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عایشه             

بنت ابی قحافه 

از دیدگاه 

 پیروانش
 و محمد امینی  امینی مرتضی

 73353335090:تلفن تماس محمد امینی

 www.Sonnat.net: پخش برای اولین بار در

 جامعترین سایت شیعی جهان به هفت زبان در باب مطاعن خلفا             
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 :تقدیم به

     « و سلل   لهآصلی اهلل علیه و »محمد مصطفی رسول بشارت، چکیده خلقت،

رو  و ملارر «  علیه السلمم  »علی مومنینموال امیرال امام رستگاران عال ، و

املام  کری  اهل  بیلت   و «  سمم اهلل علیها »زهرا ةطاهره، فاطم عال  صدیقه

 حل  را آکلکار،   امامی که حل  حکیمانه اش،«  علیه السمم» حسن مجتبی

   . ریخته کدن خون مسللمانان لللوریرن نملور    باط  را رسوا و از بیهوره

 . « علیه السمم »حسین و ساالر کهیدان حضرت امام

 :تقدیم به و

 «علیه السمم »الرضا یموال علی بن موس، به روح مطهر ولی نعمتمان

 :تقدیم به و

به خصوص یگانه منجی عال  بشریت حضرت ولی عصر  و سمله پاکش،
 .  « ءارواحناله الفدا »

 
 « علیه السمم»  الرضا یسموبن آستان علی پناهنده ران ررراه 

 

 مهدن مافی نژار  -و محمد امینی مرتضی 
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عائشله  : نام کامل  و  . از همسران پیامبر اکرم و دختر ابوبکر بود عایشه

قحافه بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن  یبنت ابی بکر الصدیق بن اب

رومان بنت عمیر بن عامر بن دهمان : مادرش. تیم بن مرة بن کعب بن لؤ 

 .کنانه بن الحارث بن غنم بن مالک بن
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 چهره عایشه

عده ا  از امویان بر آن شده اند تا برا  عایشه چهره زیبا و عالی بسازند 

اما غاف  از آنکه روایاتی را در کتب معتبر اع  سنت موجلود اسلت کله    

 .مخالف این نظریه پردازان است

 1.از حبشه و سودان و سیاه پوست بوده عایشه اص  :ذهبی گوید

   2.چرده بود هیس شهیعا: است گفته یابن حجر عسقالن

 هیاو س: بن ذکوان نق  کرده که گفت  یاز سه زین حیصاحب صح  بخار

  3.چرده بود

 اهیگفلت و او سل   ثیما حد  برا شهیعا: آمده است نیکتاب مجروح در

 4.بود پوست

 5.اثر آبله وجود داشت شهیدر صورت عا: گفته است یحجر عسقالن ابن

 شهیعا ایآ: میبن ذکوان گفت  یبه سه: ند که گفتک یم تیاز عباد روا ییحی

 اهیاو سل : گفت. ما وصف کن  او را برا: میگفت.  آر: گفت ؟ ا دهیرا د

 6.بود

                                                 
 404ص 4تاریخ کبیر ج 242ص 2میزان االعتدال ج 421و 424ص 4لسان المیزان ج 444عیون االثر ص - 1

 چاپ هند 421ص 4و ج 421و 424ص 3ج زانیلسان الم - 2
 404ص 4ج نجارب ریالکب خیتار - 3
 243و 242ص 2ج یاالعتدال ذهب زانیم  313ص 4ج یمیمحمد بن حبان تم نیالمجروح - 4
 چاپ هند 431ص 4ج زانیلسان الم - 5
 104ص 3ج نیبن مع ییحی خیتار - 6
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بود چنانچله در وصلف درخلت     یبا سرخ ختهیچرده آم هیس شهیعا پس

و از چوب  دیرو یاست که در کوهستان م یآن درخت: ندیگو یم انیشر

 اهیخوب و به رنگ س اریاخته شده از آن بسسازند و کمان س یآن کمان م

  1.است یبه سرخ ختهیآم

، و هوس  هو روانیو پ  امو  و عاشقان پولها  قلم فروشان دربار اما

کردند در  یمعرف یعرب دیرا سف شهیو عا. رنگ و نژاد او را عوض کردند

 .بود یحبش اهیس کهیحال

 

                                                 
 4232ص 4جالمنورة ابن کبّه  نةیالمد خیتار - 1
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 احادیث که در مدح عایشه آمده است

علما  اه  سنت برا  اینکه برا  کسی افتخار درست کنند چرا بعضی از 

شخصیت کسی دیگر را خدشه دار می کنند برا  نمونه آیلا دشلنام دادن   

روایات و آیلات قلرآن   این قدر عایشه به زینب بنت جیش افتخار است 

داریم که به همدیگر توهین ودشنام ندهیم چرا عایشه زینب را دشنام داد 

 ؟خار است یا چیز دیگرآیا این کار او افت

 :و اهل بیت «خدا  همسر رسول»دشنام او به زینب بنت جحش 

ر صحیح بخار  و مسلم و سایر صحاح سته، روایتی عجیب آمده است د

به خاطر محبت بی اندازه آن حضرت نسبت به  »زنان رسول خدا   :گوید که می

فرستادند تلا   «ل خلدا عائشه، حسارت بسیار پیدا کرره و فاطمه زهرا را به نزر رسو

حضرت با پدر خویش سخن گفته و از حضرت بخواهند کمی عدالت   آن

 !؟داشته باشند

کننلد    رسول خدا با فاطمه زهرا سخن گفته و آن حضرت را نیز قانع می

، زینلب دختلر جحلش کله از     کار بر سایر زنان حضرت گران آمدهاین 

ئشه در جللو   همسران آن حضرت است ، به نزد حضرت آمده و به عا

دهند  دهد  در این هنگام رسول خدا به عائشه دستور می حضرت دشنام می

 !که ا  عائشه تو نیز به او دشنام بده

شود، رسول  وقتی که عائشه در دشنام دادن بر زینب بنت جحش پیروز می

 !او دختر ابوبکر است: گویند خدا خندان می
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تَ لَحْشٍ فَأَتَتْله  فَأَْْلَََلتْ وَاَالَلتْ َِّنِ ناسَلاءَ َ     فَأَرْسَلْنَ زَیْنَبَ بِنْ... ":بخار  گوید

یَنْشُدْنَكَ اللِهَ الْعَدْلَ فی بِنْتا بن أبی اُحَافَةَ فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حتى تَنَاوَلَتْ عَائاشَةَ وَهایَ 

   اال فَتَکَلِمَتْ عَائاشَةُ تَلرُر   اَاعادَةٌ فَسَبَّتْهَا حتى َِّنِ رَس ولَ اللِها لَیَنَُْرُ َّلى عَائاشَةَ ه  تَکَلِ

  1"َّلى عَائاشَةَ واال َِّنِهَا بِنْت  أبی بَکْرٍ على زَیْنَبَ حتى أَسْکَتَتْهَا االت فَنَََرَ النبی

و افزود که ! زینب بنت جحش به نزد پیامبر آمده و به درشتی سخن گفت 

و صلدا   ! ی خواهند که عدالت را بین زنان اجلرا کنل   زنان تو از تو می

و سپس سخن خود را به سو  عائشه متوجه کرده در ! خویش را باال برد 

و کار را به جایی رساند که ! حالی که او نشسته بود ، به عائشه دشنام داد 

 دهی ؟ آیا پاسخ می: پیامبر به عائشه نگاه کرده و فرمودند 

مجبور بله  عائشه شروع به پاسخ کرده آنقدر به زینب جواب داد تا او را 

 !سکوت کرد 

 !!!او دختر ابوبکر است : پیامبر به عائشه نگاه کرده و فرمودند 

االت ... ":همین روایت را مسلم با کمی اختالف در مضمون ذکر کرده است 

فقالت یلا رَس لولَ اللِلها َِّنِ    ... عَائاشَةُ فَأَرْسَ َ أَزْوَاج  النبی زَیْنَبَ بِنْتَ لَحْشٍ زَوْجَ النبی

لْنَكَ الْعَدْلَ فی ابْنَةِ أبی اُحَافَلةَ االلت ثُل َّ وَاَعَلتْ بِلی      أَ لَیْكَ یَسْأَ زْوَالَكَ أَرْسَلْنَنای َِّ

فَاسْتَطَالَتْ على وأنا أَرْاُب  رَس ولَ اللِها وَأَرْاُب  طَرْفَه  ه  یَأْذَنُ لی فیها االت فل  تَبْلرَحْ  

لَا یَکْرَه  أَنْ أَنْتَصارَ االت فلما وَاَعْت  بها ل  أَنْشَبْهَا حین زَیْنَب  حتى عَرَفْت  أَنِ رَس ولَ اللِها 

 2."أَنْحَیْت  علیها االت فقال رسول اللِها وَتَبَسَّ َ َِّنِهَا ابْنَةُ أبی بَکْرٍ

                                                 
ها ر ونَ بَعْضٍ 2442ش 444ص 2ج صحیح البخارن - 1 تَحَرِى بَعْضَ ناسَائا ها وَ بِ هْدَى َّلى صَاحا  کتاب الهبة بَاب من أَ
  کتاب فضائ  الصحابه باب فی فض  عائشه 2442ش 4944ص 4صحیح مسل  ج - 2
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زنان پیامبر زینب دختر جحش ، همسر پیامبر را به نزد آن حضلرت  ... 

اند و از تو  ان تو مرا فرستادههمسر! ا  رسول خدا : او گفت ... فرستادند 

و سپس به من دشنام ! خواهند که در مورد عائشه عدالت را اجرا کنی  می

 .و مدتی طوالنی چنین کرد . داد 

 !کند  من به رسول خدا نگاه می کردم که آیا به من با چشم اشاره می 

 !مدتی طول نکشید که دانستم پیامبر راضی است که انتقام بگیرم

بردم که  «لفَی»من به زینب دشنام دادم ، چنان به سمت او هجوم وقتی که 

 !او را شکست دادم 

 !!!او دختر ابوبکر است : پیامبر در حال خنده گفتند 

ابی داود نیز این روایت را به صورت ذی  نق  می  کند  که پیامبر صریحا 

ه زینب و عائشه نه تنها ب! به عائشه دستور دادند که به زینب دشنام بدهد 

  !دشنام داد  ، بلکه به خانواده امیر مومنان علی
: االت أُم  الْم ؤْماناینَ : وَزَعَم وا أنها کانت تَدْخُ ُ على أُمِّ الْم ؤْماناینَ االت: اال ابن عَوْنٍ"

یده حتى ب: رخ  عَلَیَّ رسول اللِها وَعانْدَنَا زَیْنَب  بِنْت  لَحْشٍ فَجَعَ َ یَصْنَع  کیئاً بیده فقلت

: فَطِنْتُه  لها فَأَمْسَكَ وَأَاْبَلَتْ زَیْنَب  تُقَحِّ   لاعَائاشَةَ فَنَهَاهَا فَأَبَتْ أَنْ تَنْتَهِیَ فقلال لاعَائاشَلةَ  

َِّنِ عَائاشَةَ وَاَعَتْ بِکُل ْ وَفَعَلَلتْ   : س بِّیهَا فَسَبَّتْهَا فَغَلَبَتْهَا فَانْطَلَقَتْ زَیْنَب  َّلى عَلایٍّ فقالت

 1."...جَاءَتْ فَاطامَةُ فقال لها َِّنِهَا حابَّةُ أَبِیكا وَرَبِّ الْکَعْبَةِ فَانْصَرَفَتْ فَ

رفته است از عائشه  ابن عون که علما اعتقاد دارند که او به نزد عائشه می

روز  پیامبر به نزد من آملده و زینلب دختلر    : روایت می کند که گفت 
                                                 

 4949ش 274ص 4سنن أبی راور ج - 1
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که »با دست خویش کار  کردند  جحش نیز در پیش ما بود   رسول خدا

من با دست به رسول خدا اشاره کرده و او را  ،«رر مقاب  زینب کایسته نبور

 .از وجود زینب آگاه کردم 

زینب به نزد عائشه آمده و شروع به دشنام کرد ، رسول خدا او را از این 

به همین سبب رسول خدا بله عائشله   !!!! کار بازداشتند اما او قبول نکرد 

عائشه به زینب دشنام داد و دشنام او از !!! تو نیز به او دشنام بده : فتند گ

 !!!تر افتاد  دشنام زینب قو 

زینب به نزد علی رفته و گفت عائشه به شما دشلنام داد و چنلین کلرد      

قسم بله پروردگلار کعبله    : فاطمه به نزد پیامبر آمد  پیامبر به او فرمودند 

 !!!همین سبب فاطمه بازگشت  به! عائشه محبوبه من است 

  واضح است که چنین روایتی برا  اثبات فض  عائشه ، جع  شده است ،

آیا این فضیلت برا  عایشه درست است کله رسلول    !اما به چه قیمتی ؟

خدا به عایشه دستور بدهد فحاشی کند این حدیث را با کدام عق  سلیم 

 آدم می تواند بپذیرد؟؟؟

 آبگوشت= عایشه 

عن أبی مُوسَى الْأَشْعَرِ ِّ قال قال النبی فَضْ ُ ":در صحیح خود گوید بخار 

 1."!!!عَائِشَةَ على النِّسَاءِ کَفَضْ ِ الثَّرِیدِ على سَائِرِ الطَّعَامِ 

                                                 
الطبعة الثالثة تحقی  مصطفى  4497 - 4407ناکر رار ابن کثیر  الیمامة بیروت  3210ح 4211ص 3ج نبخار حیصح - 1

 ریب البغا
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برتر  عائشه نسبت به زنان دیگر   هماننلد برتلر    : رسول خدا فرمود 

 .!!!آبگوشت است نسبت به دیگر غذاها 

میدهد که شخصی جع  کننده روایت عالقه زیلاد  بله   این روایت نشان 

آبگوشت داشته است و به همین خاطر عائشه را با آبگوشت مقایسه کرده 

 .است
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 پیامبر عایشه در زمان

 سن عایشه در زمان ازدواج با رسول خدا

اند  پس  در سال دهم بعثت از دنیا رفته با توجه به این که حضرت خدیجه

 .خدا با عائشه در سال سیزدهم بعثت بوده استزمان ازدواج رسول 

 1."وبنى بها بالمدینة فی کوال فی السنة الثانیة ":گوید ابن ملقن می

 .رسول خدا در سال دوم هجر  ، عائشه را به خانه خود آورد

طبق این نق  ، رسول خدا در سال سیزدهم بعثت، عائشه را به عقد خود 

 .با او عروسی کرده استدرآورده و در سال دوم هجر  رسماً 

رسیم که ازدواج  از نق  برخی دیگر از بزرگان اه  سنت به این نتیجه می

 .رسول خدا با عائشه در سال چهارم هجر  بوده است

بالذر  در انساب األشراف در شرح حال سوده ، همسر دیگر رسول خدا  

، من بنی علامر  وتزوج رسولُ اهلل بعد خدیجة، سورة بنت زَمعة بن ایس ":نویسد می

 2."فکانت أول امرأة وطئها بالمدینة... بن لؤن، اب  الهجرة بأکهر

رسول خدا بعد از خدیجه، چند ماه قب  از هجرت با سوده بنت زمعله ،  

ازدواج کرد و او نخستین همسر  بود که رسلول خلدا در مدینله بلا او     

 .همبستر شد

                                                 
هل 4444 بحر الدین عبد اهلل ناکر رار البشائر السسممیة بیروتتحقی  عبد اهلل 231ص 4ْایة السول فی خصائص الرسول ج - 1

 م4443
  494ص 4ج أنساب األکراف - 2
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سال تنها همسر  از طرف دیگر ذهبی مدعی است که سودة بن زمعه، چهار

 .رسول خدا بوده است
وتوفیت فی آخر خمفة عمر ، واد انفررت بصحبة النبی أربع سنین ال تشارکها فیه "

 1."...امرأة وال سریة ، ث  بنى بعائشة بعد 

سوده در سال آخر خالفت عمر از دنیا رفت، او چهار سال تنهلا همسلر   

ر سال با سوده در این رسول خدا بود ، هیچ زنی و هیچ کنیز  در آن چها

 .امر شریک نبود، سپس رسول خدا با عائشه ازدواج کرد

چهار سال بعد از ازرواج رسول خدا »در نتیجه ، عائشه در سال چهارم هجرت 

 .با آن حضرت ازدواج کرده است «با سوره

حال با مراجعه به مدارك و اسناد تاریخی سن عائشه را در هنگام ازدواج 

 :دبررسی خواهیم کر

 شه با سن اسماء بنت أبی بكریمقایسه سن عا

یکی از مسائلی که سن دقیق عائشه را در هنگام ازدواج با رسول خدا به 

. رساند، مقایسه سن او با سن خواهرش اسماء بنت أبی بکر است اثبات می

طبق نق  بزرگان اه  سنت، اسماء ده سال از عائشه بزرگتلر بلوده و در   

همچنین در سال هفتاد و . هفت سال داشته استسال اول هجر  بیست و 

 .سه از دنیا رفته است  در حالی که صد ساله بوده است

                                                 
بیروت  تحقی  عمر عبد السمم تدمرى ناکر رار الکتاب العربی لبنان 299ص 3ج تاریخ السسمم ووفیات المشاهیر واألعمم - 1

 م4497هل 4407الطبعة األولى
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... أسماء بنت أبی بکر الصدی  ":نویسد ابونعیم اصفهانی در معرفة الصحابة می

کانت أخت عائشة ألبیها وکانت أسن من عائشة ولدت اب  التأریخ بسبع وعشلرین  

 1."سنة

ر، از جانب پدر خواهر عائشه و از او بزرگتر بود، اسماء، اسماء دختر ابوبک

 .بیست و هفت سال قب  از تاریخ به دنیا آمد

مَاتَتْ أَسْمَاء  بنت  أبی بَکْرٍ الصِّدِّی ِ سَنَةَ ثَمثٍ وَسَبْعاینَ بَعْدَ ابْناهَا  ":نویسد طبرانی می

م مَاتَتْ ماائَةُ سَنَةٍ و لادَتْ اب  التِارِیخِ بِسَبْعٍ وکان السماء یو... عبد اللِها بن الزُّبَیْرِ بِلَیَالٍ 

 2."وَعاشْرِینَ سَنَةً

اسماء دختر ابوبکر در سال هفتاد و سه و بعد از پسرش عبد اهلل بن زبیر از 

اسماء در هنگام وفات صد سال داشت ، بیست و هفت سال قب  . دنیا رفت

 .به دینا آمده بود «هجرت»از تاریخ 

کانت أخت عائشة ألبیها وکانت أسن من عائشة ولدت اب  ":نویسد ر میابن عساک

  3."التاریخ بسبع وعشرین سنة

اسماء از جانب پدر، خواهر عائشه و بزرگتر از و  بود، اسماء بیسلت و  

 .هفت سال قب  از تاریخ به دنیا آمده بود

 4."سنة ولدت اب  التاریخ بسبع وعشرین: اال أبو نعی   ":نویسد ابن اثیر می

                                                 
 3714را  3213ص 1حابة جاألصبهانی معرفة الص - 1

 م4493هل 4404الطبعة الثانیة الموص  حمدن بن عبدالمجید السلفی ناکر مکتبة الزهراء تحقی  77ص 24المعج  الکبیر ج - 2

ین أبی سعید عمر بن ْرامة تحقی  محب الد 4ص 14ج فضلها وتسمیة من حلها من األماث تاریخ مدینة رمش  وذکر  - 3

  م4441بیروت رار الفکر ناکر العمرن

بیروت لبنان الطبعة  رار َّحیاء التراث العربی ناکر تحقی  عارل أحمد الرفاعی 44ص 7أسد الغابة فی معرفة الصحابة ج - 4

  م4441 هل4447األولى
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 .اسماء بیست و هفت سال قب  از تاریخ به دنیا آمده است: ابو نعیم گفته

وعن الحافظ أبی نعی  اال ولدت أسماء اب  هجرة رسلول اهلل  ":نویسد و نوو  می

 1."بسبع وعشرین سنة

اسماء بیست و هفت سال قب  از : از حافظ أبونعیم نق  شده است که گفت

 .هجرت به دنیا آمد

وکانت ألسماء یوم ماتت مائة سنة ولدت اب  التاریخ ":نویسد ثمی میو حافظ هی

اسماء در 2."بسبع وعشرین سنة وولدت أسماء ألبی بکر وسنه َّحدى وعشرون سنة

هنگام وفات صد سال داشت، بیست و هفت سال قب  از تاریخ بله دنیلا   

 . آمد، و ابوبکر در هنگام والدت او بیست و یک سال داشت

ولدت اب  الهجلرة  ... أسماء بنت أبی بکر الصدی  ":نویسد ینی میو بدرالدین ع

توفیلت بمکلة فلی لملارى     ... بسبع وعشرین سنة ، وأسلمت بعد سبعة عشر َّنساناً 

األولى سنة ثمث وسبعین بعد ات  ابنها عبد اللِه بن الزبیر ، واد بلغلت المائلة ولل     

 3."یسقط لها سن ول  یتغیر عقلها

، بیست و هفت سلال قبل  از هجلرت بله دنیلا آملد،       اسما دختر ابوبکر

هفدهمین فرد  بود که ایمان آورد، در سال هفتاد و سه و بعلد از کشلته   

شدن فرزندش عبد اهلل بن زبیر و در حالی که صد ساله شده بود از دنیلا  

                                                 
تحقی  مکتب البحوث والدراسات رار النشر رار الفکر بیروت الطبعلة   149ل    147ص 2تهذیب األسماء واللغات ج - 1

 م4441األولى

 .هل4407رار الکتاب العربی القاهرة بیروت  رار الریان للتراث ناکر 210ص 4مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج - 2
 بیروت رار َّحیاء التراث العربی ناکر 43ص 2عمدة القارن کرح صحیح البخارن ج - 3
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ها  او نیفتاده بود و عقلش نیلز دچلار اخلتالل     هیچ یک از دندان. رفت

 .نشده بود

أسماء بنت أبی بکر الصدی  زوج الزبیر بن العوام ":گوید نی میابن حجر عسقال

 1."من کبار الصحابة عاکت مائة سنة وماتت سنة ثمث أو أربع وسبعین

اسماء دختر ابوبکر، همسر زبیر بن عوام که از بزرگان صحابه بود، صلد  

 .سال زندگی کرد و در سال هفتاد و سه و یا هفتاد و چهار از دنیا رفت

واال هشام بن عروة عن أبیه بلغت أسماء مائة سنة ل  یسقط  ":نی می گویدعسقال

لها سن ول  ینکر لها عق  واال أبو نعی  األصبهانی ولدت اب  الهجرة بسبع وعشرین 

 2."سنة

وتوفیت أسماء بمکة فی لمارى األولى سنة  ":نویسد ابن عبدالبر قرطبی نیز می

اال ابن اسحاق َّن أسماء بنلت  ... بن الزبیر بیسیرثمث وسبعین بعد ات  ابنها عبد اهلل 

 3."وماتت واد بلغت مائة سنة... أبی بکر أسلمت بعد اسمم سبعة عشر َّنسانا

اسماء در جماد  األول سال هفتاد و سه در مکه و بعلد از کشلته شلدن    

اسلماء دختلر   : ابن اسحاق گفتله . فرزندش عبد اهلل بن زبیر از دنیا رفت

فده نفر اسالم آورد و در حالی از دنیا رفت که صد سلال  ابوبکر بعد از ه

 .سن داشت

                                                 
  م4491 هل4401األولىرار الرکید سوریا الطبعة  محمد عوامة ناکر تحقی  ۵۸۵۸ح 743ص 4ج تقریب التهذیب - 1

 م4442هل 4442الطبعة األولى بیروترار الجی   علی محمد البجاون ناکر تحقی  497ص 7ج السصابة فی تمییز الصحابة - 2

الطبعلة   بیلروت  تحقی  علی محمد البجاون ناکر رار الجیل   4792و4793ص 4االستیعاب فی معرفة األصحاب ج - 3

 .هل4442األولى
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وماتت بعده بأیام یسیرة سلنة ثلمث وسلبعین للهجلرة وهلی       ":نویسد صفد  می

 1."وأبوها وابنها وزولها صحابیون ای  َّنها عاکت مائة

اسماء بعد از گذشت مدت کوتاهی پس از عبد اهلل بن زبیر در سال هفتاد و 

پدر، پسر و همسر او صحابی بودند و گفته شده است که . فتسه از دنیا ر

 .او صد سال زندگی کرد

أبو عبد ":کند که اسماء، ده سال از عائشه بزرگتر بوده است و بیهقی نق  می

اهلل بن منده حکایة عن بن أبی الزنار أن أسماء بنت أبی بکر کانت أکبر ملن عائشلة   

 2."بعشر سنین

ناد نق  کرده است که اسماء دختر ابوبکر، ده سال از ابن منده از ابن أبی الز

 .عائشه بزرگتر بوده است

اال عبد الرحمن بلن  ":کنند و ذهبی و ابن عساکر نیز همین مطلب را نق  می

 3."أبی الزنار کانت أسماء أکبر من عائشة بعشر

 4."اال ابن أبی الزنار وکانت أکبر من عائشة بعشر سنین ":ابن عساکر می گوید

وممن ات  ملع   ":نویسد بن کثیر دمشقی سلفی در کتاب البدایة والنهایة میا

أسماء بنت أبى بکر والدة عبلد  ... ابن الزبیر فى سنة ثمث وسبعین بمکة من األعیان 

                                                 
 .م2000 -هل4420 -بیروت  -رار َّحیاء التراث : ناکر ، تحقی  أحمد األرناؤوط  31، ص  4، ج الوافی بالوفیات - 1
 4444- 4444تحقی  محمد عبد القاررعطا مکتبة رار الباز مکة المکرمة ناکر 204ص 1سنن البیهقی الکبرى ج - 2

الطبعة  بیروتاکر مؤسسة الرسالة ن تحقی  کعیب األرناؤوط محمد نعی  العراسوسی 294ص 2سیر أعمم النبمء ج - 3

  .هل4443التاسعة
  م4441محب الدین أبی سعید عمر بن ْرامة العمرن ناکر رار الفکر بیروت تحقی  9ص 14تاریخ مدینة رمش  ج - 4
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وبلغت من العمر مائلة سلنة   ... وهى أکبر من أختها عائشة بعشر سنین... اهلل بن الزبیر

 1."ول  یسقط لها سن ول  ینکر لها عق 

.... کسانی که با عبد اهلل بن زبیر در سال هفتاد و سه در مکه از دنیا رفتند 

او از خواهرش عائشه ده سال ... اسماء دختر ابوبکر مادر عبد اهلل بن زبیر 

بزرگتر بود، در حالی از دنیا رفلت کله صلد سلاله بلود و هلیچ یلک از        

 .ودها  او نیفتاده و عقلش نیز دچار اختالل نشده ب دندان

وهی أکبر من أختها عائشة بعشر سنین وماتت بعد ات   ":نویسد مال علی قار  می

ولها مائة سنة ول  یقع لها سن ول  ینکر من عقلها کیء ، وذلك ... ابنها بعشرة أیام 

 2."سنة ثمث وسبعین بمکة

اسماء از خواهرش عائشه ده سال بزرگتر بود، ده روز بعد از کشته شدن 

رفت، در هنگام مرگ صد سال داشت، دندانهایش نیفاده و پسرش از دنیا 

عقلش دچار اختالل نشده بود، وفات او در سال هفتاد و سه در مکه اتفاق 

 .افتاد

وهی أکبر من عائشة بعشر سنین وماتت بمکة بعد أن  ":نویسد و امیر صنعانی می

 3."عینات  ابنها بأا  من کهر ولها من العمر مائة سنة وذلك سنة ثمث وسب

                                                 
 ناکر مکتبة المعارف بیروت 341و 341ص 9البدایة والنهایة ج - 1
بیروت الطبعلة     لمال عیتانی ناکر رار الکتب العلمیة لبنانتحقی 334ص 4مرااة المفاتیح کرح مشکاة المصابیح ج - 2

 م 2004هل 4422األولى
رار َّحیاء التراث العربی  ناکر تحقی  محمد عبد العزیز الخولی 34ص 4سب  السمم کرح بلوغ المرام من أرلة األحکام ج - 3

 هل4374بیروت الطبعة الرابعة
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اسماء ده سال از عائشه بزگتر بود، و در مکه و و کمتر از یک ماه بعد از 

ایلن  . کشته شدن پسرش از دنیا رفت، در حالی که صد سال سن داشلت 

 .مطلب در سال هفتاد و سه اتفاق افتاد 

سال از عائشه بزرگتر بوده است  11ساله و  14اسماء در سال اول بعثت 

سال عقلد بلا   »بعثت  13ساله و در سال  4بعثت پس عائشه در سال اول . 

