را بشناسـند    . بود

شايسـتگي آن را دارد كـه الگـويي بـراي زن مسـلمان امـروز        تاريخ اسالم اسـت و 
تـرين   هايي كه در طول زمـان زنـدگيش داشـته اسـت و بـاارزش      باشد، با فداكاري

  .چيزهايش را در راه عقيدة اسالمي خويش فدا كرده است

  لام محجن
  تاريخي براي همة مادران و زنان در طول نشدن درسي فراموش

باشد، حقير مشـمار، و بـدان كـه تـو بـراي ايفـاي       كردار نيك را هرچند اندك 
نقش خود به منظور اعتالبخشيدن به اسالم بـزرگ و فـداكاري و ايثـار در ايـن راه     

كه دشمنان  ،اي و نبايد حتي براي يك لحظه از خاطرت محو شود فرا خوانده شده
مهـم  خواهنـد تـو را از ايـن مسـئوليت      ها مي آن. كنند چيني مي اسالم عليه تو توطئه

  .ريزي جامعه اسالمي شوند بازدارند و مانع كوشش تو در خدمت به دين و پي
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از اين كـه خـودت را قـانع سـازي و وجـدانت را توجيـه        ،دارم تو را برحذر مي
كني كه ضعيف هستي و در بناي جامعه اسالمي نقشي نداري؛ اين توجيهات همـه  

  .از الهامات شياطين جني و بشري است
رسيم  پوست مي اتمة بحث از سيرة زنان صحابي به پيرزني سياهدر اينجا و در خ

كـه او چگونـه    ،كه زندگي او هـم درسـي اسـت بـر مـدار تـاريخ بـراي مسـلمانان        
  .متواضعانه نهايت كوشش خود را براي رضاي خدا به كار برد

بـه   ،گفتند و در صحيح بخـاري  مي ام محجن«كه به او  ،پوست بود او زني سياه
  .)1(نام برده شده است و از اهالي مدينه بود ،غير اين اسم

او را  اي ضــعيف بــود و رســول خــدا  بــانويي فقيــر و بــا بنيــه لام محجــن
ها سركشي  كرد و از احوال آن ايشان به همه مساكين كمك مي. كرد سرپرستي مي

آيـا بـا چنـين    ! اي رهبـران و سـردمداران ملـل   ... رسـاند  ها غذا مي نمود و به آن مي
  ...شنا هستيد؟اموري آ

كه در برابر عقيده راسـتين خـود و جامعـه اسـالمي      ،دانست مي لام محجن
تواند انجام دهد، حال آن كه پيرزني ضعيف است؟؟ ولي  او چه مي. اي دارد وظيفه

او هرگز از موضع خود عقب ننشست و فرصت نداد كه نااميدي به قلبش راه يابـد؛  
  .يابد راه نمي هاي باايمان چون نااميدي هرگز به قلب

بدين ترتيب او به راهنمايي ايمان و عقيده راستين خود به ايفاي نقش پرداخـت  
كردن اين مكـان مقـدس    سازي مسجد و آب و جاروب و مسؤوليت نظافت و پاك
اي كـه چونـان    خانـه ! اي كه در اسالم اهميت وااليـي دارد  را بر عهده گرفت؛ خانه

نــان بســياري از آن بيــرون آمدنــد و ماننــد دانشــگاهي بــود كــه دانشــمندان و قهرما
براي رايزني و گفتگو ميان افـراد   ،كه پنج نوبت در روز ،شد پارلماني محسوب مي

براي تربيت عملي و اساسي در سـاختن   ،شد و در عين حال انجمني بود تشكيل مي
  .ها امت

چنــين نقشــي مهمــي داشــت و در روزگــار   در عهــد رســول خــدا  ،مســجد
كه امروز و پس از اين هـم اسـتوار و برپـا     ،نين بود؛ و شايسته استاصحابش نيز چ
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 لبه همين دليل است كـه ام محجـن  . كندهاي مهمي را ايفا  باشد و چنين نقش
از هيچ كوشش متواضعانه در پاكسازي و نظافت اين مكان مقـدس و اسـتراتژيك   

سازي و آب  كرد و هرگز پاك توانست كار مي ورزيد، و تا جايي كه مي دريغ نمي
و يارانش كه در آنجـا   اي رسول خدا،ساختن مسجد را بر كردن و آماده و جاروب
  .شمرد آمدند، امري ناچيز و كوچك نمي گردهم مي

 تا زماني كـه در عهـد رسـول خـدا      ،به اين امر اهتمام ورزيد لام محجن
 ،ده بـود خوابي پيكر او را شبانه زنان صحابي برداشتند و چون پيامبر . وفات يافت

نماز خواندنـد و او   لسپس بر ام محجن. از بيداركردن ايشان خودداري كردند
  .د به خاك سپردندالغرقرا در بقيع 

 لاو را نيافــت و از اصــحابش در بــارة ام محجــن بامــدادان رســول خــدا 
ولي  ،او را به خاك سپرديم، نزد شما آمديم! اي رسول خدا: ها گفتند پرسيد و آن
آن زنان هـم همـراه   . برويد: فرمود. خواستيم شما را بيدار كنيم د، نميخوابيده بودي

 سـپس رسـول خـدا    . را به ايشان نشـان دادنـد   لايشان رفتند تا قبر ام محجن
نمـاز ميـت    لايستاد و ديگران پشـت سـر ايشـان صـف بسـتند و بـر ام محجـن       

  .)1(خواندند
مسـجد را  ) يرزنـي يـا پ (پوسـت   زني سـياه : نقل شده كه او گفت از ابوهريره

. وفات يافت: او را نيافت، در بارة او جويا شد، گفتند  كرد، رسول خدا ه مياراد
پنداشـتيم كـه مـرگ او بـراي شـما       مـي : گفتنـد » براي چه مرا خبر نداديد؟«: فرمود

بـر   ايشان را راهنمايي كردند و پيامبر . مرا به مدفن او ببريد: فرمود. اهمتي ندارد
ايـن قبرهـا بـراي مردگـان درونـش تاريـك اسـت و        : سپس فرمـود  او نماز خواند؛

  .)2(»ها را نوراني خواهد كرد قبرهاي آن ،خداوند به بركت نماز من

                                           
حديث مرسل اسـت و معنـاي آن در   ) 69/  1(؛ نسائي، )227/  1(؛ موطأ، )187/  8(اصابه،  -)1(

  .حديثي كه به روايت بخاري و مسلم آمده است رسيده
كردن  آن را در باب مساجد روايت كرده است، باب جاروكردن مسجد و پاك :بخاري -)2(

در جنازه بـاب نمـاز سـر قبـر بـه       :و مسلم) 118/  1(ها و كثافات و گرد و غبار،  آلودگي
  /. 956/ شماره 
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كه زني فقير و ضعيف بود، ولي با ايـن حـال بـا     لرحمت خدا بر ام محجن
كـرد و همـه مسـلمانان در طـول تـاريخ بايـد از        تمام توانش در راه اسالم كـار مـي  

شمرد، بـه   ارزش نمي بي ،او هيچكاري را در راستاي دينش. درس بگيرند كردار او
بر اصحابش خرده  حضرت رسول خدا  ،لپس از مرگ ام محجن ،اين دليل

تا مراسم تشييع پيكر او را برگزار كند  ،گيرد كه چرا ايشان را خبردار نكرده اند مي
تـا بـرايش نمـاز     ،او رفتنـد و بلكه به اين امر كفايت نفرمود و با شتاب به سوي قبـر  

  .قبرش نوراني گردد ،بخوانند و به واسطه نماز ايشان
آيا پس از اين دانستي كه در برابر دين و ملـت تـو چـه    ... اي خواهر... اي مادر

شتاب كنـي بـا مـا     ،دادن تر است؟ پيش از اين كه در پاسخ چيزي براي تو پسنديده
. ، واجباتي كه بر گردن تو است را بـداني تا از طريق آشنايي با اين زنان ،همراه شو

  .لذا بيعت النساء را بايد بشناسي

  بيعت زنان

دشمنان اسالم دانسـته انـد كـه زنـان     : در آغاز نوشتار پيش از اين اشاره كرديم
نقش آشكاري در بناي اجتماع بزرگ اسالمي دارند؛ از هنگامي كه زنان  ،مسلمان
ها گزارده شد و به همين سبب  ي بر گردن آنبيعت كردند، امانت بزرگ با پيامبر 

  .آمدهاي اين بيعت را به نيكي انجام دهند بايستي ملزومات و پي
بــردن  كــه ايــن دشــمنان خبيــث بهتــرين وســيله بــراي از ميــان :همچنــين آوردم

اش را همـان زدودن   شخصيت زن مسلمان و به فراموشـي سـپردن وظـائف اساسـي    
  .بر گردن او نهاده شده استكه  ،بيعت ارزشمندي دانسته اند

شايسته است كه اكنون به طور خالصه در بارة اركان اين بيعت ارزشمند كه از 
هـا را چـراغ فـروزان هـدايت      زنان مسلمان، بانواني برجسته و سرآمد سـاخت و آن 

آنچه در اين مقام براي ما مهم اسـت توضـيح اصـل مسـأله     . قرار داد، سخن گوييم
  .آنبيعت است و نه تفصيل 

در طول حيـات گرانقـدرش از هنگـامي كـه مبعـوث شـد تـا رحلـت          پيامبر 
  .ايشان، چندين بار پي در پي با زنان بيعت كرد
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هاي گوناگون گاه به صورت انفرادي و  به شكل بيعت با زنان از سوي پيامبر 
چنـين   ،در بـارة تعريـف مضـمون بيعـت    . يافـت  جمعي انجام مـي  گاه به شكل دسته

در برابر آنچـه كـه    ،كننده با طرف مقابل بستن شخص بيعت عهد و پيمان: نوشته اند
  .شود از او خواسته مي
گيرد، مختلف  بيعت به حسب امري كه بر آن بيعت صورت مي ،در شرع اسالم
آيه دوازدهم سـورة ممتحنـه مـدنظر مـا اسـت، زيـرا ايـن آيـه          ،است ولي در اينجا

  .اينجا در صدد توضيح آن هستيماركان بيعت زنان را در بر دارد و ما در 
$ ﴿  :فرمايد خداوند تبارك و تعالي مي pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# #sŒÎ) x8u™!% ỳ àM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 

y7 uΖ÷è Îƒ$ t7ãƒ #’ n?tã β r& ω š∅ ø.Îô³ç„ «!$$ Î/ $ \↔ø‹x© Ÿω uρ z⎯ø% Îô£tƒ Ÿω uρ t⎦⎫ÏΡ÷“ tƒ Ÿω uρ z⎯ù= çFø)tƒ 

£⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& Ÿω uρ t⎦⎫Ï?ù'tƒ 9⎯≈ tFôγ ç6 Î/ …çμ uΖƒ ÎtIøtƒ t⎦÷⎫t/ £⎯Íκ‰ Ï‰÷ƒ r&  ∅ Îγ Î=ã_ö‘ r&uρ Ÿω uρ šoΨŠÅÁ÷è tƒ ’Îû 

7∃ρ â÷êtΒ   £⎯ßγ ÷èÎƒ$ t6 sù öÏøó tG ó™ $#uρ £⎯çλm; ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# Ö‘θàxî ×Λ⎧ Ïm§‘ ∩⊇⊄∪ ﴾ )12 :الممتحنه     .(  
 چون زنان مؤمن آيند كه با تو بيعت كنند، به اين شرط كه ديگر ،اي پيامبر«
شرك به خدا نياورند و سرقت و زناكاري نكنند و فرزندان خود را به قتل  هرگز

ها و پاهايشان بافته باشند پيش نيارند، يعني  نرسانند و دروغي را كه در ميان دست
و با تو در هيچ امر معروفي  –جز فرزندان خود را نسبت ندهند  ،شان به شوهران

ها بيعت كن و بر آنان از  يط با آنمخالفت نكنند، بدين شرا) ها كني كه به آن(
   .»كه خدا بسيار آمرزنده و مهربان است،خدا آمرزش و غفران بطلب 

ها همان مباني و اصول كلي عقيدة اسالمي است، چنانكه اصول يك  اين ،آري
از  ،زندگي اجتماعي شايستة نيز هست و اين اصول، محـور اساسـي بيعـت بـا زنـان     

  :گانه آن است خالل اركان شش
  .چيزي را شريك خدا قرار ندهند -1
  .دي نكنندزد -2
  .زنا نكنند -3
  .فرزندان خود را نكشند -4
  .ها و پاهايشان بافته باشند، نيارند بهتان و دروغي را كه در ميان دست -5
  .در كار نيك، از خدا نافرماني نكنند -6



   

  
    

  

 

 ﴾211﴿   گان مكتب نبوت زنان تربيت يافته

  .پردازيم به توضيح بندهاي اين بيعت فرخنده مي ،اكنون به تفصيل
  

  چيزي را شريك خدا مگيرند: ركن نخست
يعني واسطه قراردادن در رابطه خدا و بندگان، و مقصـود از شـرك در    ،شرك

شـرك اكبـر و   : شـرك بـر دو قسـم اسـت    . يعني هرچه كه ضد توحيد باشد ،اينجا
  .شرك اصغر

يعني بنده همتايي را چون خداي جهانيان و در كنار او، برگزينـد،  : شرك اكبر
درست مانند خدا دوست داشته باشد و از او هم مانند خدا بترسد، تنهـا  و آن را هم 

ها او را بخواند و به او اميد داشته باشـد، بـر او توكـل     به او پناه ببرد و هنگام سختي
و اين . كند، در نافرماني خدا از او اطاعت كند و بر ناخشنودي خدا فرمانبر او باشد

رد و صـاحبش را از دائـرة اسـالم بيـرون     شرك به طور كلـي بـا توحيـد منافـات دا    
سازد و اگر صاحبش با جهل نسبت به اين شرك بميرد، عذرش پذيرفته نيسـت   مي

شـود كـه    شـود و باعـث مـي    و اگر از دنيا برود، آمرزش و مغفرتـي شـامل او نمـي   
  !مشرك هميشه در آتش جاودان بماند؛ پناه به خدا از اين گونه شرك

β¨ ﴿ :فرمايد خداوند متعال مي Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ βr& x8uô³ç„ ⎯Ïμ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ 

⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„ 4 ⎯tΒ uρ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ Ï‰s)sù #“utIøù$# $ ¸ϑøO Î) $ ¸ϑŠ Ïàtã ∩⊆∇∪﴾ ) 48: النساء( .   
 هرآينه خدا هركس را كه به او شرك ورزد نخواهند بخشيد و سواي گناه« 

شد و آنكس كه به خدا شرك ورزد، به دروغي كه بخ هر گناهي را مي ،شرك
   .»گناه بزرگي را مرتكب شده است ،بافته

çμ…﴿: فرمايد خداوند جل و شأنه مي ¯ΡÎ) ⎯tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïμ ø‹n= tã 

sπ ¨Ψ yfø9$# çμ1 uρ ù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$#﴾ )همانا هركس به او شرك ورزد، خدا ... « .)72: ةئدالما
  .»بر او حرام سازد وجايگاهش آتش دوزخ باشد بهشت را
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حق خداوند بر بندگان اين است كه او را عبادت كنند و به او «: فرمود پيامبر 
كه اگر به او شرك نورزند، هرگـز   ،شرك نورزند و حق بندگان بر خدا اين است

  .)1(»او را عذاب نكند
دادن  كو و زيبا جلوههمان ريايي است كه از درون، انسان را به ني ،شرك اصغر

خداوند متعال . دارد؛ عملي كه بايد براي رضاي خدا باشد وامي ،عمل خود
yϑ⎯﴿) :فرمايد مي sù tβ% x. (#θã_ötƒ u™!$ s)Ï9 ⎯Ïμ În/u‘ ö≅ yϑ ÷è u‹ù= sù Wξ uΚ tã $ [sÎ=≈ |¹ Ÿω uρ õ8Îô³ç„ ÍοyŠ$ t7Ïè Î/ 

ÿ⎯Ïμ În/u‘ #J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪﴾ )پروردگارش  )مترح(و هركس به لقاي ... « .)110 :الكهف
اميدوار است، بايد نيكوكار شود و هرگز در پرستش خدا احدي را شريك 

  .)2(»نگرداند
. »بر شما از شرك اصـغر بيشـتر از ديگـر گناهـان بـيم داريـم      «: فرمود پيامبر 
  .)3(»آن ريا است«: شرك اصغر چيست؟ فرمود: پرسيدند
ايسـتد و نمـاز    مـي  مـردي « هبا مثالي گفتـه خـويش را تفسـير كردندكـ     پيامبر

نگـرد، نمـازش را بـا زيبـايي و      شـود كسـي بـه او مـي     خواند و چون متوجه مـي  مي
  .)4(»خواند نيكويي مي

سوگند به غير خدا است، ماننـد سـوگند بـه پـدران و      ،يكي از انواع اين شرك
  .احاديث در اين باره بسيار رسيده ولي از حوصلة بحث خارج است. كعبه و غيره

                                           
بـه   كتاب توحيد اول باب قصـة فرسـتادن معـاذ بـن جبـل      :انفاق بر آن است، بخاري -)1(

كسي كـه بـر   ، در ايمان باب دليل اين كه :و مسلم) 164/  8(ه است، طرف يمن را آورد
  /. 30/ به شماره . شود حتماً داخل بهشت مي، توحيد مرد

  .110سورة كهف، آية  -)2(
) 324/  14(، سنةدر شرح  :و بغوي) 438/  5(آورده است،  :حديث صحيح را احمد -)3(

و طبراني روايت كرده اند و رجال احمد و احمد ) 107/  1(در مجمع الزوائد،  :و هيثمي
و گفتـه كـه   /  951/ ياد كـرده بـه شـمارة     سلسلة الصحيحةباشند، شيخ الباني در  صحيح مي

  .باشد اسناد آن نيكو مي
بـه   :و ابـن ماجـه  ) 30/  3(در مسـند آورده اسـت،    :بخشي از حديثي كه امـام احمـد   -)4(

حديث نيكـو اسـت و آن   : و ترهيب گفتو شيخ آلباني در صحيح ترغيب /  4257/ شماره 
  .را به بيهقي نيز نسبت داده اند
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سازد؛ اما ثـواب   صاحبش را از حوزة آيين اسالم بيرون نمي ،ركاين نوع از ش
رفـتن   كاهـد و تكـرار آن باعـث تبـاهي عمـل او و از ميـان       كردار و عمل او را مـي 

مان را صالح كن و تنها آن را براي خودت خالص  خدايا اعمال. شود اخالصش مي
  .قرار بده و چيزي از اين عمل را براي احدي قرار مده

با شريك قراردادن براي خداوند محقق گردد؛ همانگونه  ،ست كه شركاينچنين ا
ها براي  كه شرك با نفي صفات خاص الهي و اعتراف به دارابودن اين ويژگي

ورزند كه  يهود و نصاري چنين شركي مي. يابد برخي افراد بشر، تحقق مي

ÿρ#) ﴿: ها چنين آورده است قرآنكريم در بارة آن ä‹sƒªB$# öΝèδ u‘$ t6 ômr& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& 

⎯ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝtƒ ötΒ !$ tΒ uρ (#ÿρ ãÏΒ é& ωÎ) (#ÿρ ß‰ç6 ÷èu‹Ï9 $ Yγ≈ s9Î) #Y‰Ïm≡uρ ( Hω 
tμ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ 4 …çμ oΨ≈ysö7ß™ $ £ϑ tã šχθ à2Ìô±ç„ ∩⊂⊇∪﴾ )آنان، دانشمندان « .)31: التوبه

به جاي اهللا، به خدايي گرفتند؛ حال آنكه  و راهبانشان و مسيح پسر مريم را
تنها دستور داشتند يگانه معبود بر حق را عبادت نمايند كه هيچ معبود بر حقي 

   .»ورزند، پاك و منزه استاز آنچه به او شرك مي. جز او وجود ندارد
كردند، ولي براي آنان در  با اين كه آنان، احبار و راهبان خود را عبادت نمي

حق حاكميت و تشريع قائل بودند و حرام و حالل آنان را گردن ند ض خداوعو
آنگاه كه از معيارهاي ثابت و  ،نهادند، لذا وصف شرك بر آنان محقق گشت مي

بيرون آمدند و تابع هواهاي  ،وضع كرد دها و موازين مضبوطي كه خداون مقياس
  .ساختند نفساني خود گشته و شهوات خودشان را در حالل و حرام الهي حاكم

نهـد و بـر    كه شريعت اسـالمي مشـرك را بـه كنـاري مـي      ،به همين دليل است
رهايي از هرگونه شريعتي جز شريعت الهي و در بـارة رهـايي از بنـدگي پافشـاري     

  .ورزد و سرپيچي از فرامين طاغوتيان را تأكيد مي. ورزد مي
ت كـه  بنابر ديدگاه اسـالم، شخصـيت و كرامـت انسـاني داراي منزلتـي واالسـ      

آيد و  شرك به شمار مي ،و پيروي از جباران و متكبران هرگونه سلب آزادي از او
هـا را   هالكت و عذاب اخروي است، زيرا كه خداونـد انسـان   ،جريمه مرتكب آن

هـاي خداونـد را شـريك او قـرار      شان هيچيك از آفريده تا در عبادت ،آزاد آفريد
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و رهبـران طـاغوتي خـود، از آزادي    ندهند و به هـيچ عنـوان در برابـر سـردمداران     
  .)1(اي كوتاه نيابند خويش ذره

خود به خـود دعـوت بـه عقيـدة      ،و باالخره بدان كه دعوت به رهايي از شرك
و از اوهـام جهـل و    ،دارد كه روان و خرد آدمي را زنده نگـاه مـي   ،توحيدي است

از دهـد و او را   كنـد، و بـه قـدرت و عـزت و بزرگـي سـوق مـي        خرافات رهـا مـي  
ها بيـرون آورده و بـه نـور ايمـان بـه خـدا و توحيـد و         هاي شرك و ناداني تاريكي

  .سازد آزادي انسان و عبادت خداي واحد رهنمون مي
ما اين موضوع را در زندگي هند دختر عتبه هنگامي كه مسـلمان شـد و ارزش   

 ،بينيم كه چگونه بتي را كـه در گوشـه اتـاقش بـود     عقيدة توحيدي را دريافت، مي
مـا بـه خـاطر تـو فريـب      ... ما به خـاطر تـو فريـب خـورديم    : تكه تكه كرد و گفت

  .خورديم
  

  دزدي نكنند: ركن دوم
ــده ــاك اســت  ســرقت پدي ــي و خطرن ــات و   ،اي انحراف ــر انحراف ــرد را ب كــه ف

كه خداي تعالي در وجود او به شـكل   ،ها و طغيان در برابر صفت عدالت گمراهي
سـرقت در واقـع طغيـان و تجـاوز و ظلـم      . ت داردذاتي به وديعت نهاده است، دالل

كشـاند و حتـي شـخص را بـه      و فرد را به انجام امور خطرنـاك تـر هـم مـي     ،است
  .)2(شود كشاند؛ مانند اين كه سرقت باعث قتل هم مي ترين درجات انساني مي پايين

$‘ä−Í ﴿:فرمايد خداوند متعال مي ¡¡9$#uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9$#uρ (#þθãè sÜø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& L™!#t“ y_ $ yϑ Î/ 

$ t7|¡x. Wξ≈s3tΡ z⎯ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã ÒΟŠÅ3ym ﴾ ) دست زن و مرد دزد « .) 38:  ةالمائد
شان قطع كنيد، اين عقوبتي است كه خداوند براي آنان مقرر  را به كيفر عمل

  .)3(»داشته و خداوند مقتدر و داناست

                                           
  .31هنگام تفسير سورة توبه، آية  /بنگريد به في ظالل القرآن از سيد قطب  -)1(
  .68النساء از محمد علي قطب، ص  بيعةبنگريد به  -)2(
  .38سورة مائده آية  -)3(
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جامعة « :نويسد مي ،ل القرآنالدر تفسير اين آيه در كتاب في ظ /سيد قطب
امـوري را فـراهم    –شـان   بـا همـة عقائـد مختلـف     –اسالمي براي افراد امت اسالم 

هـا   جامعه اسالمي بـراي آن ... سازد كه خيال سرقت را از ذهن همگان دور كند مي
سازد،  زندگي در حد برخورداري و تربيت و تعادل و عدالت و توازن را فراهم مي

تضمين باعث رشد مالكيت فردي از راه حالل كـه در نهايـت بـه     در عين حال اين
ها خيـال سـرقت را از ذهـن     به خاطر همه اين. شود نفع جامعه است نه زيان آن، مي

زدايد، لذا حق جامعه اسالمي است كه سارق را سخت عـذاب دهـد و    هركس مي
ا چنـين  ب. تجاوز به مالكيت خصوصي و تجاوز به امنيت جامعه را هم سخت بگيرد

رفـع اتهـام سـرقت موجـود باشـد، آن      گيري اگر گوچكترين احتمالي براي  سخت
ن كامـل اتهـام سـرقت فـراهم     نشـد  ها را تا ثابت پذيرد و همه ضمانت حتمال را ميا

  .»سازد مي
  ...تر بيان كنيم اكنون بهتر است مطلب را مفصل

قـانوني   حكمت جزئيـات  ،اي است به هم پيوسته و كامل نظام اسالمي مجموعه
شود، مگر اين كه به طبيعـت ايـن نظـام و اصـول و      اين نظام به درستي فهميده نمي

تـوان بـه تطبيـق جزئيـات آن      در اين نظام نمي. مبادي و ضمانات آن نگريسته شود
. اين نظام كامالً فهميده و به طور كلي به آن عمل گـردد  به پرداخت، مگر اين كه

اي ندارد و نبايسـتي تنهـا بخشـي     اني اسالم فايدهاكتفاكردن به برخي از احكام و مب
از اين احكام را در بارة اسالم مورد مطابقت قرار داد، چون اسالم بخـش بخـش و   
جدا از هم نيست، اسالم نظام متكاملي اسـت كـه تمـام جوانـب زنـدگي را شـامل       

  ...شود و با آن مطابقت دارد مي
. موضوع چندان تفـاوت نـدارد   ،عاتي كلي بود، اما در بارة سرقتو ها موض اين

شـمارد   اسالم حق زندگي هر فرد در اجتماع اسالمي و در داراالسالم را محترم مي
. دارد كه بايد كليه وسـايل ضـروري بـراي حفـظ حيـاتش فـراهم شـود        و مقرر مي

از حقـوق ابتـدايي   . گرفتن و آسـودن  خوردن، آشاميدن، پوشاك، مسكن براي پناه
است كه ايـن حقـوق ضـروري را     –لت به نيابت از اجتماع هر فرد بر اجتماع و دو

نخسـت از طريـق    ،براي او آماده سازد؛ حوائج ضروري زندگي را به دست بياورد
اين ضروريات را فراهم سازد و يـا بـه فـرد چگونـه      ،اين كه خود اجتماع يا دولت
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. ه او بدهـد كـردن را بـ   كاركردن را بياموزد و كار را براي او مهيا سازد و ابزار كار
يا عدم توانايي بر كار، به صورت جزئي  ،كاريا ابزار، اگر به خاطر عدم وجود كار

اش را نكنـد،   يا كلي، موقـت يـا دائمـي بيكـار شـود و يـا كـار او كفايـت زنـدگي         
: هـا اسـت   كه از آن جمله اين ،دهد هايي وجود دارد كه نيازهاي او را پاسخ مي راه
بر كساني از خويشان او كه استطاعت و مكنت مالي  از طريق نفقاتي كه شرعاً: اول

از طريق كمك مالي افراد بومي و هم محلـي فـرد كـه    : دارند، واجب است و دوم
  .از طريق بيت المال مسلمين و زكات: سوم. توانايي دارند

كـه در  ،اگر زكات اين مطلب را كفايت نكند، بر دولت اسالمي واجـب اسـت  
وتمندان، سهمي را براي محرومان قرار دهد؛ البته تا آن تمام جهان اسالم از مال ثر

تجاوز نكند و مالكيت فردي اشـخاص را   حد كه از حدودي كه شرع مقرر ساخته
  .مخدوش نسازد

هاي جمع مال را محدود كرده و در اين باره شدت عمـل بـه    اسالم همچنين راه
در جامعـة  . اسـت  دهد و مالكيت فردي را تنها از راه حالل ممكن دانسـته  خرج مي

گردد  ميان مسكينان نمي جويي در باعث تحريك كينه ،اسالمي مالكيت خصوصي
كه مال ديگران را برباينـد و بـه گنـاه كبيـره      ،كند آزمندانه تحريك نمي ها را و آن
  .روي آورند ،سرقت

گيـرد و   هـا را بـر عهـده مـي     به ويژه اين كه نظـام اسـالمي مخـارج زنـدگي آن    
اسـالم مسـؤوليت پـرورش درونـي مـردم      . گـذارد  ال خود وانمـي محرومان را به ح

ها را به سوي عمل و كسب و كار از راه صحيح  جامعه را بر عهده دارد و افكار آن
امـا  . روزي خود را بـه دسـت آورنـد    ،سازد؛ نه اين كه از طريق دزدي رهنمون مي

هاي  د، از راهاگر كاري نيابد و يا كاري كه دارد، كفايت نيازهاي زندگيش را نده
و اكنـون بـا وجـود ايـن نظـام      . دهـد  ها را به ايشـان مـي   اي حقوق آن نيكو و پاكيزه

دزد بـراي   ،زند؟ در اينگونه جامعه مترقـي  دست به دزدي مي ،چگونه دزد ،متعالي
كند، بلكه بدون هيچ كسـب و كـاري تنهـا بـراي      كردن نيازش دزدي نمي برطرف

كـه تـودة    ،آوردن ثـروت از ايـن روش   ه دستب. كند طلبي سرقت مي طمع در رفاه
سـتاند،   اندازد و آرامش آن را كـه حـق آنـان اسـت مـي      مسلمانان را به وحشت مي
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شود كه از طريق  مطلوب نيست و باعث سلب آرامش و اطمينان از ثروتمنداني مي
  .مال كسب كرده اند ،حالل

ل به دسـت  حق هر فردي در جامعة اسالمي است كه روزي خود را از مال حال
نه از رباخواري و نه از طريق غش در معامله و نه از طريق احتكار، بلكه بايد  ،آورد

  ...آن كه استطاعت مالي دارد، زكات مالش را بدهد تا نيازهاي جامعه رفع گردد
كه بر مال حاللي كـه بـه دسـت آورده     ،از حقوق هر فرد در اين نظام آن است

  .روع در معرض دزدي يا غير دزدي قرار نگيردامنيت داشته باشد و اين ثروت مش
هاي شريعت اسالم، هرگاه كـه دزد بـه گنـاه زشـت      بيني با وجود اين همه پيش

روي آورد، بخواهد نياز خود را رفع نمايد، با اين كه هيچگونـه نيـاز مـالي     ،سرقت
 ندارد، جرمي مرتكب شده و بايد تاوان آن را بپردازد؛ زيرا ديگران اموال خـود را 

زمـاني كـه در ماننـد ايـن حـاالت دزدي      . از راه زور و حرام به دست نيـاورده انـد  
كند عذري ندارد، و شايسته نيست زماني كه جـرم او اثبـات شـده كـوچكترين      مي

  .رأفت و تخفيفي نسبت به او صورت گيرد
اما هنگامي كه اين شبهه پيش بيايد آيا دزد به خاطر نيازش يـا مسـائل ديگـري    

بـه  . است، اصلي كلي اسالم در اين زمان رفع حد سـرقت از او اسـت  دزدي كرده 
كرد، دست دزدي را  در سالي كه خشكسالي و قحطي بيداد مي همين دليل عمر

اي  در هنگـام واقعـه   پوشي نمود، همين عمل عمـر  قطع نكرد و از اين گناه چشم
ري را از شـت  ديگر نيز تكرار شد؛ زماني كه دو غالم ابـن حاطـب بـن ابـي بلتعـه     

ولـي   ،هـا را داد  او ابتدا دسـتور قطـع دسـت آن   . مردي از قبيله مزين دزديده بودند
داد، حـد  شـرح   رهـا را بـراي عمـ    زماني كه مالـك آن دو غـالم، گرسـنگي آن   

كردنش، بـه دو برابـر    و ارباب آن دو را، به خاطر ادبها برداشت،  سرقت را از آن
  .پرداخت تاوان شتر ناتوان بودند با آن كه در. جريمه كرد ،بهاي آن شتر

شايسته است كه حدود اسالم در پرتو اين نظام متعـالي دانسـته شـود، چـرا كـه      
هـاي   و راه. اي خـاص وضـع كـرده اسـت     هايي را براي همگان و نـه طبقـه   ضمانت

بيني كرده است؛ تنهـا تجاوزكـاران بـه حقـوق      پيشگيري را پيش از كيفردادن پيش
پـس از بيـان ايـن حقيقـت كلـي اكنـون       . شـوند  ازات مـي ديگران بدون توجيه مجـ 

  .توان به بحث در بارة حد سرقت پرداخت مي
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مـال دزدي  . كه در جايي پنهان بوده است ،دزدي يعني برداشت مال ديگري... 
دينـار و   4بر  1بايد معادل  ،بايد قابل اعتنا باشد، مال دزدي بنابر اجماع همه فقيهان