سلال ازرواج رسلمی بلا    »ساله و در شوال سال دوم هجلرت   17 «رسول خدا

 .ساله بوده است 19 «پیامبر

 73منهلا    111صلد سلاله بلوده ،     73اسماء در سلال  : از طرف دیگر

 .سال داشته است 27پس در سال اول هجرت، .  27مساو  است با 

 17مساو  است با  27منها   11. سال بزرگتر بوده 11اسماء از عائشه 

. 

پیش از این . سال سن داشته است  17پس عائشه در سال اول هجرت 

ثابت کردیم که پیامبر در شوال سال دوم هجر  رسماً با عائشله ازدواج  

سال داشلته   19کرده است   یعنی عائشه در هنگام ازدواج با رسول خدا 

 .است

 آورد ی ایمانشه، در چه سالیعا

سال اسالم آوردن عائشه نیز، سن او را در هنگام ازدواج با رسول خلدا  

طبق گفته بزرگان اه  سنت، عائشه در سلال  . کند  مشخص و روشن می
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اول بعثت ایمان آورد و جزء هیجده نفر اولی بود که به ندا  رسول خدا 

 .لبیک گفت

بن أبی خیثمة فی تاریخله  وذکر أبو بکر ":نویسد نوو  در تهذیب اإلسماء می

 1."عن ابن َّسحاق أن عائشة أسلمت صغیرة بعد ثمانیة عشر َّنسانا ممن أسل 

شه در کودکی یابن خیثمیه در تاریخش از ابن اسحاق نق  کرده است که عا

 .و بعد از هیجده نفر ایمان آورد

ام وممن سب  َّسممه أبو عبیدة بن الجراح والزبیر بلن العلو   ":گوید و مقدسی می

ومن النساء أسماء بنت عمیس الخثعمیة امرأة لعفلر ابلن أبلی    ... وعثمان بن مَعون 

طالب وفاطمة بن الخطاب امرأة سعید بن زید بن عمرو وأسما بنت أبی بکر وعائشة 

وهی صغیرة فکان َّسمم هؤالء فی ثمث سنین ورسول اهلل  یدعو فی خفیلة ابل  أن   

 2."یدخ  رار أرا  بن أبی األرا 

و ....  ابوعبیده جراح : نی که در اسالم آوردن بر دیگران سبقت گرفتندکسا

و عائشه که ... از زنان اسماء دختر بنت عمیس همسر جعفر بن أبی طالب 

این افراد در سال سه سال اول بعثت که رسول . در آن زمان خردسال بود 

از آن که کرد، اسالم آوردند، قب   خدا مخفیانه مردم را به ایمان دعوت می

 .رسول خدا وارد خانه أرقم بن أبی األرقم بشوند

                                                 
 م4441کتب البحوث والدراسات رار النشر رار الفکر بیروت الطبعة األولىتحقی  م 141ص 2تهذیب األسماء واللغات ج - 1
 ناکر مکتبة الثقافة الدینیة بورسعید441ص 4البدء والتاریخ ج - 2
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َّسمم أسماء وعائشة ابنتی أبی بکر وخباب بلن اررت وأسلماء   ":ابن هشام گوید

بنت أبی بکر وعائشة بنت أبی بکر وهی یؤمئذ صغیرة وخباب بن األرت حلیف بنی 

 1."زهرة

له بوده باشد، هفت سا، «سال اول بعثت» اگر عائشه در زمان اسالم آوردنش

 . ساله خواهد شد 22 «سال ازرواج رسمی با رسول خدا»در سال دوم هجر  

اگر سخن بالذر  را بپذیریم که چهار سال بعد از ازدواج رسول خدا با 

سوده   یعنی در سال چهارم هجر  با آن حضرت ازدواج کرده است، سن 

 .سال خواهد شد  24عائشه در هنگام ازدواج با رسول خدا 

 .کند این عدد با توجه به سن عائشه در هنگام ایمان آوردن، تغییر می

بنابراین، ازدواج عائشه با رسول خدا در سن شش و یلا نُله سلالگی از    

هلا    هایی است که در زمان بنی امیه ساخته شده است و با واقعیت دروغ

 .تاریخی سازگار  ندارد

وه به آن رسیدیم این اما یک نکته جالب توجه که در تحقیقات اعضا  گر

است که عایشه قب  از ازدواج با پیغمبر همسر  کرده بوده و باکره نبوده 

عن عبد اهلل بن أبی ملکیة اال خطب رسول اهلل عائشة بنت ":محمد بن سعد گوید

أبی بکر الصدی  فقال َّنی کنت أعطیتها مطعما البنه لبیر فدعنی حتى أسللها ملنه    

 2."ولها رسول اهللفاستسلها منه  فطلقها فتز

                                                 
 .هل4444ناکر رار الجی  الطبعة األولى بیروت تحقی  طه عبد الرءوف سعد 42ص 2السیرة النبویة ج - 1
  14ص 9الطبقات الکبرى ج - 2
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رسلول خلدا از عایشله دختلر ابلوبکر      : گوید  عبد اهلل بن أبی ملیکه می

ام ،  من عایشه را به جبیر بن مطعم داده: خواستگار  کرد ، ابو بکر گفت 

ها را منصرف کرد و  ابوبکر آن. ها را منصرف کنم  به من اجازه دهید تا آن

 .اج کرد طالقش را گرفت ، سپس رسول خدا با او ازدو
 



 24 

 چیست؟« وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ» در آیه « ام المؤمنین»مراد از 

خداوند در قرآن کریم به صراحت همسران رسول خدا را مادران مؤمنان 

بِلالْم ؤْمانینَ مالنْ أَنْفُسالهِ ْ      النِبِی  أَوْلى":فرماید معرفى کرده است، آن جا که می

 1."وَأَزْوال ه  أُمَّهاتُه  ْ

پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او ملادران  

 .شوند محسوب مى « مؤمنان»آنها 

این که همسران رسول خدا مادران مؤمنان هستند، امرى است قطعى و از 

ام »آید این است که  هاى رسول خدا  اما سؤالى که این جا پیش می ویژگی

 ؟.شود چه احکامى بر آن مترتب میبودن به چه معنا است و  «المؤمنین

بدیهى است که تشبیه آنان به مادران، تشبیه به برخى از آثار مادرى است 

و شام  همه آثار آن نشده و تمام احکام، حقوق و ضوابطى که بر ملادر  

شلود  از جملله    واقعى هر فرد حکمفرما و جارى است، شام  آنان نملی 

ازدواج با دخترى که از همسلر  محرمیت طرفینى، ارث بردن از یکدیگر، 

 ...قبلى دارد و 

تواند ادعا کند که همسران پیامبر با همه مؤمنان  واضح است که کسى نمی

ها برقرار است و نیلز   محرم هستند و تمام احکام و آثار محرمیت بین آن

ها نیز از  برند و آن تواند ادعا کند که مؤمنان از همسران پیامبر ارث می نمی

 ...ان ارث خواهند برد و تمام مؤمن
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تنها اثرى که با روایات و شواهد تاریخى قطعى ثابت شده است، حرمت 

 .ها بعد از رسول خدا است ازدواج با خود آن

ترین تفسیرپردازان اه  سلنت بله شلمار     مقات  بن سلیمان که از قدیمی

وا رَس لولَ  وَما کانَ لَکُ ْ أَنْ تُؤْذُ"سوره احزاب  53رود، در شأن نزول آیه  می

 :نویسد می 1"اللِها واَل أَنْ تَنْکاح وا أَزْوالَه  مانْ بَعْداها أَبَداً َِّنِ ذلاکُ ْ کانَ عانْدَ اللِها عََیماً
ینهانا محملد أن نلدخ  عللى    : فقال طلحة بن عبید اهلل القرکی من بنی تی  بن مرة "

واهلل ، لئن مات : فی نفسه  بنات عمنا ، یعنی عائشة وهما من بنی تی  بن مرة ، ث  اال

وَما کانَ »محمد وأنا حی ألتزولن عائشة، فأنزل اهلل تعالى فی اول طلحة بن عبید اهلل 

لَکُ ْ أَنْ تُؤْذُوا رَس ولَ اللِها واَل أَنْ تَنْکاح وا أَزْوالَه  مانْ بَعْداها أَبَداً َِّنِ ذلاکُ ْ کانَ عانْدَ اللِلها  

فمن ث  عَ  اهلل . ساء النبی على المؤمنین فی الحرمة کأمهاته  ألن اهلل لع  ن« عََیماً

 ."تزویجهن على المؤمنین

محمد ما را از این که به نزد : طلحة بن عبید اهلل قرشى از بنى تیم گفت 

 «تلی  بورنلد   طلحه و عائشه هر رو از بنى»! دختر عمویمان یعنى عائشه رویم 

محمد بمیرد و من زنده باشم ، خدا اگر  قسم به: سپس در دل خویش گفت 

 .کنم  با عائشه ازدواج مى

کما ح  ندارید که رسول خدا »به همین سبب خداوند این آیه را نازل کرد که 

را آزار رهید و ح  ندارید که بعد از او با همسرانش ازرواج کنید که این کار رر نزر 

 2.«بزررى است( رناه)خداوند 

                                                 
 ۸۵آیه احزاب - 1
 -هل 4424األولى تحقی  أحمد فرید ناکر رار الکتب العلمیة لبنان بیروت الطبعة  13ص 3تفسیر مقات  بن سلیمان ج - 2

 م 2003
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را در حرمت ازدواج مانند مادرانشلان  زیرا خداوند همسران رسول خدا 

قرار داده است و به همین سبب خدا ازدواج با آنان را گناه کبیلره بلراى   

 .مومنان دانسته است

اال أه  « ما کانَ لَکُ ْ أَنْ تُؤْذُوا رَس ولَ اللِها»: واوله  ":نویسد أبومظفر سمعانى می

خول فی بیوت النبی ، اال رلل   لما نزلت آیة الحجاب ومنع الرلال من الد: التفسیر 

ما بالنا نمنع من الدخول عللى بنلات أعمامنلا ، واهلل للئن حلدث أملر       : من الصحابة 

ألتزولن عائشة ، واألکثرون على أن القائ  لهذا طلحة بن عبید اهلل ، وکان من رهلط  

 1."أبی بکر الصدی 

به خانه  اند که وقتى آیه حجاب نازل شد و مردان از ورود اه  تفسیر گفته

چه شده است که ما را از : رسول خدا منع شدند ، یکى از صحابه گفت 

دارند ؟ قسم به خدا اگر اتفلاقى   ن ، باز مىیماوارد شدن به دختران عمو

 .کنم  با عائشه ازدواج مى «رسول خدا مرر»افتاد 

اند که گوینده این سخن ، طلحة بن عبید اهلل بوده  بیشتر علما بر این عقیده

 .بکر بود  ت که از قبیله ابواس

 :ابن أبوحاتم رازى در تفسیر خود سه روایت در این باره نق  کرده است
نزلت فی رل  : اال . . . وما کان لک  ان تؤذوا رسول اهلل : عن ابن عباس فی اوله "

 ."ذکروا انها عائشة: ه  ان یتزوج بعض نساء النبی  بعده ، اال سفیان 

                                                 
یاسر بن َّبراهی  و ْنی  بن عباس بن ْنی  ناکر رار الوطن الریاض السعوریة الطبعة  تحقی  304ص 4تفسیر القرآن ج - 1

 م4447 -هل4449 األولى
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ان توفی رسول اهلل : بلغ النبی ان رلم یقول : ید بن اسل  اال عن عبد الرحمن بن ز"

تزولت فمنة من بعده ، فکان ذلك یؤذن النبی فنزل القران وما کان لکل  ان تلؤذوا   

 ."رسول اهلل
ایحجبنا محمد ، عن بنات عمنلا ،  : بلغنا ان طلحة بن عبید اهلل اال : عن السدى اال "

فنزللت هلذه   . به حدث لنتزولن نساءه ملن بعلده    ویتزوج نسائنا من بعدنا لئن حدث

  1."االیة

 "...وما کان لک  أن تلوذوا "از ابن عباس روایت شده است که در مورد آیه 

خواست با بعد از رحلت رسول خدا  در مورد مردى نازل شد که مى: گفت 

سفیان گفته اسلت کله چنلین    . یکى از همسران آن حضرت ازدواج کند 

 !.ن عائشه بوده استگویند که آن ز مى

به پیامبر خبر : از عبد الرحمن بن زید بن اسلم روایت شده است که گفت 

اگر پیامبر از دنیا رفت من بعد از او با فالن زن : گوید  رسید که مردى مى

 !کنم  ازدواج مى

وما کلان  " سخن او سبب آزار رسول خدا شد   و این آیه نازل گردید که

 "...لک  أن توذوا

ى از عبد الرحمن بن زید روایت شده است که به ما خبر رسید که از سد

مان پرده قلرار   آیا محمد بین ما و دختران عمو: طلحة بن عبید اهلل گفت 

کند؟ قسم به خدا  دهد؟ و خود بعد از مردن ما با همسران ما ازدواج مى مى

 . رد اگر براى او اتفاقى افتاد ، بعد از او با همسرانش ازدواج خواهیم ک

                                                 
 صیداالمکتبة العصریة  تحقی  أسعد محمد الطیب ناکر ۳۷۷۷۸و ۳۷۷۷۱و ۳۷۷۷۵ح 3410ص 40تفسیر ابن أبی حات  ج - 1
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 !.به همین سبب این آیه نازل شد

اال بن عباس الال رلل    : واال القشیرن أبو نصر عبد الرحمن ":نویسد قرطبى می

من سارات اریش من العشرة الذین کانوا مع رسول اهلل على حراء فی نفسه لو تلوفی  

 واال... هو طلحة بن عبید اهلل : رسول اهلل لتزولت عائشة وهی بنت عمی اال مقات  

لتزولت  لو مات رسول اهلل: رون أنها نزلت بسبب أن بعض الصحابة اال : بن عطیة 

عائشة فبلغ ذلك رسول اهلل فتأذى به هکذا کنى عنه بن عباس ببعض الصحابة وحکى 

 1."هو طلحة بن عبید اهلل: مکی عن معمر أنه اال 

ابن عباس گفته است که یکى از بزرگان قریش از ده نفرى که با رسلول  

اگر پیامبر از دنیا برود، بلا  : خدا در غار حراء بودند در دل خویش گفت

او : گوید  مى       مقات  ! کنم عائشه که دختر عموى من است ازدواج مى

  .طلحة بن عبید اهلل است

روایت شده است که این آیه در مورد یکلى از  : ابن عطیه نیز گفته است 

بمیلرد ، بلا عائشله ازدواج     اگر رسلول خلدا  : صحابه نازل شد که گفت 

 !.کنم مى

 .و آن حضرت نیز بدین سبب آزرده شد! این خبر به رسول خدا رسید

در این روایت ابن عباس با کنایه گفته است یکى از صحابه ولى مکى از 

 .«طلحة بن عبید اهلل»معمر روایت کرده است که او گفته است 

                                                 
 ناکر رار الشعب القاهرة 229ص 44ج الجامع ألحکام القرآن - 1
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 1.واسناد دیگر در مورد این قضیه

 
 

                                                 
می بحر العلوم تفسیر السمراندن المس 204ص 3ناکر رار صارر بیروت أنساب األکراف ج 204ص 9ج الطبقات الکبرى - 1

تحقی  خالد عبد الرحمن العك ناکر رار  144ص 3تحقی  محمور مطرلی ناکر رار الفکر بیروت تفسیر البغون ج  11ص 3ج

تحقی  عبد السمم عبد الشافی محمد ناکر رار الکتب  341ص 4المعرفة  بیروت المحرر الولیز فی تفسیر الکتاب العزیز ج

ناکر رار الفکر للطباعة  محمد عبد القارر عطا تحقی  147ص 3م أحکام القرآن ج4443هل 4443العلمیة لبنان، الطبعة االولى 

 21هل التفسیر الکبیر ج4404بیروت الطبعة الثالثة المکتب السسممی  ناکر 441ص 1والنشر لبنان زار المسیر فی عل  التفسیر ج

تخریج األحاریث وارثار الوااعة فی تفسیر الکشاف  م2000 هل4424األولى  طبعةال بیروترار الکتب العلمیة  ناکر 441ص

هل عمدة القارن 4444الطبعة األولى  الریاضتحقی  عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد ناکر رار ابن خزیمة  429ص 3للزمخشرن ج

 402ص 3رار َّحیاء التراث العربی بیروت أسنى المطالب فی کرح روض الطالب ج ناکر 424ص 44کرح صحیح البخارن ج

ْوامض األسماء المبهمة الوااعة فی متون  2000هل 4422 تحقی  محمد محمد تامر ناکر رار الکتب العلمیة بیروت الطبعة األولى

تحقی  عز الدین علی السید محمد کمال الدین عز الدین ناکر عال  الکتب بیروت الطبعة  742ل744ص 44األحاریث المسندة ج

 هل4407األولى 
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 شه با پیغمبررفتار عای

کان للنبى تسع نسوة فکان َّذا اس  بیلنهن ال ینتهلى َّللى    : عن أنس":مسلم گوید

فکان فی بیت . فکن یجتمعن ک  لیلة فی بیت التى یأتیها. المرأة األولى َّالّ فی تسع

فکفّ النبى یده فتقاولتلا حتلى   . عایشه فجاءت زینب فمدّ یده َّلیها فقالت هذه زینب

أخرج یا رسول : فمرّ ابوبکر على ذلك فسمع أصواتهما فقال. مةَّستخبتا و أایمت الص

ارن یقضلى  : فخرج النبى فقالت عایشلة . اللّه َّلى الصمة و احث فی أفواههن التراب

فلما اضى النبى صمته أتاها أبوبکر فقال . ء أبوبکر فیفع  بى ویفع  النبى صمته فیجى

 1."!لها اوال کدیدا واال أتصنعین هذا؟

هر که نوبتش بود در آن شب ... زن داشت نهگوید که رسول خدا  مىانس 

. شدند یک شب که نوبت عایشه بود زینب وارد شد همه زنها آنجا جمع مى

یعنى »! این زینب است: عایشه گفت. پیامبر دستش را به سوى او دراز کرد

حضلرت دسلت بلاز     «!زنلى  کبى که نوبت من است چرا به زنى ریگر رست مى

. وقت نماز شد. گفتگوى پیامبر و عایشه باال گرفت و صدا بلند شد. داشت

یا رسول اللّه بیا : ابوبکر از آنجا گذشت و صداى آن دو را شنید و گفت

اآلن پیامبر : عایشه گفت. پیامبر خارج شد. نماز و بر دهانشان خاك بریز

پیامبر چون . کند آید و با من برخورد مى کند و ابوبکر مى نماز را تمام مى

: نمازش تمام شد ابوبکر آمد و سخن تندى به او گفت و در ضمن آن گفت

 !؟.کنى گونه با پیامبر رفتار مى آیا این

 پیغمبر مانع از کتک زدن عایشه

                                                 
 41ح 43کتاب الرضاع باب 4094ص 2صحیح مسل  ج - 1
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فسمع صلوت   َّستأذن ابوبکر على النبى: عن النعمان بن بشیر اال":ابی داود گوید

أرا  ترفعین صلوتك عللى رسلول     أال: عایشة عالیا فلما رخ  تناولها لیلطمها واال

کیلف  : فقال النبى حین خلرج ابلوبکر  . فخرج ابوبکر مغضبا. فجع  النبى یحجزه! اللّه

رأیتنى أنقذتك من الرل ؟ اال فمکث ابوبکر أیاما، ثل ّ َّسلتأذن عللى رسلول اللّله      

فقال . أرخمنى فی سلمکما کما أرخلتمانى فی حربکما: فقال لهما. فولدهما اد َّصطلحا

 1."اد فعلنا اد فعلنا: بىالن

. ابوبکر اجازه خواست که بر پیلامبر وارد شلود  : گوید نعمان بن بشیر مى

چون داخ  شد خواست او را بزند و . صداى عایشه را شنید که بلند است

زنى؟ پیامبر مانع از کتک خلوردن   چرا بر سر رسول خدا فریاد مى: گفت

من ترا از : به عایشه گفتپیامبر . ابوبکر با غضب خارج شد. عایشه شد

آن . چند روز بعد ابوبکر اجازه ورود خواست. کتک خوردن نجات دادم

همانگونه که هنگام جنگ شما به من اجلازه  : گفت. دو آشتى کرده بودند

 .اجازه دادیم: دادید هنگام صلح نیز اجازه دهید و پیامبر دوبار فرمود

 2.اسناد  که می گویند این روایت صحیح است

 :ریف روایت توسط علما  اه  سنتتح
                                                 

تحقی  أحمد البلوکی ناکر 421ص 4ج نسائیکتاب األرب باب ما لاء فی المزاح خصائص  300ص 4سنن أبى راور ج - 1

 .هل4401مکتبة المعم الکویت الطبعة األولى 

رار   رار الریان للتراثناکر  427ص 4الخطیب ناکر رار المعرفة بیروت مجمع الزوائد ج تحقی  27ص 7ج فتح البارن - 2

تحقی  کعیب األرنؤوط ناکر مؤسسة الرسالة لبنان  334ص 43کرح مشک  ارثار ج هل4407الکتاب العربی القاهرة بیروت 

تحقی  صمح بن سال  المصراتی ناکر مکتبة الغرباء األثریة  444ص 3معج  الصحابة ج م4497هل 4409بیروت الطبعة األولى 

ناکر عال  الکتب مکتبة المتنبی  311ص 2هل المعتصر من المختصر من مشک  ارثار ج4449بعة األولى المدینة المنورة الط

ناکر المکتبة التجاریة الکبرن مصر الطبعة  419ص 4مکتبة سعد الدین بیروت القاهرة رمش  فیض القدیر کرح الجامع الصغیر ج

 .هل4311األولى
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احمد بن حنب  در جاى دیگر و ابوداود سجستانى در سنن خود و دیگر 

اند   علماى اه  سنت داستان فریادهاى عائشه بر سر رسول خدا را آورده

که دلی  نلاراحتى   "لقد علمت ان علیا احب َّلیك من أبی"اما متأسفانه جمله 

 1.اند کند، حذف کرده عائشه را بیان مى

 زدن عایشه و حفصه توسط پدرانشان

ابوبکر اجازه خواست که بر رسول خدا وارد : گوید جابر بن عبد اللّه مى

مردم را دید که در خانه آن حضرت نشسته و به کسى اجازه ورود . شود

پیامبر را دیدند . به ابوبکر و بعد از او به عمر اجازه داده شد. شود داده نمى

عمر . اند ش اطراف آن حضرت آرام و بى صدا نشستهکه نشسته و همسران

دختلر  ! یا رسول اللّله : گویم که پیامبر را بخندانم، گفت سخنى مى: گفت

! خارجة همسر عمر از من نفقه خواست، برخاستم و گردنش را کوبیلدم 

بینى که اینلان   مى»"هن حولى کماترى یسألننى النفقة": پیامبر خندید و فرمود

ابوبکر برخاست و گردن عایشه را . «خواهند و از من نفقه مى اطراف  لمع کدند

چیلزى از رسلول خلدا    : کوبید و عمر گردن حفصه را و به آندو گفتنلد 

                                                 
تحقی  محمد  4444ح 300ص 4ر مؤسسة ارطبة مصر سنن أبی راوور جناک 49449ح 274ص 4مسند أحمد بن حنب  ج - 1

 3األحکام الشرعیة الکبرى ج 447ص 1محیی الدین عبد الحمید ناکر رار الفکر معج  لامع األصول فی أحاریث الرسول ج

م البدایة 2004هل 4422تحقی  أبو عبد اهلل حسین بن عکاکة ناکر مکتبة الرکد السعوریة الریاض الطبعة األولى  411ص

تحقی  بسام عبد الوهاب الجابی ناکر رار ابن حزم  47ص 4المراح فی المزاح ج ناکر مکتبة المعارف بیروت 41ص 1والنهایة ج

تحقی  محمد ناصر الدین األلبانی ناکر المکتب  4370ص 3م مشکاة المصابیح ج4477هل 4449بیروت الطبعة األولى 

 م4491السسممی بیروت الطبعة الثالثة 
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به خدا قسم ما از او چیزى که نلدارد طللب   : گفتند! خواهید که ندارد مى

 1...سپس از آنها یکماه دورى گزید آنگاه آیه تخییر نازل شد. کنیم نمى

 فتن به پیغمبرتهمت حق نگ

ابوبکر دسلتش را  ! از خدا بترس و جز حق مگو: عایشه به پیغمبر گفت

بی مادر شو  ا  دختر رومان تو و : بلند کرد و بینی او را فشرد و گفت

 2.پدرت حق می گوید و رسول خدا حق گو نیست

 پیامبر نام بردن از عایشه امتناع

 رسلول  فتبسل   نبلی؟  أنك ع تز الذن أنت :عنده ْضبت کمم فی مرة له واالت"

 ْضبك ألعرف َّنی :لعائشة یقول وسل  علیه اهلل صلى اللّه رسول وکان وکرماً، حلماً

 وَّذا محملد  وَّلله  ال :اللت  رضلیت  َّنْ:اال ذلك؟ تعرف وکیف :االت رضا  من

 3."اسمك أهجر َّنما صدات :االت َّبراهی  وَّله ال :الت ْضبت

 کسى تو :گفت خدا رسول هب خطاب بود شده خشمگین که عائشه یکبار

 بردبارى خاطر به خدا رسول هستی؟ خدا پیامبر کنى مى خیال که هستى

 :گفت مى عائشه به خدا رسول .کرد تبسمّ او جواب در داشت که کرمى و

 چگونله؟  :گفلت  عائشه دهم، مى تشخیص رضایتت از را تو ناراحتى من

 خلداى  بله  قسلم  نله  :گلویی  مى هستى راضى وقتى :فرمود خدا رسول

                                                 
 24ح 4کتاب الطمق باب 4404ص 2صحیح مسل  ج - 1

  ۱۵ص ۵احیاء العلوم ْزالی ج ۱۸عین العبره ص ۳۷۵ص ۳۳سب  الهدن و الرکار ج - 2

 ناکر الکیالی َّبراهی  عاص  تحقی   418ص ۵ج التوحید مقام َّلى المرید طری  ووصف المحبوب معاملة فی القلوب اوت - 3

 13 باب الصحابه فضای  کتاب 468 ص ۵ج مسل  صحیح م 2005هل1426 الثانیة الطبعة انلبن بیروت العلمیة الکتب رار

 2439ح
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 ابلراهیم،  خلداى  بله  قسم نه :گویی مى هستى خشمگین وقتى محمد اما

 نام بردن از من که نیست این جز و است این گفتی، راست :گفت عائشه

 .کنم مى دورى تو

 عایشه از رسول خدا در غضب است

اال لى رسول اللّه انى العل  اذا کنلت  : عن عایشه االت ":مسلم و بخار  گوید

أملا اذا  : من أین تعرف ذللك فقلال  : فقلت: االت. ا کنت على ْضبىعنى راضیة واذ

ال ورب »: واذا کنت ْضبى اللت « ال ورب محمد»: کنت عنى راضیة فانك تقولین

 1."ال  واللّه یا رسول اللّه ما أهجر َّالّ اسمك: الت: االت« ابراهی 

دانم که تلو از ملن کلى     من مى: رسول خدا به من گفت: گوید عایشه مى

آنگاه کله از  : دانى؟ گفت از کجا مى: گفتم. ى هستى و کى در غضبىراض

و آنگاه که از من در غضبى  ؛«به خداى محمد اس »: گویى من خشنودى مى

آرى، چنین است به خدا قسم اى : گفتم .«به خداى ابراهی  اس »: گویى مى

 .!کنم رسول خدا من فقط از بردن نام تو دورى مى

 بر پیغمبربلند کردن صدای عایشه 

حَدَّثَنَا أَب و نُعَیْ ٍ حَدَّثَنَا ی ونُس  حَدَّثَنَا الْعایزَار  بْنُ ح رَیْثٍ اَلالَ اَلالَ   ":احمد حنب  گوید

النُّعْمَانُ بْنُ بَشایرٍ اَالَ اسْتَأْذَنَ أَب و بَکْرٍ عَلَى رَس ولِ اللَّها فَسَماعَ صَوْتَ عَائاشَةَ عَالایًا وَهالیَ  

لَیْكَ مانْ أَبِی وَماناّی مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَاسْتَأْذَنَ أَب لو  تَقُولُ وَاللَّ ها لَقَدْ عَرَفْت  أَنَّ عَلایًّا أَحَب ّ َِّ

                                                 
کتاب االرب باب ما یجوز من الهجران لمن  21ص 9کتاب النکاح باب ْیرة النساء ولدهنّ وج 47ص 7صحیح بخارى ج - 1

 90کتاب فضائ  الصحابة باب فی فض  عایشة ح 4940ص 4عصى صحیح مسل  ج
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لَیْهَا فَقَالَ یَا بِنْتَ فُلَانَةَ أَلَا أَسْمَع كا تَرْفَعاینَ صَلوْتَكا عَلَلى رَس لولِ     بَکْرٍ فَدَخَ َ فَأَهْوَى َِّ

 1."اللَّها

براى تشرّف  «ابو بکر»یر نق  کرده است که در یکى از روزها، نعمان بن بش

را  «عایشله »خواست که همزمان صلداى   به حضور رسول اکرم اجازه مى

اینک متوجه شدم که على از پدر ! به خدا سوگند! زند شنید که فریاد مى

و این جمله را دو بار یا سه بار  من و از خود من در نزد تو محبوبتر است

حمله  «عایشه»ابوبکر، پس از اذن ورود داخ  منزل شد و به . ردتکرار ک

مبادا بشنوم که صدایت را با فریاد بلند کرده ! اى دختر فالنه: برده و گفت

 !.زنى و بر سر رسول خدا داد مى

 پیغمبر و عدالت

 ! کن  شهیرسول اهلل عدالت پ ای: اکرم گفت امبریبه پ عائشه

 نیبود که ابوبکر پس از ا یبزرگ یاحترام یو ب نیقدر توه نیسخن ا نیا

  2!.زند یم یلیس «رختر خور را»ماجرا عائشه 

 گونله  نیاکرم ا امبریکه تنها دو نفر جرات کردند که به پ نجاستیا جالب

از خوارج بود و در  ةیذوالثد. ةیذوالثد  گریعائشه و د یکی. کنند نیتوه

 . رداو را به درك واص  ک نیرالمومنیجنگ نهروان ام

واهلل " یستیخدا قسم که عادل ن به :گفت نیاکرم چن امبریبه پ زین ةیذوالثد

 ."ماتعدل

                                                 
  مصر ناکر مؤسسة ارطبة 49444ح 271ص 4أحمد بن حنب  ج مسند - 1
 ۵۸۸ص ۸ج یکوکان ریفتح القد ۳۷۳ص ۵جالطبقات ابن سعد  ۵۹۱ص ۷جکنزالعمال  ۵۰۵ص ۳۵ج یالقرطب ریتفس - 2
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عادل است اگر من را عادل  یچه کس پس :اکرم در جواب او گفتند امبریپ

  1؟.یدان ینم

 در سفر حجة الوداعشه با رسول خدا یبرخورد تند عا

حلدثنا  ":ویسلد ن ابویعلى موصلى از بزرگان اه  سنت در مسند خود ملى 

الحسن بن عمر بن کقی  بن أسماء الجرمی البصرن حدثنا سلمة بن الفض  عن محمد 

: بن َّسحاق عن یحیى بن عبار بن عبد اهلل بن الزبیر عن أبیه عن عائشلة أنهلا االلت   

وکان متاعی فیه خف وکان على لم  ناج وکان متاع صفیة فیه ثق  وکان على لم  

حولوا متاع عائشة على لم  صفیة وحولوا : ال رسول اهللفق. ثقال بطیء یتبطأ بالرکب

فلما رأیت ذلك الت : االت عائشة. متاع صفیة على لم  عائشة حتى یمضی الرکب

یا أم عبد اهلل َّن : فقال رسول اهلل: االت. یا لعبار اهلل ْلبتنا هذه الیهوریة على رسول اهلل

بالرکلب فحولنلا متاعهلا عللى     متاعك کان فیه خف وکان متاع صفیة فیه ثق  فأبطأ 

: ألست تزع  أنك رسول اهلل؟ االلت : فقلت: االت.بعیر  وحولنا متاعك على بعیرها

ألست تزع  أنك رسول اهلل؟ : الت: أو فی کك أنت یا أم عبد اهلل؟ االت: فتبس  اال

فقال . أفهم عدلت؟ وسمعنی أبو بکر وکان فیه ْرب أن حدة فأاب  علی فلط  ولهی

َّن : یا رسول اهلل أما سمعت ما االت؟ فقال رسلول اهلل : فقال. مهم یا أبا بکر رسول اهلل

 2."الغیرى ال تبصر أسف  الوارن من أعمه

توشله   «الوراع  رر سفر حجة»: کند که گفت عبداهلل بن زبیر از عائشه نق  مى

تر و شترش نیز  من سبکتر و شترم نیز تندرو بود  ولى توشه صفیه سنگین

                                                 
 ۷۱۱ص ۵جمسل   حیصح ۳۵۵۳ح ۵ج نبخار حیصح  ۷۷ص ۱ج نالطبر خیتار - 1

هل  4404أسد ناکر رار المأمون للتراث رمش  الطبعة األولى  تحقی  حسین سلی  4170ح 424ص 9مسند أبی یعلی ج - 2

 م4494
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بود و سبب شده بود که کاروان آرام حرکت کنلد، رسلول خلدا    کندروتر 

توشه عائشه را بر شتر صفیه و توشه صفیه را بر شتر عائشله بلار   : فرمود

وقتى این چنین دیدم : گوید عائشه مى. کنید، تا کاروان تندتر حرکت کند

اى واى این زن یهودى پیش پیامبر از ما عزیزتر شد؟ رسول خدا : گفتم

توشه تو سبک و توشه صفیه سلنگین   «کنیه عائشه»ام عبد اهلل اى : فرمود

است، این سبب شده است که کاروان به آرامى حرکت کند و ما توشه او را 

: گوید که من گفتم عائشه مى .بر شتر تو و توشه تو را بر شتر او بار کردیم

کنى که پیامبر خدا هستی؟ رسول خدا تبسم کرد  آیا تو نیستى که خیال مى

آیا : دو باره گفتم: گوید آیا در این مسأله تردید دار ؟ عائشه مى: و فرمود

پس چرا عدالت را رعایت ! کنى رسول خدا هستی تو نیستى که خیال مى

کنى؟ ابوبکر که بسیار تندخو بود، جلو آمد و به صلورتم سلیلى زد،    نمى

مگر  اى پیامبر خدا: ابوبکر گفت!. صبر کن اى ابوبکر: رسول خدا فرمود

زنان وقتى غیرتشان به جوش : نشنیدى که او چه گفت؟ رسول خدا فرمود

 .دهند آید، ته دره را از باالى آن تشخیص نمى مى

 1.اند نق  کرده و غزالی این قضیه راحلبى و ابن حجر عسقالنى 

وروى أبو یعلى وابو الشیخ ابن حیان وسنده حسن عن عائشة االت ":ابویعلی گوید

 1."....خفة وکان على لم  اارح کان متاعی فیه

                                                 
تحقی  سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشترن ناکر رار العاصمة  4144ح 499ص 9المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة ج - 1

 4400ناکر رار المعرفة بیروت  343ص 3السیرة الحلبیة فی سیرة األمین المأمون ج هل4444رار الغیث الطبعة األولى السعوریة 

 ناکر رار االمعرفة بیروت 449ص 2َّحیاء علوم الدین ج
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از عائشه نق   «حسن»ابویعلى و ابوالشیخ ابن حیان این روایت را با سند 

 ....اند که توشه من سبک و بر شتر تندروى بود کرده

 2.و بقیه علما  اه  سنت این روایت را صحیح می دانند

 اصحبت تند عائشه با رسول خد

واالت له ملرة  ":نویسد مى ه  سنتأبوطالب مکى از دانشمندان قرن سوم ا

أنت الذن تزع  أنك نبی؟ فتبس  رسول اللّله حلملاً وکرملاً،    : فی کمم ْضبت عنده

وکیلف تعلرف   : َّنی ألعرف ْضبك من رضا  االت: وکان رسول اللّه یقول لعائشة

: ال وَّله َّبلراهی  االلت  : ال وَّله محمد وَّذا ْضبت الت: َّنْ رضیت الت: ذلك؟ اال

 3."هجر اسمكصدات َّنما أ

تو کسى هستى : عائشه که خشمگین شده بود خطاب به رسول خدا گفت

کنى پیامبر خدا هستی؟ رسول خدا به خاطر بردبارى و کرمى  که خیال مى

ملن  : گفلت  رسول خدا به عائشله ملى  . که داشت در جواب او تبسمّ کرد

چگونه؟ رسول : دهم، عائشه گفت ناراحتى تو را از رضایتت تشخیص مى

نه قسم به خلداى محملد  املا    : گویی وقتى راضى هستى مى: ا فرمودخد

: نه قسم به خداى ابراهیم، عائشه گفلت : گویی وقتى خشمگین هستى مى

                                                                                                     
تحقی  عارل أحمد عبد المولور علی محمد معوض ناکر رار  414ص 4سمط النجوم العوالی فی أنباء األوائ  والتوالی ج - 1

 الکتب العلمیة

تحقی  علی محمد معوض ناکر رار الکتب العلمیة  492ص 44وج 74ص 4سب  الهدن والرکار فی سیرة خیر العبار ج - 2

 .هل4444بیروت الطبعة األولى

لبنان الطبعة  تحقی  عاص  َّبراهی  الکیالی ناکر رار الکتب العلمیة بیروت 449ص 2اوت القلوب فی معاملة المحبوب ج - 3

 م2001هل 4421الثانیة 
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راست گفتی، این است و جز این نیست که من از بلردن نلام تلو دورى    

 .کنم مى

؟ أَنت الذن تزع  أَنك نبی اهلل: واالت له مرةً واد ْضبت":می گوید غزى شافعى

واحتم  ذلك حلماً وکرماً، وکان یقول لها َِّنّیِ ألعرِف  َِّذَا کُنتا عَنّیِ  فتبس  رسول اهلل

َِّذا رَضیِت اُلتا الَ وََِّلها : وکیف تعرف ذلك؟ اال: رَاضیَةً وََِّذَا کُنت عَلَیَّ َْضبى االت

 1."م حَمَّدٍ وََِّذَا َْضابتا اُلتا الَ وََِّلها َِّبرَاهایَ 

آیا تو هستى کله گملان   : ر حال خشم به رسول خدا گفتیکبار عائشه د

پیلامبر لبخنلدى زده و ایلن سلخن او را بلا      ! کنى پیامبر خدا هستی؟ مى

 .بردبارى و کرم تحم  کردند

من وقتى که تو از من خشنود باشى : فرمودند گاهى نیز حضرت به او مى

را  پرسید چگونه این! دهم  را از وقتى که بر من خشمگینى تشخیص مى

 دانی؟ مى

! قسم به پرودگار محمد : گویی وقتى که از من خشنود باشى مى: فرمودند

 !قسم به پروردگار ابراهیم : گویی گیرى مى مى  و وقتى خشم

 چرا علی و فاطمه را بیش از من و پدرم دوست داری؟

ا الْعایزَار  بْنُ ح رَیْلثٍ  حَدَّثَنَا أَب و نُعَیْ ٍ حَدَّثَنَا ی ونُس  حَدَّثَنَ":می گویداحمد بن حنب  

اَالَ اَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشایرٍ اَالَ اسْتَأْذَنَ أَب و بَکْرٍ عَلَى رَس ولِ اللِلها فَسَلماعَ صَلوْتَ عَائاشَلةَ     

لَیْكَ مانْ أَبِی وَمانِّی مَلرِتَیْ  نِ أَوْ ثَلَاثًلا  عَالایًا وَهایَ تَقُولُ وَاللِها لَقَدْ عَرَفْت  أَنِ عَلایًّا أَحَب  َِّ

                                                 
 م4477هل 4449هاب الجابی ناکر رار ابن حزم بیروت الطبعة األولى تحقی  بسام عبد الو 409ص 4المراح فی المزاح ج - 1
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لَیْهَا فَقَالَ یَا بِنْتَ فُلَانَةَ أَلَا أَسْمَع كا تَلرْفَعاینَ صَلوْتَكا    فَاسْتَأْذَنَ أَب و بَکْرٍ فَدَخَ َ فَأَهْوَى َِّ

 1."عَلَى رَس ولِ اللِها 

براى تشرّف  «ابو بکر»نعمان بن بشیر نق  کرده است که در یکى از روزها، 

را  «عایشله »خواست که همزمان صلداى   ه مىبه حضور رسول اکرم اجاز

اینک متوجه شدم که على از پدر ! به خدا سوگند! زند شنید که فریاد مى

من و از خود من در نزد تو محبوبتر است و این جمله را دو بار یا سه بار 

 .تکرار کرد

: حمله برده و گفت «عایشه»ابو بکر، پس از اذن ورود داخ  منزل شد و به 

مبادا بشنوم که صدایت را با فریاد بلند کلرده و بلر سلر    ! فالنهاى دختر 

 !زنى رسول خدا داد مى

رسول خدا با او مخالفت کرده و هر کدام   ماریو حفصه در زمان ب شهیعا

به  امبریامامت نماز جماعت دعوت کنند که پ  خواستند تا پدر خود را برا

  2.دیهست وسفیشما چون زنان فتنه گر اطراف : آن دو فرمود

که به نق  عامه وجود مقدس نبی اکرم  فرمودند کله   ینیام المسلم عایشه

 1.خانه عایشه مح  فتنه و رأس کفر و طلوع شاخ شیطان است

                                                 
 کعیب تحقی  ۵۵۱ص ۳۵ج ارثار مشک  کرح ناکر مؤسسة ارطبة مصر 49444ح 271ص 4مسند أحمد بن حنب  ج - 1

 سال  بن صمح تحقی  ۳۱۱ص  3ج الصحابة معج  م1987 هل1408 األولى الطبعة بیروت لبنان الرسالة مؤسسة ناکر األرنؤ

 ۵ج ارثار مشک  من المختصر من المعتصر هل1418  األولى الطبعة المنورة المدینة األثریة الغرباء مکتبة ناکر المصراتی

  168ص ۳ج الصغیر الجامع کرح القدیر فیض رمش  القاهرة بیروت الدین سعد مکتبة المتنبی مکتبة الکتب عال  ناکر  355ص

 أحمد تحقی  ۳۵۷ص ۳ج طالب أبی بن علی امیرمؤمنان خصائص هل1356 األولى الطبعة ر،مص الکبرن التجاریة المکتبة ناکر

 هل 1406 األولى الطبعة الکویت المعم ناکرکتبة البلوکی میرین

 ۵۰۳ص ۱ابن هشام ج رهیس ۱۵۹ص ۵ج نالطبر خیتار - 2
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 توسط حضرت رسول شهیمرگ عا یآرزو

دوسلت  : گفلت یرسول خدا آرزومند مرگ من بود و م: دیگو یم شهیعا

  2.ز بخوانم و تو را دفن کنمکه بر تو نما دیایب شیداشتم تا زنده هستم پ

رسول خدا بر من وارد شد در حالی که : در روایتی دیگر عایشه میگوید

. ا  وا  سرم: سر درد داشت و من نیز از سر درد شکایت کردم و گفتم

بلکه به خدا این من هستم که باید بگلویم ا  وا   : پیامبر اکرم فرمودند

قب  از من می مرد  و من  چه می شد ا  عایشه اگر: سپس فرمود. سرم

کارها  تو را به عهده می گرفتم و بر تو نماز می گذاشتم و تو را دفن می 

  3.کردم

 

 

 

 

                                                                                                     
 477عه صبخارن کتاب خمس باب مالاء فی بیوت ازواج النبی السب 21و 23ص 2مسند احمد ج - 1
 ۵۰۷ص ۵الطبقات ابن سعد ج - 2

 244ص 1ج ریابن کث ةیو النها ةیالبدا 441ص 4ج ةیالنبو رةیالس - 3
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 نسبت به پیامبر ادب عایشه

فلذذا  . کنت أنام بین یدى رسول اللّه ورلمى فی ابلته: عن عایشة":بخار  گوید

من در مقاب  : ویدگ عایشه مى 1."...سجد ْمزنى فقبضت رللى فذذا اام بسطتهما

 «یعنى آنگاه که آن حضرت به نماز کب مشغول بور»کشیدم  رسول خدا دراز مى

کلردم و   داد من آن را جمع ملى  رفت پایم را فشار مى هرگاه به سجده مى

 .کردم خاست دراز مى چون برمى

                                                 
کتاب  94ص 2و ج «التطوع خلف المرأة»و « ى الفراشالصمة عل»کتاب الصمة بابهاى  437و 407ص 4صحیح بخارى ج - 1

باب من اال کتاب الصمة  494ص 4سنن أبى راور ج م  فی الصمةباب ما یجوز من الع... الجمعة باب َّستعانة الید فی الصمة

 419و 417ح 420کتاب الطهارة باب 421ص 4سنن نسائى ج 743و 742ح المرأة التقطع الصمة
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 احادیثی که عایشه در مورد پیامبر جعل کرده است

که عایشه به پیامبر را زده بازگو می ما در این جا گوشه ا  از تهمت ها  

 .کنیم

 سحر پیامبر

تا جایی . یک نفر یهود  به نام لَبید، پیامبر را سحر کرد: گوید عایشه می

تا سرانجام . کرد عملی را انجام داد، در حالی که نداده بود که او خیال می

خداوند او را به آن سحر، که در چاهی قلرار داشلت، راهنملایی فرملود     

آیا آن : به طرف آن چاه رفتند و بعد از برگشت عایشه به او گفت حضرت

 1...نه: کنی؟ فرمود را خارج نمی

یعنی اولین »وقتی آیات اول سوره علق بر پیامبر نازل شد : گوید عایشه می

آن حضرت به منزل آمد در حالی کله از   .«آیاتی که رر ْار حرا نازل ررریلد 

تا آن که آن . او را پوشاند. ا بپوشانمر: به خدیجه گفت. لرزید ترس می

مرا !   خدیجه: سپس به خدیجه گفت. حالت از حضرتش برطرف شد

! من بر خلودم ترسلناکم  : آن گاه جریان را نق  کرد و گفت! شود چه می

که  پسرعمون خدیجه»خدیجه او را دلدار  داد و او را نزد ورقة بن نوف  

چله  : ورقلة گفلت  ! گوید او چه میببین : برد و به او گفت «ساحر یهور بور

                                                 
 9کتاب الطب باب السحر و ج 471-9ص 7کتاب بدء الخل ، باب صفة ابلیس و لنوره و ج 449ص 4صحیح بخارن ج - 1

 2سنن ابن ماله ج اب السّحر کتاب السّممب 4744-20ص 4تکریر الدّعاء صحیح مسل  جباب  کتاب الدعوات 403ص

 باب سحرة اه  الکتابکتاب تحری  الدّم  449ص 7سنن نسائی ج کتاب الطب باب السحر 4473ص
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این همان جبرئی  است که بلر  : ورقة گفت. بینی؟ جریان را شرح داد می