  )1(!قرش به پول رايج امروز ماست 25 بيش از آن باشد كه معادل

آن است كه اين مال بايد در جايي پنهـان باشـد و دزد قفـل آن را     ،ديگر طشر
سـرقت   از مـالي  ، باز كند يا بشكند و مال را بردارد، پس مثالً اگر امـين يـك فـرد   

شـود و يـا خـدمتكاري اجـازه دارد بـه خانـه شـخص وارد         كند، دست او قطع نمي
شود و يا اگر  ل خانه از او پنهان نيست، حد سرقت بر او جاري نميشود، چون اموا

شـود و   كسي مالي را به امانت گيرد و در امانت خيانت كند نيز دست او قطع نمـي 
هاي زراعتـي و نيـز    در مورد ميوه. او سارق به معناي شرعي و اصطالحي آن نيست

  .مينگونه استها ه يا صندوق و امثال آن ،در مورد مالي بيرون از خانه
گردد، زماني است كه شريكي از مال  از ديگر مواردي كه قطع دست اجرا نمي

شريك ديگرش دزدي كند، زيرا در آن مال حالت شركت دارد و شـريك ديگـر   
و كسي كه از بيـت المـال سـرقت كنـد دسـتش بريـده       ... تمام مال را مالك نيست

  .شود، زيرا كه او هم سهمي در بيت المال دارد نمي
تعزيـر  . شود در اينگونه موارد به جاي اجراي حد سرقت، مرتكب آن تعزير مي

شود، به تناسـب زمـان و مكـان و جـرم بنـابر       مجازاتي است كه وقتي حد اجرا نمي
شود؛ مانند تازيانه، زندان، توبيخ يا حتي در برخي اوقـات پنـد    رأي قاضي مقرر مي

  .و اندرز
ك انگشـتان تـا مـج دسـت راسـت      حد سرقت بريدن دست راست سارق از نو

شـود كـه در ايـن     اگر بار ديگر دزدي كند تا آرنج دسـت چـپ بريـده مـي    . است
در بارة مراحل سوم و چهارم ميان فقيهـان اخـتالف عقيـده    . اندازه اتفاق نظر است

  .باشد مي
يـا  . مانند گرسنگي و نيـاز ... شود شدن حد مي گاهي وجود شبهه باعث برداشته

كت دزدي و نيز اگر شخصي به دزدي اعتراف كند و سپس از داشتن در شرا شك

                                           
  )م. (ه استنويسنده پول رايج كشور خود را مد نظر داشت -)1(
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اعتراف خود عدول كند و شهودي در كار نباشد، و نيز عدول شاهدان از شـهادت  
  ...شدن حد است ها هم باعث برداشته خود شخص، اين

حـد سـرقت را در    :مـثالً ابوحنيفـه  . نظر دارند فقيهان در موارد شبهه اختالف
ب آماننـد دزدي   ،دارد است حتي پس از اثبات سرقت برميمواردي كه ذاتاً مباح 

پس از محرزشدن دزدي، و سرقت شكار پس از شكارشدن، زيـرا كـه هـردو ذاتـاً     
مباحند و چيزي كه ذاتاً مباح است، اصل اباحه بـر آن حـاكم اسـت و در شـراكت     
عمومي مانند شركت بعد از احراز، شبهه بـاقي اسـت در ايـن مـورد ميـان مـالكي،       

اخــتالف اســت كــه حــد را در ايــن حــاالت هــم  رحمهــم اهللا ـ  ، فعي و احمــدشــا
حد سرقت را در مواردي كه به طور كلي باعث فساد  :دارند، اما ابوحنيفه برنمي
و نان و چيزهاي شبيه آن و دارد؛ مانند خرما، حبوبات و گوشت  شود، برمي مال مي

  .داردمخالف نظر او است و رأي سه نفر باال را  :ابويوسف 
هـا در كتـب فقهـي     اينجا مجال توضيح اختالفات فقيهـان نيسـت و تفصـيل آن   

ها براي ما كافي است كه نظر واالي اسالم و تشويق اسـالم را   اين مثال ،آمده است
 و رسول خدا ... بينيم ها طرف مردم گرفته شود را مي بر اين كه در اينگونه شبهه

: گويد مي كنار بگذاريد و عمر بن خطاب ها حدود را به واسطه شبهه: فرمايد مي
تر است تـا آن را بـه    داشتني اگر حدود به وسيله شبهه تعطيل شود براي من دوست«

  .)1(»وسيله شبهه اجرا نمايم
در اينجا الزم است گفتاري را در بارة لزوم بريـدن دسـت دزد و سـازگاربودن    

يزي براي پيشـگيري از جـرم   ر اسالم پس از برنامه. آن با مقتضيات جامعه بيان كرد
گيري در اجراي حد سرقت، بـه   هايي براي عدالت و نيز سخت بيني ضمانت و پيش

  .كند اين امر اقدام مي
كـه دزد   ،بودن مجازات بريدن دست به خاطر دزدي اين اسـت  اما علت واجب

ل گيـري از مـا   كند به افـزودن مـال خـود بـا بهـره      زماني كه در بارة سرقت فكر مي
ب خود را كه از راه حـالل بـه دسـت آورده    سكاو در حقيقت . انديشد ميديگري 

دزد . خواهد از راه حرام بـه پيشـرفت برسـد    شمرد و مي تحقير كرده و كوچك مي

                                           
  .ةكتاب التشريع الجنائي االسالمي مقارناً بالقانون الوضعي از عبدالقادر عود: ك.ر -)1(
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كند و به دسترنج ديگران طمع دارد؛ دزد چنين كـاري   به دسترنج خود قناعت نمي
كند، براي اين كـه از   مي كردن هم كند تا بر قدرتش بيفزايد و تظاهر به انفاق را مي

اي مطمـئن   ريختن و كاركردن آسوده گردد و يا براي اين كه آينده دشواري عرق
كند تا به ثـروت و مـال و روزي بيشـتر     دزد كسي است كه سرقت مي. داشته باشد

هـا مجـازاتي چـون     و شريعت در اين مورد به خاطر حفظ جان و مال انسان... برسد
است، زيرا بريدن دست يا پا باعث كاستي كسـب و كـار    بريدن دست را قرار داده

اجـراي حـد   . هاي اصلي كـار بـراي انسـان هسـتند     شود، و اين دو عوض وسيله مي
دارد و بـه نقـص قـدرت كـه بـا انفـاق و        اندوختن بـاز مـي   سرقت، دزد را از ثروت
اش و  انجامد و اين عمل باعـث تـرس او از آينـده    گرفت، مي رياكاري صورت مي

  .انجامد رش به كار سخت و زحمت زياد مياجبا
شريعت اسالم با وضع مجازات بريدن دست، عوامل نفساني كه باعث ارتكاب 

شوند را با عوامل نفساني ديگري كه مخالف تصـرف از راه دزدي اسـت،    جرم مي
هرگاه عوامل رواني كه محرك انسان به دزدي است، به عنوان يـك  . كند دفع مي

فرد براي بار اول دزدي كند عوامل دروني بازدارنـده او را بـه    علت غلبه كند، اگر
در ايـن  . دارد رسـد، بـازمي   خاطر عـذاب و شـكنجه كـه از آن مجـازات بـه او مـي      

  .رود صورت براي بار دوم به سوي گناه نمي
اين است آن اساسي كه بر آن مجازات بريدن دست در قانون اسـالمي اسـتوار   

ه بهترين قـانوني اسـت كـه بـراي مجـازات دزد از      ك :گشته و به جرأت بايد گفت
  ابتداي عالم تاكنون وضع گرديده است

. در ديگر كشورها در بارة مجازات دزدي، قانون زنـداني كشـيدن مقـرر اسـت    
علت اين عدم موفقيـت  . اين نوع مجازات عموماً در رويارويي با جرم ناموفق است

كند تـا او را از   را بيدار نمي كه مجازات حبس در وجود دزد وجدان او :اين است
دوباره به زندان افتادن به خاطر سرقت بازدارد؛ زيرا مجازات حبس چيزي را ميـان  

دزد در زنـدان كـه همـه    . )1(انـدازد  دزد و دزدي به جز مـدت حـبس، فاصـله نمـي    

                                           
پردازنـد و ماننـد زمـاني كـه      شدن به كسب و كاري مـي  بعضي از زندانيان در مدت زنداني -)1(

  .گيرند اي را هم ياد مي شود و حرفه ها مزد داده مي كنند به آن بيرون زندان كار مي
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گردد، چه نيازي به كسب و كار دارد؟ و زمـاني كـه از    او برطرف مي هاي خواسته
توانـد بـه هرگونـه كسـب و      شود با فرصـت بسـياري كـه دارد مـي     زندان خارج مي

او . كاري چه از طريق حالل و چـه از طريـق حـرام بپـردازد و بـر ثـروتش بيفزايـد       
تواند با ظاهري شـريف در مقابـل    يابد و مي گذاشتن بر سر مردم را مي قدرت كاله

. كننـد  و كمـك مـي  يابند و به ا گردد؛ در نتيجه مردم او را امين مي مردم نمايان مي
اگر هم سرانجام به خواسته خود برسد، به مطلوب خود رسيده و اگر هم به هـدف  

  .نايل نيايد، چيزي را از دست نداده است
شـود و تـا حـد     ميان دزد و ميـان كـاركردن حائـل مـي     ،اما مجازات قطع دست

دهـد، در هرحـال فرصـت كسـب از      بسياري توان او بر كار و كسب را كاهش مي
لذا سـارق ديگـر توانـايي فريـب مـردم يـا        ،يابد ورد و درآمد كاهش مي ميدست 

جلب اطمينان آنان را به طرف خود ندارد؛ زيرا اثـر مجـازات در جسـم او آشـكار     
نتيجه اين كـه اگـر دسـت    . كند اش از پيشينة او حكايت مي شده است و دست قطع

تنها ضرر كرده بلكـه   سارق قطع شود، به او خسارتي رسيده و اگر زنداني شود، نه
به كاري كه منفعت دارد بيشتر  –نه تنها سارق  –سود نيز كرده است و مردم عادتاً 

  .گرايش دارند تا عملي كه خسارت به بار آورد
مجازات قطع دسـت بـا انسـانيت و تمـدن در     : گويند ن است كه ميتر آ عجيب

گويـد سـارق را    ما ميخواند؛ گويا انسانيت و تمدن امروزي به  عصر كنوني ما نمي
تر سازيم و با ترس و اضـطراب   اش گستاخ به مجازاتش نرسانيم و او را بر گمراهي

. ها بـر امـوال مـا مسـلط گردنـد      زندگي را سپري كنيم تا دزدان و راهزنان و بيكاره
مجـازات قطـع دسـت بـا دسـتاوردهاي تمـدن       «: گويند تر از اين، دوباره مي عجيب

ا تمدن و انسانيت اين است كه علوم نوين و منطق بشري ؛ گوي»خواند امروزي نمي
هـا را بـه فراموشـي سـپاريم و بـه       هاي ملـت  را انكار كنيم و سرشت بشري و تجربه

تعطيل عقل روي آوريم و دستاوردهاي انديشه خود را بيهوده انگاريم تا بخـواهيم  
  .ها دليلي جز ترس و حقارت ندارد اين سخنان را بپذيريم، اين گفته

و اگر آن مجـازات حـق باشـد، بـا مـدنيت و انسـانيت هماهنـگ اسـت، پـس          «
آورد، ولـي مجـازات قطـع دسـت بـراي او       مجازات حبس بـرايش محروميـت مـي   

زيرا كه اين مجازات قطـع دسـت از نظـر روانشناسـي اسـاس اسـتواري       . ماندگاري
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ي و ها و اشياء همين مبـان  ها، منطق دانش هاي بشري و تجارب ملت و سرشت. دارد
امـا مجـازات حـبس    . هـا اسـتوار اسـت    اصولي هستند كه مدنيت و انسـانيت بـر آن  

هـاي اشـياء    ها و سرشت باشد و با منطق دانش براساسي از علم و تجربه، استوار نمي
  .»نظر ندارد اتفاق

ايـن عقوبـت   . اساس مجازات بريدن دست همان بررسي روانكاوانة انسان است
زيرا كه قطع . و در عين حال براي جامعه هم نيكوستبا طبع افراد سازگاري دارد، 

و تا زماني كه مجازات يابد  گردد، جامعه امنيت مي ها مي دست باعث كاهش جرم
  .هاست ترين عقوبت فيد، پس بهترين و عادالنهمگار است و براي جامعه با فرد ساز

انع تـا نسـبت بـه قطـع عضـو قـ       ،ها براي برخي كافي نيست اما همة اين استدالل
ايـن مجـازات    –گوينـد   همانطور كـه مـي   –شوند، چون ديد اين افراد چنين است 

ها همين مطلب اخيـر اسـت كـه دليلـي      نوعي حقارت و سنگدلي است، و دليل آن
گيري اسـت و   كلمة عقوبت مشتق از عقاب به معني عذاب و سخت. باشد باطل مي

. ي بيهوده و عبث اسـت اگر با سستي و ضعف همراه باشد، عقاب نيست و تنها امر
توانيم عقوبت را نيز  اما قساوت بايد مانند عقوبت معني دهد كه در اين صورت مي

  .)1(»نوعي قساوت بخوانيم
در بارة شدت مجازات دزدي  ،ترين مهربانان است خداوند سبحان كه مهربان

$‘ä−Í﴿ :فرمايد مي ¡¡9$#uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9$#uρ (#þθ ãè sÜø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& L™!#t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7|¡x. Wξ≈s3tΡ z⎯ÏiΒ «!$# 

3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3ym ∩⊂∇∪ ﴾  )38: المائدة(.   

اين عقـوبتي اسـت كـه خـدا     ) شان ببريد دست زن و مرد دزد را به كيفر عمل«
  . »براي آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست

ن از ارتكـاب  پس اين مجازات از جانب خداوند بازدارنده است، و اين بازداشت
جرم، بخشش بر كسي است كه جرم را انجام داده و رحمت بر گروهي اسـت كـه   

تواند ادعا كند كه كسي بيشتر از خداوند  هيچكس نمي. افزايد ها مي بر آرامش آن
واقعيـت  . تر است، مگر ايـن كـه كـوردل باشـد و روحـش گرفتـار       بر مردم مهربان

                                           
، جلـد اول، ص  ةالتشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، نوشـتة عبـدالقادر عـود    -)1(

652 – 654.  
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يك قرن در صدر اسالم جـز در   در طول ،دهد كه مجازات قطع دست گواهي مي
مورد چند تن اجرا نشده است؛ چون جامعه اگر با اين نظام استوار باشد و در مورد 

ها نيز به اندازه باشد، نتيجه آن جـز   ها و عقوبت سختگيري شود و ضمانت مجازات
  .)1(باشد اجراي همين موارد اندك از بريدن دست دزد نمي

تـا از   :كنـيم  نقـل مـي   بارة سرقت از عايشهدر خاتمه اين كالم روايتي در ب
  .اين روايت او براي زندگي خود راهنمايي بجوييم

قـريش را سـرقت زنـي مخزومـي بـه خـود       : نقل شده كه گفـت  باز عايشه
گويـد تـا در    سـخن مـي   چه كسي در بارة او با پيـامبر  : مشغول ساخته بود گفتند

كـه مـورد عالقـة     $زيـد  چه كسـي جـز اسـامه بـن    : باره او تخفيف دهند؟ گفتند
سخن گفت، رسـول   با حضرت است جرأت اين كار را دارد؟ اسامه پيامبر
طلبـي؟ سـپس    آيا در بارة حدي از حدود خدا از مـن شـفاعت مـي   : فرمود  خدا

پيشينيان شما كه اگر شخص واالتباري دزدي : اي خواندند، فرمود ايستادند و خطبه
كرد، حـد   پناهي چنين مي ر شخص ضعيف و بيساختند و اگ كرد، او را رها مي مي

بـه خـدا سـوگند اگـر فاطمـه دختـر       «. كردند، همگي هالك شدند بر او جاري مي
  .)2(»محمد دزدي كند دستش را قطع خواهم كرد

ــريم درس اولــي كــه از ايــن حــديث شــريف مــي  ــودن شــفاعت و  حــرام: گي ب
ايـد آن را رهـا   يكي از حقوق الهي اسـت كـه نب  . گري در حدود خدا است ميانجي

ساخت، نبايد كناره گرفت و هيچ شفاعتي نيز در ايـن بـاره در بـارة حتـي شـخص      
آيا در بـارة حـدود الهـي از مـن شـفاعت      . (گردد قبول نمي ،بزرگوار و داراي مقام

  ...)طلبي اي اسامه؟؟ مي
برابــري همــه افــراد اجتمــاع در شــريعت اســالمي اســت و در ايــن   ،درس دوم

سب و تبار و دولتمردي ميان افراد نيستشريعت از نظر حب و نَس.  
كـه بـر    ،گيريم اين اسـت  هاي روشنگرانه مي كه از اين راهنمايي ،درس سومي
اندوزي و اقامه حدود الگوي همگان  باشد از نظر شخصيت و مال حاكم واجب مي

                                           
  ).886 – 882/  6(، /سيد قطب : في ظالل القرآن، نوشته -)1(
در حدود  :و مسلم) 117/  6(در حدود باب اقامة حدود بر شريف و وضيع،  :بخاري -)2(

  ).1688(و غيره به شماره باب قطع دست سارق ثروتمند 
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گو اين كه اين صفات نيـك را  . باشد و در پناه قدرتش هرچه خواست انجام ندهد
به خـدا سـوگند اگـر فاطمـه     «: فرمود پيامبر . ر و مادرش به ارث برده استاز پد

  .»كردم كرد، دستش را قطع مي دزدي مي  دختر محمد
  

  زنا نكنند: ركن سوم از بندهاي اين بيعت فرخنده
جـاهلي بـه آن گرفتـار و در چنگـال      از گناهان زشتي است كه جامعه عصر زنا

در حد بااليي در آن جامعـه رواج داشـت؛ بـه     آن اسير بود و در اشكالي گوناگون
دليل آن اين گفتة هنـد دختـر عتبـه    . رغم اين كه خود به زشتي آن اعتراف داشتند

 آمـد و پيـامبر    است، زماني كه براي بيعت نزد رسول خـدا   زن ابي سفيان
آيـا زن آزاد  : هند گفت ، زنا نكنند«ين مسأله قرار داد كه يكي از شروط بيعت را ا

؟؟ براي همين اسـت كـه اسـالم بـراي زنـا جريمـة       !!كند هم اي رسول خدا  زنا مي
: هـا اسـت   كه سزاوار بدترين مجازات ،بزرگ و تاواني سنگين در نظر گرفته است

تازيانه يا سنگساركردن هنگامي كه زن زناكار شوهر، يا مرد زناكار همسر داشـته  «
  :و دليل آن چنين است زيرا كه زنا. »باشد

از  كند جـدا  ابودي و انقراض تهديد ميعاقبت شومي دارد و جامعه را به ن: اوالً
  .شود از جمله اعمال زشت محسوب مي ،اين كه اين عمل پست

كنـد   ها را بدان مبتال مي باعث شيوع امراض خطرناكي است كه جسم ،زنا: دوم
ك و شـود؛ ماننـد بيمـاري سـوزا     طه ارث از پدران به فرزنـدان منتقـل مـي   و به واس
  ...شانكر

در انسـان طبيعتـاً   . زنا از جرايمي است كـه معمـوالً قتـل را بـه دنبـال دارد     : سوم
از انحـراف جنسـي خشـنود     ،غيرت وجود دارد و مردم بزرگوار و زنـان پاكـدامن  

  .كند غالباً ننگ را با خون پاك مي ،گردند، و مرد نمي
هـاي آن را   د و پايـه پاشـ  خـانواده را تبـاه كـرده و از هـم مـي      نظـام ، زنا: چهارم

كنـد و باعـث فـرار فرزنـدان از خانـه،       لرزاند و تار و پود زناشـويي را قطـع مـي    مي
  .گردد ها مي تربيت بد و انحراف آن
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هـا را بـه نـابودي     گـردد، بلكـه نسـل    زنا غالباً باعـث اخـتالط نـژادي مـي    : پنجم
كسـاني كـه    غالبـاً . شـود  كشاند و هنگامي كه اموال زناكار به ارث گذاشته مـي  مي

  .گردند استحقاق آن را ندارند، مالك آن اموال مي
هيچ شكي ثابت شده  خالصه اين كه از نظر عملي و علمي به طور قطع و بي

زيرا كه عمل زنا از بزرگترين اسباب فساد و از . كه گناه زنا بايد بزرگ باشد
فتي و كاري، بي ع طلبي اسراف رفتن آداب است و از بزرگترين علل راحت ميان

ها را براي زنا قرار داده  به همين سبب اسالم بدترين عقوبت .)1(گناهان ديگر است
èπ﴿  :فرمايد است و خداوند تعالي در قرآن مي u‹ÏΡ#¨“9$# ’ÎΤ#¨“9$#uρ (#ρ à$ Î#ô_$$ sù ¨≅ ä. 7‰Ïn≡uρ 

$ yϑ åκ÷]ÏiΒ sπ s($ ÏΒ ;οt$ ù#y_ ( Ÿω uρ /ä.õ‹è{ù's? $ yϑ ÍκÍ5 ×π sùù&u‘ ’Îû È⎦⎪ÏŠ «!$# βÎ) ÷Λä⎢Ζä. tβθãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ 

ÌÅzFψ$# ( ô‰pκô¶ uŠø9uρ $ yϑ åκu5#x‹tã ×π xÍ← !$ sÛ z⎯ÏiΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊄∪ ﴾ ) 2: النور .(  

 مجازات كنيد و هرگز و مردان زناكار را به صد تازيانه  انهريك از زنبايد « 
به خدا و روز قيامت اگر  ،در بارة آنان در دين خدا رأفت و ترحم روا مداريد

  .»ايمان داريد و بايد عذاب آن بدكاران را جمعي از مؤمنان مشاهده كنند
 :شد در صدر اسالم حد زناكاران آنچنانكه در سورة نساء آمده بود عمل مي

﴿©ÉL≈©9$#uρ š⎥⎫Ï?ù'tƒ sπ t±Ås≈ xø9$# ⎯ÏΒ öΝà6Í←!$ |¡ÎpΣ (#ρ ß‰Îηô±tFó™ $$ sù £⎯Îγ øŠn= tã Zπ yèt/ö‘ r& öΝà6ΖÏiΒ ( 

β Î* sù (#ρ ß‰Íκy−  ∅ èδθä3Å¡øΒ r'sù ’ Îû ÏNθ ã‹ç6 ø9$# 4©®L ym £⎯ßγ8 ©ùuθ tFtƒ ßNöθ yϑ ø9$# ÷ρ r& Ÿ≅ yè øgs† ª!$# £⎯çλm; 

Wξ‹Î6 y™﴾ ) 15/ نساء.(  
ها  را انجام دهند، چهار گواه مسلمان بر آن] زنا[زناني كه عمل ناشايسته « 

نگهداريد تا بميرند  بخواهيد؛ چنانچه گواهي دادند در اين صورت آنان را در خانه
   .»ها قرار دهد يا خدا راهي ديگر را براي آن

كـه در خانـه زنـداني شـود و حـد مـرد        ،حد زن زناكار در آن روزگار آن بود
ايـن  . سپس خداوند حد زنـا را در سـورة نـور نـازل كـرد     . زناكار، تحقير زباني بود

. آن اشـاره شـده بـود   مورد همان راه ديگري بود كه پيشتر در آيه پانزدهم نساء بـه  

                                           
  ).403/  2(از فقه السنه، سيد سابق باكمي تصرف،  -)1(
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كه بـراي مسـلمان    ،تازيانه حد زن و مرد مجرد بود كه همسري اختيار نكرده باشند
  .شود بالغ و عاقل و آزاد اين حد اجرا مي

هـا سنگسـار اسـت؛ چـرا كـه       اما اگر زن و مرد همسري داشـته باشـند، حـد آن   
و مســلمان داراي همســر بــه راحتــي امكــان همبســتري شــرعي و صــحيح را داشــته 

  .مسلماني بالغ، آزاد و عاقل بوده است
در حـالي كـه بـر منبـر      نقل شده است كـه از عمـر   باز عبداهللا بن عباس

را بـه حـق    خداونـد محمـد   : كرد شنيدم كـه گفـت   يسخنراني م رسول خدا 
 )1(فرستاد و با او كتاب نازل كرد، از جمله آياتي كه بر او نازل شد آيـة رجـم بـود   

. ه ايم و آيه را حفظ كرده ايم و در بارة آن آيه تعقل نموده ايمكه ما آن را خواند
فرمود و ما نيـز پـس از او همـين حكـم را      حكم سنگسار را اجرا مي رسول خدا 
ترسـم   كرديم، بيم دارم از اين كه زماني طوالني براي مـردم بگـذرد، مـي    عمل مي

بي كه خداونـد نـازل   بگويند ما حكم رجم را در كتاب خدا نيافتيم، و در بارة واج
حكـم رجـم در كتـاب خـدا حقـي اسـت بـر زناكننـدة         . فرموده است گمراه شوند

ها را به دام بينـدازد يـا خودشـان     همسردار چه زن و چه مرد، زماني كه شاهدي آن
بـه خـدا سـوگند    : (اين روايت مسلم است و ابوداود افـزوده اسـت  . »اعتراف نمايند

  .)2(نوشتم چيزي افزوده حتماً آن را مي )قرآن(بر كتاب : اگر مردم نگويند
èπ﴿در تفسير آيه » الل القرآنفي ظ«سيد قطب در  u‹ÏΡ#¨“9$# ’ ÎΤ#¨“9$#uρ (#ρ à$Î#ô_$$ sù ¨≅ ä. 

7‰Ïn≡uρ $ yϑ åκ÷]ÏiΒ sπ s($ ÏΒ ;οt$ ù#y_ (...﴾ )هاي سخت و  اسالم مجازات :نويسد مي )2  :النور
دفش از آن، مقابله با فطرت شديدي را براي اين عمل زشت قرار داده و هرگز ه

ها وجود دارد و  اسالم در نظر دارد كه در آدمي اين گرايش. بشري نبوده است
اي  ها و اميال فايده بردن اين گرايش اي براي دفع آن نيست، لذا در از بين چاره

اسالم هرگز نخواسته جلوي وظائف طبيعي كه خداوند در وجود . وجود ندارد
و اين امور ذاتي بشر را، بخششي از سنت واالي زندگي او بشريت نهاده، بگيرد 

                                           
 »الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجوها البته«: آية رجم كه خداوند تبارك و تعالي فرمـود  -)1(

  .و اين موضوع از نظر لفظي نسخ شده ولي حكمش باقي است
  .1691ن، شماره باب جريمة سنگسارشدن در زنا، در حدود :مسلم -)2(
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آباداني زمين منجر  قرار داده كه به نهايت و هدف او در استمرار زندگي و
  .آيد الهي نايل مي مقام خليفةو به . شود مي

اسالم با حيوانيت پست انساني كه هيچ فرقي ميان بدن با بـدن ديگـر نگذاشـته،    
كــه بــراي برپــايي خــانواده و ســاختن زنــدگي و بــه  حيــوانيتي –كنــد  مبــارزه مــي

اسـالم در پـي آن اسـت كـه روابـط      . وجودآوردن زندگي مشترك هـدفي نـدارد  
كه دو جسم را به دو روح و  ،جنسي را براساس احساسات برتر انساني استوار سازد

به تعبيري فراگير، كنار هم قرارگرفتن دو انسان اسـت كـه ميـان    . كند قلب بدل مي
كه در نسـل آينـده بـه هـم      ،ها و دردهاي مشترك وجود دارد زندگي آرمان ها آن

يابند،  كند و در برابر نسل جديدي كه از اين خانه مشترك پرورش مي برخورد مي
  .شوند پدر و مادر دو نگهبان هستند كه از هم جدا نمي

ام برنـدة تمـ   لذا اسالم براي عمل زنا كه به تعبيري نوعي حيوانيت است و از بين
سازد و انسان را به حيواني مسـخ شـده    انسانيت است و تمام اين اهداف را نابود مي

كند كه هدفي جز فرونشاندن عطش شهوت جسماني خود ندارد و هـيچ   تبديل مي
گـذارد، مجـازات قـرار داده     تفاوتي ميان زن با زن ديگر و مرد با مـرد ديگـر نمـي   

  .است
شـود و هـدف از    باداني زمين نميساختن زندگي پشت اين لذت گذرا باعث آ

آن زايش و حتي تصميم بر آن نيسـت و حتـي در پـس ايـن عمـل زشـت، عاطفـه        
واقعــي و لطيفــي وجــود نــدارد، زيــرا عاطفــه و احســاس حقيقــي اســتمرار دارد و  

اي است كـه برخـي آن    اين همان يك نوع احساس فردي و لحظه. هميشگي است
انفعـال حيـواني اسـت كـه گـاهي چهـره        شمرند و در حالي كه نوعي را عاطفه مي

  .گيرد عاطفي انساني برخود مي
شـمرد، بلكـه بـه     كنـد و آن را پليـد نمـي    هاي فطري مبارزه نمـي  اسالم با انگيزه

شان ساخته است و از مرحله حيواني باال برده تا به محوري  ها نظم داده و پاكيزه آن
  .ور آن به گردش درآيندبدل گردد كه بسياري از آداب رواني و اجتماعي به د

هـاي رفيـع    اما زنا و خصوصاً روسپيگري اين تمايـل فطـري را از تمـام جايگـاه    
 ،مت تـاريخ بشـريت  اروحي و احساسات و از تمام آدابي كه پيرامـون نـژاد بـه قـد    

نمايانـد؛   جمع گرديده اسـت جـدا سـاخته و آن را عريـان و نـاهموار و زشـت مـي       
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بدتر از حيوانـات، زيـرا بسـياري از جـانوران و     آنگونه كه در حيوانات است، حتي 
كنند، يك زندگي منظم زناشويي دارند و از زنـا   پرندگان به همراه هم زندگي مي

  .و مخصوصاً روسپيگري كه در برخي جوامع انساني است، به دورند
سـاختن آن از دامـن آدمـي، اسـالم      براي دورساختن انسان از اين ننگ و پـاك 

ضررهاي اجتماعي كه مـردم در مقـام   . ي زنا قرار داده استعقوبت شديدي را برا
داننـد از جملـه اخـتالط نـژادي، بـرانگيختن       آن را به خوبي مـي  ،سخن از اين گناه

حس انتقام و كينه و تهديد نظام استوار خانواده كه مكاني امن براي همگان است، 
  .براي شدت عقوبت زنا كافي است
زنا فطرت بشري را بـه نـوعي حيوانيـت مبـدل      اما دليل اول اسالم اين است كه

هـا اسـتوار اسـت،     خواهد از اصول انساني كه بشريت بر پايه آن مي اسالم. سازد مي
هاي وااليي را كـه زنـدگي زناشـويي مشـترك بـر پايـة آن        پاسداري كند و هدف

اين دليل به اعتقاد مـن مهمتـر اسـت و    . پيشكش نمايداستوار گشته و استمرار يافته،
  .تر تمام داليل فرعي ديگر جامع از

بخشيدن اقدامات پيشـگيرانه   اسالم اين شدت عمل در مجازات را پس از تحقق
كنـد و مجـازات را در حـاالت ثـابتي      شود، عملي مي كه مانع از وقوع آن عمل مي

اسالم روشي است براي يك زندگي متكامل . كند كه در آن شكي نيست اجرا مي
دهـد، بلكـه بنيـان اسـالم بـر مهياسـاختن        اصل قـرار نمـي  كه عقوبت و مجازات را 

كردن ايـن   اسباب يك زندگي سالم قرار گرفته است و هنگامي كه ناچار به عملي
تواند اسـباب يـك زنـدگي سـالم را فـراهم       مجازات است كه كسي ادعا كند نمي

  .)1(ور سازد سازد و از روي اختيار خود را در منجالب گناهان غوطه
شگيرانه بسياري براي جلوگيري از زنا وجود دارد؛ از جمله اسالم به اقدامات پي

اي جوانـان اگـر كسـي    «: فرمـود  رسول اكرم . بسيار تشويق كرده است ،ازدواج
تواند ازدواج كند بايد كه چنين كاري را انجام دهد، ازدواج باعث پاكدامني و  مي

                                           
  ).2489/  4(بنگريد به كتاب في ظالل القرآن،  -)1(
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فعت او در اين است كـه  تواند ازدواج كند، من شود و كسي كه نمي نجابت فرد مي
  .)1(»روزه بگيرد

بودن تعدد زوجات و چند همسري است كـه   ديگر اقدامات پيشگيرانه، مباحاز 
پندارند، در حالي كه اين مسأله نعمـت بزرگـي    نادانان آن را نقطه ضعف اسالم مي

  .است و راهكار مؤثري براي جلوگيري از شيوع زنا در ميان زنان و مردان است
آل براي كنترل غريزه و شهوت انساني هـر اقـدام حـرام     ين روش ايدهدر كنار ا

، مثالً از اختالط و خلوت با زن را از بيم به انحراف افتادن انسان ممنوع كرده است
كـه آدمـي را    با ريبه و هر آنچـه  انگيز، و نگاه ها و موسيقي شهوت بيگانه، و عكس

نمايد، نهي كـرده اسـت، امـا اگـر     به سوي انحالل و فحشاء بخواند و به گناه دچار 
  :گناه رخ داد، اسالم در راستاي اجراي اين عقوبت امور زير را در نظر گرفته است

گيـرد و بنـابر قاعـده     اسالم نهايت احتياط را در اجراي حـدود بـه كـار مـي     -1
سازد مگـر پـس از    ، هيچ حدي را جاري نمي»گردند حدود با وجود شبهه رفع مي«

  .رميقين به اثبات ج
در اثبات جرم بايد چهـار شـاهد عـادل مـرد باشـند و از زنـان هـم شـهادت          -2

  .شود و شهادت فاسق هم مورد قبول نيست پذيرفته نمي
دان  شاهدان بايد همگي، زنا را از نزديك ديده باشند، مانند ميله كه به سرمه -3

  .رود و فرورفتن طناب در چاه فرو مي
شـهادت بدهنـد و چهـارمي خـالف آن را     بر فرض اين كه سـه تـن بـر زنـا      -4

شهادت بدهد يا يكي از آن چهار نفر از شهادت خود دست بردارد، حد قـذف بـر   
  )2(!شود آنان جاري مي

ها در اجراي مجازات زنا كه حتي برخي را بـر آن داشـته    آن احتياط ،استاين 
ي و پيونـدد و امـري خيـال    چنين پندارند مجازات چنين زنايي هرگز به تحقـق نمـي  

هـا شـبيه اسـت، تـا تحقـق       دادن آن وهمي اسـت و بيشـتر بـه ترسـاندن مـردم و بـيم      
  .يافتن عملي

                                           
و ) 117/  6(توانـد ازدواج كنـد و بايـد چنـين كنـد،       باب كسي كه نمـي ، بخاري در نكاح -)1(

  /. 1400/ باب استحباب ازدواج براي كسي كه آمادگي ازدواج را دارد ، مسلم در نكاح
  ).403/  2(د سابق، بنگريد به كتاب فقه السنه از سي -)2(
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  :شنويم علل اين امر را مي /از سيد قطب 
كنند كه مجازات زنا تنهـا در حـد گفتـار اسـت و قابـل اجـرا        برخي گمان مي«

اسالم بنايش بر مجازات نيست، بلكه  –همانطور كه ياد كرديم  –نيست، اما اسالم 
  .ها بپردازد عوامل پيشگيرانه از جرم را به وجود آورده تا به پاكسازي درون انسان

اسالم تنها آنان را كه مفتضحانه و آشكارا و در حضـور شـاهدان بـه ايـن گنـاه      
كند يا كسـاني را كـه خودشـان از روي اختيـار و      آورند، مجازات مي زشت رو مي

خواهند حـد بـر آنـان     كنند و مي راف ميبراي پاكسازي دروني به گناه خويش اعت
 ،آمدنـد  هاي ماعز و غامدي نزد پيامبر جاري شود؛ چنانكه در مدينه دو تن به نام

به رغم ايـن  . ها را به وسيلة اجراي حد پاك سازد و بر اين كار اصرار داشتند تا آن
ردنـد و  چهار بار اقرار ك ،نمود، ولي آن دو بارها از اين كار دوري مي كه پيامبر
بـدون شـك و شـبهه مسـئله      صاي جز اجراي حد نبود، چه براي پيـامبر  لذا چاره

از يكـديگر  «: در اين باره نقـل شـده كـه فرمـود     از خود حضرت. ثابت شده بود
  .)1(»شود درگذريد كه اگر به من خبر برسد اجراي حد واجب مي

ود و در شـ  هرگاه ارتكاب جرم يقيني شد و خبر به حاكم رسيد، حد واجب مي
در ايـن هنگـام مهربـاني و    . گيـرد  اين هنگام هيچ تخفيف و بخششي صـورت نمـي  

بخشش نسبت به زناكاران و جنايتكاران، در حقيقت سـنگدلي نسـبت بـه جامعـه و     
آداب انساني و فطـرت بشـري اسـت؛ ايـن رأفـت و دلسـوزي، رأفتـي سـاختگي و         

بـه انـدازة خـدا و    مصنوعي است و خداند بر بندگانش مهربانتر اسـت و هـيچكس   
رسولش خيرخواه بندگان نيست، خداوند نسبت به به مصالح بندگان داناتر است و 

مجازات زناكار درست است كه ظاهراً ايـن  . ها بيشتر آگاه است هاي آن از سرشت
نـوعي سـنگدلي و خشـونت     ،گوئي نيست نسبت به شخص زناكـار  ها ياوه مجازات

اني و رأفت است و جلـوي رواج ايـن عمـل    است، اما نسبت به مصالح جامعه مهرب
  .)2(گيرد گشتن فطرت بشري و سقوط انسان را به مرحله حيوانيت مي زشت و تباه

  

                                           
 :نسـائي /  4376/ باب عفو حدود كه به سلطاني خبـر نرسـيده   ، كتاب حدود :ابوداود -)1(

  ).70/  8(باب آنچه نگهبان دارد يا نه، ، در سارق
  ).2490/  6(في ظالل القرآن،  -)2(
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  تان را نكشيد فرزندان: ركن چهارم از اركان بيعت النساء
خداوند متعال با آفرينش انسان به او كرامت عطا نمود و از روح خـويش در او  

ها و زمين را مسـخر گردانـد و    كردند و برايش آسمان دميد، فرشتگان بر او سجده
او را جانشين خويش بر روي زمين قرار داد تا زمين را آباد سازند و خداونـد را بـه   

  .بهترين وجهي عبادت كنند
هـايش تحقـق بخشـد و بـه      طبيعي است كه براي انسان ممكن نيسـت بـه هـدف   

شـد و تكامـل او فـراهم    جز هنگامي كـه تمـامي عناصـر ر    ،نهايت آمال خود برسد
  .گردد و حقوقش را كامل گرفته باشد

ها را براي انسان ضمانت كرده، پنج حق  ترين اين حقوق كه اسالم آن مهم
. حق حيات كه حق مقدسي است و شكستن آن حرام است: ضروري براي اوست
Ÿω﴿ :فرمايد خداوند متعال مي uρ (#θ è= çFø)s? }§ø¨Ζ9$# ©ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$# ω Î) Èd,ysø9$$ Î/ ﴾ 

و جز از روي حق، هرگز نفس محترمي را كه خدا قتلش را حرام « )33 :اءسراإل(
   .»نكشيد كرده

تـوان انسـان ديگـري را بـه قتـل رسـاند كـه         براساس اين آيه، از روي حـق مـي  
رسـاندن مسـلماني كـه     روا نيست به قتـل «: اينگونه آن را تفسير كرده است پيامبر

زناكار داراي همسر، قصـاص نفـس   : آورده جز در سه صورت شهادتين را بر زبان
  .)1(»و كسي كه مرتد شده

اين مطلب در بـارة قتـل بـه شـكل عمـومي اسـت، زيـرا كـه خداونـد زنـدگي           
بخشد و براي احدي جز خداونـد جـايز نيسـت حيـات شخصـي را از او بگيـرد        مي

  .مگر به اجازة خداوند كه براي آن حدودي قرار داده است

                                           
ø̈Ζ9$# Ä§ø̈Ζ9$$§{﴿در ديات باب قول خداي تعالي  :بخاري -)1( Î/ š⎥÷⎫ yèø9 $#uρ È⎦ ÷⎫ yèø9 $$Î/﴾  روايت

خوردن باب آنچه خون مسلمان در آن باره مباح  در قسم :و مسلم) 38/  8(كرده است، 
  .روايت كرده اند ها از سخن عبداهللا بن مسعود  و هردو نفر آن/  1676. / باشد مي
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شان  ن ركن بيعت النساء در بارة حق زندگي كه مربوط به زنان و فرزنداناما اي
است با جامعه جاهلي آن روزگار در باره زنده به گوركردن دختران ارتباط جدي 

sŒÎ)uρ äοyŠ…â™öθ#﴿ :فرمايد خداوند متعال مي. دارد yϑ ø9$# ôM n= Í×ß™ ∩∇∪ Äd“r'Î/ 5=/ΡsŒ ôMn= ÏG è% ∩®∪﴾ 
به . آن هنگام كه از دختران زنده به گور شده سؤال شودودر « )9و 8: التكوير (

    .»كدامين گناه كشته شدند
Ÿω﴿ :فرمايد همچنين خداوند مي uρ (#þθ è= çG ø)s? öΝä.y‰≈ s9÷ρ r& sπ u‹ô±yz 9,≈ n= øΒ Î) ( ß⎯øtªΥ öΝßγ è% ã—ötΡ 

ö/ä.$ −ƒ Î)uρ 4 ¨βÎ) öΝßγ n= ÷Fs% tβ% Ÿ2 $\↔ôÜÅz #ZÎ6 x. ﴾ ) ان خود را از هرگز فرزند« ).31/ اسراء
دهم و  كه من شما و آنان را روزي مي) زنده به گور نكنيد(بيم فقر به قتل نرسانيد 

   .»، بسيار گناه بزرگي است]فرزندان[اين قتل 
هـا از بـيم ننـگ     جان انسان در اجتماع جاهلي بيسار بي مقدار بود و در ميان آن

مل پسـت و سـنگدالنه   اين ع. يا فقر، رسم زنده به گوركردن دختران رواج داشت
اين كـار  . سپردند به شكلي بود كه دختران را در حالي كه زنده بودند به خاك مي

هــا را حتــي اگــر بــه ســن شــش ســالگي   بــه اشــكال مختلــف وجــود داشــت و آن
گفـت كـه دختـر را پـاكيزه      كردند و مرد به مادر آن دختر مـي  رسيدند رها نمي مي

پس براي آن دختـر در صـحرا   ... خودش ببرد نمايد، آرايش كند تا او را نزد اقوام
در آن : گفـت  بـرد و بـه او مـي    كند و او را بر سـر آن گـودال مـي    گودالي حفر مي

. ريخـت  افكند و خاك به رويش مـي  گودال بنگر و سپس ناگهان او را به آنجا مي
رسـيد او را بـر سـر     برخي از افراد در جاهليـت هنگـامي كـه زمـان زايمـان زن مـي      

كرد اگر فرزنـدش   بردند؛ زن كه زايمان مي ه قبالً آماده كرده بودند مياي ك حفره
پوشانيد و اگر پسر بود با زن  انداخت و با خاك او را مي دختر بود در آن حفره مي

  .گشت اش برمي و بچه
كه مجال ذكر  ،شد هاي مختلف انجام مي اين عمل زشت و ناخوشايند به روش

دار  در اينجا مهم است، اثبات ايـن واقعيـت ريشـه    آنچه براي ما،ها نيست تمامي آن
در وجود برخي از اعراب جاهلي است كه تا وقتي اسالم آمد آن عادات زشـت را  
محكوم كرد و همگان را از آن بازداشت، همانطور كه از كشتن فرزندان به خـاطر  
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كه رزق و روزي بـه دسـت خـدا اسـت و هـيچ       نهي فرمود و به آنان آموخت ،فقر
  .پندارند نيست آنطور كه جاهليان مي ،اي ميان فقر و نسل رابطه

. دهـد  و تمام امور به دست خداست و اوست كه به فرزندان و پدران روزي مي
زنـان نبايـد فرزنـدان خـويش را     «: براي همين است كه در ايـن بيعـت آمـده اسـت    

عقيـده  با اين بيان خواسته است از انحراف و فساد اين  كه پيامبر ) هالك سازند
  .و آثار ويرانگر آن بر جوامع پرده بردارد

پيشـرفت و   اگر اسـالم كـه روش پايـداري را در تكـريم انسـانيت مـرد و زن و      
شـد، زن در   شايستة رفعت و تكريم، در بردارد، نازل نمي اعتالي آنان به جايگاهي

نـه  هـاي مترقيا  گيري از ايـن روش  با بهره. يافت اين اجتماع جاهلي امكان رشد نمي
  .اسالم بود كه زن به كرامت رسيد و نه به سبب عوامل محيطي

از جملـه   –و التزام به عقيـده اسـالم و لـوازم آن     لذا زنان براي بيعت با پيامبر
  .شتافتند –اين كه زنان نبايد اوالد خويش را هالك سازند 

  

  :و بر كس افترا و بهتان ميان دست و پاي خود نبندند: ركن پنجم
بسـتن بـه ديگـران     ترين آفات اجتماعي است، چون دروغ خطرناك و تهمت از

هـا   گـردد و بـه واسـطه زشـتي شـنيده      ها در امور مـي  باعث حيرت و سرگرداني آن
در بارة معني بهتـان كـه مـراد بيعـت بـر پايبنـدي بـه آن از        . گردند دچار حيرت مي

  .باشد، مطالب بسياري گفته شده است جانب زنان مسلمان مي
مراد از بهتان در بارة اعمال آشكار و پنهان است و بـه طـور كلـي هـر      گفته اند

  .)1(باشد عملي كه فرد انجام دهد و گفته اند كنايه از دنيا و آخرت مي
يعني مردم را به واسطه افترا و اختالف دچار : شده و در بارة معناي حديث گفته

  .كنيد حيرت نسازيد كه بر آنان جنايت مي
  .)2(هايشان تهمت نزنيد به مردم بر عيب: ته شدهو در معناي آن گف

و مقاتل و ديگران را نقل كـرده   بسخن ابن عباس ،ران در معني آيهو مفس
  .به زنان خود فرزندان ديگري را جز فرزندان خود نسبت ندهيد: اند

                                           
  ).640/  8(بنگريد به فتح الباري از حافظ ابن حجر عسقالني،  -)1(
  ).62 / 1(بغوي،  لسنةشرح ا -)2(
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چون در جاهليت زن  –واهللا اعلم . و شايد اين گفته رجحان بيشتري داشته باشد
كه اين نوع ازدواج در جاهليت بوده است و  –ند مرد ازدواج كند توانست با چ مي

بچه را به هركـدام از مردانـي كـه     ،خواستند پدر بچه را معلوم كنند هنگامي كه مي
ســاختند و گــاهي آن زن هــر مــردي را كــه   شــباهت بيشــتري داشــت ملحــق مــي 

دش اسـت  پنداشت كه او پدر فرزنـ  رسيد و يا مي خواست و به نظرش زيباتر مي مي
بچـه سـر راهـي را پيـدا      ،در حاالتي ديگـر زن در دوره جاهليـت  . كرد انتخاب مي

اين فرزند من از تو است و فرزندي را به همسرش : گفت كرد و به همسرش مي مي
  .داد كه در واقع از او نبود نسبت مي

گيرد و شامل هر بهتان دروغي است كه  حاالت مختلفي را در برمي ،عموم آيه
كـه بـه وسـيلة بهتـان يـا بـه سـوي خيـر و          ،ا كند، و اين پيكر انسان استكسي ادع
به همين خاطر است كه . شود رود و يا به سمت شر و فساد سوق داده مي صالح مي

دهنـد بـه    از زنـان مـؤمن پيمـان گرفـت تـا در آنچـه كـه انجـام مـي          رسول خدا 
  .يكديگر تهمت و افترا نزنند

عدم تهمت و افترا ملتزم شده است، زيرا كه او به همين دليل هم زن مسلمان به 
  .واهللا اعلم. مؤثرترين افراد در اجتماع است

  

در هـيچ  «: اما ركن آخر در اين بيعت فرخنده گفتار خداي متعال اسـت 
  »كار نيكي تو را نافرماني نكنند

ن شرط يكي از شروط خداوند بر زنـان و نمايـانگر يكـي از قـوانين اسـالم      و اي
دارد رعيت تنها در امر معروفي كه مـورد اتفـاق ديـن     ري كه مقرر مياست، به طو

خدا و شريعت اوست، اطاعت كند و اطاعـت از ولـي امـر در هـر كـاري بـه طـور        
  .مطلق روا نيست؛ بلكه تنها اطاعت در كارهاي نيك الزم است

دهـد و امـري اسـت كـه از      اين قانوني است كه اقتـدار قانونگـذار را نشـان مـي    
هي برگرفته اسـت نـه از ارادة امـام و نـه از ارادة امـت و هرگـاه ايـن دو        شريعت ال

و هريك از . باشند مخالفتي بورزند، هردو در مقابل شريعت خداوندي محكوم مي
  .)1(گيرند ها از قدرت خداوندي كمك مي آن

                                           
  ).3548/  6(في ظالل القرآن  -)1(
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شامل پيمـاني اسـت كـه    » در هيچ كار نيكي تو را نافرماني نكنند«اين شرط كه 
عت از رسول خويش و به تسليم بي قيد و شرط در برابر دسـتورات  خداوند در اطا

كنـد و   نيز به جز به كار نيك و معروف امـر نمـي   وي گرفته است و رسول خدا 
دهد و همـواره از عصـيان و منكـر كـه      هميشه به معروف و پيروي از آن فرمان مي

  .)1(دارد تماماً بدي است همگان را بازمي
و اوامر ايشان داراي خصوصـياتي   ت از رسول خدا اين دستور كلي در اطاع

طبـري بـه نقـل از زهيـر بـن محمـد       . سازد كه مراد از اين شرط را روشن مي ،است
يعنـي  » در هيچ كار خير تـو را نافرمـاني نكننـد   «منظور از عبارت : آورده كه گفت

آورده  :همچنين بـه نقـل از قتـاده    :طبري. مرد نبايد با زني بيگانه خلوت كند
زنان نبايد با صداي بلند گريه و شيون كننـد و بـا مـردان بيگانـه بـه گفتگـو       «: است

كنـد كـه    هم روايتي در ايـن بـاره نقـل مـي     باز ابن عباس :طبري» بپردازند
سازم كه نبايد با من در ايـن   شما زنان را به كارهاي نيك آگاه مي: فرمود پيامبر 

جاهليـت بـه    و به رسم ،يي خلوت نكنيدبا مردان بيگانه در جا«: امور مخالفت كنيد
  .»گري نپردازيد نوحه

كنندگان نقل شـده كـه آن زن    از طريق اسيد بن ابي اسيد البراد از زني از بيعت
از ما زنان بر اين كه بر او در امور خيـر عصـيان نـورزيم و چهـرة      پيامبر «: گفت

ه نكنيم و به شـكل  خود را چنگ نزنيم و موي خود را پريشان نسازيم و گريبان پار
  .)2(»گري نكنيم، بيعت گرفت نوحه ،نفرين

فرمان داده شده اند كه  به هرحال مرد و زن مسلمان به اطاعت از رسول خدا 
  .همان اطاعت از خداي متعال است اطاعت از پيامبر 

كه به تعبيري چون  –) گانة بيعت النساء اركان شش(براساس همين اصول كلي 
هاي اجتمـاعي پـاس    مت زن را در تمام مراحل زندگي و موقعيتكرا ،دژي استوار

بيعت كـرد؛ آنچنـان بيعتـي كـه خـود را سـزاوار        زن مسلمان با پيامبر –دارد  مي

                                           
  .88النساء، محمد علي قطب، ص  بيعةبنگريد به  -)1(
  ).639/  8(بنگريد به فتح الباري، حافظ ابي حجر عسقالني،  -)2(
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اش، بـه درگـاه الهـي غفـران و آمـرزش       براي گناهان گذشـته  يافت رسول خدا 
  .بطلبد

دشـمنان   –كه جوامع براساس آن بنـا شـده انـد     –به خاطر اين اصول ارزشمند 
اسالم دندان تيز كرده تا اركان آن بيعت را از گردن زن مسلمان رهـا سـازند و مـا    

) بيعـت زنـان  (» النسـاء  بيعـة «نيز به سبب اهميت واالي آن، اين فصل را به مبحـث  
تا به دختران و زنان جامعه اسالمي يادآوري و گوشزد كنيم كـه   ،اختصاص داديم

است؛ چرا كـه يـادآوري بـراي همـه اهـل ايمـان       ه امروزه چه تكاليفي بر عهده آن
  .سودمند است



  نقد و بررسي ادعاهاي خاورشناسان

  درآمد
هــاي مختلــف علمــي از  گيــري از روش هنگــامي كــه دشــمنان اســالم بــا بهــره 

به حمـالت مغرضـانه و   . هاي متعالي نااميد شدند ايستادگي و مبارزه در برابر آموزه
روي آورده و كــامالً در پشــت تعصــب  هــاي ســطح پــايين و ضــدديني كنفــرانس

  .كنند فعاليت مي كوركورانه و كينه شديد عليه اسالم و پيامبر اسالم 
شـرمانه و   بـي  آنان سخنان باطل و شبهات خود را در بارة اسالم و پيامبر خدا 

  .دهند گيري از غير واقعي رواج مي با بهره
اسان را بيان كنيم كه خود هاي خاورشن ما در اينجا سعي نداريم كه تمام تهمت

ها نوشته شود؛ بلكه ما  هاي مستقل براي آن بايست كتاب موضوعي جدا است و مي
  :پردازيم در اينجا به دليل ارتباط با موضوع تنها به موضوعات زير مي

ــانه     -1 ــان آن را نشـ ــي از خاورشناسـ ــه برخـ ــالم كـ ــات در اسـ ــداد زوجـ تعـ
  ...نيت استاهاي حيو ين امر يكي از نشانها :دانند و حتي گفته اند ماندگي مي عقب
ساختن اين موضـوع كـه    و باطل نقد و بررسي مسأله تعدد زوجات پيامبر  -2

پرستي و خودخواهي و طغيان اميال جنسـي   به خاطر شهوت تعدد زوجات پيامبر
  .ايشان بوده است

هــاي خاورشناســان  در راســتاي ايــن بحــث بــه نقــد و بررســي برخــي از تهمــت
  :گويند دازيم كه ميپر مي

در حـالي كـه    لساله بـه نـام عايشـه   نه با دختري  ازدواج حضرت  -الف
  .در سن پيري بودند پيامبر
و ايـن كـه دشـمنان اسـالم آن را دسـتاويزي بـراي       ) تهمـت (حادثة افـك   -ب
  .قرار داده اند زدن به كرامت رسول خدا  لطمه
و ايـن كـه    لينـب  اش ز بـا دختـر عمـه    داستان ازدواج رسـول خـدا    -ج

  .داستان عاشقي و شيدايي را به هم بافته اند لخاورشناسان در بارة زينب
موضوع طالق در اسالم كه خاورشناسان آن را سـنگدلي و ظلـم و اسـتبداد     -3

  .نسبت به زنان دانسته اند
  .حملة نابخردانه در سازمان ملل به زن مسلمان -4
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ــه ن   ــا ب ــا در بحــث خــود تــالش خــواهيم كــرد ت هــاي  قــد و بررســي تهمــت م
ها به ياري خدا پاسخ  خاورشناسان بپردازيم و موضوع حقيقي اسالم را در برابر آن

  .دهيم

  در اسالم) چندهمسري(تعدد زوجات 
خاورشناسان و غربزدگاني كه در ميان امـت اسـالم باليـده انـد، تمـام كوشـش       

رده اند و تالش گيري بر نظام تعدد زوجات در اسالم ك خود را متوجه نقد و خرده
هـا، بـه    هـاي باطـل آن   ها و اسـتدالل  پنداشتن ياوه دارند كه زنان مسلمانان با صحيح

نظـام تعـدد زوجـات تقريبـاً     : گوينـد  خاورشناسـان مـي  . وادي شك و ترديد بيفتند
هـاي   هاسـت و يـا در ميـان ملـت     منحصر به ملتهايي است كه اسالم دين رسمي آن

: گوينـد  كـه مـي   ،تهمت ديگر آنان اين اسـت . اردمانده و غير متمدن رواج د عقب
انگيز مـردان هماهنـگ اسـت و باعـث از      هاي شهوت نظام تعدد زوجات با خواسته

رفتن كرامت زن است و در واقع ظلم به حقوق زنان اسـت؛ چنانكـه باعـث از     ميان
مرد بايد فقط براي همسرش باشـد   –شود كه  رفتن مساوات ميان زن و مرد مي ميان
  .نيز بايستي نسبت به شوهرش وفادار باشد و زن

تعدد زوجات باعث : گويند زنند كه مي اين افراد سخن افتراآميز ديگري نيز مي
ستيز و بگومگوي دائم ميان زن و شوهر و يا شوهر با زنانش و نيز زنان با همـديگر  
مي شود و سرآغازي است براي اختالف و نفـرت ميـان فرزنـدان حاصـل از چنـد      

شـود   و باعث شيوع آشفتگي و اضطراب در حريم خانواده و فرزندان مـي همسري 
ها هم انتقال  نو اين فساد به فرزندان و اخالق آ كنند كه در جوي فاسد زندگي مي

  .يابد مي
توزانه، با تكيـه بـر خداونـد     هاي نابخردانه و زشت و كينه در مقام رد اين تهمت

  :دهيم چنين پاسخ مي ،عزوجل و توكل بر او
هـاي بسـياري    بودن تعدد زوجات پيش از اسالم هـم در ميـان ملـت    مسألة جايز

علــي عبدالواحــد وافــي در كتــاب حقــوق انســان در اســالم  . وجــود داشــته اســت
حقيقت اين است كه اين نظام پيش از ظهور اسالم هـم رواج داشـته   ... «: نويسد مي

هنـديان و برهمائيـان و   هـا و عـرب و    هاي بسياري از جمله اسرائيلي و در ميان ملت
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داشــت و همچنــين در ميــان  زردشــتيان و ملــل اســالو و غيــره گســترشايرانيــان و 
نـاميم و   ممالك بزرگي امروزه ما آن را روسيه و ليتـواني و اسـتوني و بولـوني مـي    

  .)1(»ها رواج داشت ها و ساكسون همچنين برخي از ژرمن
تماعي پيش از اسالم در بـارة  قوانين اج«: نويسد در كتاب زن در قرآن مي ،عقاد

هـاي ازدواج سـكوت اختيـار كـرده و ازدواج را بـدون هـيچ        احكام و محـدوديت 
و قـدرت مـرد بـر هزينـه خانـه و      ) چه مرد و چـه زن (محدوديت در تعدد همسران 
در نتيجـه  . دانسـت  آوردن اسـباب و معيشـت روا مـي    وضع جامعه نسبت بـه فـراهم  

شـمار را   ر كلي تعدد همسران و داشتن كنيزان بيقوانين مدني پيش از اسالم به طو
  .)2(»دانست جايز مي

  :توان گفت اما در بارة تعدد همسران در دو دين يهود و مسيحيت چنين مي

  :در دين يهود
شـمارد و هيچگـاه در    تعدد زوجات بدون حـد و انـدازه را جـايز مـي     ،اين دين

در بـارة انبيـائي چـون    . تورات اين كار نهي نشده و بلكه مباح شـمرده شـده اسـت   
هـا صـدها    از كتـب مقـدس روايـت شـده كـه آن     ) عليهما السالم(داوود و سليمان 

ــتند  ــز داش ــر آزاد و كني ــارة    . همس ــخن در ب ــام س ــورات هنگ ــازدهم ت در فصــل ي
ــراي او هفتصــد زن آزاد و سيصــد كنيــز  : (... چنــين آمــده اســت ســليمان و ب

  .)3(...)بود
به سوي اسماعيل رفـت و   وعيس... «: ده استاينچنين تصريح شدر سفر تكوين 

به جاي او دختر اسماعيل بن ابراهيم خواهر نيابوت همسر او بر سر زنـانش، نشسـته   
  .)4(»...بود

: چنين تصـريح شـده اسـت    ،در تورات إهنگام سخن از يعقوب بن اسحاق
پس در آن شب به پا خواست و دو زن و دو كنيز گرفت و يازده فرزند داشت ... «

                                           
  .180 – 179حقوق االنسان في االسالم، عبدالواحد وافي، ص  -)1(
  .112في االسالم، عباس محمود عقاد، ص  ةالمرأ -)2(
  .552، ص )3(، فقره 11كتاب مقدس، عهد قديم، پادشاهان اول، اصحاح  -)3(
  ).9(، فقرة 28عهد قديم، سفر تكوين، اصحاح  -)4(
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  .)1(»...تني عبور كرد از محل آب و
ها نيست، ايـن مطالـب    از اينگونه شواهد بسيار است كه در اينجا مجال ذكر آن

  .دانسته است كنندة آن است كه ديانت يهود هم تعدد زوجات را مباح مي بيان

  :در دين مسيح
تصريحي بر منع تعدد زوجات وارد نشده است، بلكه از برخي  ،در اناجيل اربعه

دريافت مي شود كه تعدد زوجات در آن عهد جايز بوده، آنجا كـه   ،ائل پولسرس
اين اجبار كـه  . )2(»بر اسقف واجب است كه تنها يك همسر داشته باشد«: گويد مي

اسقف تنها بايد با يك زن ازدواج كند، خود دليلي بر جواز تعدد همسر براي غيـر  
  .مسيحيان است

ان پيشـين بـا بيشـتر از يـك زن ازدواج     از نظر تـاريخي ثابـت شـده كـه مسـيحي     
  .كردند و در بارة آباي كليساي قديم آمده كه همسر بسيار داشتند مي

نگار مـورد   تاريخ ،وسترمارك: چنين آورده است ،عقاد در كتاب زن در قرآن
تعـدد زوجـات بـه اعتـراف خـود      «: نويسـد  در بارة پيشينة تعدد زوجات مي ،اعتماد

به حدي كه كليسا و دولت  ،شد ي بود و همچنان تكرار ميكليسا تا قرن هفدهم باق
  .از احصاي آن عاجز مانده بودند
نخستين كسي بـود كـه   ] معترض[رهبر مسيحيان  ،معروف است كه مارتين لوتر

به نيكوبودن نظام تعدد زوجات اعتراف كرد، دليل او كاهناني بودند كه از ازدواج 
اي  آمدنـد، بـا راهبـه    رهبانيت بيـرون مـي   كراهت داشتند، ولي هنگامي كه از لباس

ها براي اين بـود كـه هـدف او طـرح قرائتـي جديـد از        تمام اين. كردند ازدواج مي
هيچ  هاي مختلف در بارة تعدد زوجات بي مسيحيت بود، تا جايي كه او در مناسبت

  .گفت اعتراضي سخن مي
وستان مسيحي پ به تعدد زوجات در آفريقا براي سياه ،همچنين مسيحيت معاصر

  .كند اي اعتراف مي بدون هيچ حد و اندازه

                                           
  ).22(، فقره 32عهد قديم، سفر تكوين، اصحاح  -)1(
، ص /رسالة پولس اول تيموناس نقل از كتاب تعدد زوجات، شيخ عبداهللا ناصح علـون   -)2(

16.  
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: نويسـد  مـي » بـين الفقـه والقـانون    ةالمـرأ «در كتـاب   /دكتر مصطفي سـباعي 
 اي براي رواج و تبليـغ ديـن مسـيح    مسيحيان در آفريقا تعدد زوجات را وسيله«

دنـد  هاي تبليغي خودشان را در برابر اين واقعيـت اجتمـاعي دي   دانند؛ زيرا گروه مي
آنان مشاهده كردند . پرست هاي بت از تعدد زوجات نزد آفريقايي ،كه عبارت بود

هـا بـه ديـن مسـيحيت      ها بشوند، ايـن دسـته از آفريقـائي    اگر مانع تعدد زوجات آن
هـاي   در بارة تعدد زوجات بدون حد و حساب در مـورد آفريقـائي   گروند، لذا نمي

  .)1(»مسيحي با مسامحه و گذشت برخورد كردند
غرب مسيحي خـود را در برابـر افـزايش شـمار     «: نويسد وي در همان كتاب مي

بـه عنـوان چالشـي     –بـه ويـژه پـس از دو جنـگ جهـاني       –زنان نسبت بـه مـردان   
اجتماعي يافتند كه همچنان در يافتن راه حلي مناسب براي آن درمانده بودند، لـذا  

  .ها را جواز تعدد زوجات دانستند حل يكي از راه
م كنفرانس جوانان در شهر مونيخ آلمان تشـكيل شـد و در بـارة     1948ال در س

مشكل شمار نفوس زنان در آلمان كه به شدت رو به افزايش بود و اين كـه شـمار   
هـاي   حـل  ها پس از جنگ نسبت به مردان بيشتر شـده بـود، بحـث كردنـد و راه     آن

توصـيه كنفـرانس،   مختلفي براي اين چالش ارائه گرديد و در نتيجـه قـرار شـد بـه     
انجمني تشكيل گردد تا بـه مطالعـة جـواز تعـدد زوجـات بـراي حـل ايـن مشـكل          

  .بپردازند
ايـن امـر   : انديشمندان غربي به نظام تعدد زوجات تمايل پيـدا كردنـد و گفتنـد   

براي نجات جامعه و نيز براي اين كه به هر زنـي امكـان مادرشـدن دهنـد كـه حـق       
  .قانوني او است، جايز است

خاســتگاه نظــام تعــدد «: نويســد مــي» العــرب ةحضــار«در كتــاب  اولوبونگوســت
هـايي   اي است كه مساوات اخالقـي را در ميـان امـت    زوجات در شرق نظام پاكيزه

آورد و بر تقويت بنيان خانواده و ارتبـاط بيشـتر    كه به اين نظام پاي بندند، پديد مي
هـا در   دهد كـه هيچكـدام آن   افزايد و به زن احترام و سعادتي را مي اعضاي آن مي
  .»شود اروپا ديده نمي

                                           
  .74الفقه والقانون، ص بين  ةالمرأ -)1(
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نظرات گروهي از فالسفه اروپائي را در بارة » في القرآن ةالمرأ«عقاد در كتاب 
قـوانين اروپـايي بـه زودي    : تعدد زوجات از دكتر ليبون نقل كرده كه گفتـه اسـت  

تعـدد  : نيـز نقـل كـرده اسـت     ،تعدد زوجـات را جـايز خواهنـد كـرد و از اهرنفيـل     
  .)1(وجات براي پاسداري از پايدارماندن نسل آينده ضروري استز

. پيش از اسالم هيچ قيد و بندي براي تعدد زوجات نبـود  ،اما در اجتماع جاهلي
: كـه گفـت   ،روايت كرده اسـت  در سنن خويش از حارث بن قيس :ابوداود

ن بيـا  اي رسـول خـدا،  زماني كه اسالم آوردم هشت زن داشتم و ايـن مسـأله را بـر   
از عبـداهللا بـن    :ترمذي. )2(»ها چهار زن را انتخاب كن از ميان آن«: كردم، فرمود

اسـالم آورد در حـالي كـه     روايت كرده است كه غيالن بن سلمه ثقفي $عمر
او را مخيـر   داشت كه همگـي بـا او مسـلمان شـدند و پيـامبر       ده زن در جاهليت

  .)3(»فرمودند كه تنها چهار زن را انتخاب كند
انگونه كه پيشتر بيان شد، نظام تعدد زوجات تنها منحصر به دين اسالم هم
ها كه دشمنان اسالم هستند،  آنگونه كه خاورشناسان و پيروان غربزدة آن –نيست 

شمار و شرايع  بلكه پيش از ظهور اسالم در ميان ملل بي –چنين اعتراف كرده اند 
رب هم در جاهليت به امر آسماني كه پيش از اسالم آمده است جاري بود و ع

 :اش به درستي فرموده است خداوند در كتاب گرامي. تعدد زوجات پاي بند بود
﴿óΟn= sùr& (#ρ çÅ¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tβθä3tG sù öΝçλm; Ò>θè= è% tβθè= É)÷è tƒ !$ pκÍ5 ÷ρ r& ×β#sŒ#u™ tβθ ãèyϑ ó¡o„ $ pκÍ5 ( 

$ pκ̈ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ ÷è s? ã≈ |Á ö/F{$# ⎯Å3≈ s9uρ ‘yϑ ÷è s? Ü>θè= à)ø9$# ©ÉL ©9$# ’ Îû Í‘ρ ß‰Á9$#﴾ )46: الحج (.  