 1...نازل شد موسی

 فراموش کاری پیغمبر

صبح .  بلند، قرآن خوانداشبی یک نفر در مسجد با صد: گوید عایشه می

ه خدا بیامرزد فالنی را که من چند آیه از فالن سور: که شد پیامبر فرمود

 2.را جا انداختم و او به یادم آورد

 شد بارها قصد خودکشی داشت ، ولی جبرئیل مانع می

طب  آنچه به ما » و مدت زمانی وحی قطع شد  تا اینکه: عایشه نق  کرده که

رسول خدا اندوهگین گردیدند به حد  که هر روز چند بار می  «خبر رسید

ین پرت کنند و هر زمان که ها  کوه به پای خواستند خود را از باال  قله

می خواستند خود را به پایین پرت کنند  جبری  خود را به او نشان می 

پس به هملین  !! ا  محمد تو واقعا فرستاده خدا هستی : داد و می گفت 

سبب نگرانی حضرت از بین می رفت و دلش آرام می گرفت   املا بلاز   

رفت  نبال همین کار میوقتی بعد از چند وقت به او وحی نشد دوباره به د

                                                 
 241ص 1و ج ۱۹۸۵ح ۵۵۵و۵۵۷ص ۵کند و ج آن لا که ررباره ابتدن وحی نق  حدیث می 3ص 4صحیح بخارن ج - 1

کتاب االیمان باب بدء الوحی الی رسول  434-443ص 4ابتدن کتاب التعبیر صحیح مسل  ج 37ص 4سوره عل  و جتفسیر 

 اللّه

پس )باب فض  القرآن علی سائر الکمم  239-40ص 1و ج کتاب الشهارات باب کهارة االعمی221ص 3صحیح بخارن ج - 2

 143ص 4ج صحیح مسل  و ص  علیه  تعالی  باب اول اللّه کتاب الدعوات 44ص 9و ج باب نسیان القرآن (از اتمام تفسیر

باب فی رفع الصوت  کتاب الصمة 39ص 2راور ج کتاب صمة المسافرین و اصرها باب فضائ  القرآن و ما یتعل  به سنن ابی

 اول کتاب الحروف و القراءات 34ص 4بالقرآن فی صمة اللی  و ج
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می رسید جبری  خود را برا  او آشکار کرده و همین  پس وقتی به کوهی

  1.مطلب را برا  او می گفت

 عالقه پیامبر به خوانندگی

زنی را به عقد مرد  از انصلار در  : کند که بخار  از قول عایشه نق  می

می  هو خوششانآیا با شما لهو نیست؟ انصار که از ل: پیامبر فرمود. آوردند

  2.آید

 3.حدیث دیگر

 خانه پیغمبردر آواز ساز و 

از عایشه نق  شده که در روز عید قربان بود و رسول خدا در خانه و در 

واب مشغول استراحت بود و دو دختر در نزد من کلف و دف  خمیان رخت

می زدند و در آن هنگام ابوبکر وارد شد و آن دخترها را منع نمود رسول 

ت را از صورتش کنلار زد و فرملود ابلوبکر آنهلا را بله حلال       خدا لحاف

                                                 
تَ 1۹9۵ح ۵۹۷و۵۹۸ص ۱صحیح البخارن ج - 1 ةُ  کا یَا الصَّالاحَ ؤْ ها من الْوَحْیِ الرُّ ها رسول اللِ وَّلُ ما ب دائَ بِ یرِ بَاب أَ بِ  اب التِعْ

 ۷۵باب ۵۷۷ص ۵صحیح بخارن ج - 2

اذا فاته العید »و « الحراب و الدّرق یوم العید»کتاب الجمعه باب فی العیدین بابهی 24و 24و 20ص 2صحیح بخارن ج - 3

کتاب بدء الخل   221ص باب الدّرق و باب فض  الجهار و السّیر 47ص 4ج و« عیدین اله  االسممسنّة ال»و« یصلّی رکعتین

بییا بنی ارفدة و  107-104ص 2صحیح مسل  ج باب هجرة النبی و اصحابه الی المدینة 91ص 1ج باب اصّة الحبش و اول النّ

کتاب ااامة الصمة و  443ص 4ماله ج ابن سنن ام العیدکتاب صمة العیدین باب الرخصة فی الّلعب الّذن ال معصیة فیه فی ای

کتاب صمة  444ص 3سنن نسائی ج 4400الی  4949  العید و نیز رلوع کور به کماره السّنة فیها باب ما لاء فی التّقلیس یوم

 31همان کتاب باب 443و نیز ص العیدین باب ضرب الدّف یوم العید
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خودشان واگذار زیرا امروز روزها  جشن و سرور و روز عیلد قربلان   

  1.است

 بردن عایشه به تماشای رقص

عایشه می گوید که روز  حبشی ها در مجلس باز  می کردند رسلول  

 خدا در بیرون درب حجره من قرار داشت و با عبا  خلویش ملرا ملی   

پوشانید تا من به رقص و باز  آنان را تماشا کنم عایشه اضافه می کند که 

پیامبر به جهت تماشا کردن من آنقدر ایستاد تا من خسته شدم و برگشتم 

شما هم مانند پیامبر قدر دختران جوان را که به باز  عالقه زیاد  دارند 

   2.بدانید و به آنان مهر ورزید

 3.حدیث دیگر

 سترشپیامبر در ب

پیامبر با عایشه در یک بستر آرمیده که ابوبکر و عملر اجلازه ورود ملی    

خواهند و پیامبر به همان حال اجازه ورود می دهد و هریک وارد شده و 

! در حالی که پیامبر با عایشه خوابیده اند، پیامبر کار آنها را راه می اندازد

                                                 
 ۵۸باب  ۵۳۵ص  ۳صحیح بخارن ج - 1

 ۷۹باب  ۱۸۱ح  ۳۷۵ص ۳صحیح بخارن ج - 2

باب فی  کتاب الجمعه 24و  20ص 2و ج کتاب الصمة باب اصحاب الحراب فی المسجد 423ص 4ج صحیح بخارن - 3

فض  الجهار و  باب 47ص 4و ج« .اذا فاته العید یصلّی رکعتین»و « الحراب و الدّرق یوم العید»العیدین و التّجمّ  فیه بابهی

کتاب النکاح باب حسن  31ص 7کتاب بدء الخل  باب اصّة الحبش و اول النبی یا بنی ارفدة و ج 221رق و صباب الدّ السّیر

 109-140ص 2ج صحیح مسل  باب نَر المرأة الی الحبش ونحوه  من ْیر ریبة همان کتاب 44المعاکرة مع االه  و ص

کتاب صمة  442ص 3نااب عمر سنن نسائی جم 49کتاب المنااب باب 190ص 1سنن ترمذن ج 4کتاب صمة العیدین باب

 31و  34ن اه باب العیدین
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: به عایشه می فرمایدو تنها زمانی که عثمان اجازه ورود می خواهد پیامبر 

و عثمان هم داخ  می شود و پیامبر در همان ! لباست را به خود یپوشان

چگونه از : عایشه از پیامبر سوال می کند. حال کار او را نیز راه می اندازد

! وارد شدن ابوبکر و عمر باکی نداشتی، اما با ورود عثمان هراسان شد ؟

رد  که فرشتگان الهی از او شرم می آیا من حیاء نکنم از م: پیامبر فرمود

       1.کنند

 پیامبر و همبستری با همسرش در ایام عادات زنانگی

در حالی که من در ایام حیض به سر می بردم، رسول خدا با : عایشه گوید

   2.من همبستر می شد
 

                                                 
 ۵۱۰۵ح ۳۵۷۷ص ۱صحیح مسل  ج - 1

  ۵۹۸ح ۳۵۵ص ۳صحیح بخارن ج - 2



 48 

 بی حیایی در احادیث ساختگی عایشه

اینکه برا  عایشه فضلیلت تراشلی    قب  از اینکه وارد بحث شویم آیا جایز است برا 

کنند شخصیت پیغمبر را زیر سوال ببرند و پیامبر را مرتکب گناهی کند طبق آیه قلرآن  

و روایات همبستر شدن مرد با همسرش در ایام عادت ماهانه زنانه حرام است اما اه  

کله  دومین مطللب را  . سنت قای  بر این هستند که پیغمبر این عم  را انجام داده است

متذکر می شویم در اینجا این است که اعمال خصوصی زناشویی و روابلط عاشلقانه را   

اما سوال مهم تر این است کله پیغمبلر همیشله    . چرا زن پیغمبر باید به مردم بازگو کنند

آرزو می کرد که مرگ عایشه را ببیند و یا روایات دیگر در این مورد که عایشه پیغمبر 

پیامبر از عایشه همیشه دور  می کرد چطور  میشه این همه را آزار اذیت می کرد و 

روایات عاشقانه خصوصی میان عایشه و پیغمبر وجود داشته باشد و تمام مردم هلم از  

این رازها آگاه باشند خودتان قضاوت کنید و خواهید فهمید این روایات دروغ جعلی 

 قیمتی؟؟؟     است که فقط برا  عایشه مقام منزلت درست کنند اما به چه 

من در حالت عادت گوشت اسلتخوان  : در صحیح مسلم از عایشه روایت کند که گفت

  1.را گاز می زدم و آن را به پیامبر می دادم و او دهانش را بر جا  دهان من می نهاد

نیم تنه فاخر می پوشانید و از سرم , پیامبر مرا که در حال عادت بودم: عایشه می گوید

 2.کام می گرفت

پیامبر در کنار من کله در حلال   : صحیح مسلم همچنین روایت می کند که عایشه گفت

عادت بودم نماز شب می خواند و بخشی از ملحفه ا  که بر رو  من بلود بلر دوش او   

 1.قرار داشت

                                                 
 یسنن اب 14و 14و 13و 23ص 4ج خورره حائض  یباب ن ینسائ 241و 241صص 4ج ضیمسل  کتاب الح حیصح - 1

منتخب  240و 443و 427و 12ص 1جمسند احمد  241ص 4ج یسنن رارم 344ص 4جعوانه  یمسند اب 33ص 4جراوور 

 473ص 3جکنزالعمال 
 14ص 1جمسند احمد  - 2
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من در حال علادت و آللودگی بلا    : و نیز در مسند احمد از عایشه روایت کند که گفت

می خوابیدم و اگر چیز  از ملن بله آن جامله ملی         رسول خدا در زیر یک پوشش 

 2. می گزارد   آن را می شست و به جا  خود باز نمی گشت و در آن نماز , رسید

پیلامبر در آغلوش ملن کله در حلال      : در صحیح بخار  از عایشه روایت کند که گفت

 3.می خواند      بودم می نشست و قرآن عادت 

ر قرآن می خواند و سرش در دامان من بلود و ملن در   پیامب: و در روایت دیگر  گوید

  4.حال عادت

میخواهی از آنچه رسول خدا انجام : و در سنن ابی داوود از عایشه روایت کند که گفت

و  «یعنلی نمازگلاه خانله   »داده آگاهت کنم؟ او وارد شد و به سو  مسجد خود رفت 

نزدیلک ملن   : پس فرمود, داد بازنگشت تا خواب بر من چیره گردید و سرما او را آزار

من برهنه کردم و او . ران هایت را برهنه کن, باشد: فرمود. من در حال عادتم: گفتم. بیا

 5.گونه و سینه اش را بر آنها نهاد و من به رو  او خم گشتم تا گرم شد و خوابش برد

گلاه  هرگاه ختنه گاه از ختنله  : در مسند احمد از قاسم از عایشه روایت کند که گفت

 6!!من و رسول خدا انجامش دادیم و غس  کردیم . بگذرد غس  واجب گردد

ملرد  از  : عایشه این موضوع را از پیامبر صلی اهلل علیه و اله نیز روایت کرده و گوید

آیا غس  , اگر شخصی با زوجه خود مجامعت نماید و سپس بشوید: رسول خدا پرسید

                                                                                                     
 210و 244و 220و 204و 444و 441و 437و 424و 44و 70و 17ص 1جمسند احمد   14ص 2جصحیح مسل   - 1

 214و
 44ص 1جمسند احمد  - 2
 72و 19ص 1جمد مسند اح 414ص 4جمسل   حیصح 44ص 4ج ضیکتاب الح نبخار حیصح - 3

 4جمسند ابی عوانه  33ص 4جسنن ابی راوور  219و 440و 431و 447ص 1جمسند احمد  204ص 4جصحیح بخارن  - 4

 204و 419و 449ص 1جمسند احمد  473ص 3جمنتخب کنزالعمال  324-343صص
 34ص 4جراوور  یسنن اب - 5
 414ص 1جمسند احمد  - 6
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ملن بلا او   : فرمود, یکه عایشه نشسته بودهم بر آن دو واجب است؟ رسول خدا در حال

  1!چنین می کنم و پس از آن غس  می نماییم

رسول خدا برخی از زنانش را بوسید و برا  : و از عروه از عایشه روایت کند که گفت

چه کسی بود جزتو و او : به او گفتم: عروه گوید. اقامه نماز بیرون رفت و وضو نگرفت

 2!خندید 

رسول خدا به سو  من آمد تا مرا ببوسد : عایشه روایت کند که گفتدر مسند احمد از 

 3.پس به سو  من آمد و مرا ببوسید. من نیز روزه دارم: فرمود. من روزه دارم: که گفتم

در حالیکله روزه بلود او را ملی بوسلید و زبلانش را ملی       : و در روایت دیگر  گوید

  4!مکید

رفت و در همان حال هرچه ملی خواسلت   رسول خدا پیوسته روزه می گ: و گفته است

 5.ه مرا می بوسید تا افطار شودچهر

رسول خدا در حالیکه روزه بود با او مباشلرت ملی کلرد و    : و در روایت دیگر  گوید

  6!پارچه ا  قرار می داد -فرج یعنی -بین خود و آن 

پیامبر به من امر کرد که لنگی دور خودم بپیچم سپس با من : عایشه گوید

 7.یکی کردنزد
                                                 

 294ص 4جعوانه  یمسند اب 497ص 4جمسل   حیصح - 1
 240ص 1جمسند احمد  - 2
 471و 434ص 1جمسند احمد  - 3
 234و 423ص 1جمسند احمد  - 4
 213و 214و 404ص 1جمسند احمد  - 5

 230و 429و 14ص 1جمسند احمد  - 6
 4السنن الکبرى ج وأنا حائض أن أتزر ث  یباکرنی 321ص 4المصنف ج أنا حائض ث  یباکرنی 74ص 7المعج  األوسط ج - 7

کان رسول اهلل َّذا حضت یأمرنی أن أتزر ، ث  :) عن عائشة االت 94ص  4ث  یباکرنی وانا حائض سنن الترمذن ج 494ص

 79ص 4صحیح البخارن ج عن عائشة االت کان یأمرنی فاتزر وأنا حائض ث  یباکرنی 11ص  1مسند احمد ج (یباکرنی

 اس  التحقی  بدار الحرمین 310ص 7ج   األوسطالمعج حیضتها ث  یباکرها417ص 4صحیح مسل  ج حیضتها ث  یباکرها
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 علن  دِینَلار   بلن  محمد ثنا قال عَفَّانُ ثنا أبی حدثنی اللَّهِ عبد حدثنا":ابی داود گوید

 وهو یُقَبِّلُهَا کان اللَّهِ رَسُولَ ان عَائِشَةَ عن األنصار  یحیى أبی مِصْدَع  عن أَوْس  بن سَعْدِ

 1."نع قال أَوْس  بن سَعْدِ من سَمِعْتَهُ قلت لِسَانَهَا وَیَمُصُّ صَائِمٌ

 حالى در را او خدا رسول که است شده نق  عائشه از انصارى ابویحیى از

 محمد به :گوید مى عفان .مکید مى را زبانش و بوسید مى بود، دار روزه که

 .آر  :گفت ا ؟ شنیده أوس بن سعد از را روایت این که گفتم دینار بن

 آیا پیامبر شهید شد

اور بن یزید األورن اال سمعت الشعبی یقول واهلل ثنا ر":گوید حاکم نیشابورى مى

لقد س  رسول اهلل وس  أبو بکر الصدی  وات  عمر بن الخطاب صبرا وات  عثمان بلن  

عفان صبرا وات  علی بن أبی طالب صبرا وس  الحسن بن علی وات  الحسین بن علی 

 2."صبرا فما نرلو بعده 

                                                                                                     
عنی بتحقی  نصوصه  244ص 4ج عبد الرزاق الصنعانی المصنف رار الحرمین للطباعة والنشر والتوزیع م 4441 - 4441

 4ج رار الفکرسنن الترمذن 419ص 4ج السنن الکبرى وتخریج أحاریثه والتعلی  علیه الشیخ المحدث حبیب الرحمن األعَمی

 رار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان م 4493 - 4403 الثانیة تحقی  وتصحیح عبد الوهاب عبد اللطیف 274ص

رار الفکر للطباعة والنشر  م 4494 - 4404- 211ص 4ج صحیح البخارن رار صارر بیروت لبنان 244ص 1جمسند احمد

طبعة  لبنان رار الفکر بیروت 214ص 4ج صحیح مسل  تانبولطبعة باألوفست عن طبعة رار الطباعة العامرة بذس والتوزیع

  مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة
 حیصح234ص 4ج یهقیب نالسنن الکبر 2391ح 133ص 4راوور ج یسنن اب 24410ح 423ص 1ج مسند احمد حنب  - 1

 2003ح 241ص 3ج مهیابن خز

مصطفی عبد القارر عطا ناکر رار الکتب العلمیة بیروت الطبعة  تحقی  4341ح 14ص 3ج المستدر  علی الصحیحین - 2

  م4440هل4444األولى
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به خدا قسم رسول خدا : گفت داود بن یزید گوید که از شعبى شنیدم که مى

و ابوبکر با سمّ کشته شدند و عمر و عثمان و على بن ابیطالب با شمشیر 

 .کشته شدند و حسن بن على با سم و حسین بن على با شمشیر کشته شد

ثنا السرن بن َّسماعی  عن الشعبی أنه اال ماذا یتواع  ":در جا  دیگر می گوید

اهلل وس  أبو بکر الصدی  وات  عمر بن الخطلاب   من هذه الدنیا الدنیة واد س  رسول

 1."حتف أنفه وکذلك ات  عثمان وعلی وس  الحسن وات  الحسین حتف أنفه

از این دنیاى پست : سرى بن اسماعی  از شعبى نق  کرده است که او گفت

چه توقعى دارید  در حالى که رسول خدا و ابوبکر مسموم شدند، عمر بن 

کشته شدند، حسن مسموم شد و حسین ناگهانى  الخطاب، عثمان، و على

 .کشته شد

از عبد اهلل بلن مسلعود نقل      این روایت رابسیارى از بزرگان اه  سنت 

حدثنا عبد اللِها حدثنی أبی ثنا عبد الرِزَّاقِ ثنا س فْیَانُ عَنِ األَعْمَشِ عن عبلد  ":اند کرده

ها اال ألَنْ أَحْلافَ تاسْعاً ان رَس ولَ اللِها اُتا َ اَتْمً اللِها بن م رِةَ عن أبی األَحْوَصِ عن عبد اللِ

 2."أَحَب  الی من أَنْ أَحْلافَ وَاحادَةً انه ل  ی قْتَ ْ وَذَلاكَ بِأَنِ اللِهَ لَعَلَه  نَبِیًّا وَاتِخَذَه  کَهِیداً

                                                 
تحقی  مصطفی عبد القارر عطا ناکر رار الکتب العلمیة بیروت الطبعة  4442ح 17ص 3ج المستدر  علی الصحیحین - 1

 م4440هل4444األولى
 2ج هل الطبقات الکبرى4403بیروت الطبعة الثانیة المکتب السسممی ناکر تحقی  األعَمی 4174ح 214ص 1المصنف ج - 2

 مصرناکر مؤسسة ارطبة  4434ح 434ص 4ج 3973ح 409ص 4ج مسند أحمد بن حنب  بیروت ناکر رار صارر 204ص

الحاون للفتاون فی الفقه وعلوم التفسیر  444ص 4السیرة النبویة ج بیروت مکتبة المعارف ناکر 227ص 1ج البدایة والنهایة

 ناکر رار الکتب العلمیة تحقی  عبد اللطیف حسن عبد الرحمن 444ص 2ج ول والنحو واالعراب وسائر الفنونواالص والحدیث

 م2000هل 4424بیروت، الطبعة األولى
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بار قسم بخورم  نهاگر : گفت  از عبداهلل بن مسعود روایت شده است که مى

تر است از این که یک بلار   رسول خدا کشته شده اشت برایم محبوب که

قسم بخورم که او کشته نشده است  زیرا خداوند او را پیامبر و شهید قرار 

 .داده است

 1."رواه أحمد ورلاله رلال الصحیح" :گوید هیثمى بعد از نق  این روایت مى

 .هستند احمد آن را نق  کرده و راویان آن، راویان صحیح بخارى

 2."هذا حدیث صحیح على کرط الشیخین ول  یخرلاه":گوید حاکم نیشابورى 

االت عَائاشَةُ کان النبی یقول فی مَرَضاها الذن مَاتَ ":نویسد بخارى صحیحش مى

طَلاعَ  فیه یا عَائاشَةُ ما أَزَالُ أَلِد  أَلَ َ الطِعَامِ الذن أَکَلْلت  بِخَیْبَلرَ فَهَلذَا أَوَانُ وَلَلدْت  انْقا    

 3."أَبْهَرِن من ذلك الس  ِّ

 «که رر آن از رنیا رفتند »عایشه گفته است که رسول خدا در مریضى خود 

کردم و  فرمودند تا کنون درد غذایى را که در خیبر خوردم احساس مى مى

 .هاى قلبم از آن پاره شده است اآلن زمانى است که احساس کردم شریان

رسد که سمى بعد از  طلبى بعید به نظر مىشاید برخى بگویند که چنین م

چهار سال اثر کند، ضمن این که پیامبر اسالم قب  از خوردن آن سلم در  

جنگ خیبر از مسموم بودن گوشت گوسفند آگاه شد و از خوردن دست 

                                                 
 .هل4407العربی القاهرة بیروترار الکتاب   ناکر رار الریان للتراث 34ص 4جمجمع الزوائد  - 1
ناکر رار الکتب العلمیة بیروت الطبعة  مصطفی عبد القارر عطا تحقی  4344ح 10ص 3ج المستدر  علی الصحیحین - 2

 م4440هل 4444األولى
تَاب الْمَغَازِن 4411ح 4144ص 4صحیح البخارن ج - 3  بَاب مَرَضِ النبی تحقی  مصطفی ریب البغا ناکر رار ابن کثیر الیمامة کا

 م4497 هل4407 بیروت الطبعة الثالثة
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علن ابلن   »وفی صلحیح البخلارن   ":نویسد کشید  چنانچه ابن کثیر دمشقى مى

یعنی بین یدن النبی وکلمه ذراع « عام وهو یؤک لقد کنا نسمع تسبیح الط: مسعور اال

 1."الشاة المسمومة وأعلمه بما فیه من الس 

ملا صلداى   »: گفلت  در صحیح بخارى از ابن مسعود نق  شده است که مى

یعنى . «کنیدی  فرمور، مى تسبیح رفتن ْذا را هنگامى که رسول خدا از آن تناول مى

حضلرت سلخن گفلت و     در جلوى پیامبر و گوشت سردست مسموم با

 .ایشان از سمى بودن خود مطلع کرد

در نتیجه این که چه کسى پیامبر را سمّ داده و این سمّ در چه زمانى بوده 

 .است، براى ما به صورت دقیق روشن نیست

لَیْنَلا أَنْ لَلا      ":بخار  و مسلم گوید االت عَائاشَةُ لَدَرْنَاه  فی مَرَضالها فَجَعَل َ ی شالیرُ َِّ

نای فَقُلْنَا کَرَاهایَةُ الْمَرِیضِ لالدَّوَاءا فلما أَفَاقَ اال أَلَ ْ أَنْهَکُ ْ أَنْ تَلُد ونای اُلْنَا کَرَاهایَةَ تَلُد و

الْمَرِیضِ لالدَّوَاءا فقال لَا یَبْقَى أَحَدٌ فی الْبَیْتا َّال لُلدَّ وأنلا أَنَُْلرُ َّال الْعَبَّلاسَ فذنله لل        

 2."یَشْهَدْکُ ْ

است در دهان رسول خدا در زمان مریضى ایشان به زور دوا عایشه گفته 

ما بلا خلود     ریختیم، پس با اشاره به ما فهماندند که به من دوا نخورانید،

آید و وقتى حضرت  گفتیم این از آن جهت است که مریض از دوا بدش مى

                                                 
 بیروت ناکر مکتبة المعارف 291ص 1ج ةالبدایة والنهای - 1

ها  4494ح 4149ص 4صحیح البخارن ج - 2 فَاتا وَ تَاب الْمَغَازِن بَاب مَرَضِ النبی َ کاتَاب الطِّبِّ، بَاب  1392ح 2414ص 1جوکا

یَاتا بَاب الْقاصَاصِ بین الرِّلَالِ 1442ح 2124ص 1اللِد ورا ج تَاب الدِّ بَاب َّذا  1104ح 2127ص 1ج وَالنِّسَاءا فی الْجِرَاحَاتا کا

م 4497 هل4407الثالثة  بیروت الطبعةناکر رار ابن کثیر الیمامة  مصطفی ریب البغا أَصَابَ اَوْمٌ من رَل  ٍ ه  ی عَاااب  تحقی 

ةِ التِدَاوِن بِاللِد ورا 2243ح 4733ص 4ج صحیح مسل  لَامِ بَاب کَرَاهَ تَاب السَّ  حیاء التراث العربیناکر رار َّ تحقی  عبد الباای کا

 بیروت
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آیا من شما را از این که به من دوا بخورانید نهى نکردم : بهتر شد، فرمودند

در جلوى   باید در دهان هر کسى که در این خانه است،: پس فرمودند؟ 

 .چشم من دوا ریخته شود  غیر از عباس که او شاهد ماجرا نبوده است

 

 

 آیا به پیامبر دارو دادند یا چیز دیگری آن هم بالجبار

جا حضور داشتند ، حرف پیامبر را گوش  چرا عایشه و کسانی که در آن

آن حضرت ، دارو را به زور در حلق آن حضرت  می  نکردند و علی رغم

 :دمیفرمایللل  ریختنلللد ؟ مگلللر نللله ایلللن کللله قلللرآن کلللریم     

  1."نَهاکُ ْ عَنْه  فَانْتَه وا وَ ما آتاکُ   الرِس ولُ فَخُذُوه  وَ ما"

تلان  ا هر دستورى که رسول به شما داد اطاعت کنید و از هر گناهى نهی

  رسید که خدا عقابى سخت داردرا ترك کنید ، و از خدا بت کرد آن

بیند ؟ مگر نله   ها یکسان می را عایشه پیامبر اسالم را با دیگر مریضچ

  2."َِّنْ ه وَ َِّلِا وَحْىٌ ی وحَى.   وَ مَا یَنطا ُ عَنِ الهَْوَى":این که خداوند می فرماید

گوید چیز  جز  گوید و آنچه مى هوس سخن نمى هرگز از روى هوى و

  شود نیست مى وحیى که به وى

                                                 
 7آیهالحشر  - 1

 4و 3آیاتالنج   - 2
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 آیا پیغمبر در دامن عایشه دفن شد یا حضرت علی 

عن أم سلمة االت والذن أحلف به أن کان علی ألارب النلاس  . . .   ":حاکم گوید

فقاللت  ! عدنا رسول اهلل ْداة وهو یقول لاء علی لاء علی مرارا ؟ . عهدا برسول اهلل 

لت أم سلمة فَننت أن له َّلیه حالة اا. فاطمة کأنك بعثته فی حالة ، االت فجاء بعد 

فخرلنا من البیت فقعدنا عند الباب وکنت من أرناه  َّلى الباب ، فأکب علیه رسلول  

فکان علی أارب الناس . اهلل ولع  یساره وینالیه ، ث  ابض رسول اهلل من یومه ذلك 

  1."عهدا

قسم به خدا که نزدیک ترین مردم به رسول خلدا تلا   : گوید ام سلمه می

همواره رسول خدا سئوال  «روز آخر »لحظات آخر علی بود و در آن صبح 

گویا او را : آیا علی آمد ؟ آیا علی آمد ؟ که فاطمه به پدر گفت : کرد  می

 و. ... علی آمد : و بعد از لحظاتی فاطمه گفت . برا  کار  فرستاده بودید 

و سلخن  علی را در طرف راست خود قرار داد و آهسته بلا ا  رسول خدا

گفت تا این که در همان روز جان داد در حالی که علی علیله السلالم    می

 . نزدیک ترین افراد به آن حضرت بود 
  ."!هذا حدیث صحیح السسنار ول  یخرلاه"

 . اند  این حدثی است با اسناد صحیح که بخار  و مسلم آن را نیاورده 

:   لملا حضلرته الوفلاة    وفی روایة االت عائشه اال رسول اهلل":احمد حنب  گوید

ارعوا للی حبیبلی   :  ارعوا لی حبیبی فدعوا له أبا بکر فنَر َّلیه ث  وضع رأسه فقال 
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ارعوا لی حبیی  فدعوا له علیا ، فلما : فدعوا له عمر فلما نَر َّلیه وضع رأسه ث  اال 

  1."رآه أرخله معه فی الثوب الذن کان علیه فل  یزل یحتضنه حتى ابض

: رسید فرمود  چون زمان وفات رسول خدا: گوید  عائشه میدر روایتی  

یکبار ابابکر را برا  حضرت صدا کردند ، وقتلی  ! دوست مرا صدا کنید 

دوست مرا صدا : حضرت او را دید سر خود را برگردانید و دوباره فرمود 

کنید ، این بار عمر را صدا کردند و چون رسول خدا عمر را دیلد رو   

را  دوست مرا صدا کنید ، این بار علی: د و دوباره فرمود خود را برگردان

ا   صدا زدند این بار چون رسول خدا علی را دید او را به زیر همان جامه

که در آن آرمیده بود فرا خواند و همچنان او را در آغوش داشت با آن که 

 .      جان تسلیم کرد 

ان کعب االحبار الام زملن    عن لابر بن عبد اهلل االنصارن":محمد بن سعد گوید

ماکان آخر ما تکل  به رسلول اهلل ؟  : عمر فقال ونحن للوس عند عمر أمیر المؤمنین 

اسلندته َّللى   : هو هنا ، فسأله فقال عللی  : أین هو ؟ اال : س  علیا ، اال : فقال عمر 

کذلك آخر عهد : فقال کعب ! الصمة الصمة : صدرن فوضع رأسه على منکبی فقال 

س  علیا ، : فمن ْسله یا أمیر المؤمنین ؟ اال : یاء وبه امروا وعلیه یبعثون ، اال االنب

کنت أنا أْسله وکان عباس لالسا ، وکان اسامة وکقران یختلفلان  : فسأله فقال : اال 

  2."َّلی بالماء

                                                 
 433نجی صرکفایة الطالب  72ذخائر العقبى ص 30ص 1مسند احمد ج - 1
  213ص 2کنز العمال ج 401ص 9فتح البارن ج  212ص 2الطبقات الکبرن ج - 2



 58 

از جابر بن عبداهلل انصار  روایت شده است که در زمان حکومت عمر  

برخواست و در حالی که ما نشسته بلودیم از  کعب االحبار از جا  خود 

ا  که از دهان رسول خدا خارج شد چه  آخرین کلمه: عمر سئوال کرد 

علی کجاست ؟ : کعب گفت! سئوال کنید از حضرت علی: بود ؟ عمر گفت 

کعب سئوالش را دوباره از آن حضرت مطلرح  . این جاست : عمر گفت 

ا را در آغوش گرفته و به رسول خد: و حضرت در پاسخ فرمود . نمود 

! نماز ، نملاز  : شانه خود چسباندم و او سر بر شانه من گذارد و فرمود 

انبیاء در لحظات آخر اینچنین بودند وبه هملین شلک  املر    : کعب گفت 

و من آن : علی فرمود ... شوند  انگیخته می اند و به همین شک  هم بر شده

 ...        حضرت را غس  دادم و

ارعلوا  : اال رسول اهلل فی مرضه: وبسنده عن االمام علی اال ":د  گویدمتقی هن

ارن منی ، فدنوت منله فاسلتند اللی ، فلل  یلزل      : فدعی له علی فقال: لی أخی، اال 

مستندا َّلی وانه لیکلمنی حتى َّن بعض ری  النبی لیصیبنی ث  نزل برسول اهلل وثق  

فجاء العباس فکلان لهلد هملا    ! یا عباس أررکنی فذنی هالك : فی حجرن ، فصحت 

   1."لمیعا ان أضجعاه

 «روزهان آخر»رسول خدا در بیمار  : کند  باسند خود از امام علی نق  می

پس علی را برا  آن حضرت صدا کردند آن ! برادرم را صدا کنید : فرمود 

من به آن حضرت نزدیک شدم و او ! نزدیک شو : حضرت به علی فرمود 
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گفلت   بله    همچنان در آن حالت بود وبا من سخن ملی به من تکیه زد و 

کرد و در آن  شکلی که گاهی آب دهان مبارك حضرت به من اصابت می

 ...    وقت بود که حضرت سنگین شد ودر آغوش من افتاد

 عائشه به هنگام دفن رسول خدا کجا بود ؟ 

اللّله ملا   و: عن عمرة عن عائشة أنّها االت":عده ا  از علما روایت می کنند که

  1."علمنا بدفن رسول اللّه حتى سمعنا صوت المساحی فی لوف لیلة األربعاء

ما از دفن رسول خدا با ! واهلل : کند که اوگفت  عمره از عائشه روایت می

ها را در سحرگاه شب چهار شلنبه   خبر نشدیم مگر زمانی که صدا  بی 

    . شنیدیم 

  2."عمر ل  یشهدا رفن النبیکما أنّ أبا بکر و":ابن ابی شیبه گوید

 . و نیز ابوبکر و عمر هم در دفن رسول خدا حضور نداشتند  
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 باره عائشهنزول پنج آیه اول سوره تحریم در

لال َ      ا النِبىِیَأَیه َ":فرماید خداوند مهربان در قرآن کریم در سوره تحریم مى

   اَدْ فَرَضَ اللِه  لَک  . اتَ أَزْوَالِكَ وَاللِه  َْفُورٌ رَّحای ٌ تح َرِّم  مَا أَحَ ِ اللِه  لَكَ تَبْتَغاى مَرْضَ

بَعْلضِ أَزْوَالِلها     َِّللىَ     وََِّذْ أَسَرِ النِبىِ. وَه وَ الْعَلای   الحَْکای      تحَِلِةَ أَیْمَاناکُ ْ وَاللِه  مَوْلَئک  

عَلَیْها عَرِفَ بَعْضَه  وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِها اَالَتْ  حَدایثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِها وَأَظْهَرَه  اللِه 

َِّن تَتُوبَا َِّلىَ اللِلها فَقَلدْ صَلغَتْ اُلُوب کُمَلا وََِّن     . الْعَلای   الْخَبِیرُ   مَنْ أَنبَأَ َ هَاذَا اَالَ نَبَّأَنىِ

لَئه  . وَلِبرِْی ُ وَصَالاح  الْم ؤْماناینَ وَالْمَلَئکَةُ بَعْدَ ذَالاكَ ظَهِیلرٌ  تَََاهَرَا عَلَیْها فَذِنِ اللِهَ ه وَ مَوْ

لَه  أَزْوَالًا خَیرًْا مِّنکُنِ م سْللامَاتٍ م ؤْمانَلاتٍ اَاناتَلاتٍ تَئبَلاتٍ       عَسىَ رَب ه  َِّن طَلِقَکُنِ أَن ی بْدا

 1."عَابِدَاتٍ سَئحَاتٍ ثَیِّبَاتٍ وَأَبْکاَرًا

چرا چیزى را که خدا بر تو حالل کرده بخاطر جلب رضایت  !اى پیامبر

. و خداونلد آمرزنلده و رحلیم اسلت    ! کنلى؟  همسرانت بر خود حرام مى

روشن ساخته و  «رر این رونه موارر»خداوند راه گشودن سوگندهایتان را 

 .خداوند موالى شماست و او دانا و حکیم است

کى از رازهاى خود را به بعضى هنگامى را که پیامبر ی« به خاطر بیاورید» 

از همسرانش گفت، وللى هنگلامى کله وى آن را افشلا کلرد و خداونلد       

پیامبرش را از آن آگاه ساخت، قسمتى از آن را براى او بازگو کلرد و از  

امبر همسرش را از آن خبر داد، قسمت دیگر خوددارى نمود هنگامى که پی

خداوند عال  و آراه »: فرمود« خت؟چه کسى تو را از این راز آراه سا»     :گفت

 .«!مرا با خبر ساخت
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 «بله نفلع کماسلت، زیلرا    »از کار خود توبله کنیلد    «همسران پیامبر»اگر شما 

دلهایتان از حق منحرف گشته و اگر بر ضدّ او دست به دست هم دهیلد،  

زیرا خداوند یاور اوست و همچنین جبرئی  و  «کارى از پیش نخواهید برر»

 .، و فرشتگان بعد از آنان پشتیبان اویندمؤمنان صالح

امید است که اگر او شما را طلالق دهلد، پروردگلارش بله جلاى شلما       

همسرانى بهتر براى او قرار دهد، همسرانى مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه 

 !کننده، زنانى غیر باکره و باکره کار، عابد، هجرت

 ماکر امبریشه و حفصه به پیعا انتیخ
 1."لا َ تح َرِّم  مَا أَحَ ِ اللِه  لَكَ تَبْتَغاى مَرْضَاتَ أَزْوَالِكَ وَ اللِه  َْفُورٌ رَّحای     النِبىِ یَأَیه َا"

چرا آنچه را که خدا بر تو حالل کرده براى به دسلت آوردن  ! اى پیامبر 

کنى؟ و خدا بسیار آمرزنده و مهربان  خشنودى همسرانت بر خود حرام مى

 . است

 . میکن یم انیب نجایوجود دارد که ما ا یاختالفات هآی نیشان نزول ا درباره

 ! عس   میتحر: اول قول

اکلرم هرگلاه    امبریپ... :کند که گفت تیطبقات ابن سعد از عائشه روا در

مگر آنکه با او خلوت . کرد یشد نزد او درنگ م یم داخ  خانه ام سلمه

از علت   ریخبرگ  را برا یکسبر ما دشوار آمد تا آنکه  نیا: دیگو. دینما

شود ام سلمه  یوارد م امبریو او خبر آورد که چون پ میدرنگ فرستاد نیا
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و آن حضلرت   دیگشلا  یآورد و سر آن را مل  یم رونیاز عس  ب یظرف

بلا خلود   . آورد یعس  به شگفتش م نیکند و ا یاز آن تناول م یانگشت

خانه ام سلمه درنگ  در گریو د دیتا آن عس  ناپسندش آ میچه کن: گفتند

  .!!!د؟یننما

 ییبو کی: که به او گفته شود ستین نیناپسندتر از ا  زینزد او چ: گفتند

آمد بله او   کتیپس هرگاه بر تو وارد شد و نزد! میکن یاز تو استشمام م

است  یاز عسل: دیگوی و او م. کنم یاز تو استشمام م  زیچ  بگو من بو

به گمانم زنبورش علرفط  : و تو به او بگو. که نزد ام سلمه تناول کرده ام

 . است دهیمک «و بدبوست نیریصمغ ک یعنی ریعرفط همان مغاف»

از تو به  ییبو کی: گفت. شد کیو به او نزد دیچون بر عائشه گرد پس

او . در خانه ام سللمه  یفرمود عسل ؟ چه تناول کرده ا! رسد یمشامم م

اکرم  امبریبعد پ. است دهیفط مکرسول اهلل به نظر من زنبورش عر ای: گفت

! براى پیام: نازل شد که هیا نیو به خاطر هم. عس  را بر خود حرام کردند

چرا آنچه را که خدا بر تو حالل کرده براى به دسلت آوردن خشلنودى   

   1؟.کنى همسرانت بر خود حرام مى

 :معنا  مغافیر
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کرد   تراوش مى «ع رفط»یا  «رمث»مغافیر، صمغى بود که از درختى به نام 

 .هرچند که بسیار شیرین بود  ولى بوى نامناسب و کریهى داشت

صمغ یسی  من کجر العرفط ح لو ، ْیلر  : المغافیر ":نویسد ابو منصور ازهرى مى

 1."أن رائحته لیست بطیّبة

مغافیر، صمغ شیرینى است که از درخت عرفط سرازیر  ولى بوى خوشى 

 .ندارد

والمغفور صمغ حلو له رائحة کریهة وذکر البخارن ":دگوی ابن حجر عسقالنى مى

أن المغفور کبیه بالصمغ یکون فی الرمث بکسر الراء وسکون المی  بعدها مثلثة وهو 

من الشجر التی ترعاها السب  وهو من الحمض وفی الصمغ المذکور حموة یقال اْفلر  

 2."الرمث َّذا ظهر ذلك فیه

مغفلور شلبیه   : ارد، بخارى گفتهمغفور صمغ شیرینى است که بوى بدى د

شود و آن درخى است که شلتر از آن   یافت مى «رِمْث»صمغ است که در 

اْفلر  »در این صمغى شیرینى اسلت کله بله آن    . خورد و ترش است  مى

 .شود  شود، گفته مى در آن هنگام که بر تنه آن ظاهر مى «الرمث

 : عائشه به اعتراف خودش مرتکب سه گناه بزرگ شده است

  هلا  زن گلر یحسادت عائشه و حفصه را نسبت بله د  ثیحد نیا: اول

او بله  . حسادت بارها اتفاق افتلاده اسلت   نیالبته ا. دهد ینشان م غمبریپ

 یخودش اعتراف م زین تیروا نیو در ا. دیورز یحسادت م زین جهیخد
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 ماکر غمبریخواست پ ینم یحسادت به دل داشت که حت  کند که به قدر

 . خود ام سلمه حضور داشته باشد مانیکنار همسر با ارا در  یلحظات

 خلورد یرا م مانیحسادت ا: که ندیفرما یم اتیکه روا ستی ادر حال نیا

گفت  توانیم ایآ تیروا نیبا توجه به ا!  خوردیرا م زمیهمانطور که آتش ه

 داشته است ؟  مانیکه عائشه ا

جسس عائشه ت: شود یاستدراك م ثیحد نیکه از ا  گریمطلب د: دوم

کار را  نیقران ا کهی در حال. اکرم است امبریپ یدر امور و مسائ  خصوص

یا أَی هَا الِذینَ آمَنُوا الْتَناب وا کَثیراً مانَ الَِنِّ َِّنِ بَعْضَ الَِنِّ َِّثْ ٌ  ":منع کرده و فرموده

   1."وَ ال تَجَسَّس وا

 دنیعتراف کلرده کشل  عائشه به آن ا تیروا نیکه در ا  گریگناه د: سوم

به هدف  دنیرس  عائشه و حفصه برا. است یطانیش رنگینقشه شوم و ن

که به دروغ به  دندیرا مرتکب شدند و نقشه کش  گریخود گناه بزرگ د

 !دهد  یم  بد  دهان مبارکشان بو ندیاکرم بگو امبریپ

وَ اللِه  خَیْلرُ   وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللِه  ":دیفرمایخطاب به مکر کنندگان م خداوند

   2."الْماکارین

 !  هیمار میتحر: دوم قول

لا َ تح َرِّم      یَأَیه َا النِبىِ»"عن بن عباس اوله  :نویسد طبرى در تفسیر این آیات مى

اال کانلت حفصلة وعائشلة    « وَه وَ الْعَلای   الحَْکای  »       َّلى اوله « مَا أَحَ ِ اللِه  لَكَ
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ا زولتی النبی فذهبت حفصة َّلى أبیها فتحدثت عنده فأرس  النبی َّلى متحابتین وکانت

لاریته فَلت معه فی بیت حفصة وکان الیوم الذن یأتی فیه عائشة فرلعت حفصلة  

فولدتهما فی بیتها فجعلت تنتَر خرولها وْلارت ْیلرة کلدیدة فلأخرج رسلول اهلل      

سؤتنی فقال النبی واهلل  لاریته ورخلت حفصة فقالت اد رأیت من کان عند  واهلل لقد

ألرضینك فذنی مسر َّلیك سرا فاحفَیه االت ما هو اال َّنی أکهد  أن سریتی هذه 

وکانت حفصة وعائشة تَاهران على نساء النبی فانطلقت حفصة  .علی حرام رضا لك

َّلى عائشة فأسرت َّلیها أن أبشرن َّن النبی اد حرم علیه فتاته فلما أخبرت بسر النبی 

عز ول  النبی فأنزل اهلل على رسوله لما تَاهرتا علیه یا أیها النبی ل  تحرم أظهر اهلل 

 1."ماأح  اهلل لك تبتغی مرضاة أزوالك َّلى اوله وهو العلی  الحکی 

: نق  شده است که گفت "...یا ایها النبى "از ابن عباس در تفسیر این آیه 

رسول خدا داشتند و هر دو همسر  عائشه و حفصه یکدیگر را دوست مى

حفصه پیش پدرش رفته تا با او سخن بگوید، در این زمان رسول . بودند 

خدا یکى از کنیزان خود را خواست و با او در خانه حفصه ماندند و آن 

حفصه وقتى برگشت رسول . آمد روزى بود که عائشه پیش رسول خدا مى

حسادت ها ماند و  خدا و آن کنیز را در خانه خود یافت، منتظر خروج آن

او به شدت به جوش آمد، وقتى رسول خدا کنیزش را فرستاد، حفصه وارد 

من آن کسى را که نزد تو بودم دیدم، به خدا قسلم کله ملرا    : شد و گفت

به خدا سوگند که تو را راضى خواهم : ناراحت کرد ، رسول خدا فرمود

 آن: گذارم، آن را حفظ کن، حفصه گفت کرد، من رازى با تو در میان مى
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دهم که به خاطر رضایت تو  من پیش تو شهادت مى: راز چیست؟ فرمود

 .همخوابى با او بر من حرام باشد

حفصه و عائشه که علیه زنان رسول خدا همدست بودند، پس حفصه پیش 

بشارت باد که رسول : عائشه رفت و راز را با او در میان گذاشت و گفت

وقتى راز رسول خدا را فاش . خدا همخوابى با کنیزان را بر خود حرام کرد

کرد، خداوند رسولش را از این قضیه آگاه کرد و هنگامى که آن دو بر ضدّ 

چرا ! اى پیامبررسول خدا همدست شدند، خداوند این آیه را نازل کرد که 

چیزى را که خدا بر تو حالل کرده به خاطر جلب رضایت همسرانت بر 

 ... .! کنى؟ خود حرام مى

یعنی حفصة « َِّن تَتُوبَا َِّلىَ اللِها» : اوله تعالى ":می گوید ه  سنتقرطبى مفسر ا

وعائشة حثهما على التوبة على ما کان منهما من المی  َّلى خمف محبلة رسلول اهلل   

اوله  ...أن زاْت ومالت عن الح  وهو أنهما أحبتا ما کره النبی « فَقَدْ صَغَتْ اُلُوب کُمَا»

 1."أن تتَاهرا وتتعاونا على النبی بالمعصیة واالیذاء« عَلَیْها وََِّنْ تََاهَرا» : تعالى

یعنلى حفصله و    «ارر آن رو توبه کنند به سوى خداونلد » داوند این سخن خ

ها بر انجام  کند  چرا که آن عائشه که خداوند آن را براى توبه تحریک مى

 فَقَلدْ ". ها را دوست نداشت تمای  پیدا کردنلد   چیزى که رسول خدا آن

ها از حق منحرف شده و چیزى را دوست داشتند  یعنى آن ؛"صَغَتْ اُلُوب کُمَا

 ...که رسول خدا آن را دوست نداشت 
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این است که اگر شما دو نفر  "وَّن تَاهرا علیه": معنى این فرمایش خداوند

به کمک یکدیگر پیامبر را با نا فرمانى واذیت وآزار مورد بى مهرى قرار 

 .دهید

 

 

 

 ماه با عائشه و حفصه قهر کرد دا یکرسول خ

کند کله   قرطبى در جاى دیگر در باره نهایت مدت قهر کردن تصریح مى

رسول خدا، به خاطر همپیمان شدن عائشه و حفصه علیه آن حضلرت ،  

وهذا الهجر ْایته عند العلماء کهر کما فعل   ":یک ماه با آن دو قهر بوده است 

 1."لى عائشة وتَاهرتا علیهالنبی حین أسر َّلى حفصة فأفشته َّ

چه رسول  نهایت قهر کردن با دیگران از دیدگاه علما یک ماه است  چنان

ها  خدا در هنگامى حفصه راز آن حضرت را پیش عائشه فاش کرد و آن

 .علیه رسول خدا همپیمان شدند، این چنین کرد

. کلرد  یم یکیداشت که با او نزد  زیکن امبریپ: دیحاکم در مستدرك گو

 2...عائشه و حفصه با او چنان کردند که آن را بر خود حرام کرد
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هنگلامى کله   » :دیل فرمایو م داردیل از توطئه عائشه و حفصه پرده بر م خدا

[ نلزر زن ریگلر  ]رفت و او آن راز را ( حفصه)پیامبر، رازى را به یکى از همسرانش 

  1«فاش کرر، و خدا پیامبر را از افشاى آن آراه نمور،( عائشه)

را آگاه کرده است و توطئه آن دو  امبریپ  زیخداوند از چه چ نکهیا یول

پیامبر بخشى » :دیفرمایقران درباره آن م. ستیزن چه بوده است مشخص ن

بلراى آنکله   )را به آن زن روکزر کرر و از رفتن بخشى ریگر  ( راز افشا کده)از آن 

 .«خوررارى نمور (مانهیکننده بیشتر کرمنده نشور کر فاش

. دیل آگلاه گرد  میبا ام ابلراه  امبریپ زشیحفصه از آم: آمده که یتیروا در

پدر تو و پدر او : فرمود نیو همچن. عائشه را آگاه مکن: به او فرمود امبریپ

رسند پس عائشله را   یم پس از من به حکومت  به زود «با زور و اهر»

 زیل ن اونلد خد. حفصه رفت و عائشه را خبردار کرد: دیگو. خبردار مکند

  2.گاه کردآرا  امبریپ

حدثنا عَلایٌّ حدثنا س فْیَانُ حدثنا یحیى بن سَعایدٍ اال سمعت ع بَیْلدَ  ":می گویدبخارى 

بن ح نَیْنٍ اال سمعت بن عَبَّاسٍ یقول أَرَرْت  أَنْ أَسْأَلَ ع مَرَ فقلت یا أَمایرَ الْم لؤْماناینَ ملن   