هاشـان بيـنش و هـوش     يا اين كافران در روي زمين به سر نمي برنـد؟ تـا دل  آ«
كه اين كافران را چشم سر گرچـه كـور   ) شان به حقيقت شنوا گردد و گوش(يابد 

  .»ها كور است نيست، ليكن چشم باطن و ديدة دل

                                           
  .82في القرآن، عقاد، ص  ةالمرأ -)1(
/ در طالق، باب كسي كه اسالم بياورد و بيشتر از چهار زن داشته باشد، شـماره   :ابوداود -)2(

2242 ./  
/ در نكاح، باب آنچه در بـارة مـرد مسـلمان كـه ده زن داشـت آورده، شـماره        :ترمذي -)3(

1128 ./  
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  مدر اسال) چندهمسري(تعدد زوجات 
هنگامي كه اسالم آمد نظام تعدد زوجات در ميان اعراب جاهلي رواج داشـت  

  .و مرداني بودند كه حتي ده زن يا بيشتر و كمتر داشتند
اسالم كه آمد حدي را براي اختيار همسر معين كرد كه عبارت بود از اين كـه  

دن هر مرد مسلمان تنها بايد چهار زن داشته باشد و حتـي شـرط عـدالت برقراركـر    
ميان اين چهار زن را مقرر كرد كه اگر نتوانند چنين كنند، تنها بايد يك زن اختيار 

  .شان را حفظ كنند كنند تا ايمان
  :نويسد الل القرآن ميظدر تفسير ارزشمند في  :سيد قطب

حد و حصر را نياورد، بلكه براي آن حدودي مشـخص   اسالم تعدد زوجات بي
رانـي مـردان تشـريع نكـرده اسـت و تعـدد        ي هـوس اسالم ازدواج را بـرا . قرار داد

زوجات را با شرط عدالت مقيد ساخته است و گرنه بـه هـيچكس چنـين رخصـتي     
  .داده نخواهد شد

  جايز دانسته شده است؟) براي چهار زن داشتن(اما چرا اين اجازه 
نظام واقعي و ايجابي كه بـا فطـرت و سرشـت    . اسالمي نظامي براي انسان است

اقعيات و ضـروريات زنـدگيش هماهنـگ اسـت و بـا مقتضـيات زمـان و        انسان و و
  .مكان توافق دارد

اسالم نظام واقعي و ايجابي است و آدمـي را از وضـعي كـه دارد و از موضـعي     
رسـاند، بـدون آن كـه     كه اختيار كرده به بـاالترين مقامـات و بـه قلـة سـعادت مـي      

ز واقعيت انسـان غافـل بمانـد و    آن كه ا هاي فطري انسان را انكار كند و بي خواسته
  !گيري از حقيقت زندگيش وادار كند او را به دورشدن يا كناره

هـاي   هاي پوچ، و بر تندروي و آرمان گويي اين اسالم نظامي است كه بر گزافه
  .ريزي نشده است واهي و پندارهاي مخالف با واقعيت و شرايط زندگي او پي

گيـرد و   پاكسازي جامعه را در نظر مـي اسالم نظامي است كه روحيات انسان و 
كـردن جامعـه    رفتن اخالق و آلـوده  از ميان ،داند كه شأن آن ماديگرايي را روا نمي

  .زير پتك جبر تاريخي است كه با واقعيت در تضاد است
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ريزي مرامـي اسـت كـه در راه پاسـداري از اخالقيـات و       هدف غايي اسالم پي
  .ش فرد و جامعه هردو، مدد رساندگيري از تال پاكسازي اجتماع با بهره

اگر ما با اين خصوصيات اساسي در نظام اسالمي همراه شويم، نظر اسالم را در 
  اما نظر اسالم چيست؟... يابيم درمي ،بارة تعدد زوجات

چه گذشته و چه عصر حاضـر   –اوالً اين واقعيت در جوامع بسيار ... ما معتقديم
حـد  . لح بـراي ازدواج در برابـر مـردان اسـت    نمايانگر ازدياد جمعيت زنـان صـا   –

نهايي اين اختالل كه برخـي از جوامـع دچـار آن شـده انـد نسـبت چهـار بـه يـك          
  .نگذشته و هميشه در همين حد در جريان است

اگر ما با اين خصوصيات اساسي در نظام اسالمي همراه شويم، نظر اسالم را در 
  م چيست؟اما نظر اسال... يابيم بارة تعدد زوجات درمي

چه گذشته و چه عصر حاضـر   –اوالً اين واقعيت در جوامع بسيار ... ما معتقديم
حـد  . نمايانگر ازدياد جمعيت زنـان صـالح بـراي ازدواج در برابـر مـردان اسـت       –

نهايي اين اختالل كه برخـي از جوامـع دچـار آن شـده انـد نسـبت چهـار بـه يـك          
  .نگذشته و هميشه در همين حد در جريان است

شود چاره كنـيم؟ ايـن حقيقتـي اسـت كـه       گونه اين واقعيت را كه تكرار ميچ
  توانيم آن را انكار نماييم؟ نمي

ها پاسخ دهـيم؟ يـا چـارة كـار را بـه حـال        توانيم با باالانداختن شانه آيا فقط مي
  مانيم؟ آمدهاي آن مي خود واگذاريم؟ يا منتظر پي

همانطور كه اگر اجتماع چارة اين  !گردد ها مشكلي حل نمي با باالانداختن شانه
واقعيت را بر حسب اتفاق رها كند، هيچ انسان جدي كـه بـه خـود و نـوع بشـر بـه       

  .گويد نگرد چنين نمي احترام مي
اي از اجـراي آن   اي جز داشتن يك نظام نيسـت، و چـاره   در اين صورت چاره

  .باشد نظام نمي
  :اكنون ما مقابل خود سه احتمال داريم

بر حسب  –آنگاه يك زن يا بيشتر ... هر مرد با يك زن ازدواج كند اين كه -1
ماننـد و بـدون ازدواج بـا مـردان عمرشـان را       ميزان آشفتگي بدون ازدواج باقي مي

  !گذرانند مي
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اين كه هر مرد با تنها يك زن به طور شرعي و قانوني ازدواج كند ولـي بـه    -2
وني ندارنـد، ارتبـاط دوسـتي برقـرار     طور نامشروع با يك زن يا زناني كه همسر قان

  !شناسند زنان اينگونه مردان را همدم و مونس در امر حرام و منحرفي مي. كند
همه مردان يا برخي از آنان با بيش از يك زن پيمان همسري ببندنـد و ايـن    -3

زن يا زنان ديگر همسري شريف و كدبانويي بزرگوار براي آن مرد باشد و ارتباط 
  .نه يك زن و شوهر واقعي باشد، نه ارتباطي نامشروع و رفاقت حرامها به گو آن

احتمال اول ضد فطرت و توان بشر است؛ چرا كه بسياري از زنان جامعه با ايـن  
نياز زن به مرد تنها حاجت مادي از طريـق كسـب و كـار    . مانند همسر مي وضع، بي

ــاوه  ــان مــي مــرد نيســت كــه ي ــد، بلكــه مســأله بســيار عم  گوي ــقپندارن ــر از ايــن  ي ت
  .هاست حرف

نيـاز   اش بـه زنـدگي طبيعـي بـي     انسان را از احتياج فطري هزاران كسب و كار،
كند؛ چرا كه انسان سواي نيازهاي جسمي و غريزي، نيازهاي روحي و روانـي   نمي

كنـد و او هنگـامي كـه آرامـش      كار و كسب مـرد بـراي او كفايـت نمـي    . نيز دارد
ه بكوشد و زن نيز در اين باره مانند مـرد اسـت و از   يابد كه براي تشكيل خانواد مي

  .يك سرشت آفريده شده اند
گيري صـحيح اسـالم و ضـد قـوانين جامعـة سـالم        احتمال دوم برخالف موضع

ها كه بر شـيوع فحشـاء در    آن. اجتماعي است و با كرامت انساني نيز مخالفت دارد
را مـافوق دانـش الهـي    دهند، كساني هستند كه دانش خودشـان   جامعه اهميت نمي

برند؛ چون كساني را نيافته انـد كـه    هاي شريعت او حمله مي پندارند و بر آموزه مي
  !شوند چينان بسيار تشويق مي مانع اين گردنكشي گردند؛ بلكه از سوي توطئه

اسـالم اجـازة تعـدد    . احتمال سوم نظامي است كه اسالم آن را برگزيـده اسـت  
است؛ چـرا كـه اسـالم بـه مقتضـيات زمـان و مكـان و        همسر را با قيد و شرط داده 

اسـالم در رويـارويي بـا ايـن     . دهـد  هاي اجتماعي فـوق العـاده اهميـت مـي     واقعيت
بافي در برابر آن سودي نـدارد، نظـام    واقعيت اجتماعي كه شانه باالانداختن و خيال

ام اين نظـ . تعدد زوجات را كه هماهنگ با اين واقعيت ايجابي است برگزيده است
هـاي مختلـف زنـدگي انسـان همـاهنگي دارد و اخـالق پـاكيزه و         با فطرت و جنبه

  .اي پاك را براي انسان در نظر گرفته است جامعه
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دارد و بـه مرتبـة بـااليي بـه سـوي قلـة        عفتـي بـاز مـي    اين روش، انسان را از بي
  .گرايي رساند، اما به آساني و نرمي و واقع سعادت مي

در اجتماعات انسـاني گذشـته و حـال، ديـروز و     ... ت كه اما نظر دوم ما اين اس
تـوان آن را   امروز و فردا تا انتهاي هستي در زندگي مردم واقعيتـي اسـت كـه نمـي    

  .انكار كرد و يا خود را به ندانستن زد
كشـد يـا حتـي     ما معتقديم كه دورة باروري در مردان تا هفتاد سالگي طول مي

حدود پنجاه سـالگي اسـت و متوسـط سـن بـاروري       اما اين مورد در زنان تا. بيشتر
ترين اهداف اختالف  شكي نيست كه از مهم. مردان بيست سال بيشتر از زنان است

و سپس التقاء ميان دو جنس مذكر و مؤنث استمرار زندگي و توليد مثل باروري و 
آنچه كه با ايـن واقعيـت فطـري و    . آبادكردن زمين با توليد نسل و انتشار آن است

تكويني بشر هماهنگي ندارد، اين است كه اجازه ازدواج به صـورت قـانوني بـراي    
اين رخصت، هماهنگي ميان فطرت . ها داده شود ها و مكان همگان و در همه زمان

  .گيري شريعت و قانون الهي از سوي ديگر است بشري از يك سو و موضع
رش بشـري كوتـاه   معموالً در قانونگذاري بشري اين امر فراهم نيست، چون نگ

ندارد و تمام شرايط دور و نزديك را در نظر نـدارد و از تمـام    است و به آن توجه
  .گيرد نگرد و تمام احتماالت را در نظر نمي زوايا به آن نمي

آن  –كه مرتبط با حقايق گذشته است  –هايي كه بايد بپذيريم  يكي از واقعيت
عالقگـي   وظيفه فطري خود و بـي  چيزي است كه گاهي در تمايل مرد به اداي اين

بـا وجـود ايـن كـه هـردو بـه تـداوم         –به دليل پيري يا بيمـاري   –زن به همبستري 
در اينگونـه  . دارند وجود دارد زندگي زناشويي عالقه دارند و طالق را ناخوش مي

  موارد چگونه بايد با مسائل روبرو شويم؟
به شدت سرش را بـه ديـوار   آيا بايد شانه باال انداخت تا هريك از زن و شوهر 

اي تفـره بـرويم و بـا ظرافـت تحقيرآميـزي بـا آن        بكوبد؟ يا بايد با حالت زيركانـه 
  روبرو شويم؟

كنـد و   شانه باالانداختن مشـكلي را حـل نمـي    –به طور حتم، آنطور كه گفتيم 
هايي تحقيرآميز با مشكالت واقعي زندگي جدي انسان  رفتن با ظرافت ماهرانه تفره
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مقابـل يكـي از سـه     –بـار ديگـر    –در اين زمان است كه ما خود را . ندارد توافقي
  :يابيم احتمال مي

اش بـا زور   كنيم و او را وادار كنيم تـا از شـادابي فطـري    مرد را سرزنش مي -1
ايـن كـار   ! اي مـرد، زشـت اسـت   : و به او بگوئيم! قانوني و حكومتي دست بردارد

  .زن نزد تو دارد، هماهنگ نيستشايسته نيست و با حقوق و ارزشي كه 
خواهد همبستر شـود و بـه    اين كه اين مرد را رها سازيم تا با هر زني كه مي -2

  .روي آورد ،گناه زشت زنا
بـر طبـق نيازهـا و     –اين كه براي اين مرد تعـدد زوجـات را جـايز بشـمريم      -3

  ...و از اين كه زن اول را طالق بدهد، هم بپرهيزيم –احواالت او 
مال اول كه ضد فطرت است و فوق طاقت انسان و ضد تحمل مـرد از نظـر   احت

كه شريعت و قانون دولـت هـردو آن را    –عصبي و رواني است و پيامد فوري آن 
همـان تزلـزل بنيـان زنـدگي زناشـويي اسـت كـه اسـالم از آن          –كنـد   محكوم مي
را مأنوس و  رسيدن، و زن و مرد اسالم خانه را محلي براي به آرامش. كراهت دارد

  .خواهد همدم يكديگر مي
خواهانه اسالم براي  احتمال دوم ضد مسائل اخالقي است و مخالف روش ترقي

خواهد انسان را به سوي تعالي و ترقـي سـوق دهـد و او را     اسالم مي. زندگي است
دهد و او را بر همـه حيوانـات ديگـر برتـري      تا آنجا به انسان ارزش مي. پاك سازد

  .بخشد مي
ها احتمال سوم اسـت كـه نيازهـاي ذاتـي و واقعـي انسـان را تـوأم و بـا روش         تن

گيـرد و بـراي زن اول همـه شـرايط زناشـويي را پـاس        اخالقي اسـالم در نظـر مـي   
بـردن زن و شـوهر از هـم و     شود تا تمايالت زناشـويي و لـذت   دارد و باعث مي مي

سـازد و   انسان هموار ميهاي ترقي را براي  ها باهم، تداوم يابد و گام همصحبتي آن
  .كند گر مي حقايق را برايش آسان جلوه

گردد، با تمايل ذاتي شـوهر بـه نسـل، دو راه     و در زماني كه زن نازا و عقيم مي
  .بيشتر وجود ندارد و راه سومي براي آن متصور نيست

مرد زنش را طالق بدهد تا به جاي او همسر ديگري انتخاب كنـد، تـا ميـل     -1
  .ماندن نسلش ارضا كند به باقي فطري خود را
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  .اش را با زن اولي ادامه دهد با زن ديگري ازدواج كند و روابط زناشويي -2
اي گفته اند و طريق نخست را پذيرفتـه انـد؛    گويان سخنان بيهوده برخي از ياوه

كساني را كه اين طريق را پيشنهاد كرده اند نفرين ،اما به يقين نود و نه درصد زنان 
 –كنـد   ها را سالخورده مي دليل آن نشين كرده و بي راهي كه زنان را خانه! ندكن مي

و  –شوند كـه رغبـت بـه ازدواج داشـته باشـند       پس چقدر كم زنان نازايي پيدا مي
هـاي   الفت و رغبت نسبت بـه بچـه  . يابي در حالي كه نازا هستند زنان زيادي را نمي

اي كـه   آورد و با بچه زنانش را مي كوچك داشته باشند، و همراه او زن ديگري از
شود در حالي كـه قبـل از آن زن و    آورد خانه پر از تحرك و شادي مي آن زن مي

  .شوهر به خاطرنداشتن بچه دچار اندوه و يأس بودند
و اگر ما در بارة مسائل عملي كه زندگي واقعاً با آن سروكار دارد، فكر كنـيم،  

بگوئيم و به راحتي سخنان هزل و سـبك و  درست نيست كه سخنان ياوه و بيهوده 
تهي مغز را نگوئيم در جايي كه بايستي در بارة اينگونه مسائل جديت قاطع داشـته  

  ...باشيم
β÷﴿ :يابيم اما محدود به قيود را در اين اجازه مي هاي حكمت متعالي ما نشانه Î)uρ 

÷Λä⎢ øÅz ω r& (#θ äÜÅ¡ø)è? ’ Îû 4‘uΚ≈ tG u‹ø9$# (#θ ßsÅ3Ρ$$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 z⎯ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# 4©o_ ÷WtΒ y]≈ n= èO uρ 

yì≈ t/â‘ uρ ( ÷βÎ* sù óΟçFøÅz ω r& (#θ ä9Ï‰÷è s? ¸οy‰Ïn≡uθ sù ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝä3ãΨ≈yϑ ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& ω r& 

(#θ ä9θ ãè s?﴾ )دختران ) ازدواج با(ي واگر از رعايت نكردن عدالت درباره« )3: النساء
از ساير زنان مورد پسندتان، دو يا سه و يا چهار زن را به ازدواج  يتيم نگرانيد،

ترسيد كه نتوانيد به عدالت رفتار نماييد، پس به يك زن اگر مي. خويش درآوريد
تر يا كنيزاني كه مال شما هستند، بسنده كنيد و اين به آنكه ستم نكنيد، نزديك

  .»است
ــا واقعيــت فطــرت و زنــدگي ســازگاري  دارد، و اجتمــاع از ايــن  ايــن اجــازه ب

از انحـالل يـا مـالل     –هاي فطري و واقعي متنوع  در زير فشار ضرورت –تمايالت 
ــدگي زناشــويي مــرد را از بــي  و ايــن قيــد و بنــد... كنــد حمايــت مــي عفتــي و  زن

گيـرد، و از ايـن كـه     كند و جلوي ستم و ظلم به زن را مي دارشدن حفظ مي خدشه
كند تا بـدون ضـرورت و احتيـاط     يرد ممانعت ميكرامت زن مورد تعرض قرار بگ
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كننده عـدالتي   همچنين تضمين. احترامي به او نشود و خوار و حقير نگردد كامل بي
  .)1(كند است كه ضرورت و مقتضيات تلخ آن را تحمل مي

در اينجا بايد به اين مطلب اشاره كنيم كه عدالت مطلوب همان شرطي است 
ساختن  ته شده است، عدالت در مورد فراهمكه در بارة تعدد زوجات گذاش

ضروريات اوليه زندگي مانند لباس و مسكن و خوراك و نفقه و معاشرت و 
اما عدل در . همبستري با او است و به طور كلي آنچه بر گردن مرد است

شود، زيرا از ارادة او خارج است و  احساسات قلبي و روحي، از مرد خواسته نمي
s9uρ (#þθ⎯ ﴿ :فرمايد تعالي ميبراي همين هم خداي  ãè‹ÏÜtFó¡n@ β r& (#θ ä9Ï‰÷è s? t⎦÷⎫t/ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# 

öθ s9uρ öΝçFô¹tym ( Ÿξ sù (#θ è=ŠÏϑ s? ¨≅à2 È≅øŠyϑ ø9$# $ yδρ â‘ x‹tG sù Ïπ s)¯= yè ßϑ ø9$$ x. 4 β Î)uρ (#θßsÎ= óÁ è? (#θ à)−G s?uρ 

 χ Î* sù ©!$# tβ%x. #Y‘θ àxî $VϑŠ Ïm§‘﴾ ) 129: النساء(.  
نتوانيد ميان زنان به عدالت رفتار كنيد و هرچند راغب و  و شما هرگز« 

زيرا حب قلبي به يك زن دون ديگري در اثر (حريص به عدل و راستي باشيد 
پس با تمام ميل خود يكي را ) حسن و جواني و غيره خارج از اختيار شماست

ش كنيد تا او معلق و بالتكليف مانده اگر ساز مند و ديگري را محروم مي بهره
  .)2(»كنيد و پرهيزگار باشيد همانا خدا بخشنده و مهربان است

اما آنچه مغرضان تحريف كرده اند و از اين آيـه بـراي تحـريم تعـدد زوجـات      
مفهوم عـدل را در ايـن    معلم و رسول بشريت . استشهاد جسته اند، وجهي ندارد
ان اسـت و  كه منظور عدل قلبي، خارج از ارادة انسـ  :آيه كريمه مشخص كرده اند

البته اين عدل پس از عدل مادي است كه مرد بايد در امور مادي ميـان همسـرانش   
خـدايا آنچـه كـه مالـك آن     «: فرمايـد  مي سپس حضرت ،رعايت تعادل را بكند

هستم قسمت من بود، پس مرا به آنچه كـه تـو مالـك آن هسـتي و مـن مالـك آن       
  .)3(»)يعني قلب(نيستم سرزنش نكن 

                                           
  ).581 – 579/  4(، /، سيد قطب في ظالل القرآن -)1(
  .129/ نساء  -)2(
و /  2134/ در نكاح بـاب قسـمت ميـان زنـان روايـت كـرده اسـت بـه شـماره           :ابوداود -)3(

در ده زن، بـاب   :و نسائي/  1140/ در نكاح باب مساوات ميان هووها شماره  :ترمذي
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در بارة قيد و بندها در اسالم داريم، اسـالم شـروطي را بـراي    همين وضعيت را 
اسالم بـراي مـردي   . تعدد زوجات هنگامي كه آن را روا دانست، ذكر كرده است

كه قصد تعدد زوجات دارد الزم دانسته كه در بارة اين شروط بپرسـد، و خـودش   
دچـار   را نيت و قصدش بسنجد تا آن كه به ظلمـي كـه اسـالم آن را حـرام دانسـته     

  .نشود
كند، تا زن به نهايت  اكنون اسالم زندگي زن را براساس تربيت اسالمي برپا مي

اش برسد و براي او يك زندگي شاد به وجود آورد كه نه ظلمي بـر   سعادت واقعي
ها خودپسندي و هوي و هوس است و نـه   كه محرك آن ،زنان باشد و نه بر مردان
جوئي باشد، و يك خانة اسالمي  شمني و كينهها د مختلف آن اين كه ميان فرزندان

  .پر از فضيلت و اخالق و آباداني و عشق و اخالص شود
باشـد و   باطل مي ،اما اين ادعا كه كرامت زن به خاطر عدم مساوات او با مردان

اين كه به زنان بـه خـاطر تعـدد زوجـات بـه شـكل مسـاوي يـا منـع طـرفين از آن،           
  .ها مغاير است را با طبيعت و سرشت انسانمسامحه شده است، باطل است؛ زي

دهيم كه اشتباهات قائالن به اين مسئله  گوش فرا مي :اكنون به سخن ابن قيم
  :كند رد مي

اما براي زن مبـاح ندانسـته    ،قرآن ازدواج مرد با چهار زن را مباح دانسته است«
سـان و  ت خداي متعـال اح مكه با بيشتر از يك شوهر ازدواج كند؛ زيرا كمال حك

هاست و خداوند سبحان از اين كـه   ها و رعايت مصالح آن رحمت او به همه انسان
چنين نباشد برتر است و شريعت خداوند از اين كه غيـر ايـن را انجـام دهـد، منـزه      

كرد، باعث ازديـاد فسـاد در    اگر براي زن بيشتر از يك شوهر را جايز مي. باشد مي
كشـتند،   و برخي از شوهران برخي ديگر را ميشدند  ها نابود مي شد؛ نسل جهان مي

يافـت و بـازار جنـگ بـه روايتـي برپـا        شد و آشوب و بلـوا شـدت مـي    بال زياد مي
گشـت؟   و چگونه وضعيت اين زن ميان شركاي مخالف هم، تثبيت مي. گرديد مي

                                                                                                
و ) 187/  3(تدرك، در مسـ  :و حـاكم ) 64/  7(ميل مرد به تفاوت گذاشتن ميان زنانش، 

هم با آن موافقت دارد و شـيخ   :گفته است كه اين حديث صحيح است به شرط و ذهبي
، حـديث بـه خـاطر    )2018(الباني حفظه اهللا در روايت غليـل بـه ايـن حـديث اشـاره كـرد،       

  .بودن كوتاه گشته است مرسل
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پس قانون الهـي بـراي زن    شد؟ و چگونه حال اين شوهران در اين ميان اصالح مي
ضعيت، بزرگترين داليل بر حكمت و رحمت و عنايـت قانونگـذار   برخالف اين و
  .)1(»باشد بر بندگانش مي

هاي كسـاني كـه بـر     پيش از اين كه گفتارمان را به پايان ببريم، در رد بر تهمت
  :گوييم نظام تعدد زوجات خرده گرفته اند، مي

ني هاي فطرت انسا كه در مواجهه با واقعيات زندگي بشري و ضرورت –اسالم 
زن را بـر پـذيرش ازدواج بـا مـردي كـه قـبالً        –اجازة تعدد زوجات را داده است 

هرگـاه  . آزاد گذاشـته اسـت   ،كند و او را در پذيرش يا رد ازدواج كرده اجبار نمي
اين ازدواج را قبول كرد، خود دليلي بر توانايي آن زن براي  ،زن با خاطري خوش

و اسـالم حقـوقي را بـراي زن در نظـر      هـا اسـت   كردن با تمام فراز و نشيب زندگي
گرفته و هرگز به او ستمي روا نداشته بلكه بر زن كرامت بخشيده و در اين ازدواج 

  .مبارك و خجسته جانب مساوات را برقرار نموده است
اي بـراي تبـاه سـاختن بنيـان      بينـيم تعـدد زوجـات وسـيله     اما اين كه امروزه مـي 

گشـته و در نتيجـه بـه سـرانجام شـوم تزلـزل        خانواده و دستماية برخـي شـهوترانان  
زندگي زناشويي انجاميده است، از نقص اين حكم اسـالم نيسـت؛ بلكـه بـه سـبب      

اين سـنت الهـي   . هاي اسالم و عدم اجراي صحيح آن است گزيدن از آموزه دوري
شـوند، مرحـوم سـيد     در بارة مخلوقاتش اسـت زمـاني كـه از روش الهـي دور مـي     

  :نويسد يدر اين باره م :قطب
هـا ايـن رخصـت الهـي را بـه شـيوة صـحيح بـه كـار           هنگامي كه نسلي از نسل«

اينان به درجـة پـاييني   ... نگيرند، اين از اسالم نيست و اين افراد نمونة اسالم نيستند
رسيده اند كه از اسـالم چيـزي درنيافتـه انـد و از آن دور شـده انـد و روح تعـاليم        

اين است كه اين افراد در اجتماعي كـه اسـالم   دليلش . شريعت را درك نكرده اند
دار تـ اي كـه شـريعت الهـي بـر آن اق     كند زندگي مـي كننـد؛ جامعـه    حكومت نمي

ندارد؛ اجتماعي كه قدرت اسالمي بر آن حاكم نيست كه به اسـالم و شـريعت آن   

                                           
و آنچه كـه بعـد از آن   ) 85/  2(مراجعه كنيد به اعالم الموقعين،  /در بارة كالم ابن قيم  -)1(

  .در بارة پاكيزگي و زيبايي اين بحث آمده است
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هاي اسالم هدايت كنـد، لـذا    ها و قوانين و سنت و مردم را به راهنمايي ،پايبند باشد
كه مسئول اين همه  ،جامعه مخالف با اسالم و دور از شريعت و قانون آن است اين

گي زناشويي به يـك زنـدگي حيـواني    دشدن زن آنان مسئول تبديل. آشفتگي است
خواهد اين وضعيت را اصالح كنـد، بايـد مـردم را بـه اسـالم و       هركس كه مي. اند

هد اصـالح كنـد بايـد    كسي كه بخوا... شريعت اسالمي و روش اسالمي بازگرداند
. كه مردم را نه به شكل جزئي بلكه در يك روش كلي زندگي به اسالم بازگرداند

  .)1(»پس اسالم نظام تكاملي است كه ثمرة آن كامل و فراگير است
هاي دشمنان اسالم  سخن آخر اين كه اي بانوان مسلمان از اين كه شيفته تهمت

بارة منع تعدد زوجات شويد،  ها در و سخنان و شعارهاي پرزرق و برق آن
سرت را به ... خواهي براي زنان و بپرهيزيد؛ شعارهايي با برچسب پيشرفت و آزادي

نشانه عزت باال بگير و از همساالن خود بخواه تا اين رخصت بزرگ را جدي 
كه نيازهاي جنسي  ،بگيرند كه باعث نجات و رهايي بسياري از زنان خواهد شد

اين تنها اسالم است كه كرامت . ست و حيواني برطرف سازندهاي پ خود را از راه

zΝõ3ßssùr& Ïπ ﴿ .دارد و پاكدامني زنان را پاس مي ¨ŠÎ= Îγ≈ yfø9$# tβθ äó ö7tƒ 4 ô⎯tΒ uρ ß⎯|¡ômr& z⎯ÏΒ 

«!$# $ Vϑ õ3ãm 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏ%θ ãƒ ∩∈⊃∪ ﴾ )كم جاهليت«  .)50: ةالمائداند؟ و آيا خواهان ح
   .» رند، چه حكمي بهتر از حكم پروردگار است؟براي كساني كه يقين دا

در فرازي بعدي از اين كتـاب، بـه رد و نقـد و بررسـي تهمتـي كـه بـه سـاحت         
  .پردازيم روا داشته اند، مي مقدس سرور بني آدم پيامبر خدا 

  و تعدد زوجات پيامبر خدا 
بـه  چنانكه در آغاز اين بحث آورديم، دشمنان اسالم زماني كـه در رويـارويي   

هاي پست پر از كينه پنـاه بردنـد و    هاي علمي ناموفق ماندند، به توطئه واسطة روش
رواج  ها به ساحت مقدس شخصيت رسول  ها و شبهات آن گويي زماني كه ياوه

گيـري   و بهـره  يافت، شاد شدند مخصوصاً در بارة نسبت تعدد زوجات به پيامبر 
شـان   جويانـه گرفتنـد و از سـخنان    امهاي واهي نسبت به ايشان حالـت انتقـ   از تهمت

                                           
  ).852/  1(بنگريد به كتاب في ظالل القرآن،  -)1(
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در يك زمانه نه همسـر داشـته انـد و ايـن را      گيري كردند كه پيامبر  چنين نتيجه
هـا گمـان كـرده انـد كـه       آن. گرفتن و اسـتهزا برگرفتـه انـد    ابزاري براي به مسخره

و ] پنـاه بـر خـدا   [پرست و متكبر و دنيـا دوسـت بـوده     مردي شهوت رسول خدا 
  .ن به پااليش روح نيازمندند چه برسد به پيامبري و رسالتگويي كه ايشا

بـا ام   توزانـه، گـرد داسـتان ازدواج حضـرت     هـاي كينـه   بخشي از اين تهمت
  .است لبر ام المؤمنين عايشه ] تهمت[و داستان افك  لالمؤمنين زينب 

 پـردازيم و در  هاي خيبثانه مي ما در اينجا به ياري خدا در آغاز به رد اين تهمت
  :گيريم چند محور اين بحث را پي مي