 3."رسول اللِها فما أَتْمَمْت  کَلَامای حتى اال عَائاشَةُ وَحَفْصَةُ الْمَرْأَتَانِ اللِتَانِ تَََاهَرَتَا على

خواستم از عمر سؤال کنم که  مى: گفت از ابن عباس نق  شده است که مى

پیمان شلدند، چله    آن دو زنى که بر ضدّ رسول خدا هم! اى امیرمؤمنان 

                                                 
 ۵تحری  آیه - 1
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شله  حفصله و عائ : کسانى بودند؟ سخنم را تمام نکرده بودم که عمر گفت

 .بودند

عَنْ ع بَیْدا بْنِ ح نَیْن، أَنِه  سَماعَ ابْنَ عَبَّاس ی حَدِّثُ أَنِله   ":نویسد و در جائى دیگر مى

لَه  هَیْبَةً لَه  . اَالَ مَکَثْت  سَنَةً أُرِید  أَنْ أَسْأَلَ ع مَرَ بْنَ الْخَطِابِ عَنْ آیَة، فَمَا أَسْتَطایع  أَنْ أَسْأَ

ا فَخَرَلْت  مَعَه  فَلَمَّا رَلَعْت  وَکُنِا بِبَعْضِ الطِرِی ِ عَدَلَ َِّلَى األَرَا ا لاحَالَة حَتِى خَرَجَ حَالًّ

فَوَاَفْت  لَه  حَتِى فَرَغَ سارْت  مَعَه  فَقُلْت  یَا أَمایرَ الْم ؤْماناینَ مَنِ اللِتَانِ تَََاهَرَتَا عَلَى : لَه  اَالَ

اَالَ فَقُلْت  وَاللِها َِّنْ کُنْت  ألُرِید  أَنْ أَسْأَلَكَ . فَقَالَ تالْكَ حَفْصَةُ وَعَائاشَةُالنِبِیِّ مانْ أَزْوَالِها 

 1."عَنْ هَذَا م نْذُ سَنَة، فَمَا أَسْتَطایع  هَیْبَةً لَكَ

یک سال منتظر ماندم تا شاید بتوانم از عمر در باره : گوید ابن عباس مى

وانستم  چون تلرس از عملر اجلازه    یک آیه قرآن چیزى بپرسم  ولى نت

 .داد نمى

تا اینکه قصد سفر حج کرد، من نیز با او همراه شدم، هنگام بازگشت، در 

میان راه براى قضاى حاجت به طرف مح  پر درختى رفت، من ایستادم 

آن دو زنى که از ! اى امیر مؤمنان  :تا او فارغ شد، به او ملحق شدم و گفتم

ى مقابله با آن حضرت پشت به پشت هم دادند بین زنان رسول خدا برا

آن دو حفصله و عائشله     :چه کسانى بودند؟ عملر گفلت   «ه  پیمان کدند»

 . هستند
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خواستم این سؤال را از تو بپرسم   قسم به خدا یک سال است که مى: گفتم

 .داد اما ترس از تو اجازه نمى

بٍ حدثنا حَمَّار  بلن زَیْلدٍ   حدثنا س لَیْمَانُ بن حَرْ ":در جا  دیگر بخار  می گوید

عن یحیى بن سَعایدٍ عن ع بَیْدا بن ح نَیْنٍ عن بن عَبَّاسٍ اال لَبِثْت  سَنَةً وأنا أُرِید  أَنْ أَسْأَلَ 

لًلا فَلدَخَ َ       ع مَرَ عن الْمَرْأَتَیْنِ اللِتَیْنِ تَََاهَرَتَا على النبی فَجَعَلْت  أَهَاب له  فَنَلزَلَ یَوْمًلا مَنْزِ

لْتُه  فقال عَائاشَةُ وَحَفْصَةُالْأَ  1."رَا َ فلما خَرَجَ سَأَ

از ابن عباس نق  شده است که یکسال صبر کردم تا از عمر سال کنم که 

آن دو زنى که بر ضدّ رسول خدا همپیمان شده بودند، چه کسانى بودند؟ 

توانستم  تا این که روزى به منزلى رسیدیم و عمر وارد  اما از ترس او نمى

شد و هنگامى خارج شلد سلؤالم را    «براى اضاى حالت»ح  پُر درختى م

 .آن دو زن عائشه و حفصه بودند: مطرح کردم و او گفت

وحدثنا أبو بَکْرِ بن أبی ":جور  دیگر روایت را نق  می کندمسلم نیشابورى 

یَیْنَةَ عن یحیى بن سَعایدٍ کَیْبَةَ وَز هَیْرُ بن حَرْبٍ واللفظ لاأَبِی بَکْرٍ ااال حدثنا س فْیَانُ بن ع 

سمع ع بَیْدَ بن ح نَیْنٍ وهو مولى الْعَبَّاسِ اال سمعت بن عَبَّاسٍ یقول کنت أُرِید  أَنْ أَسْأَلَ 

ع مَرَ عن الْمَرْأَتَیْنِ اللِتَیْنِ تَََاهَرَتَا على عَهْدا رسول اللِها فَلَبِثْت  سَنَةً ما أَلِد  لله مَوْضالعًا   

َّلى مَکِةَ فلما کان بِمَرِّ الَِهْرَانِ ذَهَبَ یقضى حَالَتَه  فقال أَرْرِکْنای بِلذِرَاوَةٍ   حتى صَحابْتُه 
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من مَاءٍ فَأَتَیْتُه  بها فلما اَضَى حَالَتَه  وَرَلَعَ ذَهَبْت  أَص ب  علیه وَذَکَرْت  فقلت له یا أَمایرَ 

 1."حتى اال عَائاشَةُ وَحَفْصَةُ الْم ؤْماناینَ من الْمَرْأَتَانِ فما اَضَیْت  کَلَامای

خواستم از عمر سؤال کنم که  مى: گفت از ابن عباس نق  شده است که مى

آن دو زنى که بر ضدّ رسول خدا همپیمان شده بودند، چه کسانى بودند  

شد  تا این که در مسافرت مکه  یکسال صبر کردم و مکان مناسبى پیدا نمى

ر الظهلران رسلیدیم، عملر بلراى قضلاى      همراه او شدم، وقتى به منطقه م

برایم آب بیاور و من براى او آب بردم، وقتى : حاجت رفت  سپس گفت

کارش تمام شد و برگشت پیش او رفتم و سؤالم را مطرح کردم ، سخنم 

 .آن دو زن عائشه و حفصه بودند: به پایان نرسیده بود که عمر گفت

 شهیدر باره عا« ...ال یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ»نزول آیه 

استهزاء و تمسخر دیگران، اخالق زشتى است که خداوند صراحتا از آن 

یا أَی هَلا الِلذینَ آمَنُلوا ال    ":فرماید نهى کرده است   چنانچه در قرآن کریم مى

نْ یَکُنِ خَیْراً أَ  أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مانْه  ْ واَل ناساءٌ مانْ ناساءٍ عَسى  یَسْخَرْ اَوْمٌ مانْ اَوْمٍ عَسى

مانْه نِ واَل تَلْمازُوا أَنْفُسَکُ ْ واَل تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ االاسْ   الْفُس وقُ بَعْدَ الْذیمانِ وَمَنْ لَ ْ 

  2." یَتُبْ فَأُولئاكَ ه    الَِالام ون

نباید گروهى از مردان شما گروه دیگلر را  ! اید اى کسانى که ایمان آورده

ه کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند و نه زنانى زنان دیگر را، شاید مسخر
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آنان بهتر از اینان باشند و یکدیگر را مورد طعن و عیبجویى قرار ندهید و 

با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید، بسیار بد است که بر کسى 

 !ظالم و ستمگرند پس از ایمان نام کفرآمیز بگذارید و آنها که توبه نکنند،

 معنای تمسخر

: ومعنى السخریة ":اند بزرگان اه  سنت در باره معناى تمسخر و استهزا گفته

االستهانة والتحقیر والتنبیه على العیوب والنقائص على وله یضحك منه واد یکون 

ذلك بالمحاکاة فی الفع  والقول والد یکلون بالسکلارة والسیملاء وَّذا کلان بحضلرة       

 1."ل  یس  ذلك ْیبة وفیه معنى الغیبة المستهزأ به

هاى دیگران  ها و نقص معناى تمسخر  توهین، تحقیر و گوشزد کردن عیب

خندند  گاهى به صلورت عمللى و    است  به صورتى که با شنیدن آن مى

شود ، اگر در حضور شخص استهزاء شده باشد،  گاهى با اشاره انجام مى

 ر او نباشد ، غیبت استشود  ولى اگر در حضو غیبت محسوب نمى

 حكم تمسخر

ینهى تعالى ":گوید ابن کثیر دمشقى در باره معنا و حکم استهزاى دیگران مى

عن السخریة بالناس، وهو احتقاره  واالستهزاء به ، کما ثبت فی الصحیح عن رسلول  

والمرار من  "وْمط الناس": ویروى "الکابْر بطر الح  وَْمْص الناس": اهلل أنه اال

احتقاره  واستصغاره ، وهذا حرام، فذنه اد یکون المحتقر أعَ  الدرا عنلد اهلل    :ذلك

 2."وأحب َّلیه من الساخر منه المحتقر له

                                                 
 یروتب ناکر رار االمعرفة 434ص 3َّحیاء علوم الدین ج - 1
 .هل4404ناکر رار الفکر بیروت 243ص 4تفسیر القرآن العَی  ج - 2



 73 

خداوند از تمسخر مردم نهى کرده است   و آن تحقیر و ریشلخند کلردن   

کبر، از »:مردم است  چنانچه مسلم از رسول خدا نق  شده است که فرمود

و ایلن کلار ، حلرام     «کررن وکوچك کمررن مررم اسلت  بین برنده ح  و تحقیر

است  زیرا ممکن است که شخص تحقیر شده در پیشگاه خداونلد مقلام   

باالترى داشته باشد و خداوند او را بیشتر از شخص تحقیر کننده و مسخره 

 .کننده دوست داشته باشد 

 شأن نزول آیه 

شه که ام سلمه و یا مفسران اه  سنت قائ  هستند که این آیه در باره عائ

 .زینب بنت خزیمة را مسخره کرده بود، نازل شده است

أَنْ   واَل ناساءٌ مانْ ناساءٍ عَسى» ":نویسد مقات  بن سلیمان مفسر اه  سنت مى 

استهزأت من اصر أم سلمة بنت أبی نزلت فی عائشة بنت أبی بکر ،  «یَکُنِ خَیْراً مانْه نِ

 1."أمیة

در باره عائشه نازل شده اسلت  در آن هنگلام کله ام     "...وال نساء ": آیه 

 .سلمه را به خاطر کوتاه قد بودنش ریشخند کرد

نزلت فی امرأتین من أزواج : اال المفسرون ":نویسد قرطبى مفسر اه  سنت مى

النبی سخرتا من أم سلمة وذلك أنها ربطت خصریها بسبیبة وهو ثوب أبیض ومثلها 

انَرن ما تجر خلفها : فکانت تجرها فقالت عائشة لحفصة السب وسدلت طرفیها خلفها

نزللت فلی نسلاء النبلی     : واال أنس وبن زید .کأنه لسان کلب فهذه کانت سخریتهما

                                                 
  م2003هل 4424بیروت الطبعة األولى تحقی  أحمد فرید ناکر رار الکتب العلمیة لبنان 212ص 3تفسیر مقات  بن سلیمان ج - 1
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نزلت فی عائشة أکارت بیدها َّلى أم سلمة یا نبلی اهلل  : عیرن أم سلمة بالقصر وای  

 1."َّنها لقصیرة

سلمه  مسران رسول خدا که امّاین آیه در شان دو تن از ه: مفسران گفته اند

را مسخره کرده بودند نازل شده است  چون او لباسى سفید پوشیده و دو 

شد،  طرف آن را پشت سرش رها کرده بود که هنگام راه رفتن کشیده مى

کشد که مانند زبان  پشت سرش مىچیزى چه ببین : عائشه به حفصه گفت

 .و این بود مسخره کردن آنان    ! سگ است 

سللمه را بله    در باره همسران پیامبر خدا کله امّ : س و ابن زید گفته اندان

اند نازل شده است، و گفته شده است در  جهت کوتاهى قدش سرزنش کرده

اى فرسلتاده  : سلمه اشاره کرد و گفت باره عائشه است که با دستش به امّ

 .خدا بببین چقدر کوتاه قد است

طلب که مسخره دیگران هم بلراى  راى اثبات این مبشهاب الدین آلوسى 

مردان و هم بلراى زنلان حلرام اسلت، بله ایلن روایلات اسلتناد کلرده          

واریة على ما رون عن مقات  نزلت فی اوم من بنی تمی  سخروا من بلمل  ":است

وسلمان وعمار وخباب وصهیب وابن نهیرة وسال  مولى أبی حذیفلة وال یضلر فیله    

یة کما ال یضراکتمالها علی نهی الرلال عنها فیما اکتمالها على نهی النساء عن السخر

رون أن عائشة وحفصة رأتا أم سلمة ربطت حقویها بثوب أبیض وسدلت طرفه خلفها 

                                                 
 القاهرة  ناکر رار الشعب 321ص 41الجامع ألحکام القرآن ج - 1
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کأنه لسان کلب فنزلت وما رون علن  : فقالت عائشة لحفصة تشیر َّلى ما تجر خلفها 

 1."عائشة أنها کانت تسخر من زینب بنت خزیمة الهملیة وکانت اصیرة

ن آیه بنابر نق  مقات  بن سلیمان در باره قوم بنى تمیم نازل شده است ای

که بالل، سلمان، عمار، خباب، صهیب، ابن نهیره و سالم مولى حذیفله را  

نزول این آیه در باره این افراد مشخص، به شلمول  . مسخره کرده بودند 

 حکم به زنان که تمسخر کردن دیگران توسط آنان نیز حرام است، ضررى

زند   زند  همان طورى که اگر شام  دیگر مردان نیز بشود، ضرر نمى نمى

زیرا روایت شده است که عائشه و حفصه دیدند که ام سلمه کمرش را با 

پارچه سفید بسته است که یک طرف آن از پشلتش آویلزان شلده بلود،     

: کلرد گفلت   عائشه در حالى که به لباس آویزان شده ام سلمه اشلاره ملى  

پس این آیه نازل شد و نیز نق  شده است کله  . بان سگ است همانند ز

عائشه، زینب بنت خزیمه هاللى را که قد کوتاهى داشت، ریشخند کلرده  

 .بود 

وعن عائشة أنها کانت تسخر من زینب ":نویسد مفسر اه  سنت مى زمخشرى

نیّة بنت خزیمة الهملیة وکانت اصیرة  وعن ابن عباس أن أمّ سلمة ربطت حقویها بسب

انَرن ما تجرّ خلفها کأنه : وسدلت طرفها خلفها وکانت تجرّه ، فقالت عائشة لحفصة 

 2."عیرت نساء رسول اهلل أمّ سلمة بالقصر: وعن أنس . لسان کلب 

                                                 
 بیروت ناکر رار َّحیاء التراث العربی 412ص 21روح المعانی فی تفسیر القرآن العَی  والسبع المثانی ج - 1

ناکر رار َّحیاء  تحقی  عبد الرزاق المهدن بیروت 373ص 4جالکشاف عن حقائ  التنزی  وعیون األااوی  فی ولوه التأوی   - 2
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از عائشه نق  شده است که او زینب بنت خزیمه هاللیه را که قد کوتاهى 

ه ام سللمه  داشته، مسخره کرده است و از ابن عباس نق  شلده اسلت کل   

کمربندى از پارچه کتان به کمر خود بسته بود که یک طرف آن از پشتش 

بله آن  : شود، عائشه به حفصه گفت آویزان شده بود و به زمین کشیده مى

شود نگاه کن که همانند زبان سگ آویزان  چیزى که از پشت او کشیده مى

به خاطر  از أنس نق  شد است که زنان رسول خدا ام سلمه را. شده است 

 .کوتاه قد بودنش تمسخر کرده بودند

 1.اسناد دیگر این قضیه

 شه و حفصه به زنان نوح و لوطیتشبیه عا

بسیارى از مفسران اه  سنت در ذی  آیه ، عائشه و حفصه را با زنان نوح 

هلا   اند که ما در این جا به گفتله یکلى از آن   و لوط مقایسه و تشبیه کرده

که در بررسى آیه بعدى گفتارهاى دیگرى نیز نق   کنیم   هر چند اشاره مى

 .خواهد شد 

                                                 
تحقی  السمام أبی  344ص 4الکشف والبیان ج بیروت ناکر رار الفکر 344ص 3جالعلوم تفسیر السمراندن المسمی بحر  - 1

م زار 2002هل4422مرالعة وتدای  األستاذ نَیر الساعدن ناکر رار َّحیاء التراث العربی بیروت الطبعة األولى محمد بن عاکور

 411ص 9جتفسیر البحر المحیط  هل4404لثةناکر المکتب السسممی بیروت الطبعة الثا 411ص 7ج المسیر فی عل  التفسیر

بیروت الطبعة  تحقی  الشیخ عارل أحمد عبد المولور الشیخ علی محمد معوض کار  فی التحقی  ناکر رار الکتب العلمیة لبنان

تحقی  الشیخ زکریا  411ص 1تفسیر ْرائب القرآن ورْائب الفراان ج 411ص 4جم تفسیر النسفی 2004هل4422األولى

ناکر  411ص 4م الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن ج4441هل 4441اکر رار الکتب العلمیة بیروت لبنان الطبعة األولىعمیران ن

 بیروت مؤسسة األعلمی للمطبوعات
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یعنی تعاونا « وََِّنْ تََاهَرا عَلَیْها» ث  اال ":نویسد اه  سنت مى سمرقندى مفسر

کمث  امرأة نوح وامرأة لوط تعممن عملم تؤذیلان   على أذاه ومعصیته فیکون مثلکما 

 1."بذلك رسول اهلل

ک همدیگر رسول خدا را اذیت یا نافرمانى یعنى با کم "وَّن تَاهرا علیه "

کنید، که در این صورت داستان شما همانند داستان همسر نلوح و للوط   

 .کردند خواهد بود که با اعمالشان پیامبر خدا را اذیت مى

 آزار و اذیت رسول خدا توسط عائشه و حفصه

ت  یَا بِنْتَ أَبِی بَکْر فَدَخَلْت  عَلَى عَائاشَةَ فَقُلْ":روایت می کند کهمسلم نیشابورى 

أَاَدْ بَلَغَ مانْ کَأْناكا أَنْ تُؤْذان رَس ولَ اللِها فَقَالَتْ مَا لای وَمَا لَكَ یَا ابْنَ الْخَطِابِ عَلَیْكَ 

كا أَنْ اَالَ فَدَخَلْت  عَلَى حَفْصَةَ بِنْتا ع مَرَ فَقُلْت  لَهَا یَا حَفْصَةُ أَاَدْ بَلَغَ مانْ کَلأْنا . بِعَیْبَتاكَ

لَواْلَ أَنَا لَطَلِقَلكا رَس لولُ   . تُؤْذان رَس ولَ اللِها وَاللِها لَقَدْ عَلامْتا أَنِ رَس ولَ اللِها الَ ی حاب كا وَ

 2."اللِها

جا رسیده اسلت کله    اى دختر ابوبکر کارت به آن: نزد عائشه رفتم، گفتم

من چله کلار   تو با ! اى پسر خطاب: گفت! کنى؟ رسول خدا را اذیت مى

سپس نلزد حفصله رفلتم و    ! دار ؟ به فکر مشکالت دختر خودت باش

دانى که  کنى؟ به خدا سوگند خودت مى چرا پیامبر خدا را اذیت مى: گفتم

 . داد رسول خدا تو را دوست ندارد و اگر من نبودم تو را طالق مى

                                                 
 ذی  آیه تحقی  محمور مطرلی ناکر رار الفکر بیروت 441ص 3بحر العلوم ج - 1
تَخْیِیرِهانِ وَاَوْلاها تَعَالَى تحقی  عبد الباای کتاب الطمق باب فای السِ 4474ح 4401ص 2صحیح مسل  ج - 2 تازَالِ النِّسَاءا وَ ءا وَاعْ یمَ

 ناکر رار َّحیاء التراث العربی بیروت
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 با توجه به حرمت قطعى آزار و اذیت رسول خدا، حال سؤال ما از علما و

 دانشمندان اه  سنت این است که جواب شما از این روایات چیست؟ 

آیا این اذیت و آزارى که توسط عائشه و حفصه انجام شد مصداق این آیه 

َِّنِ الِذینَ ی ؤْذُونَ اللِهَ وَرَس ولَه  لَعَنَه    ":فرماید از قرآن کریم نیست که خداوند مى

  1."أَعَدَّ لَه  ْ عَذاباً م هینااللِه  فای الد نْیا وَالْآخارَةِ وَ

دهند، خداوند آنان را از رحمت خود  آنها که خدا و پیامبرش را آزار مى

اى آماده کرده  در دنیا و آخرت دور ساخته، و براى آنها عذاب خوارکننده

 .است

 در باره عایشه و حفصه« ...ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً» نزول آیه 

ضَرَبَ اللِه  مَثَمً لالِذینَ کَفَرُوا ":فرماید ه تحریم مىخداوند کریم در ادامه سور

امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ کانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مانْ عابارانا صالاحَیْنِ فَخانَتاه ما فَلَ ْ ی غْنایا عَنْه ما 

  2."مانَ اللِها کَیْئاً وَای َ ارْخُمَ النِارَ مَعَ الدَّاخالینَ

اند به همسر نوح و همسر لوط مثَ  زده  د براى کسانى که کافر شدهخداون

است، آن دو تحت سرپرستى دو بنده از بندگان صالح ما بودند، ولى به آن 

رر برابلر  »دو خیانت کردند و ارتباط با این دو پیامبر سودى بله حالشلان   

کله   وارر آتش کوید هملراه کسلانى  »: نداشت، و به آنها گفته شد «عذاب الهى

 .«!کوند وارر مى

                                                 
 17أحزاب آیه - 1
 40آیه التحری  - 2



 79 

این آیه نیز در باره عائشه  اند که دهبسیارى از مفسران اه  سنت تصریح کر

 .و حفصه نازل شده است 

مث  « ضَرَبَ اللِه  مَثَمً لالِذینَ کَفَرُوا»اوله ":نویسد قرطبى در تفسیر این آیه مى

 1."سول اهللضربه اهلل یحذر به عائشة وحفصة فی المخالفة حین تَاهرتا على ر

مثلى است که خداوند به منظور ترساندن  "...ضرب اهلل"این سخن خداوند 

عائشه و حفصه نازل کرده است   در آن هنگام که مخالفت کردند و علیه 

 .رسو ل خدا همپیمان شدند 

ثُ َّ فی هذه الْأَمْثَالِ من ":گوید ابن القیم الجوزیه، شاگرد شخیص ابن تیمیه مى

الْبَدایعَةِ ما ی نَاساب  سایَاقَ الس ورَةِ فَذِنِهَا سایقَتْ فی ذاکْرِ أَزْوَاجِ النبی وَالتِحْذایرِ من  الْأَسْرَارِ

ه نِ تَََاه رِهانِ علیه وَأَنِه نِ َّنْ ل  ی طاعْنَ اللِهَ وَرَس ولَه  وَی رِرْنَ الدَّارَ الْآخارَةَ ل  یَنْفَعْه نِ اتِّصَالُ

لاهَذَا َّنِمَلا ضَلرْب فلی هلذه     بِرَس ولِ اللِ ها کما ل  یَنْفَعْ امْرَأَة نُوحٍ وَلُوط اتِّصَالهمَا بِهِمَا وَ

اال یحیى بن سَلِامٍ ضَرَبَ اللِه  الْمَثَ َ الْأَوَّلَ ی حَذِّر  .الس ورَةِ مَثَ َ اتِّصَالَ النِّکَاحِ ر ونَ الْقَرَابَةِ

 2."مَا الْمَثَ َ الثِانایَ ی حَرِّضُه مَا على التِمَس كا بِالطِاعَةِعَائاشَةَ وَحَفْصَةَ ثُ َّ ضَرَبَ لَه 

ها اسرار عالى نهفته است که با سیاق آیه تناسب دارد  زیرا در  در این مثال

باره همسران پیامبر و بر حذر داشتن آنان از نافرمانى آن حضرت نلازل  

ن حال مشلتاق  شده است که اگر از خدا و رسول اطاعت نکنند و در عی

سعادت اخروى باشند، پیوند با رسول خدا نفعى براى آنان نخواهد داشت  

                                                 
 ناکر رار الشعب القاهرة 202ص 49الجامع ألحکام القرآن ج - 1

الزرعی الدمشقی  4473قی  طه عبد الرؤوف سعد ناکر رار الجی  بیروت تح 494ص 4َّعمم المواعین عن رب العالمین ج - 2

تحقی  َّبراهی  محمد ناکر مکتبة  17ص 4األمثال فی القرآن الکری  ج( معروف به ابن ای  الجوزیة)محمد بن أبی بکر أیوب 

 الطبعة األولى 4401الصحابة طنطا مصر
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اى نداشت و  فایدهزدواج با نوح و لوط براى همسران آنان همانگونه که ا

به همین جهت هم در این سوره از رابطه سببى یعنى ازدواج مثال آورد نه 

اوند در مثال اول خد: یحیى بن سالم گفته است.نسبى مث  فرزند و غیره

عائشه و حفصه را بر حذر داشته و در مثل  دوم آن دو را بله پیلروى و    

 .اطاعت از رسول خدا ترغیب فرموده است

وما أحسن من اال فذن ذکر امرأتی النبیین بعد ذکر اصلتهما   ":نویسد شوکانى مى

ر یرکلد أال  َّرکلار ویللوح أبللغ تللویح َّللى ان الملرا         ومَاهرتهما على رسول اهلل

تخویفهما مع سائر أمهات المؤمنین وبیان أنهما وَّن کانتا تحت عصمة خیر خلل  اهلل  

 1."...وخات  رسله فذن ذلك ال یغنی عنهما من اهلل کیئا

عائشه و »یاد آورى داستان دو نفر : و چه نیکو سخنى گفته است آنکه گفت

 از همسران پیامبر و حرکت آن دو بر ضد رسول خدا، محکمترین «حفصه

پیام و ارشاد را همراه دارد، که به آن دو نفر و دیگر همسران رسول خدا 

 .دارد که همسر خاتم پیامبران بودن سبب نجات آنان نخواهد بود اعالم مى

ضَلرَبَ اللِله    ":نویسد مى مفسر، ادیب و لغت شناس اه  سنت فیروزآبادى،

ضَلرَبَ  »نوح وامرأة لوط فقال  ث  خوّف عائشة وحفصة لسیذائهما النبى بامرأة ...مَثَمً 

« امْلرَأَةَ نُلوحٍ  »       بالمرأتین الکافرتین « لالِذینَ کَفَرُوا»صفة « مثم»بین اهلل  «اللِه 

» مرسللین  « کانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مانْ عابارانلا صلالاحَیْنِ  » واعلة « وَامْرَأَةَ لُوطٍ» واهلة 

 2."...«فَخانَتاه ما

                                                 
 بیروت ناکر رار الفکر 211ص 1ن عل  التفسیر جفتح القدیر الجامع بین فنی الروایة والدرایة م - 1

 ناکر رار الکتب العلمیة لبنان 479ص 4تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ج - 2
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ترساند  و حفصه به خاطر اذیت کردن رسول خدا مىسپس خداوند عائشه 

 ... زند و  ها مثال مى و سرنوشت زن نوح و لوط را براى آن

أن عثملان أخلر علن عائشلة بعلض       :الحکایة الثانیة":می گوید فخرالدین رازى

أرزااها فغضبت ث  االت یا عثمان أکلت أمانتك وضلیعت الرعیلة وسللطت عللیه      

 لوال الصلوات الخمس لمشلى َّلیلك أالوام ذوو بصلائر     األکرار من أه  بیتك واهلل

عنه ضرب اهلل مثم للذین کفروا املرأة نلوح    یذبحونك کما یذبح الجم  فقال عثمان

وامرأة لوط اریة فکانت عائشة تحرض علیه لهدها وطااتها وتقول أیها الناس هلذا  

 1."ثمامیص رسول اهلل ل  یب  واد بلیت سنته ااتلوا نعثم ات  اهلل نع

عثمان در ارسال بعضى از ما سهم بیت المال عائشه تاخیر کرد   به همین 

آنچه نزد تو بله امانلت بلود    : به عثمان گفت جهت عائشه ناراحت شد و

خورد ، امت را تحقیر کرد ، افراد بد خاندانت را بر آنان مسلط کرد ، 

آگاه بر تو هایى از مردم  اگر نمازهاى پنجگانه نبود گروه! به خدا سوگند

 .کردند آوردند و تو را همانند شتر ذبح مى هجوم مى

اى از قرآن که در آن از دو تن از همسلران پیلامبران یعنلى     عثمان به آیه

خدا براى افرادى : کند همسر نوح و لوط به بدى یاد شده است استشهاد مى

 .که کفر ورزیده اند، زن نوح وزن لوط را مث  آورده است

ود که عائشه با تمام توان وقدرتش مردم را علیله عثملان   به همین سبب ب

اى مردم این پیراهن رسول خدا است که هنوز : گفت کرد و مى تحریک مى

                                                 
تحقی  طه لابر فیاض العلوانی ناکر لامعة السمام محمد بن سعور السسممیة الریاض  442ص 4جالمحصول فی عل  األصول  - 1

 هل4400الطبعة األولى
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اس  مررى از »کهنه نشده است  ولى سنت او را از بین بردند، بکشید نعث  را 

 .خدا او را بکشد، «یهوریان مصر که ریش بلندى راکت وبه حماات معروف بور

 1.د دیگر این قضیهاسنا

 سوره حجرات در مورد عایشه حفصه ۵۴نزول آیه 

 ......................................آیه بیار

ام سلمه کمرش را با پارچه کتانی : از انس و ابن عباس روایت شده است

عایشه به حفصله  . بسته بود که دو طرف آن آویزان بود و کشیده می شد

   2.شیده می شود، گویا زبان سگ استببین آنچه پشت آن ک: گفت
 ۱۵احزاب آیه 

 اتهام عایشه به خداوند تبارک و تعالی

از همسران خویش هر کدام را که می خواهی از خلود  : هنگامی که آیه 

و بر تو گناهی نیست تا , و هر کدام را که خواهی بپذیر و نگه دار, دور کن

, نازل شلد  3".خود بخوانیدیگر بارش ب, از آنها که بر کنارشان داشته ا 

                                                 
 3هل تفسیر مقات  بن سلیمان ج4404ناکر المکتب السسممی بیروت الطبعة الثالثة 344ص 9مسیر فی عل  التفسیر جزار ال - 1

 44م اللباب فی علوم الکتاب ج2003هل 4424بیروت الطبعة األولى تحقی  أحمد فرید ناکر رار الکتب العلمیة لبنان 374ص

لی محمد معوض ناکر رار الکتب العلمیة بیروت لبنلان الطبعلة   تحقی  الشیخ عارل أحمد عبد المولور والشیخ ع 314ص

ناکر مؤسسة األعلمی للمطبوعات بیروت فتح القدیر  314ص 4الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن ج م4449هل 4444األولى

اهلل ورسوله فی  ناکر رار الفکر بیروت حسن األسوة بما ثبت من 211ص 1الجامع بین فنی الروایة والدرایة من عل  التفسیر ج

 هل4401تحقی  الدکتور مصطفی الخن ومحی الدین ستو ناکر مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة الخامسة 242ص 4النسوة ج

 م4491
 ۳۳۵ص ۵تفسیر بحر المحیط ج ۳۵۵ص ۷زار المسیر ج ۵۵۷ص ۳۷تفسیر ارطبی ج ۵۷۵ص ۱تفسیرکشاف ج - 2

 14و  10آیات احزاب - 3
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. "ما أرن ربك اال یسارع فی هوا ":عایشه رو  به رسول خدا کرد و گفت

دلت رو  موافق نشان می می بینم که خدا هم در بر آوردن خواسته ها  

  1!.!!دهد

واهلل پرودگارت را ندیدم جلز ایلن کله بلرا      : در جا  دیگر می گوید

  2.خواهش نفسانی تو شتاب کرد

هین و تهمتی است بسیار بزرگ توسط عایشه به خداوند تبارك و و این تو

تعالی که در حقیقت نشان دهنده آن است که عایشه حتی اهلل ج  جالله را 

زیرا خداوند عادل و حکیم است و هرگز کار لهلو و  . قبول نداشته است

 .بیهوده و بدون حکمت انجام نمی دهد
 

 

                                                 
 792ص 2ج عابیاالست 414ص 4ج نسنن بخار 214و 434ج 1جمسند احمد  411و414ص 7جطبقات ابن سعد  - 1

 314ص 3ج یالنسائ نالسنن الکبر 794و 312ص 4جاالصابة 

 ۷کتاب التفسیر سوره االحزاب و ج ۵۱ص ۷کتاب الرضاع باب لواز هبتها صحیح بخارن ج ۳۷۱ص ۸صحیح مسل  ج - 2

 ۸۰۵ص ۵تفسیر ابن کثیر ج ۵۵ص ۵۵تفسیر طبرن ج کتاب النکاح باب ه  للمراة ان تهب نفسها ۳۵۵ص
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 برحسادت های عایشه نسبت به همسران پیام

َّیلاک    ":رسلول خلدا فرملود   : قب  از هر چیز به یک روایت توجه کنیم

 1."والحسد فذن الحسد یأک  الحسنات کما تأک  النار الحطب

 «و نابور مى کند»از حسد بپرهیزید که حسد خوبیهاى انسان را مى خورد 

با این حساب براى حسود کار خوبى اگر هم . که آتش، هیزم را چنان آن

 . ماند باشد باقى نمىانجام داده 

حسد، صفت زشتى است که اگر حسود آن را ظاهر نکند باید از خود دور 

وَمالنْ کَلرِّ حاسالدٍ َِّذا     ":کند و اگر آشکار کند باید از شرش به خدا پناه برد

معناى آیه چنین است که حسود اگر باطنش را ظاهر کند انسلانِ   2"حَسَدَ

 .پناه برد باشد که باید از او به خدا شرّى مى

 حسادت نسبت به حضرت خدیجه

 روایاتى که در مدح حضرت خدیجه نق  شده است

شیعه و سنى معتقدند که حضرت خدیجه اوّل زنى است که بله پیلامبرى   

هاى او و خدماتى که انجام داد  فداکار . رسول گرامى اسالم ایمان آورد

تیاج به آب آنگاه که رسول خدا در خارج منزل اح. بر کسى پوشیده نیست

در یکى از این دفعات . کرد و غذا داشت خدیجه براى حضرتش فراهم مى

این خدیجه است که با ظرف آب ! اى پیامبر: جبرئی  امین به پیامبر گفت

                                                 
 4403کتاب االرب باب فی الحسد ح 271ص 4سنن أبی راور ج - 1
 1سوره فل  آیه - 2



 85 

چون نزد تو رسید از جانب پروردگارش و نیز از جانب . و غذا آمده است

و مرواریلد  من به او سالم برسان و او را به منزلى در بهشت از زبرجلد  

 1.است گونه سختى بشارت بده که محلى است آرام و بدون هیچ

 2."خیر نسائها مری  ابنة عمران و خیر نسائها خدیجة ":پیغمبر فرمود

 .بهترین زنان آسمان مریم و بهترین زنان زمین خدیجه است

حضرت خدیجه نخستین و برترین همسر رسول خدا بود و پیامبر خلدا  

یگر همسرانش دوست داشت و تا زمانی که حضلرت  ایشان را بیش از د

خدیجه زنده بود، با هیچ زن دیگر  ازدواج نکرد   همچنین تا آخر عمر ، 

 .همواره یاد او را در دل نگه داشته بود

همین مسأله سبب شده بود که عائشه نسبت به ایشان حسادت شدید  در 

 .خود احساس کند و گاهی آن را بروز دهد 

حدثنا اُتَیْبَةُ بن سَعایدٍ حدثنا ح مَیْد  بلن عبلد    ":نویسد ح خود میبخار  در صحی

الرحمن عن هاشَامِ بن ع رْوَةَ عن أبیه عن عَائاشَةَ االت ما ْارْت  على امْرَأَةٍ ما ْارْت  على 

                                                 
کتاب  4997ص 4ج کتاب فضائ  أصحاب النبى باب تزویج النبى خدیجه وفضلها صحیح مسل  49ص 1صحیح بخارى ج - 1

 3971ح 12کتاب المنااب باب 114ص  1ترمذن جصحیح  74ح 42فضائ  الصحابه باب

فضائ  اصحاب النبى باب تزویج  47ص 1وج کتاب بدء الخل  باب واذ االت الممئکة یا مری  200ص 4صحیح بخارى ج - 2

کتاب المنااب  114ص 1سنن ترمذن ج 14ح 42کتاب فضائ  الصحابة باب 4991ص 4النبى خدیجة و فضلها صحیح مسل  ج

 حیصح 374ص 4ج ریابن کث ریتفس 431ص 31رمش  ج نةیمد خیتار 1و 1ص  12ش  جرم نةیمد خیتار 3977ح 12باب

 42باب و من منااب فاطمه کنز العمال ج 402ص 22ج ریباب منااب فاطمة الزهراء المعج  الکب 402و404ص 41ابن حبان ج

 124ص 4ج ریالجامع الصغ 4924ص 4جو 93ص 4ج یالقرطب ریتفس 4922ص 4ج عابیاالست 34404ح444و 443ص
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ینَ وَأَمَرَه  رَب ه  عز خَدایجَةَ من کَثْرَةِ ذاکْرِ رسول اللِها َِّیَّاهَا االت وَتَزَوَّلَنای بَعْدَهَا بِثَلَاثا سانا

 1."ول  أو لِبْرِی ُ أَنْ ی بَشِّرَهَا بِبَیْتٍ فی الْجَنِةِ من اَصَبٍ

از عائشه نق  شده است که بر هیچ یک از زنان به اندازه خدیجه حسادت 

کرد، سه سال بعد از او ، با من  نکردم  چرا که رسول خدا او را زیاد یاد می

پیامبر و یا جبرئی  دستور داد که خدیجه را بله  ازدواج کرد و خداوند به 

 .ا  در بهشت که از درّ و مروارید ساخته شده است، بشارت دهد خانه

 .مسلم نیشابور  نیز همین روایت را نق  کرده است

حدثنا عبد اللِها حدثنی أبی ثنا علی  ":نویسد احمد بن حنب  در مسند خود می

انا م جَالادٌ عَنِ الشعبی عن مَسْرُوقٍ عن عَائاشَةَ االلت کلان    بن َِّسْحَاقَ انا عبد اللِها اال

النبی َّذا ذَکَرَ خَدایجَةَ أَثْنَى علیها فَأَحْسَنَ الثِنَاءَ االت فَغارْت  یَوْماً فقللت ملا أَکْثَلرَ ملا     

اهلل عز ول  تَذْکُرُهَا حَمْرَاءَ الشِّدْقِ اد أَبْدَلَكَ اهلل عز ول  بها خَیْراً منها اال ما أبدلنی 

خَیْراً منها اد آمَنَتْ بی َِّذْ کَفَرَ بی الناس وصداتنی َِّذْ کذبنی الناس وواستنی بما لها 

 2."َّذا حرمنی الناس ورزانی اهلل عز ول  وَلَدَهَا َِّذْ حرمنی أَواْلَرَ النِّسَاءا

افتاد از او به نیکی یاد  رسول خدا هرگاه به یاد خدیجه می: گوید عایشه مى

چه زیاد از آن پیلر زن  : روز  حسادت بر من چیره شد و گفتم. دکر می

. کنید؟ همانا خداوند بهتر از او نصیب شما فرموده اسلت  دندان یاد مى بی

                                                 
فَضْلاهَا تحقی  مصطفی ریب البغا  3101ح 4394ص 3ج صحیح البخارن - 1 ةَ وَ یجَ یجِ النبی خَدا وِ کتاب فضائ  الصحابة بَاب تَزْ

کتاب فضائ  الصحابة بَاب تَزْوِیجِ النبی  3101ح 4394ص 3جو 4497 4407ناکر رار ابن کثیر الیمامة بیروت الطبعة الثالثة 

لاهَا  فَضْ ةَ وَ یجَ هانِ  4434ح 2004ص 1جوخَدا وَلْدا یْرَةِ النِّسَاءا َ تَاب النِّکَاحِ بَاب َْ کاتَاب الْأَرَبِ بَاب  1119ح 2237ص 1جوکا

یمَانِ صحیح مسل  ج ةِ بَاب فَضَائا ِ خَدایجَةَ أُمِّ الْم ؤْماناینَ تحقی  محمد  2431ح 4999ص 4ح سْنُ الْعَهْدا من الْذِ تَاب فَضَائا ِ الصَّحَابَ کا

 ار عبد الباای ناکر رار َّحیاء التراث العربی بیروتفؤ
 ناکر مؤسسة ارطبة مصر 24409ح 447ص 1مسند أحمد بن حنب  ج - 2
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خداوند بهتر از او نصیب ملن نفرملوده اسلت، زیلرا     : رسول خدا فرمود

کلرد و   کردند، او ملرا تصلدیق ملى    هنگامى که همه مردم مرا تکذیب مى

داشتند او بلا املوال خلود ملن را یلار        ردم مرا محروم مىهنگامى که م

کرد و خداوند فرزندان مرا ، از او به من عنایت فرمود و حال آنکه از  مى

 .غیر او فرزندى به من عنایت نفرمود

تفرر به أحمد أیضا وَّسناره  ":گوید ابن کثیر دمشقی بعد از نق  این روایت می

 1."ال بأس به

 .ت را نق  کرده است، سند آن اشکالی نداردایوتنها احمد این ر

 2."رواه أحمد وَّسناره حسن ":گوید و هیثمی نیز می

 .است «حسن»احمد آن را نق  کرده و سند آن 

مسلم نیشابور  نیز همین روایت را نق  کرده است   اما متأسفانه سلخن  

 «ن ندارهخداوند از او بهتر به م»: فرماید پیامبر خدا را که در جواب عائشه می

حدثنا س وَیْد  بن سَعایدٍ حدثنا عَلای  بن م سْهِرٍ عن هاشَامٍ عن أبیه ":را حذف کرده است

عن عَائاشَةَ االت اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْت  خُوَیْلادٍ أُخْلت  خَدایجَلةَ عللى رسلول اللِلها فَعَلرَفَ       

ةُ بِنْت  خُوَیْلادٍ فَغارْت  فقلت وما تَذْکُرُ ملن  اسْتائْذَانَ خَدایجَةَ فَارْتَاحَ لاذَلاكَ فقال الله  هَالَ

 3."عَج وزٍ من عَجَائازِ اُرَیْشٍ حَمْرَاءا الشِّدْاَیْنِ هَلَکَتْ فی الدَّهْرِ فَأَبْدَلَكَ اهلل خَیْرًا منها

                                                 
 مکتبة المعارف بیروت ناکر 429ص 3البدایة والنهایة ج 431ص 2السیرة النبویة ج - 1
 .هل4407رة بیروترار الکتاب العربی القاه  ناکر رار الریان للتراث 224ص 4مجمع الزوائد ج - 2

ناینَ تحقی  محمد فؤار عبد الباای  2437ح 4994ص 4صحیح مسل  ج - 3 ةَ أُمِّ الْم ؤْما یجَ ةِ بَاب فَضَائا ِ خَدا تَاب فَضَائا ِ الصَّحَابَ کا

 ناکر رار َّحیاء التراث العربی بیروت
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از عائشه نق  شده است که روز  هاله دختر خویلد خواهر خدیجه اجازه 

رسول خدا به یلاد اجلازه گلرفتن     ورود بر رسول خدا را خواستار شد،

عائشله  . «خدایا هالله رختلر خویللد   » :خدیجه افتاد و خوشحال شد و فرمود

چرا این قدر این پیرزن از : من حسادتم برانگیخته شد و گفتم: گوید می

هلایش   لثله  «هایش ریختله و  رندان»ها  قریش را که از شدت پیر   پیرزن

وقت پیش هالك شد و خدا بهتر از  کنی؟ او خیلی نمایان شده بود، یاد می

 .او را به تو داده است

! پوشیده نیست علم دنباله روایت فوق در صحیحین نیامده علت آن بر اه 

پیامبر در جواب عایشه : ولى مسند احمد بقیه آن را چنین نق  کرده است

ر بى اد آمنت بى َّذ کف. منها اد أبدلك اللّه ما أبدلنى اللّه عزول  خیرا ":که گفت

الناس الناس وصداتنى َّذ کذبنى الناس وواستنى بما لها َّذ حرمنى الناس ورزانى اللّه 

. یعنى خداوند بهتر از او را نصیبم نکرد 1."عزول  ولدها َّذ حرمنى أوالر النساء

آنگاه که مردم مرا قبول نداشتند، او به من ایمان آورد و آنگاه که دیگران 

قم کرد و آنگاه که دیگران مرا محروم کرده نمودند او تصدی مرا تکذیب مى

بودند او به مالش مرا یارى کرد و خداوند چنین روزى فرملود کله از او   

 .صاحب فرزندانى شوم

 سابقه رسول خدا از گفتار عائشه خشم بی

                                                 
 24449ح 424ص 4ج مسند احمد - 1
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حدثنا محمد بن الْفَضْ ِ السَّقَطای  ثنا سَعاید  بن س لَیْمَانَ ":گویدطبرانی در معجم کبیر 

بَارَ   بن فَضَالَةَ عن هاشَامِ بن ع رْوَةَ عن أبیه عن عَائاشَةَ أَنّ رَس ولَ اللِها کان ی کْثالرُ  ثنا م 

ذاکْرَ خَدایجَةَ فقلت ما أَکْثَرَ ما تُکْثارُ ذاکْرَ خَدایجَةَ واد أَخْلَفَ اللِه  لك من خَدایجَةَ عَج وزٌ 

ضابَ رسول اللِها َْضَبًا ما رَأَیْتُه  َْضابَ مثله اَلطُّ  حَمْرَاء  الشِّدْاَیْنِ اد هَلَکَتْ فی رَهْرٍ فَغَ

واال َِّنِ اللِهَ رَزَاَهَا مانِّی ما ل  یَرْز قْ أَحَدًا مانْکُنِ الت یا رَس ولَ اللِها أعف عَنِّی عَفَا اللِه  

 1."تَکْرَه ه  عَنْكَ وَاللِها ال تَسْمَع نای أَذْکُرُ خَدایجَةَ بَعْدَ هذا الْیَوْمِ بِشَیْءٍ

کلرد، ملن    از عائشه نق  شده است که رسول خدا زیاد از خدیجه یاد می

کنی  خداوند به جلا  خدیجله کله     چه قد زیاد از خدیجه یاد می: گفتم

ها  گذشته هالك شده بهتر از او را به تو  دندان بود و در زمان پیرزن بی

ون او را داده است  پس رسول خدا خشمگین شد   به طور  که تلا کنل  

خداوند از او چیز  نصیب : هرگز این چنین خشمگین ندیده بودم و فرمود

ا  پیلامبر  : من گفتم. من کرده است که از هیچ یک از شما نکرده است 

خدا مرا ببخش، خداوند شما را ببخشد، سوگند به خدا که دیگر دربلاره  

 .خدیجه از من سخنی نخواهی شنید که تو را ناراحت کند

 :ند روایتتصحیح س

 2."رواه الطبرانی واسانیده حسنة ":گوید هیثمی بعد از نق  این روایت می

 .هستند «حسن»ها  آن  طبرانی این روایت را نق  کرده و سند

 :نام چند تن از راویان این روایات را نام می بریم

                                                 
 م4493هل 4404لمجید السلفی ناکر مکتبة الزهراء الموص ، الطبعة الثانیةتحقی  حمدن بن عبدا 44ص 23المعج  الکبیر ج - 1

 .هل4407رار الکتاب العربی القاهرة بیروت  ناکر رار الریان للتراث 224ص 4مجمع الزوائد ج - 2
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 :محمد بن فض 

ی محمد بلن الفضل  بلن للابر الثقفل     ":گوید شمس الدین ذهبی در باره او می

 1."صدوق: اال الداراطنی . البغدارن 

 .محمد بن فض ، راستگو است

محمد بن الفض  بن لابر ":نویسد دار قطنی در سؤاالت الحاکم در باره او می

 2."بن کاذان السقطی صدوق

 .محمد بن الفض ، راستگو بوده است

 شهیدید رسول خدا از گفتار عاخشم ش

در المنتظم ، ابن اثیر در اسد الغابه ابن عبد البر در اإلستیعاب، ابن جوز  

عن مسروق عن عائشة االت کان رسول اهلل ال یکار یخرج من البیلت  ":همه گویند

حتى یذکر خدیجة فیحسن الثناء علیها فذکرها یوما من األیام فأررکتنی الغیرة فقللت  

ضب ه  کانت َّال عجوزا فقد أبدلك اهلل خیرا منها فغضب حتى اهتز مقدم کعره من الغ

ث  اال ال واهلل ما أبدلنی اهلل خیرا منها آمنت بی َّذ کفر الناس وصلداتنی َّذ کلذبنی   

الناس وواستنی فی مالها َّذ حرمنی الناس ورزانی اهلل منهلا أوالرا َّذ حرمنلی أوالر   

 3."النساء االت عائشة فقلت فی نفسی ال أذکرها بسیئة أبدا

                                                 
لبنان  تحقی  عمر عبد السمم تدمرى ناکر رار الکتاب العربی 301ص 24تاریخ السسمم ووفیات المشاهیر واألعمم ج - 1

 م4497هل 4407بیروت الطبعة األولى 

تحقی  عبدالقارر ناکر مکتبة المعارف الریاض الطبعة األولى  447را   441ص 4سؤاالت الحاک  النیسابورن للداراطنی ج - 2

  م4494  ه4404
طبعة األولى تحقی  علی محمد البجاون ناکر رار الجی  بیروت ال 4924ل4923ص 4االستیعاب فی معرفة األصحاب ج - 3

 9ص 2صفة الصفوة ج 4319الطبعة األولى  ناکر رار صارر بیروت 49ص 3هل المنتَ  فی تاریخ الملو  واألم  ج4442

م أسد الغابة فی معرفة 4474هل 4344یروت الطبعة الثانیة بمحمد رواس العه لی ناکر رار المعرفة  تحقی  محمور فاخورن