ندارد و اين سـنت و روش بيشـتر    تعدد زوجات اختصاص به رسول خدا  -1
  .پيامبران پيش از اوست

و داليـل ادعـا شـده آن را بـا بحـث       حكمت تعدد زوجات رسـول خـدا    -2
  :گيريم مي مفصل در بارة دو موضوع پي

  .حادثه افك -
  .ل با زينب ازدواج حضرت  -

  امبران پيشين و تعدد زوجاتپي
پيش از اين بيان كرديم كه تعـدد همسـران، در ميـان جوامـع انسـاني و اعـراب       
پيش از اسالم به طور عام شايع بوده است و اكنون سخن را به بحث در بـارة انبيـاء   

گيـران بـر مسـأله     دهيم؛ زيرا اكنون بزرگترين خرده اختصاص مي بني اسرائيل 
  .مشركان يهودي و مسيحي اند،بر تعدد همسران رسول  تعدد زوجات پيامبر 

  شيخ االنبياء تعدد زوجات ابراهيم  -1
  .سه زن بنابر آنچه در تورات و انجيل آمده، داشته است ابراهيم 
در عهـد قـديم از سـفر    . اسـت  او مادر اسـماعيل : عليها السالم اجره -الف

بـراي   ‘گامي كـه هـاجر  هن«: تكوين اصحاح شانزدهم چنين تصريح شده است
بـراي او بـه دنيـا آورده     ‘پسري به دنيا آورد نام پسري را كه هاجر ابراهيم

  .)1(»گذاشت بود، اسماعيل

                                           
  .15، فقره 16كتاب مقدس، سفر تكوين، اصحاح  -)1(
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اسـت، در سـفر تكـوين اصـحاح      او مـادر اسـحاق  : عليها السالم ساره -ب
سارا زن توست؛ او را : فرمود خداوند به ابراهيم«: هفده در اين باره آمده است

او پسـري بـه دنيـا خواهـد آورد و او را     . وان؛ بلكـه او را سـاره صـدا بـزن    سارا مخـ 
  .)1(»اسحاق بخوان

در سفر . او مادر زمران، بقشان، مدان، مديان، شباق و شوحان است: ةقطور -ج
بـاز گشـت و زنـي بـه نـام       ابـراهيم «: تكوين اصحاح بيست و پنج آمـده اسـت  

زمـران و بقشـان و مـدان و    : ن را آورداختيار كرد و او برايش اين فرزنـدا ) ةقطور(
  .)2(»مديان و بشباق و شوحان

  تعدد زوجات يعقوب  -2
  :اين چهار زن را داشت يعقوب
رأوبـين و  : پنج پسر و دختر آورد كه عبارتند از او براي يعقوب: ليئة -الف

  .ينةو زبولون و د )3(شمعون و الوبي و يهوذا
و در تورات  دانا و يوسف : ورددو پسر آ او براي يعقوب: راحيل -ب

و راحيـل خـدا را يـاد كـرده و خـدا سـخن او را شـنيد و بـر او         «: چنين آمده است
خـدايا  : رحمت فرستاد و راحيل آبستن شد و پسري بـه دنيـا آورد و سـپس گفـت    

خـدايا  : نهـاد و گفـت   ننگ را از او به دور كـن و او نـام فرزنـدش را يوسـف    
 و دانا نامي بـراي بنيـامين دلسـوز و يـار يوسـف      . )4(پسري ديگر هم به من بده

  ).است
  :او مادر جادا و أشير است: لفةز -ج
را به عنوان كنيزي  لفةآورد، ز ديد ديگر فرزندي به دنيا نمي ليئةو هنگامي كه «

براي خود گرفت و او را به يعقوب بخشيد كه جادا و أشير را براي يعقوب  به دنيـا  

                                           
  .20 – 15، فقره 17كتاب مقدس، سفر تكوين، اصحاح  -)1(
  .2 – 1، فقره 25كتاب مقدس، سفر تكوين، اصحاح  -)2(
  ).21(، فقره 30و اصحاح ) 25/  21(، فقره 29سفر تكوين، اصحاح  -)3(
  .24و  23، فقره 30سفر تكوين، اصحاح  -)4(
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  .)1(آورد 
 اين زن، كنيز راحيل بود كه آن را به يعقوب. او مادر نفتالي است: بلهة -د

راحيـل او را بـه يعقـوب    : (شوهرش بخشيد، همانطور كـه در تـورات آمـده اسـت    
ازدواج كرد، حامله شـد و   كنيز راحيل بود هنگامي كه با يعقوب بلهة) بخشيد

  .)2(پسري به دنيا آورد كه نامش را نفتالي نهاد براي يعقوب
  تعدد زوجات موسي  -3

  :سه زن داشت موسي
هـا   در امـر آب بـه آن   او يكي از دختراني بـود كـه موسـي    : ةصفور -الف

، براي او فرزندي زاييد بـه نـام   او پس از ازدواجش با موسي. كمك كرده بود
  .)3(جرشوم
و مريم و هـارون  «: در سفر عدد، اصحاح دوازدهم آمده است: شيةزن كو -ب

ايي كه گرفته بود گفتگو كردند و موسي زنـي كوشـيه    كوشيه دليل زن با موسي به
  .)4(گرفته بود 

بـا يكـي از دختـران     در تـورات آمـده اسـت كـه موسـي     : دختر القيني -ج
و پسـران القينـي از موسـي    «: چنـين آمـده اسـت    ةازدواج كرده بود و در سفر قضـا 

  .)5(»...حمايت كردند

  زنان داوود  -4
هـا   از آنجا كه در اين مقام جاي سخن در بارة همـة آن . شتنه زن دا داود 

  :كنيم نيست، تنها به ذكر برخي بسنده مي
ش ميكـال  در تورات آمده كه شـاول خـود  . او دختر شاول است: ميكال -الف

  .)6(داد دخترش را به زني به داود
                                           

  ).12/  9(، فقره 30سفر تكوين، اصحاح  -)1(
  ).8و  5(، فقره 30سفر تكوين، اصحاح  -)2(
  ).22و  21(، فقره 2سفر تكوين، اصحاح  -)3(
  ).2و  1(ه ، فقر12سفر عدد، اصحاح  -)4(
  ).16(، اصحاح اول، فقره ةسفر قضا -)5(
  ).28(، فقره 12صموئيل اول، اصحاح  -)6(
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د تا او زن نابال بود زماني كه ابيجال وفات يافت، نزد آن زن فرستا: ابيجال -ب
ابيجال هم فوراً پذيرفت و سوار االغـي شـد در   . او را براي داود خواستگاري كنند

  .)1(حالي كه پنج دختر جوان همراه او بودند نزد داود پيامبر رفت و زن او شد
و داود نـزد أخـيش در   «: آمده اسـت  27در اصحاح : عيليةأخنينو عم البرز  -ج

اقامـت   مليـة و ابيجـال زن نابـال كـر    يليةعاخينو عم البرز : جبت به همراه دو زنش
  .)2(»كرد
  .دختر تلماي معكة -د
  .مجيت -هـ
  .ابيطال -و
  .عجلة -ز

و بـراي  : (نام اين زنان تمامي در سفر صموئيل دوم با اين جمالت آمـده اسـت  
داود در حبرون پسراني به دنيا آمد و نخستين فرزند او أمنـون از اخنينـو عـم البـرز     

سومي أبشالوم پسر معكه دختر تلمـاي، چهـارمي    ب از ابيجال،، و دومي كيالعيلية
هـا   ايـن  عجلـة ادونيا پسر مجيت، پنجمـي شـفطيا پسـر ابيطـال و ششـمي بيژعـام از       

  .)3(برون به دنيا آمدنددر ح فرزنداني بودند كه براي داود
شـماري از  . از حبرون او پادشاه بني اسرائيل شـد  و پس از آمدن داود  -ح

زنان را از اورشليم به همسري خويش گرفت، همانطور كـه در صـموئيل   كنيزان و 
و داود پس از آمدن از حبرون كنيـزان و  «: دوم در اصحاح پنجم چنين آمده است

فرزنـداني  . زناني از اورشليم گرفت كه براي او پسراني و دختراني به دنيـا آوردنـد  
موع و شـوباب و ناثـان و   شـ : كه براي داود در اورشليم بـه دنيـا آمدنـد عبارتنـد از    

  .)4(»سليمان و يجار و اليشوع و نافج و يافيع و اليشمع و البداع و اليفلط
  

                                           
  ).40و  38(، فقره 25صموئيل اول، اصحاح  -)1(
  ).4و  3(، فقره 27صموئيل اول، اصحاح  -)2(
  ).5تا  2(، فقره 3صموئيل دوم، اصحاح  -)3(

  ).16 – 3(، فقره 5صموئيل دوم، اصحاح  -)4(
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  زنان سليمان  -5
آنگونه كه در تورات تصـريح شـده اسـت هفتصـد زن      پيامبر خدا سليمان 

داشت و سيصد تن كنيز و اين نكته عـين متنـي اسـت كـه در سـفر ملـوك اول از       
 :ستاصحاح يازده آمده ا

  .)1(»...و براي سليمان هفتصد بانو و سيصد كنيز بود... «
  تعدد زوجات در دين مسيح  -6

 بسـياري از قـوانيني را كـه موسـي      بر همگان روشن است كـه مسـيح   
ز خود را تكميـل نمـود، در انجيـل    آورده بود تصديق كرد و شريعت ناقص پيش ا

مذهب با انبياء را نقـض كـنم، مـن    ام تا  گمان مبريد كه من آمده«: ي آمده استمت
  .)2(»ام ام بلكه براي اكمال آمده كردن نيامده براي نقض

قانون پيشين تعدد زوجات را  شود كه مسيح  از اين كالم چنين استنباط مي
  .تأييد كرد و پذيرفت
به طور كلي متني نيست كه تعـدد زوجـات را حـرام بشـمرد؛      ،در اناجيل اربعه
  .رساند جايزبودن مسأله تعدد زوجات را مي ،رسائل پولسبلكه مفاد برخي از 

: پرسيدند، او گفت سةشدن و شما شدن يا كاهن در بارة شرط اسقف ،از پولس
  .»تنها با يك زن ازدواج كند ،است كه بدون ترس و عار براي اسقف شايسته«

  .كند هم صدق مي كهنةو  سةو همچنين اين مسئله در بارة شما
واجـب اسـت كـه بـه داشـتن       ،كه بر مردان دين،ن اين است و مفهوم ظاهري آ

زمـاني كـه توانـايي رهبانيـت ندارنـد، امـا غيـر مـردان          ،تنها يك زن قناعـت كننـد  
تواننـد ازدواج كننـد و تعـدد زوجـات      روحاني با هر تعداد زناني كه بخواهنـد مـي  

  .ها حرام نيست براي آن
يان پيشين با بيش از يك زن شود كه بسياري از مسيح از اين عبارت فهميده مي

توان اشـاره كـرد، ايـن اسـت كـه       مطلبي كه در اين باره مي. كردند هم ازدواج مي
ون به آن استدالل كرد و براي بـار دوم در حضـور پـاپ ازدواج    ادشاه فرانسه ناپليپ

                                           
  ).4و  3(، فقره 11سفر ملوك اول، اصحاح  -)1(
  ).18و  17(، فقره 5انجيل متي، اصحاح  -)2(
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هـاي بسـياري اسـت     كرد و پـاپ هـم بـر او اعتراضـي نكـرد و در ايـن بـاره نمونـه        
  .در بارة قصة مارتين لوتر و ديگران به آن اشاره شدهمانگونه كه پيشتر 

نـد  حـق چ  †گـردد كـه همـه پيـامبران      اكنون براي هر خردمندي روشن مي
دانستند و اين مسئله بـا واجبـات و اهـداف نبـوي      همسرداشتن را براي خود روا مي

  .هيچ تعارضي نداشته است
ي تنها ساحت جاي شگفتي بسيار دارد كه خاورشناسان مغرض يهودي و مسيح

گيرند و از متوني كـه در ايـن بـاره     را به باد انتقاد و اتهام مي مقدس پيامبر اسالم
بـا وجـود آن كـه     –كننـد   در كتب خود و در باره پيامبران پيشين دارند، غفلت مي

  .هايشان دچار تحريف شده است كتاب
د، الگـويي  مانند ديگر پيامبراني كـه همسـران متعـدد داشـته انـ      خاتم األنبياء 

كــه چگونــه بــا  ،هاســت هــا و مكــان نيكــو بــراي تمــامي بشــريت و در همــه زمــان 
هـاي فطـرت انسـاني را     شود و ضرورت هاي زندگي اجتماعي رو به رو مي واقعيت

  .پذيرد بدون هيچگونه افراط و تفريط مي
پـردازيم و نظـر    مـي  اكنون به بحث در بـارة حكمـت تعـدد همسـران پيـامبر      

ايـن بحـث بـا آنچـه در     . كنـيم  را به بحث كامالً متفاوتي جلب مي خوانندة گرامي
هـاي واال و   خواسـتيم نمونـه   كـه مـي   ابتداي كتـاب در شـرح حـال زنـان پيـامبر      

مــا در اينجــا . را نشـان بــدهيم، تفــاوت دارد وهـاي نيكــويي از ســيرة ايــن زنــان  الگ
تـي را كـه در   خواهيم فلسفة اين تعدد زوجات را نشان بدهيم، و فلسـفه و حكم  مي

هــا قــرار داشــت، بــازگو كنــيم؛ بــا ايــن هــدف بــه رد  پــس هريــك از ايــن ازدواج
  .هاي دشمنان اسالم بپردازيم تهمت

  حكمت تعدد زوجات پيامبر 
بپـردازيم، الزم اسـت بـراي     پيش از اين كه به حكمت تعدد همسران پيامبر 

در جوامع بشـري و   خواننده مطالبي را كه پيشتر در بارة وضعيت تعدد همسران كه
افزاييم كه ازدواج رسول  در اينجا مي. عرب پيش از اسالم شايع بود، يادآور شويم

  .با بيشتر از يك زن در مدينه منوره و در سن پيري ايشان بوده است خدا 
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و رخدادهايي كه  پس از ذكر اين دو نكته به بيان علت تعدد زوجات پيامبر 
  .پردازيم ها مي گرديد بنابر ترتيب زماني آن مبرهاي پيا باعث هريك از ازدواج

  ل دختر خويلد خديجه -1
است كه در هنگام ازدواج زني بيوه و سـن وي بـالغ    او نخستين همسر پيامبر 

. جواني بيست و پنج سـاله بـود   اين امر در حالي بود كه پيامبر . بر چهل سال بود
و هنگـام مـرگ شصـت و    بيست و پنج سال زندگي كـرد   با پيامبر لخديجه

بـا زن ديگـري ازدواج    لدر زمـان حيـات خديجـه    پنج سال داشت و پيامبر 
  .نكرد

بــريم كــه ازدواج  ، پــي مــيلبــا خديجــه از همــين مســأله ازدواج پيــامبر
توانسـت   مـي  از روي هـوس و شـهوت نبـوده اسـت، و گرنـه حضـرت       پيامبر

در  مخصوصاً كه محمـد  هركدام از دختران جواني را كه بخواهد انتخاب كند، 
بـه دنبـال    صاما پيامبر... اين هنگام به مكارم اخالق و صفات نيكو شهرت داشت

  .يافته بود لپاكي و عفاف بود كه جملگي را در خديجة طاهره
  لسوده دختر زمعه -2

هـم بـه    وفات يافت، ابوطالب عموي پيامبر  لدر همان سالي كه خديجه
كـه در ايـن    پيـامبر  . ين سال را سال حـزن ناميـد  ا سراي باقي شتافت و پيامبر 

كـرد كـه بـه او     هنگام تنها و بدون ياور ماند، نيازي شـديد بـه كسـي احسـاس مـي     
كـه از زنـان مـؤمن و مهـاجر اسـت ازدواج       لدر نتيجه با سـوده . آرامش بدهد

كه شوهرش سكران بن عمرو را از دست داده بود، چـون اسـالم    لسوده. كرد
اش بـاز گـردد، زيـرا مجـدداً او را عـذاب و اذيـت        خـانواده  يد نزدآورده بود، ترس

از احـوال او بـاخبر    هنگامي كه پيـامبر  . كشتند رساندند و شايد حتي او را مي مي
و از او  ،شد، مايل گشـت تـا بـا او ازدواج كنـد، تـا او را از بالهـا و آزارهـا حفـظ        

تا كسـي را كـه بـا     ،اج كردبر او كرامت نهاد و با وي ازدو حمايت كند، پيامبر 
  .شوهرش در راه خدا هجرت كرده بود، از آزارها حفظ كند

در اين زمان پنجاه و پنج سال بـود و بـه همـين خـاطر مـردم از       لسن سوده
ايـن    حضـرت . با اعجاب و ستايش برخـورد كردنـد   ،به او تمايل رسول خدا 
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ي براي تمـام مـردان باشـد    زن بيوة تنها و غمگين و ناتوان را سرپرستي كرد تا درس
  .شان باشد كه همسر اختياركردن آنان در راستاي تحقق اهداف عالي

هـا را نسـبت بـه     هاي دشمنان اسالم و اتهامـان آن  اينجاست كه ما بطالن تهمت
  .كنيم درك مي پرستي و خودبيني پيامبر شهوت

  بعايشه دختر ابي بكر صديق -3
اي بـود كـه در نـه     و تنهـا دختـر بـاكره    او از ميان همسران مطهر رسول خدا 

 لبه وسيلة اين ازدواج پربركـت بـا عايشـه   . ازدواج كرد   سالگي با حضرت
محكم شد و همچنين نظام برادري را  و رسول خدا  رابطه ميان ابوبكر صديق

بر پايه اين نظام، اگر دو نفـر  . كه در جاهليت نزد عرب جاري بود از ميان برداشت
شـد و   كردند اين رابطه مانند رابطه برادران واقعي تلقـي مـي   رادري ميباهم اظهار ب

بـه  . شـد  كه در نتيجه ازدواج با دختر برادر حرام پنداشته مـي  ،مثل رابطه خوني بود
از تمايـل رسـول    دختـر حكـيم، نـزد ابـوبكر صـديق      لهمين دليل هم خوله

ه رابطـه  هـم در حـالي كـ    يـاد كـرد و ابـوبكر    لبه ازدواج بـا عايشـه   خدا
  :كرد گفت با خودش را ياد مي  برادري پيامبر

  ...عايشه دختر برادر پيامبر است... آيا اين كار صحيح است
رفت، مطلب را بـراي ايشـان بـازگو     نزد رسول خدا  لهنگامي كه خوله

تو بـرادر مـن در اسـالم    : به سوي او برو به ابوبكر بگو: به او فرمود كرد و پيامبر 
  .)1(با من هم صحيح است تم برادر تو هستم و ازدواج دخترهستي و من ه

كـه بزرگـان    ،يكي از داناترين مردم گشـت  لبا اين ازدواج مبارك، عايشه
كردنـد و او تـا چهـل و     در بارة مسايل ديني از او سـؤال مـي   صحابة رسول خدا 

ا در قيد حيات بود و براي مـردان و زنـان ديـن ر    هشت سال پس از وفات پيامبر 
  .كرد نشر و تبليغ مي

يك چهارم احكـام شـرعي كـه پـس از وفـات       :نگاران تصريح كرده اند تاريخ
  .است لهاي عايشه به دست مسلمانان رسيد، از خالل روايت نبي

                                           
  ).58/  8(؛ طبقات الكبري از ابن سعد، )163/  3(تاريخ طبري،  -)1(
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را روايت كـرده شـيخين    حديث از سخنان پيامبر  2210معروف است كه او 
 68يث و مســلم حــد 58حــديث از وي و بخــاري بــه اســتخراج تنهــا   174شــماره 

  .نظر دارند حديث از وي اتفاق
تواند در پس اين ازدواج فرخنـده   بزرگتر از اين مي... پس چه حكمت و سري

  !و مبارك باشد؟
انصاف پس  كالم را مغرض و بي ،لبا عايشه در بارة فلسفة ازدواج پيامبر 

اي  بـاره ارزش شمرده اند و تنها اين رويداد را بـه قصـد تهمـت دو    سال بي 1400از 
در راه رسالت اسالمي بزرگ خود دستاويز قرار داده انـد و ايـن    اي رسول خدا،بر

  :ها هستند دو حادثه اين
  )تهمت(حادثه إفك 

 ،زدن گرفته انـد  طعنهاي براي  برخي از دشمنان اسالم اين حادثه را وسيله -الف
رنـد كـه   آن را تهمتـي قـرار داده انـد و ايـن چنـين توصـيفي از آن دا       تا آنجـا كـه  

و سـاحت  » اي زيبا و بـاكره خيلـي عجيـب اسـت     ازدواج ميان پيرمرد و دختر بچه«
  .پرستي و جوشش غريزه جنسي ذكر كرده اند را متهم به شهوت مقدس پيامبر 

كساني كه اين تعصب كوركورانـه و كينـة سـياه را نسـبت بـه اسـالم و رسـول        
بلكه كـوردالني هسـتند كـه    . از جمله غافالن و فراموشكاران هستند ،دارند خدا

  .بررسي و علل اين رويداد را در قالب زمان و مكان به فراموشي سپرده اند
اهل مكه همگي از اين ازدواج مانند هر رويداد طبيعي استقبال كردنـد و حتـي   

ــوان  ،هــم در ايــن هنگــام يكــي از دشــمنان رســول خــدا  ــه عن ايــن ازدواج را ب
در حالي كه اين دشـمنان اسـالم   . قرار نداد دستاويزي براي تهمت و آزار پيامبر

ــامبر   ــه ســاحت مقــدس پي ــان و ترديــد و طعــن ب از هــيچ امــري  در راســتاي بهت
  .رويگردان نيستند

در  ،پندارنـد  را زشـت مـي   لاز عايشـه  ها چگونه خواستگاري محمـد   آن
قـرار  ) جبيـر بـن مطعـم بـن عـدي     (مورد خواسـتگاري   لحالي كه پيشتر عايشه

  گرفته بود؟
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نخسـتين   لداننـد در حـالي كـه عايشـه     چگونه اين مسأله را ناخوشـايند مـي  
كرد؟ آيا هرگـز ماننـد ازدواج    دختري نبود كه با مردي هم سن پدرش ازدواج مي

  در آن جامعه وجود نداشت؟ لچنين دختران در موقعيت عايشه
بيننـد كـه    داننـد و مـي   در حـالي كـه مـي    ،كننـد  چگونه اين مسايل را انكار مـي 

به سرعت رشد كرده و مانند ديگر دختران آن جامعه است، دخترانـي   ليشهعا
شـد و از   كردند، واقعاً نوعي تـأخير تلقـي مـي    كه اگر تا پانزده سالگي ازدواج نمي
  .سن طبيعي ازدواج آنان گذشته بود

ديدار كرده است، ايـن مسـأله را بـه     العرب ةخاورشناس با انصافي كه از جزير
با اين كه سنش كم بـود ولـي ماننـد     لعايشه«: گفته استخوبي درك كرده و 

كنند، بـزرگ شـده بـود و ايـن زنـان در اواخـر سـن         زنان عرب كه سريع رشد مي
  .»...شوند بيست سالگي به بعد تقريباً وارد سن ميانسالي مي

  :گويد و همچنين او مي
يـد از ديـد   با... كه برخي به آن پرداخته اند )(اما در بارة اين ازدواج محمد «

ها را كه غالباً به صورت  ها اينگونه ازدواج اين. به آن توجه كنند ،اجتماع آن عصر
كنند؛ اين عادت در شرق اروپـا   عادت ميان مردم قاره آسيا رواج دارد، درك نمي

و در اسپانيا و پرتغال هم طبيعي بود؛ يعني ازدواج در سنين پايين، و امروزه هـم در  
ي دوردســت در ايــاالت متحــده ايــن عــادت غيــر عــادي  برخــي منــاطق كوهســتان

  .)1(»...نيست
به حـوادث و رويـدادهاي تـاريخي    پرداختن : گوييم به همين دليل است كه مي

ــدا ــوعي      ج ــوده و ن ــث و بيه ــاري عب ــي، ك ــان و مقتضــيات محيط ــان و مك از زم
  .كاري است پنهان

وهلـة اول   خواننـد در  طرفي و بدون غرض مي كساني كه كتب تاريخي را با بي
نشـان   را بـه رسـول خـدا     كسي است كه عايشـه  ،خوله دختر حكيم: يابند درمي
داد عايشـه بـزرگ شـده و     تا با او ازدواج كند و او زني بود كه تشـخيص مـي   ،داد

                                           
از خـانم   از ترجمه عربـي، ايـن منبـع را مـا از كتـاب نسـاء النبـي          129رسول : بودلي -)1(

  .گرفته ايم 67دكتر بنت الشاطي، ص : دانشمند
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دانسـت كـه    مـي  لرشد كرده و شايستة ازدواج در اين سـن مـي باشـد و خولـه    
  .مردان چه نيازهايي به زنان دارند

كه در ابتدا با اين ازدواج  لها بفهمند مادر عايشه ام رومان ينهمچنين اگر ا
هـاي   موافقت نداشت، و وي كه مادر است و مادر از ديگـر افـراد نسـبت بـه نشـانه     

رشد در دخترش آگاهتر است، هنگـامي كـه جـوش و خـروش زنانـه دختـرش را       
  :گفت دريافت به ابوبكر

بده كـه   او را به رسول خدا  اين دختر را خداوند به راه خود برده است پس«
  .»افتد در خير و بركت مي

 ،جـو  هـاي دشـمنان اسـالم كينـه     شـود تهمـت   و اين مسائل است كه باعـث مـي  
اي ناميـده انـد و آن را    حرمتي نسبت به ارزش دختر بچه پيرامون آنچه كه آن را بي

در اينجاسـت كـه حقيقـت بـه طـور      . كنيم نوعي توحش جنسي خوانده اند، رد مي
هـاي عقالنـي و فكـري را دارد،     نظـري  تـرين تنـگ   شكار براي هركسي كه پستآ

  !!ها به كدام سخن عقيده دارند؟؟ گردد، پس آن هويدا مي
  حادثه إفك -ب

حديث إفك، حديث ماجرايي است كه برخي از منافقين نسبت به ام المـؤمنين  
ر خزرجيـان  سردستة اين منافقـان رهبـ  . افترا زدند و آن را شايع نمودند لعايشه

در مدينه عبداهللا بن ابـي سـلول كـه ميـان همگـان از مشـهورترين دشـمنان رسـول         
و دعـوت آن حضـرت    او همواره به رسـول خـدا   . رفت، بود به شمار مي خدا

كـرد و   بست؛ به همين دليل هم به دشمنان اسالم اعتماد مي دروغ و نفاق و كينه مي
او . داد قـرار مـي   پيامبر  ها را واسطة قتل شد و آن ها عليه مسلمانان متحد مي با آن
كه (ها  كرد و همة اين ها را در بارة دين جديد و پيروان آن پركينه مي هاي آن قلب

به خاطر اين بود كه اقتـدار و قـدرت او بـا ظهـور اسـالم تبـاه       ) خداوند داناتر است
  .شده بود

دن آن بـه  جاي شگفتي نيست كه اين منافق در ترويج حـديث إفـك و قـراردا   
زدن به اسـالم غرضـي داشـت و بـدان وسـيله كرامـت        عنوان دستاويزي براي طعنه

  .گرفت و همسر پاكدامنش را به مسخره مي پيامبر 
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هم درست مانند هدف هركسي است كه تا بـه امـروز مسـألة     ،هدف ابن سلول
انصـاف   إفك را دسـتاويز قـرار داده، تـا بـه اسـالم طعنـه بزنـد و خاورشناسـان بـي         

زننـدگان   باشند كه ايـن تهمـت   مروزي هم با بهتان زنندگان قديمي يك جهت ميا
از هيچ بذل جاني فروگذار نكرده اند و اين افراد  ،هاي صليبي تا به امروز در جنگ

پردازنـد و آن را بـا معجـزات و خرافـات مخلـوط       بدذات بـه نقـل ايـن حادثـه مـي     
رند، همـانطور كـه ايـن كـار را     گذا راهي را براي گفتگو باقي نمي چكنند و هي مي

  .كرده است النبي  ةدر بارة سير» واشنگتن إرفنج«
ها از روايات واقعي سيره در اين باره هم فراتر رفته انـد و پنداشـته    برخي از آن

 دور بـود و در كنـار صـفوان    يـك روز كامـل از پيـامبر     لاند كه عايشـه 
زمـاني كـه بـه     ،كـريم  رآنمتـرجم قـ   ،اين مطلب را ردويـل . روزش را سپري كرد

  .پردازد، بيان كرده است تفسير اين سخن در حاشية سوره نور مي
 گوينـد، بـر محمـد    برخي از كساني كه به صحت اين تهمت تأكيد دارند مي

ــا از ســخن همســرش حمايــت كنــد و ادعــاي     ــازل شــد ت ــور ن ــاتي در ســورة ن آي
در ايـن سـوره آمـده    ارزش شمرده و وعدة عذاب خداوند را كه  چينان را بي سخن

  .به ايشان بدهد
هركسي كـه تهمـت زده و دروغ گفتـه و حقـايق را     : ... همچنين ادعا كرده اند

واژگونه جلوه داده است و متون را تأويل كرده و احتمـال بيهـوده داده بـر چيـزي     
! ها همان هـدف ابـن سـلول اسـت     و غرض تمام اين. كند كه عقل و دين قبول نمي

گنــاه بــود و تنهــا  اي كــه بــي ز آن تهمــت مبــري بــود، طــاهرهاتهــام بــه زنــي كــه ا
  .شك كنند   خواهند در رسالت حضرت ورزان مي غرض

باشـد،   از جنگ بني مصطلق مـي  پس از بازگشت پيامبر  ،ريشه داستان إفك
اي ميـان مسـلمانان    آشوبي شديد رخ داد و فتنـه  ،پس از بازگشت سپاه از اين غزوه

عبداهللا بن ابي سلول، سردستة منافقان و رهبر خزرج، مـردي  از پيروان . شيوع يافت
بر سر آب، همانطور كه اين مسئله در بارة هر چـاهي ممكـن اسـت روي دهـد، بـا      

ورزان بسـيار   كه در اين باره هـم غـرض   ،شان افتاد فردي ديگر از مسلمين اختالف
اي : اد زدهـا و بـار ديگـر فريـ     اي خزرجـي : فريادي بلند كشيد و گفـت ... گفته اند

خشــمگين از طــرح چنــين شــعارهاي متعصــبانه و  ، اي قــريش، و پيــامبر نــةكنــا
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اي كه دعوت جاهليت  آيا به آن درجه رسيده: جويانه خارج شدند و پرسيدند كينه
  .انگيزي به دنبال دارد كني؟ از آن دست بردار، زيرا كه اين ادعا فتنه مي

و فرصـت را از دسـت نـداد تـا     سركردة منافقان اين فرصت را غنيمت شـمرد، ا 
گفت چنين كـرده انـد بـه خـدا      اي ايجاد كند كه مسلمانان را در ربايد، لذا مي فتنه

: سوگند كه داستان مهتـران مـا و مهتـران قـريش چنـان اسـت كـه در مثـل گوينـد         
؛ اما به خدا قسم اگر بـه مدينـه بـازگرديم    )كنند كه تو را بدراند سگت را فربه مي(

  .شوند ها جدا مي ترين آن ز پستعزيزترين مكه ا
  :ها را تشويق كرده و به ايشان گفت پس بر سر قومش رفت و آن

ها قرار داديـد   شهرهايتان را در اختيار آن... اين كاري است كه خودتان كرديد
پس از آنچه كرديـد خشـنود نشـديد تـا     ... كرديد ها قسمت مي تان را با آن و اموال

تـان   را هدف مرگ قرار داديد و به پاي او خويشـان  هاي خودتان اين كه حتي جان
اذن رفـتن دادنـد، در    پيامبر  ،خبر شايع شد  پيامبر  به را به كشتن داديد؛ يعني

از ايشـان   أسـيد بـن حضـير   . قع رفـتن نبـود  حالي كه هنوز به علت گرمي هوا مو
دهيــد در حــالي كــه هيچگــاه چنــين   بانــگ رحيــل مــي! اي رســول خــدا: پرســيد
آيا آنچه همراهتان گفت نشنيدي؟ و اشاره ايشان به «: فرمود كرديد؟ رسول  نمي

  .»كالم ابن سلول بود
زد تـا عجلـه    با شالق مركبش را مي سپاه با سرعت به راه افتاد و خود رسول 

هـا   آن مد و ابتداي روز دوم هنگامي كه خورشيدپايان رسيد و شب آ كند، روز به
و  د، مردم پياده شدند، زيـرا اصـالً توقـف نكـرده بودنـ     داد را از آمدن روز خبر مي

  .ها را ربود ب آناهنوز سر به زمين نگذاشته بودند كه خو
هـا نزديـك مدينـه     شـد و آن  ق مدينه رفتند شب نزديك مييامي كه به طرگهن

براي اسـتراحت بـه زمـين نشسـت، وي بـراي       لبودند، زماني كه مركب عايشه
در ايـن   حسب قرعـه ميـان همسـران پيـامبر      بر لعايشه –كاري بيرون رفت 
گلوبندش را گـم كـرد و جسـتجوي     لعايشه –شده بود  جنگ همراه پيامبر

سپس به سمت هودج بازگشـت، امـا لشـكريان     ،گلوبند او را اندكي معطل ساخت
هـا گمـان    رفته بودند و مركب او را با خود برده بودند و اين در حالي بـود كـه آن  

  .وي در هودج است لوزني عايشه سبك كردند به خاطر مي
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نبودن  ها بازخواهند گشت و وقتي  همانجا ماند به گمان اين كه آن لعايشه
  .او را احساس كنند، در پي وي خواهند آمد

آمـد او بـه    كه كااليش را گم كرده بود، به دنبال سپاه مـي  صفوان بن معطل
 لدانسـت كـه عايشـه    گشـت و تنهـا يـك سـياه را از دور ديـد و      دنبال سپاه مي

نـا  إنـا هللا و إ«: به او گفت. را قبالً بدون حجاب ديده بود لاست، زيرا كه عايشه
به واسطة اين اسـترجاع   لتا عايشه ،كرد و مكرر آن را تكرار مي »ليه راجعونإ

 لترسـيد، بـا عايشـه    مي لگفتن با عايشه از سخن آگاه شود، زيرا صفوان
سـوار بـر آن    لش را بر زمين نشاند، عايشهكالمي نگفت، و در اين هنگام شتر

برد تا اين كه هنگـام ظهـر سـپاه را     زمام شتر را به دست گرفته مي شد و صفوان
  .يافت

را به سالمت يافتـه آرامـش گرفـت، و از     لاز اين كه عايشه  رسول خدا
از  مانــدنش، شــنيد و حضــرت سرگذشــتش را در بــارة دليــل عقــب لعايشــه
  .لي بدل نگرفتمال لهاي عايشه صحبت

اما ابن سلول دشمن خدا از اين سخنان نگذشت و در اين بـاره سـر و صـدا راه    
ي براي جنجال به پاكردن يافت و آنچه توانست بر تو اين فرصت را غنيم. انداخت

بـه خـدا سـوگند نـه صـفوان و نـه عايشـه        : زبانش ناسزاگوئي جاري كرده و گفت
تـرين   و نزديك ه هم ميان رسول خدا ك ،رستگار نشدند، او قصدش دو چيز بود

دشمني بيندازد و هـم بـه هـدفش كـه ايجـاد شـك و        ابوبكر صديق ،كس به او
  .شان بود، برسد مسلمانان در بارة كرامت پيامبر شبهه ميان

كسي كه بزرگترين تهمـت را زد، عبـداهللا   : گويد عايشه دختر ابوبكر صديق مي
به مدينه آوردند يك ماه اذيت شدم و مـردم   بن اُبي بن سلول بود؛ هنگامي كه مرا

دانستم، ايـن در   كردند و من هيچ چيز نمي آميز گفتگو مي در باره اين گفتار تهمت
ديـد بـه مـن لطـف و محبـت       مـرا مـي   حالي بود كه بيمار بودم و هروقت پيامبر 

چگونـه هسـتي؟   : كرد و مـي فرمـود   شدند سالم مي كرد، هنگامي كه داخل مي مي
ديـدم و بـدي بـر مـن روا      گشت و اين تنها چيزي بـود كـه از ايشـان مـي     يپس برم

مـن بـا ام مسـطح از پشـت     . نداشتند تا آن كه بهبـود يـافتم و از خانـه بيـرون شـدم     
، ها براي قضاي حاجـت  ا تنها شبم. رفتيم ها براي قضاي حاجت بيرون مي مستراح
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منـزل مـا درسـت     شديم و اين مسأله پيش از اين كـه مسـتراحي نزديـك    مي خارج
هنگامي كه كارمان تمام شـد راه افتـاديم؛ سـپس ام مسـطح بـه چـادرش       . شود بود

چه بد گفتي، آيا به مردي : مرگ بر مسطح باد، به او گفتم: پيچيد و لغزيد و گفت
خبري، آيا آنچـه گفتـه    سخت بي: دهي؟ گفت كه در بدر حضور داشت دشنام مي

زننـدگان بـاخبر    و نيـز مـرا از گفتـار تهمـت    چه گفته شـد؟ ا : اي؟ گفتم شده نشنيده
  .كرد، بار ديگر بر بيماري من افزوده گشت

بر من وارد شـد و سـالم كـرد و     ام بازگشتم، رسول خدا  هنگامي كه به خانه
: گفـتم . اجازه بفرماي تا نزد مادرم و پدرم بروم: حالت چگونه است؟ گفتم: فرمود
 رسول خدا . دانيد آگاه شوم را ميخواهم تا از صحت خبري كه شما هم آن  مي
مادر، مردم در بارة اين : پس نزد پدرم رفتم، به مادرم گفتم ،م به من اجازه دادنده

ترسـم، بـه خـدا     دختركم از اين كه بيمـار شـوي مـي   : گويند؟ گفت مطلب چه مي
قسم، تا به حال چنين نبوده كه زني تنها و زيبا كه همسرش هم او را دوست بـدارد  

سبحان اهللا : گفتم. زن هووهايي هم داشته باشد، پشت سر او حرف درنياورندو آن 
آن شـب را آنقـدر   : گويـد  مـي  ل گويند؟ عايشه آيا مردم در اين باره سخن مي
توانستم جلوي اشكم را بگيـرم و بـه چشـمانم خـواب      گريستم كه صبح شد و نمي

دن شـده بـود و   كـر  كردم، دو شب كار مـن گريـه   نيامد، صبح هم كه شد گريه مي
  .كبدم شكافته شده است ،كه از شدت گريه دكردن پدر و مادرم گمان مي

گريسـتم، يكـي    وقتي آن دو نزدم نشسته بودند و من مـي : افزايد مي لعايشه
مـا  . گريسـت  از زنان انصار نزد من آمد و از من اجازه خواست نشست و با من مـي 

م كرد و نشست و هنگام نشستن بر ما وارد شد، سال گريستيم كه رسول خدا  مي
  :شهادتين را بر زبان آورد و سپس فرمود

در بارة تو به من چنين و چنان خبر داده انـد، اگـر تـو مبـرا      ،اما بعد، اي عايشه«
اي بـه درگـاه خـدا     كند، و اگر تو مرتكب آن گنـاه شـده   باشي خدا تو را تبرئه مي

ه به گناهش اعتـراف كنـد، بايـد    استغفار كن و به سوي او باز گرد و هرگاه كه بند
اشـك مـن خشـك    . سخنش را گفت، رفـت  هنگامي كه رسول خدا . توبه كند

از سـوي مـن پاسـخ    : بـه پـدرم گفـتم   . اي اشك هم احساس نكردم شد، حتي قطره
بـه  . چيسـت  دانم نظر رسول خـدا  خدا سوگند نميبه : پدرم گفت. را بده پيامبر 
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بـه خـدا   : مـادرم گفـت  . از جانب مـن بـده   را مادرم گفتم كه پاسخ رسول خدا 
  .چه بگويم سول خدادانم كه به ر سوگند نمي
ند و شما شنيده ايد ام آنچه را كه مردم گفته ا به خدا سوگند، شنيده: پس گفتم
كه من از اين سخنان  :گويم من به شما مي ،پنداريد ايد و راست مي و باور داشته

، راست مپنداريد، و نزد شما اعتراف مبري هستم، اين سخنان را در بارة من
به خدا سوگند  –سخن مرا باور كنيد  –گناهم  داند كه من بي و خدا مي –كنم  مي

ö9×﴿ :زماني كه گفت ،يابم نمي مثالي مانند پدر يوسف ،در بارة من و شما |Á sù 

×≅Š ÏΗ sd ( ª!$#uρ ãβ$yè tG ó¡ßϑ ø9$# 4’ n?tã $ tΒ tβθàÅÁ s? ∩⊇∇∪﴾ )كارِ من، صبر  پس«. )18: يوسف
  .»خواهم كنيد، از پروردگار ياري مي ي مطالبي كه بيان مي ست و دربارهجميل ا
لو دراز كشيدم و در اين هالم دگرگون شد و بر بسترم به پح :گويد مي لعايشه

داند، و اما  گناهي مرا مي گناهم و خداوند هم بي دانستم كه من بي حال به خدا مي
اي نازل  ام آيه كه خداوند در شأن من و آينده ،ردمك به خدا سوگند گمان نمي

. اي نازل كند و مقام من ناچيزتر از آن بود كه خداوند در بارة امر من، آيه... كند
در خواب رؤيايي ببيند و خداوند او را از  اما من اميدوار بودم كه رسول خدا 

ايي كه نشسته از ج گناهي من آگاه سازد و به خدا سوگند هنوز رسول خدا  بي
اي بر  كه خداوند آيه ،بود برنخواسته بودند و احدي از اهل خانه خارج نشده بود

   پيامبرش نازل فرمود، و خداوند مطالبي را در بارة اين گرفتاري بر رسول خدا
عرق مانند مرواريد از  ،از سنگيني نزول وحي ،فرستاد، و در حالي كه هوا سرد بود

  .ختري مي سر و روي حضرت
اندوهش برطرف شد و خنديد و نخستين  رسول خدا : افزود لعايشه

بر تو بشارت  ،اي عايشه: اي را كه بر زبان آورد خطاب به من بود كه فرمود كلمه
برخيز به : مادرم به من گفت. اي گناه تشخيص داده شده باد، به خدا سوگند تو بي

او نمي روم، و تنها ستايش به خدا سوگند به سوي : گفتم. برو سوي رسول خدا 
 پس خداوند... گناهي من را فرستاد كه حكم بي ،دارم، اوست خداوند را روا مي

β¨﴿: عزوجل چنين آيه نازل فرمود Î) t⎦⎪Ï% ©!$# ρâ™!% ỳ Å7øùM}$$ Î/ ×π t6 óÁ ãã ö/ä3Ψ ÏiΒ 4 Ÿω çνθ ç7|¡øtrB 

#uŸ° Νä3©9 ( ö≅ t/ uθ èδ ×öyz ö/ä3©9 4 Èe≅ ä3Ï9 <› ÍöΔ$# Νåκ÷]ÏiΒ $ ¨Β |=|¡tFø.$# z⎯ÏΒ ÉΟøO M}$# 4 “Ï% ©!$#uρ 4† ¯< uθ s? 
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…çνuö9 Ï. öΝåκ÷]ÏΒ …çμ s9 ë>#x‹tã ×Λ⎧Ïàtã ∩⊇⊇∪ ﴾ )راستي كساني كه آن  به«. )19 -11: النور
به ميان آوردند، گروهي از شما ) ي ام المومين عايشه درباره(تهمت بزرگ را 

د؛ بلكه اين تهمت، براي شما اين تهمت را شر و زياني براي خود مپنداري. بودند
براي هر يك از آنان سهمي از گناهي كه مرتكب . سراسر خير و نيكي است

و شخصي كه بيشترين سهم را در اين تهمت داشت، . است) محفوظ(اند،  شده
  .)1(»دارد) در پيش(مجازات بزرگي 

 از ماجراي إفك بسيار دلگير شد و اين دوران را بـا  به طور حتم رسول خدا 
دانست چه كنـد و در   آشفتگي خاطر شديدي پشت سرگذاشت؛ به طوري كه نمي

اي رسول : با قاطعيت گفت عمر بن خطاب. كرد اين باره با يارانش مشورت مي
  چه كسي او را به ازدواج شما درآورده است؟! خدا

  .خداوند متعال: فرمود
سـتم روا   بريـد كـه خداونـد در ايـن ازدواج بـر شـما       آيا شما گمان مـي : گفت

  !داشته است؟
علي و اسـامه بـن زيـد را     و رسول خدا. شما از اين تهمت بزرگ مبرا هستيد

  .اش با آن دو مشورت كند دعوت كرد تا در دوري از خانواده
چيـزي   ،اي رسول خـدا  از خـانوادة شـما جـز خيـر     : گفت باسامه بن زيد
گــز در فشــار خداونــد تــو را هر! اي رســول خــدا: فرمــود علــي . ســراغ نــداريم

بپرسـي بـه تـو     – ةيعنـي بريـر   –گذارد و زنان غير از او بسيارند و اگر از كنيز  نمي
را صـدا زد و از او   ةراسـت گفتـي و سـپس بريـر    : فرمود پيامبر. گويد راست مي

كه تو را بـه دودلـي و شـك انـدازد؟      يآيا در عايشه چيزي ديد ،اي بريره :پرسيد
و سوگند به كسي كـه تـو را بـه حـق مبعـوث       ،خير: پاسخ داد  بريره به حضرت

بيش از اين كـه او دختـر   . ام ساخت، هرگز چيزي كه بر او خرده بگيرم از او نديده

                                           
لَْوالَ إِذْ ﴿در تفسير سورة نـور بـاب    :مفصل آن را رجوع كنيد به حديث افك از بخاري -)1(

در توبـه بـاب سـخن     :و مسـلم ) 5/  5(، ﴾َسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤِمَناُت بِأَْنفُِسهِْم َخْيًرا
و تاريخ طبري، ) 20/  2(ن هشام و سيره اب 2770زنندگان به شماره  افك و قبول توبه تهمت

)3  /68.(  
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خواب او را  ،شود كه در هنگام خميرگرفتن اي كم سن و سال است و گاه مي بچه
  .خورد مي را  ربايد و مرغي آمده و خمير مي

و چشـمانم ديـده چيـزي بـر زبـان       جز آنچه گـوش مـن شـنيده   ! اي رسول خدا
آورم به خدا سوگند از او جز نيكي نديدم، من با وي هجرت كـردم و در ايـن    نمي

  .باره جز سخن حق نخواهم گفت
ه در كتب سنن و سيره صـحيح چنـدين   تكاين ن ،اين خالصة مطلب إفك است

  :نويسد مي در كتاب صديقه بنت صديق ،بار ذكر شده، عقاد
فهمـد، بـه طـور     چيني را در يك نظـر مـي   ارزش اين سخن تا حدودي خواننده

ارزش است، در اين داستان غبار  چيني در نزد يك فرد با انصاف بي حتم اين سخن
شود كه اين داستان، حكايتي بودار است كه همة آثار ستيز و  مكر و ستيز ديده مي

دامن اين  ،غجو با بدي و درو دشمنان منافق و كينه. تراود خصومت از آن برون مي
دار كردند و اين حكايت باعـث ايـن شـده كـه جامعـه در بـارة هـر         زن بينوا را لكه

يافت، شك كنند؛ گرچه گمان كـرده   ها رشد مي هاي آن سخني كه در ميان توطئه
هـاي زيـادي وجـود دارد كـه      اند كه با وجود سندهايي، بر اين تهمت واهي شـك 

اش تصـميمي   در طريق زنـدگي  لو عايشهبه طور قطع بان. باشند نميالبته مستند 
خالف نگرفت، شتر وي هنگام سواري بسيار سريع و تندرو بود ولـي وي خـود از   

  .كاروان جا ماند
از عامة مسـلمانان،   اين شبهه و شك ممكن بود براي هر زني كه همراه پيامبر

او  آمد، چون اگر زني در راه بماند نسبت بـه ديـن و آبـروي    به جهاد رفته پيش مي
  .آيد ترين چيزي است كه به ذهن مي تهمت زده مي شود و تهمت به آبرو ساده

اگر هر زني در هنگام سوارشدن به مركب غير خانم عايشه جا مانده بود، شايد 
شترسـوار آن   تنهـا زن  آمـد؛ زيـرا عايشـه    اين شك و تهمت براي او هم پـيش مـي  

اش صـدا   را از درون كجـاوه گذاشـتند و هميشـه او    گروه بود كه به او احتـرام مـي  
تـا از بـودنش اطمينـان حاصـل كننـد و زن ديگـري در آنجـا نبـود كـه           ،كردند مي

و دختر  رهمسر پيامب لمراقبت از او را سپاه اسالم به عهده داشته باشد، عايشه
  .گذاشتند كه پدرش پرچمدار مهاجران در آن جنگ بود را احترام مي صديق
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پذيرد پس بايد  ا كه عقل هم از آن ابا دارد، مياساس ر كسي كه اين تهمت بي
در درستي بسياري از امور شك كند، زيرا كه ايـن تهمـت بـه تمـام داليـل و ادلـة       

زننده است كه صفوان بن معطـل   بر تهمت. بسيار كه آن را نقض كند، احتياج دارد
خـانم  و احكام اسالم ايمان ندارد و تصديق كند كـه   را مردي بداند كه به پيامبر

ايمـان نداشـته و بـه ديـنش عمـل       –اسـت   در حالي كه همسر پيامبر لعايشه
بلكه دالئلي . كه البته نه دليلي بر اين مطلب است و نه بر نكته فوق ،كرده است نمي

هـا   كه در موارد بسياري از زندگي آن،وجود دارد  ب بر ايمان صفوان و عايشه
  .شود مشاهده مي
و غيـرت او در مـاجراي آبـي كـه مهـاجران و       مسـلماني غيـور بـود    ن صفوا

مسلمانان به خاطر بـدگويي از حسـان   . پيروان ابن سلول درگير شدند آشكار است
وي را به دل گرفتـه بـود و    به او تعرض كردند، و شايد ابن سلول كينه بن ثابت

بر خود لرزيـد، و در غـزوات چنـدي    . به خاطر تهمتي كه به صفوان وارد شده بود
  .افت تا شهيد شد و هرگز به بدي از او ياد نشده استحضور ي

را شـنيده و بـه خـاطر     هم بسياري از احاديث گرانبار پيـامبر   لبانو عايشه
هـاي   ها را هرگز فراموش نكرد و از نشـانه  و آن! ها تبرك جويد سپرده بود تا به آن
انش كــه بارهــا در ســتيز ميــان محــدثان دخالــت كــرد و دشــمن ،ايمــان او ايــن بــود

هـا   هاي دروغـين آن  با هوش و حافظه عجيبش با بافته لهكه عايش ،ترسيدند مي
ها را باطل سازد؛ اگرچـه   ها را به باد سرزنش گيرد و ادعاهاي آن مبارزه كند و آن

بـراي خـودش تنهـا     لامـا عايشـه  . احاديث درست به طور كلي ثابت شده بـود 
حديثي را بـدون دليـل مگـر كـه      ،كرد دانست و ذكر نمي چيزي از آن را مباح نمي

در زمـاني   پس از گذشت سي سال از وفات پيـامبر . با روايات ديگر تأييد شوند
پـارس   ها بـر او  در سر يكي از چاه بني كلبسگان  ،رفت كه براي جنگ جمل مي

پــس . آب حــوأب اســت: ايــن كــدام آب اســت؟ راهنمــا گفــت : كردنــد پرســيد
د دلــش لرزيــد و فريــادي زد كــه بــه قــدري كــه از تــرس بنــ ،ترســيد لعايشــه

اي  و بـر پهلـوي شـترش ضـربه    . )ليـه راجعـون  إنا إنا هللا وإ(: راهنمايانش هم شنيدند
هنگـامي  . خواست از آنجا جلوتر بـرود  نواخت و شتر را روي زمين خواباند و نمي

 زماني كه نزد زنانش بود ز رسول خدا من ا: اين باره از او پرسيدند گفت در كه
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رود و  بينم كه از شما كسي به جايي به نام حـوأب مـي   چنين مي« :رمودكه ف مشنيد
مـرا برگردانيـد مـرا    «: گفـت  لعايشـه  .»كننـد؟  ها در آنجا بر او پارس مي سگ

و بـر  . »ام من همان كسي هستم كه كنار آب حوأب آمده ،برگردانيد، به خدا قسم
ر حـالي بـود   همين حال مركب او در آن مكان يك روز و يك شب ماند و ايـن د 

را به اشتباه انداختند و اين كه اين مكان غير از آن مكاني است كه  لكه عايشه
كـرد و   از آن خوف داشت، و پيوسته عبداهللا بن زبير عايشهرا قـانع مـي   لعايشه

بـود و عايشـه او را    لخواهرزادة عايشـه  ساخت و عبداهللا ترس او را آرام مي
بـرد و   روايـات مشـهور از او نـام مـي     داشـت و در  از همه كس بيشـتر دوسـت مـي   

خواست به مكه بازگردد، تـا آن كـه كسـي را     كرد و مي از رفتن ابا مي لعايشه
 ،رهايي، رهـايي : زد كه بر روي مركب خود فرياد مي ،فرستادند لسوي عايشه

اجـازة   لبن ابي طالب به شما روي آورده اسـت؛ در نتيجـه هـم عايشـه     علي
را ترساند و در بـارة گفتـار راهنمـا دچـار      لفرياد عايشهاين . ها داد رفتن به آن

در ميان سواران كسـي بـود كـه     لشك شد، اين در حالي بود كه همراه عايشه
شـود   شنيده بود، در ايـن حـال چگونـه مـي     لآن حديث را در مورد غير عايشه

را تصديق كرده، به شوهرش خيانـت كنـد و    صكه سخنان پيامبر همسر پيامبر
  راز عايشه توسط وحي خداوند آشكار شود، آسوده نباشد؟ از اين كه

و پس از اين واقعه او همسر كيست؟ او دختر راسـتگويي اسـت كـه هرگـز در     
با اين كه در جاهليت  رواج داشـت، آنطـور كـه ايـن      ،اش ننگي واقع نگشت خانه

  .عيب گرفته شد ننگ بزرگ نسبت به اسالم و پيامبر اسالم
ايـن   ،گـذارد از همـه مهمتـر    جود دارد كه شكي باقي نميتري و اما دالئل قوي

چطـور رابطـه   : تهمت واهي است و كسي كه آن را قبول كرده بايد از خود بپرسد
كمك كرد بيش از  لبه وجود آمده است؟ آيا در شبي كه به عايشه صفوان

 ،كـه در هـودجش هربــار   لآن بـا وجـود مراقبـت و حفاظـت شـديد از عايشـه      
يابـد كـه بـا ام     گسـتاخي مـي   كردنـد، چگونـه صـفوان    صـدا مـي  محافظان او را 

 لرابطه برقرار كند؟ بلكه چگونه آن مرد در اين ارتباط با عايشه لالمؤمنين
 لشـكي در ايمـان عايشـه    در حالي كه صفوان ،انداخت خود را به خطر مي

ــوهرش        ــه ش ــبت ب ــن زن نس ــدذاتي اي ــارة ب ــزي در ب ــت و چي ــوهرش نداش ــه ش ب
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ر اين حال از روي هوي و هوس اين جـرأت را بيابـد بـا وجـودي     دانست؟ و د نمي
كنـد، اينچنـين    تصـديق مـي   و دختر صديق كه اين موارد را در بارة زن پيامبر

كرد تا اين كـه حـديث افـك آن     و شود؟ رازش را پنهان نميررودر لبا عايشه
  .است را گشود و حديث إفك منحصراً در بارة صفوان

قبل از آن مورد توجه بود چگونـه از چشـم هووهـا و     ،وهوماما اگر اين رابطة م
مانـدن   ها داشت عقـب  ماند؟ چه سودي براي آن حسودان و منافقان بدگو پنهان مي

  !شد؟ اي كه براي تمام سپاه در گرماي ظهر برمال مي از مسير و حادثه
پـذيرد، مگـر كسـاني كـه      ارزش است و كسي آن را نمي اين ادعاها همگي بي

زنند؛ چه با بهتان يا بدون بهتان و چه كساني كه تاريخ معاصر را  ه تهمت مياينگون
  سازند؟ مي

ها از همه پسـتر و غـافلتر    ايمان ندارند، بلكه آن اسالم ها به پيامبر ه آنزيرا ك
هـا واجـب اسـت كـه آن      ايمان دارنـد و بـر آن   إچون به مريم و مسيح. هستند

ث افـك در حـالي تمـام شـد كـه گروهـي از       حـدي . )1(ها را حفظ نمايـد  ايمان، آن
بزرگان اسالم به اين حادثة بزرگ پرداختـه انـد، در حـالي كـه بـه پـاكي خـانوادة        

بسـيار دردنـاك    اطمينان است و اين نـوع اعتقـاد بـه حضـرت رسـول       رسول 
  .باشد مي

اي در قـرآن در بـارة آن بيايـد     اين واقعه آنقدر بزرگ و بااهميت است كه آيه
ها كه بر اين هدف گردهم جمع شـده انـد بـه خودشـان رد      ريبكاران و آنتا مكر ف

تهمـت بزنـد، بلكـه گروهـي از      گردد، و تنها عبداهللا بن ابي سلول فردي نبـود كـه  
و اين امـر را  . كرد يهود و منافقان را كه از جنگ با اسالم ناتوان بودند، رهبري مي

و سـخن افـك هـم يكـي از      داد تـا بهتـر فريبكـاري كنـد     در لواي دين انجـام مـي  
  .)2(ها بود كيدهاي آن

با وجود اين براي گروهي از مسلمانان، درسي بـزرگ بـه    ،اين آزمايش سخت
هاي  بلكه اين واقعه براي هر مرد و زن مسلماني در طول تاريخ درس. همراه داشت

                                           
  .124تا  120، بنگريد از ص )بنت الصديق يقةالصد(به كتاب عقاد،  -)1(
  .از في ظالل القرآن با كمي تصرف -)2(
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تا بدانند كه هيچ انساني هرچند كه بزرگ باشد از تهمت و افتـرا  . ارزشمندي دارد
يعنـي رسـول    ،شـود  نصيب مردان و زنان بزرگ هـم مـي   ،ماند و تهمت ون نميمص

  .لو عايشه خدا 
راه بهشـت كليـدهايي پنهـان    : اي خواهر مسلمان برايت شايسته است كه بداني

صـبر و   ،ايش و اذيت شـوي چـه بـا مـال و جـان      دارد و بايستي كه در اين راه آزم
اوند است تا معتقدين و مدعيان ديـن  مقاومت و اراده داشته باشي كه اين سنت خد

  .را بيازمايد، و بايستي كه در راه خدا آنچه كه رضاي اوست به دست آورد
بار ديگـر ادامـة بحـث در مـورد همسـران       ،پس از گذري كوتاه به حادثه افك

   .پردازيم مي پيامبر 
  ل حفصه دختر عمر بن خطاب -4

بـر رفـيقش    او را عمـر  .شـهيد غـزوة بـدر بـود      او بيوه خنيس بن حذافـه 
ــوبكر و عثمــان ــر عمــر  باب عــذر  عرضــه كــرد و آن دو از سرپرســتي دخت

به او  از آن دو شكايت كرد و رسول خدا  به رسول خدا  و عمر. خواستند
  :فرمود

كند و عثمان با كسي بهتـر از حفصـه    حفصه با كسي بهتر از عثمان ازدواج مي«
  .)1(»ازدواج خواهد كرد

تـا ميـان    ،در سال هشـت هجـري ازدواج كـرد    لبا حفصه و رسول خدا 
مساوات برقرار كنـد، و   ،در شرف دامادي و متانت و رفاقت ب عمر و ابي بكر

كـه   ،هـاي ايـن دو صـحابي بزرگـوار بـود      به خاطر صـدق و اخـالص و فـداكاري   
  .ها مفتخر كرد ها را به شرف دامادي خود بر آن آن پيامبر

بـا   امي كه در بارة شـرايط ازدواج رسـول خـدا    هنگ ،هر شخص انديشه باور
كه هيچ پادشاهي براي شهوت و هوس اينگونـه،   ،يابد فكر كند درمي لحفصه

اي از زيبـايي نداشـت و بيـوه     هيچ بهـره  لبه طور كلي حفصه. كند ازدواج نمي
سنش بالغ بـر پنجـاه و پـنج سـال، امـا ايـن ازدواج براسـاس         هم بود، و حضرت 

  .ري نسبت به باوفايان و بااخالصان عاشق خدا و رسولش بودسياست و وفادا

                                           
  .صحيح كه پيشتر آمده است -)1(
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بود، مرد شجاعي كه در  او بيوة عبيده بن حارث :لخزيمهبنت زينب  -5
از زنان مؤمن و صبوري بود كه با  لبروز بدر به شهادت رسيده بود و زينب

در زماني كه سن او  ،جان و مال در راه خدا فداكاري كرد، پس از وفات شوهرش
هنگامي كه . صت سال بود، شديداً نيازمند كسي بود كه از او نگهداري كندش

احوال و صبر و جهاد او را دانست به او پناه داد و او را كرامت  رسول خدا 
 لببخشيد و به او ارزش داد و او را به ديگر زنان ملحق ساخت؛ اما زينب

و . )1(وفات يافت ، حدود هشت ماه بعد اندكي بعد از ازدواجش با رسول خدا
و . )2(نبود كه از دنيا رفت  گفته شده حدود دو يا سه ماه بيشتر نزد رسول خدا 

او تنها  ،زندگي كرد و با تمام اين احوال دو سال با حضرت :برخي گفته اند
و قبل از وفات رسول  لبعد از خديجه زني است كه از همسران رسول خدا 

  .از دنيا رفته است خدا 
زنند و او را  تهمت مي زنندگان مغرضي كه به رسول خدا ايند تهمتپس كج
، جـز ايـن كـه حضـرت    . سـازند  اي آشـكار مـتهم مـي   شـ حپرسـتي و ف  به شهوت

  .بزرگوار و رحيم و بخشنده و معلم بشريت است كه براي رحمت جهانيان آمده
  )لام سلمه(هند دختر ابواميه  -6

حالت فرار به حبشه مهـاجرت كـرد    او نخستين زني است كه به خاطر دينش به
و در همـين حـال او بيـوة    . نـه شـد  و نخستين زني است كه هجرت كرد و وارد مدي

پـس از  . بـود  يدي شجاع و از پيشگامان اسالم بـه نـام عبـداهللا بـن عبـد اسـد      شه
سال بـود بـاقي مانـد كـه دو پسـر و دو       65اش كه سن وي نزديك  شهادت او بيوه

  .ين كه پناهگاه و ياوري داشته باشددختر كوچك داشت بدون ا
ش را و خواسـتگاري كـرد تـا چهـار بچـة يتـيم      نزد او آمد و از ا رسول خدا 

به شهيد شجاع وفادار باشد و بـه فرزنـدان يتـيم او مهربـاني      سرپرستي كند و نسبت
من زني پير هستم و مادر چند : در ابتداي امر عذر خواست و گفت لهند. كند

  .خت حسود هستمباشم و س يتيم مي

                                           
  ).316/  4(، ابن حجر، بةفي تمييز الصحا بةاإلصا -)1(
  ).217/  2(سيره ابن هشام،  -)2(
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  :به او فرمود حضرت 
اما حسادت را  –در بارة سن مشكلي نيست  –اما سن تو كه من از تو بزرگترم «

  .»باشد كه بر عهدة خدا و رسولش ميبرد، و يتيمانت را هم  كه خداوند از بين مي
بـه   موافقـت كـرد و پيـامبر     با ازدواج بـا نبـي    لو اينچنين بود كه هند

  .پدري نكنند ها احساس بي تا آن ،او همت گماشت تربيت يتيمان
و اين حكمت پنهان در پس اين ازدواج با زني پرسن و سال داراي چهـار يتـيم   

  .نهفته بود
  لحشزينب دختر ج -7

ــدا   ــول خـ ــة رسـ ــر عمـ ــدا   او دختـ ــول خـ ــود و رسـ ــه ازدواج  بـ او را بـ
همـانطور   .درآورد معروف به زيد بن محمـد  اش زيد بن حارثه فرزندخوانده

  :آمده است او گفت بكه در صحيحين از عبداهللا بن عمر
ناميديم، تا  مي بود و ما او را زيد بن محمد زيد بن حارثه مولي رسول خدا «

öΝèδθ ﴿ .اي در قرآن نازل شد آن كه در اين باره آيه ãã ÷Š$# öΝÎγ Í←!$ t/Kψ uθ èδ äÝ|¡ø% r& y‰ΖÏã 

«!$# 4 β Î* sù öΝ©9 (#þθ ßϑ n= ÷è s? öΝèδ u™!$ t/#u™ öΝà6çΡ≡uθ ÷zÎ* sù ’ Îû È⎦⎪Ïe$!$# öΝä3‹Ï9≡uθ tΒ uρ 4 }§øŠs9uρ öΝà6ø‹n= tæ 

Óy$ uΖã_ !$ yϑ‹Ïù Οè?ù'sÜ÷zr& ⎯Ïμ Î/ ⎯Å3≈ s9uρ $ ¨Β ôNy‰£ϑ yè s? öΝä3ç/θ è= è% 4 tβ%Ÿ2 uρ ª!$# #Y‘θ àxî 

$ ¸ϑŠ Ïm§‘ ∩∈∪﴾ )آنان را به پدرانشان نسبت دهيد كه اين كار نزد « .)5: ابزحاأل
شناختيد، پس  و اگر پدرانشان را نمي. است) كار(ترين  پروردگار راست

هايي كه به  ي انتساب و بر شما درباره. برادران ديني و آزادگان شما هستند
ي دل  هايي كه با قصد و اراده ايد، گناهي نيست؛ ولي انتساب اشتباه انجام داده

  .)1(»ي مهربان است و اهللا آمرزنده. انجام دهيد، گناه است
  .)2(»تو زيد بن حارثه بن شرحبيل هستي: فرمود مبر پس پيا

                                           
  ).5/ احزاب ( -)1(
öΝèδθãã÷Š﴿: بخاري در تفسير آورده است باب قول خداونـد تعـالي   -)2( $# öΝÎγÍ← !$ t/Kψ﴾ ،)6  /22 ( و

  /. 2425/ ، شماره مسلم در فضائل صحابه باب فضائل زيد بن حارثه
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ماننـد پسـر    ،نظام فرزندخواندگي از زمان جاهليت مرسوم بـود و فرزندخوانـده  
رفت؛ حتي در مسايلي مانند حرمت ازدواج  حقيقي انسان در تمام امور به شمار مي

  .وارث و غيره
به  د، زيدبه اختالف كشي بهنگامي كه رابطة ازدواج ميان زينب و زيد

از اين رابطة بد زنش شكايت كرد و تمايلش را به طالق نشان داد،  رسول خدا 
بر تو واجب «: او را از طالق منع فرمود و چنين نصيحت كرد اما رسول خدا 

هم چنين كرد، ولي اختالف ميان  زيد. »است كه از همسرت نگهداري كني
ها به حدي گشت كه طاق  شويي آنبازهم بيشتر شد، تا آن كه زندگي زنا ،دو آن

شايد در آن زمان ارادة خداوند جل شأنه به . نداشتند پس زيد، زينب را طالق داد
سرنوشتي بود كه مهر ابطال بر نظام فرزندخواندگي بزند و اين بدعت جاهلي را 

 ،امر كرد كه با زينب ازدواج كند نابود سازد، خداوند سبحان و تعالي به رسول 
هاي مردم بيفتد؛  از اين كه اين ازدواج بر سر زبان اين كه رسول خدابا وجود 

پس خداوند تعالي . محمد با زن پسرش ازدواج كرد: بيم داشت كه مردم بگويند
ø©ý﴿ :فرمود øƒrBuρ }̈ $ ¨Ζ9$# ª!$#uρ ‘,ymr& β r& çμ9t±øƒrB ( $£ϑ n= sù 4©|Ós% Ó‰÷ƒ y— $ pκ÷]ÏiΒ #\sÛuρ 

$ yγ s3≈ oΨ ô_¨ρ y— ö’ s5Ï9 Ÿω tβθä3tƒ ’ n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ól tym þ’ Îû Æl≡uρ ø— r& öΝÎγ Í← !$ u‹Ïã÷Šr& #sŒÎ) (#öθ ŸÒ s% 

£⎯åκ÷]ÏΒ #\sÛuρ 4 šχ% x.uρ ãøΒ r& «!$# Zωθ ãèøtΒ﴾ )37: حزاباأل(.  

  و تو از مخالفت و سرزنش خلق ترسيدي و از خدا سزاوارتر بود بترسي پس « 
او را به نكاح تو ) طالقش دادو (چون زيد از آن زن كام دل گرفت  ،ما هم

ها كامياب  درآورديم تا بعد از اين مؤمنان در نكاح زنان پسرخواندة خود كه از آن
  .)1(»شدند بر خويش حرَج و گناهي نپندارند و فرمان خداي به انجام رسيد

اش  بـا دختـر عمـه    اين حكمتي است كه در پشـت ايـن ازدواج رسـول خـدا    
به خاطر اين كه مغرضان دشمن اسـالم بـه ايـن    است، اما  لزينب دختر جحش

بايست كه بيشـتر بـر آن دقـت كنـيم تـا بتـوانيم        بناچار مي ،امر زياد توجه كرده اند

                                           
  ).37/ احزاب ( -)1(
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هـا را كـه بـر روايـات ضـعيف و كـذاب        ها و افتراها و سوء اسـتفاده آن  ميزان كينه
  .ها را بيابيم استوار شده بفهميم و بتوانيم اهداف ويرانگر و زشت آن

  :نويسد مي»  محمد ةحيا«حسنين هيكل در كتاب  محمد
هـاي   را خاورشناسان و مبلغان مسيحي در پرده لداستان زينب دختر جحش

خيال و رؤيا قرار داده اند و اين داستان را به شـكل عاشـقانه و دلـدادگي درآورده    
كـه او مثـال كامـل ايمـان      ،است به حكم تاريخ اين ازدواج از مفاخر محمد. اند
كامـل   ،ايمـان مـرد  « معناي اين حديث در بارة ايشان مطابقت دارد كه باشد، و مي
بدارد براي برادرش هـم دوسـت   شود، تا اين كه آنچه را براي خودش دوست  نمي
 شريعتي را وضـع نمـود كـه    باشند، خداوند خودشان اول الگو مي ايشانو  .»بدارد
سـازند و   هلي را نـابود مـي  عادات و برخي الگوهاي بـد جـا  ، با عمل به آن پيامبر

مذهب جديدي كه خداوند بـراي رحمـت بـر جهانيـان فـرو فرسـتاده آن را ثابـت        
زينـب  . گفتـه شـده از اسـاس باطـل اسـت      لاي كه در بارة زينب كند، قصه مي

بـود و بـا    دختـر عبـدالمطلب عمـة رسـول خـدا       ميمةدختر أ لدختر جحش
نسـبت بـه    لليـل زينـب  كمك و عنايت ايشان بزرگ شده بـود، و بـه همـين د   

بـه خـوبي    در مقابل دختر يا خواهر كوچكتر ايشان بود و حضرت رسول خدا
هايي هست يا نه، و همچنـين   دانست كه در وجود او چه فتنه شناخت و مي او را مي

بـود و از   لقبل از ازدواج زينـب بـا زيـد بـوده و حضـرت شـاهد رشـد زينـب        
كـرد، و بـاالخره هـم او را بـراي      يكوچكي تا نوجواني و جـواني بـه او محبـت مـ    

شـود كـه    وقتي اين مطلب را دانستي معلوم مـي . خواستگاري كرد مواليش زيد
گذشته است ادعايي بيش نيسـت كـه     هايي كه در خانه زيد و قصه آن خياالت

هـم در خانـه نبـود و زيبـائي      گذشـت و زيـد   لاز كنار خانه زينـب  پيامبر
هــا را  ســتايش خــدايي را كــه قلــب: و فرمــوداو را بــه شــگفتي آورد،  لزينــب

پوششي  ،زماني كه در خانه زيد را گشود سازد، يا اين كه حضرت دگرگون مي
 لبـود بـه خـاطر هـوس ناديـده انگاشـت، و زينـب        لرا كه در اتـاق زينـب  

پس قلبش دگرگـون شـد   » ابراي متراكم بود«لباسش را بر صورتش كشيد و انگار 
زينـب دختـر خزيمـه و ام سـلمه را فرامـوش كـرد و       و سوده و عايشـه و حفصـه و   

مـن نسـبت بـه    : گفـت  اي را كـه عايشـه مـي    خديجه را هم حتي از ياد برد، خديجه
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از  حسادت آنچنـاني نداشـتم، مگـر هرگـاه كـه پيـامبر       هيچيك از زنان پيامبر
حــاال قلــب ايــن پيــامبر از عشــق زينــب لبريــز شــده بــود و . كــرد خديجــه يــاد مــي

ــه  مــي ــراي خــودش    خواســت ب ــد، ب ــد خواســتگاري كن ــراي زي جــاي ايــن كــه ب
هـا   كـه آن  لو زينـب  اين تصويري است از رابطـة محمـد  . خواستگاري كند

و اين قصة خيالي كه روايـت كـرده انـد بـر هـيچ اسـاس و       . براي ما رسم كرده اند
  .باشد اي از حقيقت استوار نمي پايه

از دختر  كند كه محمد چه چيزي را تاريخ ثبت كرده است؟ تاريخ ثابت مي
، عبداهللا بن لبرادر زينب. اش زينب براي مواليش زيد خواستگاري كرد عمه

از اين كه خواهرش كه قريشي هاشمي بود، با غيره ازدواج كند  جحش
بود و اكنون بايد زيردست  صاباداشت و از آن باالتر او دختر عمة رسول خدا

 س آزاد كرده و به محمدآن را خريده، سپ لاي باشد كه خديجه بنده
و واقعاً هم نزد بسياري . دانست مي لبخشيده و اين را ننگ بزرگي براي زينب

دختران اشراف با بردگان حتي اگر آزاد . شد ها ننگ بزرگي تلقي مي از عرب
خواست بدين وسيله برخي از  مي كردند، اما محمد شده باشند، ازدواج نمي

هاي جاهلي استوار بود، از ميان ببرد و  ر عصبيتتصوراتي كه در وجود مردم بناب
ö¨βÎ) ö/ä3tΒ﴿ .مردم بفهمند كه عرب بر عجم جز به تقوي برتري ندارد tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# 

öΝä39s)ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ⎧ Î= tã ×Î7yz ﴾  )ترين شما نزد پروردگار با  گرامي .)13: الحجرات
او اعتقاد نداشت كه زني جز  .»تهمانا اهللا داناي آگاه اس.تقواترين شما است

اش  دختر عمه لاش از اين كار ناخشنود باشد، پس زينب دختر جحش خانواده
هاي عرب را بدوش كشد، و عادات جاهلي را بدينوسيله نابود  بايد خروج از سنت

. گويند و شنيدن آن سخت بود كند و در معرض سخناني قرار گيرد كه مردم مي
است كه به فرزنديش گرفته، كسي است كه به حكم بردة او كسي  اما زيد

باشد كه بايد همچون ديگر  عادات و الگوهاي عرب، صاحب حقوقي مي
ازدواج  لاو كسي است كه با زينب. فرزندانش به طور مساوي به ارث برد

كند، و لذا آمادة فداكاري است كه شارع حكيم در بارة كساني كه فرزند  مي
بر اين كه   پندارند، آماده نموده است و محمد مي ها را پسران خود خوانده
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قبول كند شروع به اصرار كرد و از زينب و برادرش عبداهللا بن جحش  لزينب
تا آن كه گفتار خداوند تعالي در . خواست تا زيد را به عنوان شوهر زينب بپذيرند

$ ﴿ اين باره نازل شد كه tΒ uρ tβ% x. 9⎯ÏΒ ÷σßϑÏ9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ) ©|Ós% ª!$# ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ #·øΒ r& β r& 

tβθ ä3tƒ ãΝßγ s9 äοuzÏƒø: $# ô⎯ÏΒ öΝÏδ ÌøΒ r& 3 ⎯tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù ¨≅ |Ê Wξ≈n= |Ê $ YΖ Î7•Β﴾  
بر هيچ مرد و زن مؤمن در كاري كه خدا و رسولش حكم كنند « .)36: حزابألا(

هركس نافرماني خدا و رسولش و ) كه رأي خالفي اظهار كنند(نيست  اختياري
  .»كند دانسته به گمراهي سختي افتاده است

پس از نزول اين آيه  بديگر جايي براي مخالفت عبداهللا و خواهرش زينب
. ما راضي هستيم!  اي رسول خدا: گفتند ،باقي نماند، جز آن كه فقط اطاعت كنند

پيش او فرسـتاد،   را گرفت و لاز او مهر زينب بعد از اين كه پيامبر و زيد
كرد و بـا او بـه    از همسرش اطاعت نمي لاما زينب ،ازدواج كرد لبا زينب

هـم كـرد و بـر او بـه      كـردن زيـد   حتي شروع به اذيت ،نمود مالطفت رفتار نمي
اينگونه رفتـار در بـارة يـك    . كرد فروخت و فكر مي واسطة اصل و نسبش فخر مي

  .برده گناهي ندارد
با او شـكايت كـرد و از    لاز بدرفتاري زينب ،بار يك به پيامبر و زيد

به او جواب داد، از زنت حفاظـت كـن    او بار ديگر اجازة طالق خواست، پيامبر
و  لطاقت معاشرت با زينب اما زيد. كه بر تو واجب است و تقوي پيشه كن

  .اين كه مدت طوالني زينب از او دوري گزيند، نداشت پس او را طالق داد
يم خواسته بود كه اين عادت عرب را كه به آن اعتقاد داشتند و شارع حك
ها  دانستند و آن هاي خود مي هايشان را به مانند بچه ها فرزندخوانده باطل سازد، آن

ها تمام حقوقي را كه براي پسر خود  كردند، و آن را به نسب خودشان منتقل مي
اين فرزندخواندگي را حتي  دادند و احكام گرفتند به پسرخوانده نيز مي در نظر مي
بايست تنها براي  در حالي كه مي. كردند بردن و حرمت نسب هم اجرا مي در ارث

پس . گرفتند فرزندخوانده و پسرخوانده حق موال و برادر ديني را در نظر مي
$ö﴿ كه :خداوند تعالي نازل فرمود tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ öΝä.u™ !$ uŠ Ïã÷Š r& öΝä.u™ !$ oΨö/ r& 4 öΝä3 Ï9≡sŒ Νä3 ä9 öθs% 

öΝä3 Ïδ≡uθøù r'Î/ ( ª!$# uρ ãΑθà)tƒ ¨, ysø9 $# uθèδuρ “Ï‰ôγtƒ Ÿ≅‹Î6¡¡9     .)4  :حزاباأل(  ﴾#$
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اين گفتار شما ، اده استدو پسر ديگري را كه فرزند بخوانيد پسر شما قرار ن«
گويد و شما را به حقيقت راهنمائي  سخن مي ،واقع است و خدا حق زباني و بي

مسر شخص كه براي مدعي جايز است كه با ه، استو معني آن اين . »كند مي
ادعاكننده ازدواج كند و براي صاحب فرزندخوانده جايز است كه با همسر فرزند 

شود راهي بر اين كه اين امر را به اجرا  اش ازدواج كند، اما چطور مي خوانده
تواند اين كار را صورت دهد و  گذاشت، پيدا كرد؟ و چه كسي از عرب مي

اش و با  با نيروي اراده خود محمد هاي گذشته را نقض كند؟ تنها نسلالگوها 
درك عميقش از حكمت خداوندي، خودش را در اجراي اين حكم مناسب 

چنين  در ذهن محمد . با او ازدواج كند لتا بعد از طالق زينب ،يافت
زدن اين عادت قديمي و  به همكه مردم ممكن است در باره  ،خطور كرد

 :اعراب، چيزي بگويند، همان چيزي كه خداوند اراده كرده و فرمود در، راد ريشه
﴿ ’ Å∀øƒ éBuρ ’ Îû šÅ¡øtΡ $ tΒ ª!$# ÏμƒÏ‰ö7 ãΒ ©ý øƒ rBuρ }̈ $ ¨Ζ9 $# ª!$# uρ ‘, ymr& β r& çμ9t±øƒ rB﴾ )حزاباأل :

داشتي خدا آشكار ساخت و تو از مخالفت  و آنچه در دل پنهان مي« .)37
در مورد  اما محمد. »ا سزاوارتر بود بترسيوسرزنش خلق ترسيدي و از خد

آنچه خداوند به او امر كرده الگو بود و بر گردن او بود كه پيام خدا را به مردم 
بگويند،  پس از آنچه كه مردم در بارة ازدواج او با زن مواليش زيد برساند،

ترسد و ترس از مردم نسبت به خوف از اجراي دستور خداوند، چيزي به  نمي
اي در بارة حقوق مقرر  تا نمونه ،ازدواج كرد لآمد و او با زينب اب نميحس

و در آن . شده در بارة فرزندخوانده و پسرخوانده كه خداوند باطل كرده بود باشد
$﴿ :فرمودند داوند اين گفتار را نازلباره خ £ϑ n= sù 4©|Ós% Ó‰÷ƒ y— $ pκ÷]ÏiΒ #\sÛuρ $ yγ s3≈ oΨô_¨ρ y— 

ö’ s5Ï9 Ÿω tβθ ä3tƒ ’ n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ól tym þ’Îû Æl≡uρ ø— r& öΝÎγ Í←!$ u‹Ïã ÷Šr& #sŒÎ) (#öθŸÒ s% £⎯åκ÷]ÏΒ #\sÛuρ 4 

šχ% x.uρ ãøΒ r& «!$# Zωθ ãèøtΒ ∩⊂∠∪﴾  )37: حزاباأل(.   
) و طالقش داد(چون زيد از آن زن كام دل گرفت ) بدين غرض(پس ما هم «

در نكـاح زنـان پسـرخواندة خـود     او را به نكاح تو درآورديم تا بعد از اين مؤمنان 
رَج و گنـاهي مپندارنـد و    ) و طالق دادند(ها كامياب شدند  كه از آن بر خويش حـ

  .»فرمان خداي به انجام رسيد
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. درست اسـت  لبا زينب دختر جحش  اين روايت در بارة ازدواج محمد
ديــده بــود،  ا قبــل از ازدواج بــا زيــدو حضــرت، زينــب ر. اش بــود او دختــر عمــه

ــي ــود كــه زينــب   م ــدر زيباســت و او ب ــد لدانســت كــه او چق ــراي زي  را ب
هم ديده بـود،   را بعد از ازدواجش با زيد لخواستگاري كرده بود، و زينب

چون تا آن زمان هنوز حجاب رايج نبود، از طرفي خويشاوند بود و از طرف ديگر 
 لباز رفتـار زينـ   بود، همچنين هر وقت زيد) زيد(زن پسرخواندة پيامبر 

توصـيه   لاو را به رعايت حال زينب  حضرت ،كرد شكايت مي نزد پيامبر
و اين احكام همگي نازل شد و اين آيات تأكيد كردند بر اين كه حاصـل  . كرد مي

بـا او پـس از آن    دادنـش منجـر بـه ازدواج محمـد     ازدواج زيد با زينب و طـالق 
بـرد و حقـوق    شرافتي باال ميخواهد شد، احكامي كه برده را به مقام فرد آزاد و با 

كنـد و جـايي بـراي     سازد و عمالً اين مسـئله را حـل مـي    پسرخواندگي را باطل مي
هـاي   گذارد، آيا بعد از اين جايي براي تكرار داسـتان  شبهه و تأويل بعد از آن نمي

  ماند؟ خاورشناسان و مبلغان مسيحي، باقي مي
نس و اين قصه را افرادي مانند موير، ارفنگ، اشپر نجم و المـر م1(نگر، قَيل و د( 

مطالبي نوشته اند و اين قصـه   اينان كه در بارة زندگي محمد كند، و غيره رد مي
  .گاهي به قصد تبليغ آشكار و گاهي تبليغي به نام علم، است

هـاي صـليبي در    اين دشمني نسبت به اسالم است كـه از قـديم از زمـان جنـگ    
نويسـند و   براي همين است كه هرچه بخواهند مـي  ها ريشه دوانده بود، و وجود آن
 لمخصوصاً با زينب دختر جحش ها در راستاي امر ازدواج پيامبر اين غرض

تـرين روايـات    كنند و به جستجوي ضـعيف  باشد، لذا متون تاريخي را پنهان مي مي
  .)2(دهند نسبت مي خواهند به حضرت پردازند با نيرنگ آنچه مي در اين باره مي

  
  

                                           
اهدافي اسـتعماري   اين افراد مستشرقاني هستند كه معموالً با ديدي خصمانه و مغرضانه و با -)1(

نجيـب العقيقـي   » المستشرقون«به بحث در بارة اسالم پرداخته اند براي اطالع بيشتر به كتاب 
  )م. (مراجعه فرماييد

  .326 – 322از محمد حسنين هيكل، ص  بنگريد به كتاب زندگي محمد -)2(
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  لجويريه دختر حارث -8
بود كـه در روز مريسـيع    و او بيوة دشمن اسالم و بدترين دشمن رسول خدا 

در دست مسلمانان اسير شد،  لدر خالل غزوة بني مصطلق كشته شد و جويريه
قرار بر ايـن گذاشـت كـه     لبود، پس ثابت با جويريه او سهم ثابت بن قيس

آمـد و از   ايـن هنگـام او نـزد رسـول     در برابر نه سال كار سخت، آزاد كند، در 
  .ايشان براي رهاييش كمك خواست

حارث بن ضرار راهزن و كسي  ،در بارة دختر رهبر بني مصطلق رسول خدا 
هاي بسيار كـرده بـود، انديشـه كـرد و      اش بر عليه مسلمين تهاجم كه به همراه قبيله

لــذا بــه . بــه واســطة آنچــه بــه دلــش خطــور كــرد، آرامــش يافــت  جــان پيــامبر 
خـواهي   آيا مـي : طلبيد فرمود كه در برابرش ايستاده بود و كمك مي لجويريه

خـواهم اگـر تمايـل     از تـو مـي  : و آن چيسـت؟ فرمـود  : خيري به تو برسانم؟ گفت
 رسول اهللا . ااي رسول خد ،آري: گفت لداري با من ازدواج كني؟ جويريه

  .)1(چنين كنم: فرمود
در  ،با جويريه دختر حارث اعالن شد ل خدا و هنگامي كه خبر ازدواج رسو

زمـاني كـه   . پشت اين ازدواج مبـارك، نتـايج پـر از حكمـت متعـالي آشـكار شـد       
آيـا  : آگاه شـدند، گفتنـد   از خبر ازدواج حضرت اصحاب شجاع رسول خدا 

در نهايـت اسـيران بنـي     كننـد؟  زدي ميداماد كساني شده است كه د رسول خدا
تنهـا بـا ايـن    : گويـد  مـي  لعايشـه . داشتند آزاد ساختند مصطلق را كه نزد خود

زاد شـدند و مـن   حدود صد نفر از بني مصـطلق آ ، لو جويريه ازدواج پيامبر
  .)2(ام تر براي قومش نديده زني را از او پربركت
شـان و احسـاني    بعد از رهايي اسيران ،يعني بني مصطلق لو اما قوم جويريه

و مسـلمانان اسـالم آوردنـد و از     رسـول خـدا   هـا شـده بـود از جانـب      كه به آن
ورزيدن نسبت به مسلمانان دسـت برداشـتند و بعـد از ايـن در مقابـل دشـمنان        كينه

  .اسالم، ياوري براي مسلمانان شدند

                                           
  .99منبع سابق، ص  -)1(
  .100همان منبع، ص  -)2(
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 و براي هر صاحب خردي هدفي ديگر از اهداف تعدد همسران رسول خـدا  
ن يـاران ايـن دعـوت    شود كه جز براي نيرومنـدي مسـلمانان و زيادشـد    آشكار مي

  .چيزي ديگر نبود
  لام حبيبه دختر ابي سفيان -9

آوردنشان مجبور بـه مهـاجرت    او بيوة عبيداهللا بن جحش بود كه به خاطر اسالم
به حبشه شده بودند، و در بالد غربت شوهرش مسيحي شد و از اسالم بازگشـت و  

. ثابت قدم ماند چيزي نگذشت كه در حبشه از دنيا رفت؛ ولي او همچنان بر دينش
دادن سرپرست و مددكار  هايي كه به خاطر از دست ها و دشواري او به رغم سختي

  .داشت، از آنجا هجرت كرد
ود كه چه كند؟ اگر سوي پدر و مادرش به مكـه بـاز   در حيرت ب لام حبيبه

بودند و نتيجه آن معلوم بود، زيرا  ها از بدترين دشمنان رسول خدا  گشت آن مي
تـا او را بـه كفـر و بازگشـت از ديـن وادار كننـد؟ و        ،گرفتند ر او سخت ميبسيار ب

و اگـر  . كردند كه طاقـت آن را نداشـت   گرنه او را به شديدترين وجهي عذاب مي
  .كرد رفت چه كسي آنجا از او سرپرستي و نگهداري مي به مدينة منوره مي

آگـاه شـد و   ،از احوال ايـن زن مـؤمن انـدوهگين     در اين هنگام رسول خدا 
سپس به نجاشـي  . دوست داشت به خاطر صبر و ثابت قدميش او را سرپرستي كند

از ل كنـد، وقتـي ام حبيبـه    جتـزوي  تا وي را به حضرت ،پادشاه حبشه نوشت
از سـرزمين   لو ام حبيبـه  ه شد بسيار شاد گشـت و موافقـت نمـود   اين خبر آگا

ازدواج  با رسـول خـدا   حبشه به مدينه منوره رفت تا در سن سي و هفت سالگي 
  .كند

بينيم كه در وراي اين ازدواج زني مؤمن و صابر و با عفت كه به خـاطر   و ما مي
برد، مورد كرامت قرار گرفت و باعث شد تا قومش بنـي   دينش در اندوه به سر مي
  .شان نرم گردد قلوب ،اميه به خاطر اين مسئله

  ل دختر حي بن اخطب صفيه -10
شدن همسرش در  كه پس از كشته ،قريظه حي بن اخطب بوداو دختر رهبر بني 

: به او فرمود آمد حضرت جنگ خيبر اسير شد و هنگامي كه نزد رسول خدا 
 لتر بود تا آن كه خدا او را كشت، صفيه پدرت از همگان نسبت به من دشمن«
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Ÿω ﴿4 :فرمايد همانا خداوند در كتابش مي! رسول خدا اي: گفت uρ â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 

3“t÷zé&﴾ )و هيچ نفسي بار گناه ديگري را بر دوش نگيرد«. )164 :نعاماأل« .
انتخاب آزاد هستي، اگر اسالم را انتخاب كني من تو را  در: به او فرمود پيامبر

تا به سوي قومت  ،كنم و اگر يهودي بماني شايد كه تو را آزاد سازم سرپرستي مي
دا دلم هواي اسالم را كرده است و به تو اي رسول خ: گفت لبروي، صفيه

ايمان آوردم قبل از اين كه مرا بخواني، اصرار داشتم كه نزد تو بيايم و من 
خواهم يهودي بمانم، نه پدري دارم و نه برادري، مرا بر انتخاب كفر و يا  نمي

اسالم آزاد گذاشي، خدا و رسولش براي من محبوبتر است تا بندگي و اين كه به 
و مهريه او را . او را براي خود برگزيد پس رسول خدا . قومم بازگردمسوي 

  .»آزاديش قرار داد
پي ببرد، در اين بـاره   لبا صفيه اگر كسي به حكمت ازدواج رسول خدا 

به او نيكي كرد و وي را كرامت بخشيد تا  يابد كه رسول  حكمت بزرگي را مي
ش تـرجيح داد، بـا ايـن كـه ممكـن بـود       ا را بـر اقـوام و خـانواده    جايي كه پيامبر

بينيم بسياري از يهود بعـد   اش بازگردد، و در اين باره ما مي نزد خانواده لصفيه
  .اسالم آوردند ،از اين ازدواج مبارك

  لميمونه دختر حارث -11
با او ازدواج  صاو بيوة ابارهم بن عبدالعزي بود و آخرين زني است كه پيامبر

القضاء واقع شد، انجـام   ةال هفت هجري در سالي كه عمركرد و اين ازدواج در س
هـا بـه سـمت اسـالم      و با اين ازدواج، در دل قبائل بسياري الفت افتاد و آن. گرفت

  .رغبت نشان دادند و اين خوشي ميان بني هاشم و بني مخزوم را آشتي داد
را به عرض رسانديم، اهداف متعـالي   هاي حضرت  اكنون كه دالئل ازدواج

ين تعدد زوجات را دانستيم و اكنون دوست داريم كـه ايـن اهـداف و مصـالح را     ا
  .خالصه كنيم تا اين نكات به كمك خداوند متعال بهتر فهميده شود

مصالح آموزشي، مقصود انتشار امر آموزش ميان زنان است، مخصوصـاً در   -1
شرم  رسول خدا از  ،زيرا بسياري از زنان. باشد ها مي به آن بارة اموري كه متعلق
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داشتند تا احكامي چون زناشويي و مسائل حـيض و نفـاس و جنابـت و طهـارت و     
  .غيره را بپرسند

كـردن عـادت فرزندخوانـدگي كـه در جاهليـت       مصالح قانوني، مانند باطل -2
و مشاركت در روايت حديث كه . مرسوم بود و مسأله برادري كه در جاهليت بود

روايـت كـرده انـد، بـيش از      احاديثي كه زنان پيامبر راويان آورده اند كه تعداد 
  .سه هزار حديث است

مصالح اجتماعي، مقصود از آن اين است كه روابـط دوسـتانه ميـان رسـول      -3
  .يافت و يارانش به وسيلة اين خويشاوندي مبارك، استحكام مي خدا 
هـا باعـث جـذب سـران قبايـل و اطاعـت از        مصالح سياسي كه ايـن ازدواج  -4

  .شد ها به اسالم مي گرايش آن
ــا  مــي هــا، حضــرت رســول   مصــالح انســاني، در ايــن ازدواج  -5 توانســت ب

شان مرده بودنـد، برسـد و    فداكاري آشكار خود به سرپرستي پيرزناني كه شوهران
داشـتند يـاوري باشـد و    برايشان باقي نمانده بود و كمـي   گاهي ها كه تكيه  براي آن

  .پرستي كندشان را سر هاي يتيم بچه
ايشـان   ،بـا زنـانش   هاي زناشـوئي رسـول    مصالح تربيتي، در اين معاشرت -6

 ،در تمـام مـوارد   الگوي نيكو و مثل كاملي براي مردان و زنان شـدند، حضـرت  
كردن در شب و نفقـه و   بردن و بيتوته مانند بهره ،كرد ها رعايت مي عدل را ميان آن

نطور محبت و مدارا و پنـدهاي نيكـودادن بـه    ها و همي احتماالً خشم و غيرت بر آن
  .ها آن

ورزان و خاورشناسان چه نظري در بارة تعـدد   زنندگان و غرض و اكنون تهمت
ها براي رسيدن بـه   كنند كه اين ازدواج و آيا گمان مي... دارند؟ زوجات رسول 

يت ها نها يا اين كه اين ازدواج... ها و شهوات جنسي است؟ اعمال زشت، زناكاري
  ...ش و فداكاري و كرامت انساني است؟بخش
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  طالق در اسالم
انصـاف ماننـد تعـدد زوجـات      طالق را آنگونه كه خاورشناسـان مغـرض و بـي   

ــد، امــري مــي  ــه دنبــال دارد و    پنداشــته ان ــان مســلمان تبــاهي ب ــراي زن داننــد كــه ب
 بـودن  همچنـين پنداشـته انـد كـه مبـاح     . دهد هاي جنسي مردان را پاسخ مي خواسته

  .)1(اي براي اعمال زور و ظلم و استبداد به زنان است وسيله ،طالق در اسالم
به همين دليل بر ما الزم است كه كالمي كوتـاه در بـارة طـالق در اسـالم بيـان      

هاي باطـل   كنيم و به بحث در بارة حكمت جواز طالق در اسالم بپردازيم و تهمت
شوهر در مواقعي معين مصلحتي جز ها را رد كنيم؛ زيرا كه براي هر دوي زن و  آن

گـذاري   گرايي است كه نظامش را بر اين اساس پايـه  اسالم دين واقع. طالق نيست
ها و اميال، ضعف و نقض است و داراي عواطف و  نموده كه آدمي داراي گرايش

  .كشاند كه نياز به راه حل دارد احساسات است كه او را به ضرورياتي مي
آگاه و بينا كه اموري را كه مـردم در بـارة خودشـان     و قسم به خداي سبحان و

خواهد كه روابط زناشويي را مانند بند و زنداني قرار دهد  داند و نمي دانند، مي نمي
كه راهي براي رهايي از آن نباشد، اگرچه كه زنـدگي زناشـويي بـه جهنمـي بـدل      

  .ها گردد طاقتي آن ها، باعث بي ها يا هردوي آن شود كه بدرفتاري يكي از آن
زده  اسالم نسبت به رابطة مقدس زناشويي شتاب: گويد مي /سيد قطب 

بلكه با . تا آن را براي بار نخست و اولين اختالف از بين ببرد ،رد نكرده استوبرخ
كند كه بعد از تالش و  بخشد و آن را رها نمي اين رابطه را استحكام مي ،قدرت

$°èδρçÅ⎯£﴿ دهد كه ا مياسالم به مردان ند. نااميدي گسسته شود tã uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 

β Î* sù £⎯èδθßϑ çF÷δ Ìx. #©|¤yè sù βr& (#θ èδtõ3s? $ \↔ø‹x© Ÿ≅ yèøgs† uρ ª!$# ÏμŠÏù #Zöyz #ZÏWŸ2﴾  )النساء :
رفتار باشيد چنانكه دلپسند شما  ها در زندگي باانصاف و خوش و با آن«. )19

چيزها كه ناپسند شما است و حال آن كه بسا ) اظهار كراهيت نكنيد كه(نباشند 
   .»خدا خير بسياري برايشان مقرر داشته است

                                           
از استاد ) مفتريات علي االسالم(رورت و مصلحت طالق از كتاب مراجعه كنيد به بحث ض -)1(

  .123احمد محمد جمال، ص 
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توصيه اسالم به زن و شوهر مدارا و صبر است، زماني كه بينشان اختالفاتي رخ 
β ﴿ كنـد  اي را باز مـي  ها راه تازه دهد و خداوند براي آن مي Î* sù £⎯èδθ ßϑ çF÷δ Ìx. #©|¤yè sù 

β r& (#θ èδ tõ3s? $ \↔ø‹x© Ÿ≅ yè øgs† uρ ª!$# ÏμŠ Ïù #Zöyz #ZÏWŸ2﴾  ) ــا كــه  «. )19: النســاء بســا چيزه
   كـه  .»بسياري بر ايشان مقرر داشته اسـت  ناپسند شما است و حال آن كه خدا خير

ها كراهيت دارند، خيري  اسالم به مردان توصيه كرده كه در وجود زناني كه از آن
دارد، و بـراي مـردان جـايز     ا محفوظ مـي ها ر و خداوند اعمال خير آن. نهفته است

ها شايسته نيسـت كـه آن را دسـتاويز     اعتنا باشند، و براي آن نيست كه به اين امر بي
و اين دستور براي مردان چيزي نيست جز آن كه احساسـات وجـداني   ! قرار بدهند
هـا و ناخوشـايندهاي ايشـان را     كند تـا كراهـت   كند و سعي مي پذير مي را  انعطاف

  .وش سازدخام
انجامد، طالق  هرگاه عشق و محبت زوجين به نافرماني و نفرت ميان آن دو مي

اولين چارة پيشنهادي اسالم نيست، بلكه به ناچار بايد براي اين مشكل ديگران 
كنند توفيق  و اسالم هم نيكوكاراني را كه به حل اين اختالف اقدام مي. اقدام كنند

β÷﴿ :دهد مي Î)uρ óΟçFøÅz s−$ s)Ï© $ uΚ ÍκÈ]÷ t/ (#θ èWyè ö/$$ sù $ Vϑ s3ym ô⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î#÷δ r& $Vϑ s3ymuρ ô⎯ÏiΒ !$ yγ Î= ÷δ r& 

β Î) !#y‰ƒ Ìãƒ $ [s≈ n= ô¹Î) È,Ïjùuθ ãƒ ª!$# !$ yϑ åκs]øŠt/ 3 ¨β Î) ©!$# tβ%x. $ ¸ϑŠ Î= tã #ZÎ7yz﴾  )35: النساء(.   
يد پديد آ) زن و شوهر(ها  چنانچه بيم آن داريد كه نزاع و خالف سخت بين آن«

از طرف كسان مرد و كسان زن داوري برگزينيد اگر ارادة اصالح داشته باشند 
 .»خدا ايشان را بر آن توفيق بخشد كه بر همه چيز دانا و از همة اسرار آگاه است

﴿ÈβÎ)uρ îοr&zöΔ $# ôMsù% s{ .⎯ÏΒ $ yγ Î= ÷èt/ #·—θ à±çΡ ÷ρ r& $ ZÊ#{ôã Î) Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ !$ yϑ Íκö n= tæ β r& $ ysÎ= óÁ ãƒ 

$ yϑ æη uΖ÷ t/ $ [sù= ß¹ 4 ßxù= Á9$#uρ ×öyz ﴾ )و اگر زني بيم آن داشت كه « .)128: النساء
شوهرش با وي بدسلوكي كند يا از او دوري گزيند باكي نيست كه هردو تن به 

   .»راه صلح و سازش بازآيند كه صلح بر هرحال بهتر از نزاع و كشمكش است
باشـد، ايـن    كار در اينجا جـدي مـي   هرگاه كه فردي براي پا در مياني پيدا نشد

ماند، و براي زن هم محـل آرامشـي نيسـت، و خـودداري      زندگي اصالً پابرجا نمي
زن و شوهر در مورد اين وضعيت يك مجازات ناموفقي است كه تالش نافرجامي 
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افزايد و حكمت در اين است كـه تسـليم    كه فشار بر شكست آن مي ،به دنبال دارد
  .)1(»...ن زندگي را پايان بخشيدها شد، و اي واقعيت

توانـد بـه امـر     اي نيست كه بيان كنيم انسان هرلحظه كـه بخواهـد نمـي    لذا چاره
روشن است كه طالق بايد در مدت پاكي زن واقع شود، و شـايد  . طالق اقدام كند
مدت ناپاكي تغيير عقيـده بدهنـد، و خداونـد ميـان دو طـرف       دنكه پس از گذران
آيـد   بعد از آن هم دورة عـده وي مـي  . دازد و طالق اتفاق نيفتددرگير را آشتي بين

ة روبعـد از آن هـم د  . الق اتفاق نيفتدكه فرصت طوالني است تا نبض بيندازد و ط
هـا بتپـد و زن و    تا نبض مودت در قلـب  ،آيد كه فرصت طوالني است عده وي مي

زناشـويي  شـدن ريسـمان    و زنـدگي را پـس از بريـده   . شوهر به سوي هم بازگردند
و مالحظة اين مطلب شايسته است كه شرع اسالم در مسئله . )2(دوباره از سر گيرند

  .)3(باشد بازگشت از طالق از نظامات ديگر جدا مي
ها تشويق اسالم بر بازگشت به ارتباط زناشويي ميان زن و شوهر اسـت   تمام اين

ميـان زن و شـوهر    خواهد زماني كه تا فرزندان از نابودي و تفرقه حفظ شوند و مي
  .ها باهم آشتي كنند فساد افتاد، آن ،به جاي مهرباني و آرامش

و  –كـه بـراي بـار اول و دوم اسـت      –يكي از انواع طالق، طالق رجعي است 
ها  اين دورة آزمون زن و مرد و فرصت فكركردن و بازگشت به اشتباهات و لغزش

گردد و ابـري از مـودت و    برميكنند و سپس زن به خانه  و پشيماني و توبه پيدا مي
  .)4(افكند ها سايه مي رحمت و آرامش در كنار فرزندان بر آن

آنطور كه قبالً ذكـر   –ها كاري از پيش نبرد زندگي زناشويي  وقتي كه اين راه
بايست  كند و به ناچار مي طاقت مي شود كه هردو را بي به جهنمي بدل مي –كردم 

سالم باشد تا عمـالً و در واقعيـت بـا آن روبـرو     ها و حقوق مفصلي در ا كه تضمين
  .باشد شوند كه در اين كتاب فرصتي براي بيان آن حقوق نمي

                                           
  .372و  371، ص »في ظالل القرآن ةاألسر«بنگريد به كتاب  -)1(
  .همان منبع -)2(
  .103نوشتة دكتر محمد علي صابوني، ص  ةبنگريد به نظام االسر -)3(
  .127مال، ص احمد محمد ج. مفتريات علي االسالم، د -)4(
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هرگاه زندگي زناشوئي به جهنمـي  ... استاد محمود شاكر در بارة اين سؤال كه 
مـا دو  : دهـد  طاقت كند، راه حل چيست؟ جواب مـي  بدل شود و زن و شوهر را بي

يا طالق كه اسـالم اجـازة آن را داده اسـت و يـا حفـظ      . راه پيش روي خود داريم
زندگي زناشويي به صورت اسمي به طوري كه هيچكدام با ديگري از نظر عاطفي 

كننـد، بلكـه هـردو در     رفتار ابداً باهم رفتار نمي و احساسي با مسائلي از قبيلِ خوش
كند و  گي ميو مرد با رفيقش زند اُفتند، ارضاي هوس و تمايالت خود به حرام مي

زنـد، و او   بندد و خود را به ندانستن مي افتد، مي زن چشم خود را بر آنچه اتفاق مي
زنـد، انگـار كـه     برد و مرد خود را به نديدن مـي  هم در آغوش دوستانش به سر مي

شـوند و   بيند، پس در آخر شب آن دو در يك خانه بـاهم جمـع مـي    چيزي را نمي
اشته اند سپري كرده اند، و اين چيزي است كـه  شب را با كسي كه بيشتر دوست د

جوامع جديد انتخاب نموده اند، و اين مسئله متـأثر از عقايـد مسـيحيان و يهوديـان     
فهمنـد كـه زن و يـا مـردي كـه       فريبكاري است كه طالق را قبـول ندارنـد، و نمـي   

 تواننـد بـاهم زنـدگي    زندگي باهم را دوست ندارند و از آن تنفر دارند، ديگر نمي
نظر مسائل عاطفي و غرائـز بـاهم    كنند، در اين حال چگونه امكان دارد كه از نقطه

  .)1(»مشاركت داشته باشند؟
دن امـر  هـايي كـه جـايزكر    هاي مسيحي و دولـت  به همين دليل است كه دولت

داننـد، دچـار اضـطراب و پريشـاني      شان مي م سرزمينطالق را مخالف عقائد و نظا
. هـا بــراي زنــدگي  صــالحيتي آن بــر فريــب و بـي  شـده انــد و خـود گــواهي اسـت   

بعـد از دو   ،اينجاست كه مجلس عوام بريتانيا با قانون جواز طالق ميان زن و شوهر
ها اگر طالق را هردو بخواهند، موافقـت كـرده اسـت كـه آن هـم       سال جدايي آن

  .هنگامي كه يكي از آن دو باهم توافق كنند. براي مدت پنج سال است
م قانون اجازة طـالق را   1954/  10/  14لمان هندوستان در تاريخ و در هند پار

  .تصويب كرد كه اين مسئله نزد برخي طوائف هند ممنوع بود

                                           
  .، استاد محمود شاكر)69/  9(تاريخ اسالم،  -)1(
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م اعتراف 1970قانوني به جواز طالق در سال در ايتاليا مجلس بزرگان به شكل 
كرد، و اين موقعي بود كه با وجود مخالفت واتيكان، آثار تحريم طـالق را لمـس   

  .ده بودندكر
ــه صـــالح او و    ــراي زن و بـ ازدواج و طـــالق در اســـالم رعايـــت عـــدالت بـ

باشـد، و مايـة كرامـت او اسـت و بـه يـاري        بخشيدن انسانيت و فطرت او مي تحقق
خداوند امروزه در بارة مسئله طالق خود بشر هم صدايش درآمده است تا قـانوني  

ن قـوانين هيچگـاه باطـل    هاي كرة زمـين جـاري شـود، ايـ     خداوند براي تمام انسان
  .شود، زيرا كه از جانب خداوند عزيز و حكيم نازل شده است نمي

و در خاتمة اين بحث مختصر در بارة طالق در اسالم، كالمـي پـاكيزه از مبلـغ    
  :كنيم نقل مي /بزرگ ديني سيد قطب

و در اين وضع نابهنجار جهاني، اسالم زن را به وسيلة روابط زناشويي بـه مقـام   «
هـايي   و ارزش و اعتبار و حقوق و ضـمانت . ي پاكي و بزرگواري رسانده استباال

كـه زنـده بـه گـور      دختـر . دهـد  مقام وي را افزايش مـي را براي زن ايجاد كرده و 
خواسـتگاري از او تنهـا بـا اجـازة خـودش صـورت       . گـردد  شود و خـوار نمـي   نمي
همسـرش هـم بايـد    ). دكه البته آن دختر بايد با كره و شوهر نكـرده باشـ  (گيرد  مي

هـاي شـرعي موافقـت دارد، زنـي      نسبت به او حقوقي را رعايت كند كه با ضمانت
  .هم كه طالق گرفته داراي حقوق مفصلي در شرع اسالم است

ها را وضع كرده است، نه به اين خاطر كه زنـان شـبه جزيـره در     اسالم همه اين
آن روزگـار بـه آزار زنـان    آن روزگار احساس ناخوشايندي داشتند و يا مردان در 

ن عرب يا اتحـاد جهـاني بـود، و نـه از     زنا پرداختند، نه از اين كه در آنجا اتحاد مي
اي بـه تحـول اوضـاع     اين كه زنان وارد مجلس شوند، نه از اين كه يك ندا دهنـده 

ــرزمين     ــام س ــراي تم ــماني ب ــانوني آس ــانون اســالم ق ــه ق ــده، بلك ــرا خوان ــا  زن ف ه
  .)1(»...باشد مي

كننـد   گيرندگان و تهمت زناني كه ادعا مـي  بعد از اين جايي براي به سخره آيا
  !!ماند؟؟ نظام طالق در اسالم زور و استبداد به زن است، باقي مي

                                           
  .373في ظالل القرآن، ص  ةاز كتاب دستور المرأ -)1(
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دارِ افتراهـاي   هـاي غـرض   گـويي  و آيا بعد از اين فرصتي براي شك در بيهـوده 
  !!ماند؟؟ خاورشناسان باقي مي

s9uρ 4©yÌös? y7Ψ⎯﴿ :آورد اينگونه ميحقيقت را خدا متعال در اين آيه  tã ßŠθ åκu ø9$# 

Ÿω uρ 3“t≈ |Á ¨Ψ9$# 4©®L ym yìÎ6 ®Ks? öΝåκtJ ¯= ÏΒ 3 ö≅ è% χ Î) “y‰èδ «!$# uθèδ 3“y‰çλù; $# 3 È⎦È⌡s9uρ |M ÷è t7¨?$# 

Νèδ u™!#uθ ÷δ r& y‰÷è t/ “Ï% ©!$# x8u™!% y` z⎯ÏΒ ÉΟù= Ïè ø9$#   $ tΒ y7 s9 z⎯ÏΒ «!$# ⎯ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ AÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊃∪﴾ 
هرگز يهود و نصاري از تو راضي و خشنود نخواهند شد، مگر آن « )120: ةالبقر(

ها كني چنانچه بتو اظهار آن كنند بگو اي پيغمبر راهي كه  كه پيروي از آيين آن
ها  خدا بنمايد به يقين تنها راه حق تنها همان است و البته اگر از ميل و خواهش آن

ه حق را به يقين دريافتي ديگر اصالً خدا يار و ياور تو پيروي كني بعد از آن كه را
  .)1(»نخواهد بود

                                           
  ).120/ بقره ( -)1(
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  حملة احمقانه سازمان ملل به اسالم
ــرد مســلمان معاصــر، عمــق تهمــت و دروغ و تعصــب     ــراي ايــن كــه زن و م ب

توزانه و پست ناشي از تفكر صليبي و صهيونيستي را دريابند، بر آن شديم كـه   كينه
هـاي   هـايي از تهمـت   هاي خاورشناسان به وسيلة نمونـه  همتبحث خود را در بارة ت

كـه ايـن افتراهـا از طـرف بزرگتـرين سـازمان رسـمي        ها به پايان برسانيم  دروغ آن
غربي كه در آنجا زن با سـخترين  . غرب صادر شده است؛ يعني سازمان ملل متحد

  .خود مواجه بوده است تاريخ لترين زندگي در طو و فاسق
  :دارد چنين بيان مي ،از طرف سازمان ملل گزارش منتشرشده

زن شرقي هميشه در محروميت بوده است و فاصله و اختالف بسياري ميـان  ... «
شـدن آن در راه   باشد و خاستگاه اين محروميت به دين اسالم و مانع او و مردان مي

  .)1(»گردد آگاهي و قيام زن و برابري او با مرد، برمي
ه شـريعت اسـالم كـه مصـدر عـزت و كرامـت زن       ما دليلي جز كينـه نسـبت بـ   
و دليل . يابيم هاي خاورشناسان و مبلغان مسيحي نمي مسلمان است، در مورد تهمت

ما در بارة اين مسأله اين است كه خاورشناسان از عنصر تطبيق و مقايسه خود را بـه  
وهري در مقايسه، عنصر ج ،با اين كه بنا به قول محمد عبداهللا سمان: زنند ناداني مي

  .)2(حوزه پژوهش علمي است و جاي بحث علمي دارد
هاي جاهالنة خود عمالً پافشاري دارنـد، و از   ها كساني هستند كه بر تهمت اين
از مقايسه بين زن در جاهليـت قبـل از اسـالم و وضـع زن بعـد از اسـالم،        ،سر قصد

لكه از مقايسه ب –كه در اول كتاب به آن اشاره كرديم  –زنند  خود را به غفلت مي
نيـز خـود را بـه     ،ميان وضع زن تحت لواي اسالم و وضعيت او در جاهليت مـدرن 

 –كنـد   زنند، و اين كه در كشورهاي غرب واقعاً زن چگونه زندگي مـي  غفلت مي
كـه   –با اين كه براي هر صاحب خردي اين مسئله ملموس و قابـل مشـاهده اسـت    

ا وجودي است كه مورد ظلم واقع شده زنان آنجا چه بد زندگي دارند، زن در آنج
هـا و   و خوار گشـته و بـه ابتـذال و پسـتي كشـيده شـده اسـت، بـرخالف پنـدار آن         

                                           
  .429/  428، ص 9نقل از مجله ازهر، جلد پنجم، مجلد  -)1(
  .38هاي يونسكو بر اسالم، استاد محمد عبداهللا سمان، ص  بنگريد به كتاب تهمت -)2(
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ايـن  !! و اين وضع چگونه مساوات است؟!! فريادهايشان نسبت به آزادي و مساوات
هـا بـه زن داده    مساوات پستي و تحقير و انحطاط است، اين مساواتي اسـت كـه آن  

  .ها و حمل بار مسافران بپردازد كردن خياباناند، تا به جارو
و ميزان آن !! كنند؟ با افتخار سخنراني مي و آيا اين آزادي است كه در بارة آن

  باشد؟؟ ها چه مي چقدر است؟ نتيجه اين
تـرين   زن غربي از هر قيدي بـا نـام آزادي و كرامـت زن رهـا شـده و بـه پسـت       

ارزش بـراي مـردان بـدكار و     ي بيتا حدي كه زن كاالي. صورتي تنزل كرده است
فاسد شده و كار به جايي رسيده كـه در بسـياري از شـهرها ماننـد ديگـر كاالهـاي       

  !!تجاري به معرض فروش گذاشته شود
ايـن آزادي موهـوم و مسـاواتي خيـالي     ... «: گويـد  استاد احمد محمد جمال مي

از او و  گيــري مــرد اســت كــه بــه زن امــروز داده شــده تــا ســببي بــه خــاطر كنــاره 
توجهي نسبت به حق او و مرگ وجـداني مـرد در برابـر حرمـت و كرامـت زن       بي
  )1(!باشد مي

ــي      ــكار م ــامي آش ــه هنگ ــاوات ظالمان ــن آزادي و مس ــذب اي ــه   ك ــود ك  –ش
قبل از خودكشي بـا نصـيحت بـه    » مارلين مونر« -خوردن  ترين نمونه فريب معروف

از ايـن زرق و   –ين بپرهيزيـد  از ايـن بزرگـي دروغـ   ... «: نويسـد  دختران جوان مـي 
من بدبخترين زن روي زمـين هسـتم،   . دهد دوري كن هايي كه تو را فريب مي برق

من زني هستم كه خانه و زندگي خانوادگي را بر هر ... توانايي ندارم كه مادر باشم
فت و پـاك  ازنـدگي خـانوادگي بـا شـر     ،سعادت واقعي زن –دهم  چيز ترجيح مي

  .)2(»ادگي رمز سعادت زن و حتي بشريت استاست، اين زندگي خانو
و به خاطر اين آزادي موهوم و مساوات خيـالي كـه بـه زن داده شـد، در شـب      

بردن جهاني  تاجگذاري ملكه زيبايي در انگلستان، جنبش آزادي زن، طالب از بين
كردنـد كـه بـر     شد كه مردان ساخته اند، و بيش از سيصد زن شعاري را حمـل مـي  

                                           
  .، استاد احمد جمال»مفتريات علي االسالم«بنگريد به كتاب  -)1(
  .315بين الفقه و القانون، ص  ةنقل از كتاب المرأ -)2(
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اي در  ما به بازار گوشت بشـري اعتـراض داريـم، زن بازيچـه    «: بود روي آن نوشته
  .)1(»...دست مردان گشته است

ايــن آزادي و مســاوات مغرضــان، در كنفــرانس پــژوهش آمريكــايي در لــوس 
آنجلس به شكل رسوايي اخالقي وحشتناكي آشكار شد كه ده هزار دختـر جـوان   

هستند و تازه اين تعداد دختراني كه  هاي نامشروع در كاليفرنيا به تنهايي داراي بچه
هـزار دختـر    200(هاي ديگر آمريكا زايمان اين چنيني داشته اند بـالغ بـر    در ايالت

آمـوز دختـر    دانـش ) 250(است، در يك مدرسه راهنمايي به تنهايي حدود ) جوان
  .)2(عالئم حاملگي داشته اند

هـاي بـزرگ    توانهرا در فرياد يكي از اسـ  –آشكارا دشمني موهوم تمدن غرب 
ما با مشكالتي مواجـه هسـتيم كـه بـه حـل سـريع آن       ... «: گويد بينيم كه مي آن مي

نيازمنديم، اكنون با اين كه ما در مداواي امراضي چون اسـهال كودكـان و سـل و    
كنـيم   هـا پيـدا مـي    حل شود، راه ديفتري و تب و تيفوئيد و غيره كه باعث مرگ مي

  .)3(»...راض عصبي و مسائل رواني گرفته استها را ام ولي اكنون جاي اين
اين انحراف خطرناك از فطرتي كه خداوند در ذات مردم گذاشـته نتـايجي را   

  :به دنبال خواهد داشت كه عبارتند از
  .شود يك ميليون طفل كه هر ساله از زنا زائيده مي -
  .وضعيت حدود يك ميليون سقط جنين در آمريكا -
  .و سوزاك و شانكر و ايذرانتشار امراض آميزشي  -
  .ها هاي زناشويي و گرفتن معشوقه افزايش نسبت خيانت -
  .ازدياد مسايلي چون خودكشي نزد دختران و پسران جوان -
  .افزايش حاالت نادر جنسي خطرناك -
آشفتگي زندگي خانوادگي و اختالف و افتراق ميان زن و شوهر كه منجر به  -

تـا جـايي كـه مايـه جنـگ و نـزاع عليـه خـود و          شـود  ها مي آوارگي و بدبختي آن
  .شوند شان مي خانواده و سرزمين

                                           
  .91هاي به اسالم، ص  به نقل از كتاب تهمت -)1(
  .همان منبع -)2(
  ).الكسيس كارل(به نقل از كتاب انسان موجود ناشناخته،  -)3(



   

  
    

  

 

زنان پيرامون پيامبر   ﴿296﴾ 

  .پشيماني زن غربي از كاركردن زنان در خارج خانه -
اشتياق زنان غربي بـراي زنـدگي در ممالـك اسـالمي كـه در آن منـاطق بـه         -

  .رسند مساوات مي
يده است، ها آفر ها از نتايج دوري از فطرتي كه خداوند براي آن آري، اين

%óΟÏ﴿ :فرمايد باشد كه خداوند مي مي r'sù y7 yγ ô_uρ È⎦⎪Ïe$#Ï9 $ Z‹ÏΖym 4 |NtôÜÏù «!$# ©ÉL ©9$# 

tsÜsù }̈ $ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 šÏ9≡sŒ Ú⎥⎪Ïe$!$# ÞΟÍhŠs)ø9$# ﴾  )30: الروم .( 
و پيوسته از طريق پس تو اي رسول مستقيم رو به جانب آئين پاك اسالم آور «

يري در ه است پيروي كن كه هيچ تغيدين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفريد
  .»خلقت خدا نبايد داد و اين است آئين استوار حق

بينـيم كـه فريـب ايـن تهاجمـات احمقانـه و        و متأسفانه ما بسياري از زنان را مي
نـد و آنچـه را كـه    كن پرمكر را خورده اند، و در اين گمراهي و سرگرداني سير مي

توجه گشته اند و شروع كرده اند بـه طلـب برابـري     بي ،براي زنان غربي روي داده
براي مسلمان شرقي، بـا ايـن كـه مـراد از آن شـعارهاي دروغـين و مغرضـانه را بـه         

  .دانند خوبي مي
آن كسي كه افراد با تجربه را بيازمايـد، عقلـش   «در قديم ضرب المثلي بود كه 

اگر عقل دچار تباهي نشده باشد، هرگز زن عزت و كـرامتش را  » ويران شده است
  .كند در ساية اسالم رها نمي

$﴿ :فرمايد خداوند سبحان وتعالي در كتاب ارزشمند قرآن مي pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# 

(#θ à)®?$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# /ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;οy‰Ïn≡uρ t﴾  )بترسيد از  ،اي مردم« )1: النساء
  .»دگار خود آن خدايي كه همه شما را از يك تن آفريدپرور

™z>$yftFó﴿ :فرمايد همينطور مي $$ sù öΝßγ s9 öΝßγš/u‘ ’ÎoΤr& Iω ßì‹ÅÊ é& Ÿ≅ uΗ xå 9≅ Ïϑ≈ tã Νä3Ψ ÏiΒ 

⎯ÏiΒ @x.sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρé&﴾  )پس خدا دعاهايشان را اجابت كرد كه البته « )195: مرانل عآ
  .»مزد نگذارد يخداوند عمل هيچكس را مرد و زن را ب
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$﴿: فرمايد و خداوند تبارك و تعالي مي pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ oΨø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 

4©s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨ ù= yèy_uρ $ \/θãè ä© Ÿ≅ Í← !$ t7s% uρ (#þθ èùu‘$ yè tGÏ9 4 ¨β Î) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 ¨β Î) ©!$# 

îΛ⎧ Î= tã ×Î7yz ﴾ )ي مردم ما همة شما را نخست از مرد و زني ا« .)13: الحجرات
هاي بسيار و فرق مختلف گردانيديم تا يكديگر را بشناسيد  آفريديم و آنگاه شعبه

كامالً ) بر نيك و بد مردم(بزرگوارترين شما نزد خدا با تقواترين مردمند و خدا 
  .»آگاه است

به طور  ،سانيتخداوند سبحان و تعالي براي زن مقامي مانند مردان در ارزش ان
β¨﴿مساوي قرار داده است كه  Î) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r&﴾ )و  )13: الحجرات

دهد و در بارة تكريم  اين معلم بشريت و رسول كريمش است كه به زن ارزش مي
  .)1(»زنان نيمة ديگر مردان هستند«: فرمايد او مي

اش خيـر بخواهـد و مـن     وادهبهترين شما كسي است كه براي خان«: فرمايد و مي
  .)2(»خواهم ام خير مي هم براي خانواده
شـما را بـه   « :فرمود ها مي نمود و به آن براي مسلمانان وعظ مي و رسول خدا 

  .)3(»كنم توصيه مي نرفتاري با زنا نيك
با چه كسي از مردم بيشتر از همه بايد : آمد و گفت و مردي نزد رسول خدا 

: در مرتبـه بعـد بـا چـه كسـي؟ فرمـود      : گفـت . مـادرت : ودرفتار كـرد؟ فرمـ   خوش
پـس از  : مـرد گفـت  . مـادرت : بعد از آن با چه كسـي؟ فرمـود  : مرد گفت. مادرت

داشـته   به كساني كـه دخترانـي   و حضرت . )4(پدرت: مادرم با چه كسي؟ فرمود
كسي كه سـه دختـر يـا    «: ها نيكي كنند بشارت بهشت دادند و فرمود باشند و به آن

                                           
  .، اين حديث حسن است113ترمذي ، 236ابوداود، شماره  -)1(
  .، و اسناد اين حديث صحيح است292، ص 3892ترمذي  -)2(
  .در رضاع باب وصيت در بارة زنان 1468، مسلم شماره )78/  7(بخاري در ادب،  -)3(
در نيكي به والدين به  و مسلم) 69/  7(، لصحبةبخاري در ادب باب من احق الناس بحسن ا -)4(

  .2548شماره 
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ها رفتار كند و  خواهر يا دو دختر يا دو خواهر دارد، بايد به بهترين وجهي با آنسه 
  .)1(»شود اگر از خدا بترسد، اهل بهشت مي

كسي كه دختري داشته باشد، و او را زنده بگـور نسـازد و خـوار    «: فرمود و مي
  .)2(»كند نكند و پسرانش را بر او ترجيح ندهد، خداوند او را داخل بهشت مي

  :فرمود كرد و مي در انتسابش به زن افتخار مي حضرت و 
و به زن به عنوان بهتـرين متـاع حيـات دنيـوي     » ها از سليم هستم من پسر عاتكه«
بهترين متاع دنيا همسر خوب است، هرگاه به او بنگري تو «: فرمود نگريست مي مي

  .»كند سازد و اگر از او دور شوي، از تو محافظت مي را شاد مي
. مادر و همسر و دختر بـزرگ يـا كوچـك   . جايگاه اسالم در بارة زن استاين 

  توان به زن كرد؟ بعد از اين ارزش ديگر چه تكريمي مي
بـه زن اروپـايي و آمريكـايي     –در تمـدن موهـوم جديـد     –آيا از اين كرامـت  

ند سـعادت واقعـي زن را   توا چيزي رسيده است؟ آيا اين سازمان ظالم و گمراه مي
هايي كه در بارة زنان و مردان كه اسالم آورده اند،  ؟ اگر كسي به نوشتههدبه او بد

شان تكـريم انسـاني    آوردن هاي اصلي اسالم فهمد كه انگيزه مراجعه كند، كامالً مي
  .هاي ديگر نيافته اند و آرامش است كه در نظام

                                           
و بخـاري و مسـلم    1913به شـماره   صلةو ترمذي در نيكي و 5147در ادب شماره  ابوداود -)1(

  .همانطور آورده اند
و ضد آن بـه دسـت نيامـده و ديگـر رجـال حـديث مطمـئن         5146ابوداود در ادب شماره  -)2(

  .هستند



   

  
    

  

 

 ﴾299﴿   نقد و بررسي ادعاهاي خاورشناسان

  گيري نتيجه
  !و اكنون اي خواهر مسلمان

چيز جـز يـادآوري و توشـه انـدكي بـراي       بدان كتابي كه در پيش روي داري،
اي اسـتوار   پيمودن راهي طوالني نيست؛ پس تا زماني كه به امت بزرگ و با عقيده

شـان   هاي راست ها كه با دست ، آنتعلق داري كه اين زنان فاضل پيرامون پيامبر
دهند، نمونه آن  مي شان جهان را تكان هاي چپ و با دستلرزانند  تخت ظلم را مي

  .ندهست
تو براي شركت در تعالي بخشيدن بناي عظيم اسـالم و  ... و اي خواهر بدان كه 
دار آن كه پرداختن بـه وظيفـه و اساسـي اسـت در پـرورش       بازگشت عظمت ريشه

اي به نسلي كه بـه ديـن خـود افتخـار كنـد و       نسل مسلمان و رشيد، فراخوانده شده
  .گذشتگان را الگوي خود قرار دهد

اي و از خود  تو در يكي از مرزهاي اسالم ايستاده... كه  و اي خواهر بدان
ها كه  صفتان وحشي برحذر باشد، آن مقاومت نشان بده، از هجوم وحشيانه گرگ

ها باشي، زني گمراه و گناهكار به  خواهند كه زني پست در دست آن از تو مي
و ...  اسم شعارهاي دلفريب و جذاب مانند آزادي و مساوات و تجددطلبي و غيره

بينيم جز به  بدان كه خالصي زن از جور و ظلم و سختي كه در جهان اكنون مي
باشد، كتاب خدا و  وسيلة بازگشت به قانون خداوندي و منابع غني آن، ممكن نمي

 -رضوان اهللا عليهم-ها به طريقي كه گذشتگان درستكار  سنت رسولش و فهم آن
ها كه از  جنست بياموز، آن دختران هماكنون تو آن طريق را به  بر آن بوده اند،

خود لباس عزت و كرامت را دور كرده اند و در شهوات و كارهاي سبك رها 
شده اند و از شياطين مسيحي پركينه و صهيونيست فريبكار تبعيت كرده و راه 

، تبديل به )توانند جزء بهترين افراد باشند در حالي كه مي(هدايت را گم كرده اند 
و در پايان اي خواهر مسلمان بدان كه ما انساني بيش . فراد گشته اندترين ا پست

هايمان معذرت ما را بپذير و  نيستيم و امكان به خطارفتن داريم و به خاطر لغزش
تواني ما را هم نصيحت كني و براي ما  امانتي در گردن داري كه به هر وسيله مي

لص براي خودش قرار بدهد، و تا خداوند بزرگ عمل ما را خا ،دعاي خالصانه نما
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اي براي ما  آن را از ما بپذيرد و از آن به مسلمانان سود برساند، و ثوابش را ذخيره
ttΠöθ﴿ .قرار دهد tƒ Ÿω ßìxΖtƒ ×Α$ tΒ Ÿω uρ tβθ ãΖt/ ∩∇∇∪ ω Î) ô⎯tΒ ’ tAr& ©!$# 5=ù= s)Î/ 5ΟŠÎ= y™ ﴾  

د نبخشد و تنها آن روزي كه نه مال و نه فرزند به حال انسان سو« )88: الشعراء(
  .»ك از شرك و ريا به درگاه خدا آيداخالص پا كس سود برد كه با دل با

  .و در انتها شكر خداي جهانيان را كه توانستيم اين كتاب را به اتمام برسانيم
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  ي روي جلد كتاب نوشته

  
هــاي  مملــو از درس ي پيــامبر عظــيم الشــأن اســالم   ســيره

باشــد كــه بــراي بشــريت همــواره  ســاز مــي اخالقــي و انســان
مؤلفان كتاب حاضـر سـعي داشـته انـد     . جاودان خواهد ماند

اي از عظمــت اخالقــي و   وشــهتالشــي در جهــت بيــان گ  
شخصــيت معنــوي ايشــان بــه انجــام برســانند، هرچنــد هــيچ  

  .اي تاكنون نتوانسته حق مطلب را ادا نمايد نويسنده
نكته قابل تأمل ديگر كـه ايـن كتـاب بـر آن تكيـه دارد، رد      

هـاي نـاروايي اسـت كـه بـه سـاحت        برخي ادعاهـا و تهمـت  
د شده و ارائه توسط خاورشناسان وار مقدس پيامبر اسالم 

  .باشد ها مي ها و ادله مناسب پيرامون آن پاسخ
خواهران عزيزم  برادران و اميدوارم در مجموع مورد استفاده

  .واقع شود؛ چه اين كه كتاب بهترين هديه است