م نهایة 4441هل 4447اعی ناکر رار َّحیاء التراث العربی بیروت لبنان، الطبعة األولىتحقی  عارل أحمد الرف 41ص 7الصحابة ج
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دا هیچگلاه از خانله   رسول خ: مسروق از عائشه نق  کرده است که گفت

کرد   شد، مگر این که یاد  از خدیجه نموده و او را ستایش می خارج نمی

: روز  از او روزها که از او یاد کرد، حسادت من برانگیخته شد و گفتم

رسول . آیا او جز پیرزنی بود، خداوند بهتر از او را نصیب تو کرده است

موها  جلو  سر آن خدا از شنیدن این سخن آن قدر خشمگین شد که 

نه قسم به خدا، خداوند بهتر از او را به من : لرزید، سپس گفت حضرت می

نداده است، او به من ایمان آورد ، زمانی که مردم کافر بودند، مرا تصدیق 

کردند، مالش را به من ایثار کرد در آن  کرد، زمانی که مردم مرا تکذیب می

داوند از او فرزندانی نصیبم کرد که زمان که همه مرا محروم کرده بودند، خ

گاه از او به  با خودم گفتم که دیگر هیچ: عائشه گفت. از دیگر زنانم نداد

 .بد  یاد نخواهم کرد

 بخشش رسول خداو وساطت مادر عائشه 

نا یونس عن عبد الواحد بن ":کنند ابن اسحاق و حلبی در سیره خود نق  می

عبد اهلل بن أبی نجیح اال أهدى لرسول اهلل لزور  أیمن المخزومی اال نا أبو نجیح أبو

أو لح  فأخذ عَما منها فتناوله الرسول بیده فقال له اذهب به َّلى فمنلة فقاللت لله    

عائشة ل  ْمرت ید  فقال رسول اهلل ان خدیجة أوصتنی بها فغارت عائشلة وااللت   

ما کلاء اهلل ثل     فقام رسول اهلل مغضبا فلبث لکأنه لیس فی األرض امرأة اال خدیجة؟

رلع فاذا أم رومان فقالت یا رسول اهلل ما لك ولعائشة انها حدث وأنلت أحل  ملن    

                                                                                                     
م 2004هل 4424تحقی  مفید امحیة ولماعة ناکر رار الکتب العلمیة بیروت الطبعة األولى 443ص 49ج األرب فی فنون األرب

 م2000هل 4420اء التراث بیروتتحقی  أحمد األرناؤوط وترکی مصطفى ناکر رار َّحی 492ص 43الوافی بالوفیات ج
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تجاوز عنها فأخذ بشدق عائشة واال ألست القائلة کأنما لیس على األرض املرأة اال  

 1."خدیجة واهلل لقد آمنت بی اذ کفر اومك ورزات منی الولد وحرمتموه

ا گوسفند  برا  ذبح و یا گوشتی هدیه برا  رسول خد: گوید أبونجیح می

آوردند، آن حضرت قسمتی از آن را گرفت و با دستش تکه تکه کلرد و  

کنی؟  چرا این قدر احسان می: آن را برا  فالنی ببر، عائشه گفت: دوفرم

عائشله حسلادتش   . خدیجه سفارش او را کلرده بلود  : رسول خدا فرمود

نی غیلر از خدیجله نیسلت ،    انگار که در زمین ز: برانگیخته شد و گفت

رسول خدا با حالت خشم از جا برخواست، مدتی صلبر کلرد و سلپس    

چه کلار دار  بله   : به رسول خدا فرمود «مارر عائشه»ام رومان . برگشت

عائشه، او کوچک است و تو سزاوارتر هستی که از گناه او بگذر ، رسول 

ی انگار زنی در آیا تو نبود  که گفت: خدا دهان عائشه را گرفت و فرمود

زمین غیر از خدیجه نیست؟ سوگند به خدا که او بله ایملان آورد در آن   

هنگام که قوم تو کافر بودند، خداوند از او به من فرزند داد  در حالی که 

 .شما مرا محروم کردید

حال با توجه به این روایات، سؤالی که باید اه  سنت به آن پاسخ دهند 

 وردن رسول خدا چیست؟این است که حکم به خشم آ

 آیا خشم رسول خدا خشم خداوند را به دنبال ندارد؟

                                                 
 3تحقی  محمد حمید اهلل ناکر معهد الدراسات واألبحاث للتعریف السیرة الحلبیة ج 332ح 229ص 1سیرة ابن َّسحاق ج  - 1

 4400ناکر رار المعرفة بیروت  404ص
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جالب این است که خود عائشه، کسانی را که رسول خلدا را بله غضلب    

در قضیه تمرد صحابه از دستور . آورد، مستحق آتش جهنم دانسته است 

فقلت من  فَدَخَ َ عَلَیَّ وهو َْضْبَانُ":گوید رسول خدا در حجة الوداع، عائشه می

 1."أَْْضَبَكَ یا رَس ولَ اللِها أَرْخَلَه  اهلل النِارَ

چه کسی تو را : رسول خدا بر من وارد  در حالی که غضبناك بود، گفتم

 .دا او را داخ  آتش کندخخشمگین کرده است، 

فَغَضابَ ثُ َّ انْطَلَ َ حتى رخل  عللى    ":و در روایت دیگر از  نق  شده است که

 2."ضْبَانَ فَرَأَتا الْغَضَبَ فی وَلْهِها فقالت من أَْْضَبَكَ أَْْضَبَه  اهللعَائاشَةَ َْ

رسول خدا ناراحت شد، سپس از آن جا خارج و بر عائشله وارد شلد،   

: وقتی عائشه خشم و غضب را در چهره رسول خدا مشاهده کرد، گفلت 

 .چه کسی تو را خشمگین کرده است، خدا بر او غضب کند

رواه أبلو یعللى ورلالله رللال      ":گویلد  نق  این روایلت ملی   هیثمی بعد از

 3."الصحیح

این روایت را أبویعلی نق  کرده و تمام راویان آن، راویان صحیح بخار  

 .هستند

حال اگر کسی سؤال کند که آیا این دعا  عائشه شام  خود نیز خواهد 

 شد یا نه، علما و دانشمندان اه  سنت چه پاسخ خواهند داد؟
                                                 

یَانِ و ل وها الْذِحْرَامِ تحقی  محم 4244ح 974ص 2صحیح مسل  ج - 1 تَاب الْحَجِّ بَاب بَ د فؤار عبد الباای ناکر رار َّحیاء التراث کا

  العربی بیروت
 مؤسسة ارطبة مصر ناکر 291ص 4مسند أحمد بن حنب  ج - 2
 .هل4407رار الکتاب العربی القاهرة بیروت  ناکر رار الریان للتراث 233ص 3مجمع الزوائد ج - 3
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کند که ادعا  اه  سنت مبنی بر این که عائشه  این روایت ثابت می هچنین

ا  بیش نیست  بلکه حضرت  ترین همسر رسول خدا بوده، افسانه محبوب

 .ترین همسر رسول خدا است خدیجه محبوب

عائشه : گویند همچنین این ادعا  برخی از دانشمندان اه  سنت را که می

کند  چرا که طبق این روایات  برترین همسر آن حضرت است، باط  می

 .کند که خداوند بهتر از او را نصیب من نکرده است رسول خدا تصریح می

 حسادت عایشه نسبت به حفصه

کان رسول اللّه َّذا خرج أارع بلین نسلائه فطلارت    : عن عایشة االت":مسلم گوید

لی  سلار  وکان رسول اللّه َّذا کان بال. القرعة على عایشة و حفصة فخرلتا معه لمیعا

أال ترکبین اللیلة بعیرى وأرکب بعیر  : فقالت حفصه لعایشة. مع عایشة یتحدث معها

فرکبت عایشة على بعیر حفصة ورکبت حفصة على بعیر . بلى: فتنَرین وأنَر؟ االت

عایشة فجاء رسول اللّه َّلى لم  عایشة وعلیه حفصة فسل  ث ّ سار معها حتى نزللوا  

یا رب سلط : ا نزلوا لعلت تجع  رللها بین االذخر وتقولفلم. فافتقدته عایشة فغارت

 1."رسولك وال أستطیع أن أاول له کیئا. علىّ عقربا أو حیة تلدْنى

رفت بین همسلرانش بلا    رسول خدا هرگاه به سفرى مى: خالصه ترجمه

یکبار قرعه به نام عایشله و حفصله   . کرد قرعه کسى را با خود همراه مى

یکشب . کرد رفت و با او صحبت مى راه عایشه مىافتاد، حضرتش شبها هم

حفصه به عایشه پیشنهاد کرد که امشب جاى خود را عوض کنلیم ببینلیم   

                                                 
کتاب فضائ   4944ص 4ر سفرا صحیح مسل  جکتاب النکاح باب القرعة بین النساء َّذا أرا 43ص 7صحیح بخارى ج - 1

 99ح 43الصحابة باب
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که  »رسول خدا آن شب همراه شتر عایشه . عایشه قبول کرد. شود چه مى

عایشه پیلامبر را  . رفت تا آنکه در جائى فرود آمدند مى «حفصه رر آن بور 

که رر »واداشت که پاهایش را در میان گیاه اذخر حسادتش او را . گم کرد

عقربى یا مارى را بر ! خدایا: قرار داده و گفت «آن حیوانات رزنده ولور رارر

تلوانم چیلزى    چه کنم پیامبر تو است و نملى . من مسلط کن که مرا بگزد

 .بگویم

 حسادت عائشه نسبت به ماریه

ا زنی است که بعد از ماریه، یکی از همسران نیک سیرت رسول خدا و تنه

بنابر نق  عائشله او  . حضرت خدیجه از رسول خدا صاحب فرزند شد 

چهره زیبائی داشت و همین سبب شده بود که عائشه نسبت به او حسادت 

 .شدید  در خود احساس کند 

عن عائشة االت ما ْرت على امرأة ":نویسند زبیر بن بکار میو محمد بن سعد 

وأعجب بها رسول ... یة وذلك أنها کانت لمیلة من النساء َّال رون ما ْرت على مار

اهلل وکان أنزلها أول ما ادم بها فی بیت لحارثة بن النعمان فکانت لارتنا فکان رسول 

اهلل عامة النهار واللی  عندها حتى فرْنا لها فجزعت فحولها َّلى العالیة فکان یختلف 

 1."نها الولد وحرمنا منهَّلیها هنا  فکان ذلك أکد علینا ث  رزق اهلل م

از عائشه نق  شده است که من بر هیچ زنی حسادت نکردم  مگر این که 

رر اینجلا  »کمتر از حسادت من نسبت به ماریه بود  زیرا او زن زیبائی بود

                                                 
تحقی  سکینة  17ص 4المنتخب من کتاب أزواج النبی ج بیروت ناکر رار صارر 243ل242ص 9الطبقات الکبرى ج - 1

  .هل4403الشهابی ناکر مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة األولى 
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اند ، اما ملا بله خلاطر حفلظ حرملت       خصوصیات ظاهرن آن حضرت را نیز نق  کرره

و رسول خدا از او خوشش  «کنی  می رسول خدا از ذکر این مطالب ، خوررارن

نخستین بار که به نزد او رفت ، در خانه حارثة بن نعمان بود و به . آمد می

همین سبب همسایه ما شد   رسول خدا روز و شب در کنلار او بلود تلا    

به هملین سلبب او   ! اینکه ما تمام تالش خود را بر ضد او به کار بردیم 

ا به عالیه بردند   و شب و روز به نزد او دچار اندوه شد   رسول خدا او ر

سپس خداوند از او ! تر از قب  شد  رفتند   این مطلب برا  ما سخت می

 !فرزند  به رسول خدا داد و ما از این فرزند محروم ماندیم 

این حسادت به حد  رسید که وقتی ماریه، ابراهیم را به دنیا آورد، عائشه 

فرمود که او هیچ شباهتی به  سول خدانتوانست تحم  کند و خطاب به ر

 . شما ندارد 

حدثنی علی بن حمشار العلدل ثنلا    ":نویسد حاکم نیشابور  در المستدرك می

أحمد بن علی األبار ثنا الحسن بن حمار سجارة حدثنی یحیى بن سعید األمون ثنا أبو 

یت ماریة معاذ سلیمان بن األرا  األنصارن عن الزهرن عن عروة عن عائشة االت أهد

َّلى رسول اهلل ومعها بن ع  لها االت فواع علیها واعة فاستمرت حامم االت فعزلهلا  

عند بن عمها االت فقال أه  السفك والزور من حالته َّلى الوللد أرعلى وللد ْیلره     

وکانت أمه الیلة اللبن فابتاعت له ضائنة لبون فکان یغذى بلبنها فحسن علیه لحمله  

النبی ذات یوم فقال کیف ترین فقلت من ْذن بلح  الضأن  االت عائشة فدخ  به على

یحسن لحمه اال وال الشبه؟ االت فحملنی ما یحم  النساء من الغیرة أن الت ما أرى 

کبها االت وبلغ رسول اهلل ما یقول الناس فقال لعلی خذ هذا السیف فلانطل  فاضلرب   
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عللى نخللة یختلرف     عن  بن ع  ماریة حیث ولدته االت فانطل  فذذا هو فی حائط

رطبا اال فلما نَر َّلى علی ومعه السیف استقبلته رعدة اال فسقطت الخراة فذذا هو ل  

 1."یخل  اهلل عز ول  له ما للرلال کیء ممسوح

ماریه را به رسول خدا اهداء کردند و : عروه از عائشه نق  کرده است که

ا یکبلار بلا او   رسول خد: گوید عائشه می. پسر عمو  ماریه نیز با او بود

رسول خدا او را پلیش  : گوید عائشه می. نزدیکی کرد و ماریه حامله شد

ها که به همسران رسول خدا تهمت فحشاء  آن»پسر عمویش گذاشت، اه  افک 

رسول خدا چون به فرزند احتیاج دارد، فرزنلد دیگلران را   : گفتند «زرند

ملیش شلیردهی    مادر او ابراهیم شیر کمی داشت،. خواند  فرزند خود می

برا  او خریدند، ابراهیم از شیر او تغذیه کرد و این سبب شد که او گوشت 

روز  بر رسول خلدا وارد شلدم در   : گوید عائشه می. خوبی داشته باشد

: حالی که ابراهیم نیز پیش آن حضرت بود، رسول خدا از من سؤال کرد

خلورد،  هر کلس گوشلت گوسلفند ب   : بینی، گفتم این فرزند را چگونه می

رسول خدا از من سلؤال کلرد کله آیلا او     . گوشت خوبی خواهد داشت

حسادت زنانه بر من غلبه کلرد و  : گوید شباهتی به من ندارد؟ عائشه می

 . بینم  من شباهتی در او نمی: گفتم

رسید، آن  گفتند به گوش رسول خدا سخنانی که مردم می: گوید عائشه می

یر را بگیرد و گردن پسر عملو   این شمش: دستور دادند حضرت به على

                                                 
طفی عبد القارر عطا ناکر رار الکتب العلمیة بیروت الطبعة تحقی  مص 1924ح 44ص 4ج المستدر  علی الصحیحین - 1

 م4440هل 4444األولى
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علی به دنبال او گشت و : گوید عائشه می. ماریه در هر کجا که دید  بزن

او را در باغی بر باال  درخت خرما در حال چیدن خرما دید، وقتلی او  

: گوید می علی. علی را دید که شمشیر به دست دارد، بدنش به لرزه افتاد 

چیز  را که خداوند به هر مرد  داده، به که او آن  «ریدم»لباس او افتاد و 

 .او نداده است 

 حسادت نسبت به ابراهیم فرزند رسول خدا

از آن جائی که عائشه هیچگاه از رسول خدا صاحب فرزند نشد ، دیدن 

فرزند ماریه برا  او ناراحت کننده بود  به همین دلی  وقتی رسول خدا از 

کند، عائشه منکر هر  ؤال میعائشه در باره شباهت او نسبت به خودش س

 .شود نوع شباهتی بین رسول خدا و فرزندش می

 ":نویسند محمد بن سعد در الطبقات الکبر  و ابن جوز  در المنتظم می

عن الزهرن عن عروة عن عائشة االت لما ولد َّبراهی  لاء بله رسلول اهلل َّللی فقلال     

ال ترین َّلى بیاضة ولحمله  أنَرن َّلى کبهه بی فقلت ما أرى کبها فقال رسول اهلل أ

 1."فقلت َّنه من اصر علیه اللقاح أبیض وسمن

هنگامی که ابراهیم به دنیا آملد،  : عروه از عائشه نق  کرده است که گفت

به شباهت او به من نگاه کن، : رسول خدا به همراه او پیش من آمد و گفت

  و مگر سلفید : رسول خدا فرمود. بینم من شباهتی در او نمی: من گفتم

                                                 
ناکر رار صارر بیروت  341ص 3بیروت المنتَ  فی تاریخ الملو  واألم  ج ناکر رار صارر  437ص 4الطبقات الکبرى ج - 1

 4319الطبعة األولى 
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حیوانات شیرده را  هر کس که گوشت و شیر: بینی؟ گفتم گوشت او را می

 !.شود بخورد ، سفید شده و چاق می

وکان لرسول اهلل لقائح، واطعة ْن ، " :نویسد و بالذر  در انساب األشراف می

وأُتی رسول اهلل یوماً بلذبراهی ،  : االوا. فکانت ماریة تشرب من ألبانها وتسقی ولدها

أال تلرین َّللى   : فقلال . ما أرى کلبهاً : فقالت. انَرن َّلى کبهه: د عائشة، فقالوهو عن

 1."من اصرت علیه اللقاح ، وسقی ألبانَ الضأن، سمن وأبیضّ: بیاضه ولحمه؟ فقالت

ها  ها  شیرده داشت، ماریه خودش از شیر آن رسول خدا شترها و گوسفند

کرد، روز  رسول خدا  ها سیراب می خورد و فرزندش را نیز از شیر آن می

به شباهت او بله ملن بنگلر،    : به همراه ابراهیم پیش عائشه آمد و فرمود

مگر سفید  و : بینم، رسول خدا فرمود من شباهتی در او نمی: عائشه گفت

هرکس که همه سهم گوشت و شلیر  : بینی؟ عائشه گفت گوشت او را نمی

 !.شود حیوانات شیرده به او برسد، چاق شده و سفید می

  2.کردمی  کیتشک امبریپسر پ میدر نسبت ابراه شهیعااسناد  که 

 حسادت نسبت به ام سلمه

                                                 
  449ص 4أنساب األکراف ج - 1
 االصابة 412 و 411 ص ۱ج االصابة هامش االستیعاب مشکول ۳۳۹ص ۵ج مسل  صحیح ۱۵ص ۱المستدر  حاک  ج - 2

 ص ۱وج  544و 542  ص  ۸ج الغابة أسد 212 ص ۵ج التاریخ فی الکام  312و 309 ص ۵ج الحلبیة السیرة  334ص ۵ج

 والنهایة البدایة  240ص ۷ج المنثور الدر 161 ص ۹ج الزوائد مجمع 214 ص ۵وج 137 ص ۳ج سعد البن الطبقات 268

 صارر رار ۵۷ص ۵ج الیعقوبی تاریخ305  ص ۵ج
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ام سلمه، یکی دیگر از همسران رسول خدا است که از زیبلائی خاصلی   

برخوردار بوده است  به همین سبب عائشه نسبت به او حسادت زیلاد   

 .کرده است می

اب األشراف، ابن جوز  محمد بن سعد در طبقات الکبر ، بالذر  در انس

در المنتظم، ذهبی در سیر أعالم النلبالء و تلاریخ اإلسلالم و ابلن حجلر      

أخبرنا محمد بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن أبی ":نویسند عسقالنی در اإلصابه می

الزنار عن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة االت لما تزوج رسول اهلل أم سلمة حزنت 

لنا من لمالها االت فتلطفت لها حتى رأیتها فرأیتها واهلل أضعاف حزنا کدیدا لما ذکروا 

ما وصفت لی فی الحسن والجمال االت فذکرت ذلك لحفصة ل وکانتا یلدا واحدةلل     

فقالت ال واهلل ل َّن هذه َّال الغیرةل ما هی کما یقولون فتلطفت لها حفصة حتلى رأتهلا    

اریب وَّنها لجمیلة االت فرأیتها بعد  فقالت اد رأیتها وال واهلل ما هی کما تقولین وال

 1."فکانت لعمرن کما االت حفصة ولکنی کنت ْیرى

عروه از عائشه نق  کرده است که وقتی رسول خدا با ام سلمه ازدواج کرد، 

من بسیار غمگین و ناراحت شدم، در آن هنگام از زیبلائی او بلرا  ملن    

او را دیدم، سوگند بله  با زیرکی سعی کردم که او را ببینم، پس . گفتند می

اش برا  من توصیف کلرده   خداوند که او چندین برابر آن چه از زیبائی

                                                 
 3المنتَ  فی تاریخ الملو  واألم  ج 440ص 4ناکر رار صارر بیروت أنساب األکراف ج 44ص 9الطبقات الکبرى ج - 1

تحقی  کعیب األرناؤوط محمد نعی   204ص 2سیر أعمم النبمء ج 4319ناکر رار صارر بیروت الطبعة األولى 209ص

تحقی   294ص 1هل تاریخ السسمم ووفیات المشاهیر واألعمم ج4443اسوسی ناکر مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة التاسعةالعر

 9م السصابة فی تمییز الصحابة ج4497هل 4407الطبعة األولى عمر عبد السمم تدمرى ناکر رار الکتاب العربی لبنان بیروت

م سمط النجوم العوالی فی أنباء 4442هل 4442  بیروت الطبعة األولىتحقی  علی محمد البجاون ناکر رار الجی 414ص

  تحقی  عارل أحمد عبد المولور علی محمد معوض ناکر رار الکتب العلمیة 411ص 4األوائ  والتوالی ج
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آن رو همدست  »بودند، زیبا بود  من این مطلب را با حفصه در میان گذاشتم 

او  «این کلمات چیزن لز حسارت نیست »سوگند به خدا : حفصه گفت «بورند

نقشه ریخت تا او را ببیند،  حفصه نیز. کنند نیست آن طور که توصیف می

نه قسم به خدا آن طور که او را توصیف : حفصه بعد از دیدن ام سلمه گفت

باشد، او  کنند نیز نمی کنند نیست و حتی نزدیک به آن چه توصیف می می

پس از آن من او را دیدم، قسم به جانم که او : گوید عائشه می. زیبا است

 .د  ولی من حسود بودم همان طور که بود که حفصه گفته بو

و در روایت دیگر نق  شده است کله عائشله خطلاب بله رسلول خلدا       

 ؟.شو  فرماید که آیا از ام سلمه سیر نمی می

أخبرنلا محملد بلن عملر     ":نویسند ابن طیفور و أبوسعد میو محمد بن سعد 

رخل   : حدثتنی فاطمة بنت مسل  عن فاطمة الخزاعیة االت سمعت عائشة تقول یوملا 

یوما رسول اهلل فقلت أین کنت منذ الیوم اال یا حمیراء کنت عند أم سلمة فقلت علی 

 1."أما تشبع من أم سلمة

روز  رسول خدا بر من : گفت از عائشه شنیدم که می: فاطمه خزاعیه گفته

ا  حمیلرا نلزد ام   : تا اآلن کجا بود ؟ فرمود: وارد شد، من سؤال کردم

 ؟.شو  لمه سیر نمییا از ام سآ: سلمه بودم، من گفتم

 حسادت نسبت به صفیة

                                                 
ر فی ناکر منشورات مکتبة بصیرتی ا  نثر الد 73ص 4ناکر رار صارر بیروت بمْات النساء ج 90ص 9الطبقات الکبرى ج - 1

 م2004هل 4424تحقی  خالد عبد الغنی محفوط ناکر رار الکتب العلمیة بیروت لبنان الطبعة األولى 32ص 4المحاضرات ج
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فبکت فدخ  علیهلا النبلى   . بنت یهورى: بلغ صفیة أن حفصة االت":ترمذ  گوید

فقال النبى أنك البنة نبى :... ما یبکیك؟ فقالت: فقال. سل  وهى تبکى و علیه اهلل صلى

 1."َّتقى اللّه یا حفصة: ففی  تفخر علیك؟ ث ّ اال... وأن عمك نبى

او را آزرد حفصه بود « رختر یهورى»فیه غیبت کرد و با تعبیر پشت سر ص

که چون خبر آن به صفیه رسید گریست و چون رسول خدا او را گریان 

او جریان را شرح داد و مضمون همان روایت . دید علت گریه را پرسید

تقوى پیشه ! اى حفصه: و سپس خطاب به حفصه گفت: اول را به او گفت

تقوائى است و  بى «ْیبت پشت سر صفیه و آزررن او»تو  یعنى این عم . کن

این بسیار روشن است ولى علماى اه  سنت که همه اصلحاب را علادل   

دانند باید بدان توجه کنند و بدانند که بى تقوایى با عدالت سلازگارى   مى

 !ندارد

صفیه، یکی دیگر از همسران رسول خدا بود که چهره زیبلائی داشلت و   

 «یهوریله »ه عائشه به او حسادت بلورزد و حتلی او را   همین سبب شد ک

 .بنامد

محمد بن سعد در طبقات، بالذر  در انساب األشراف و أبومنصلور بلن   

أخبرنا محمد بن عمر حدثنی أسامة بن زید بلن  ":نویسند عساکر در األربعین می

لهلا  أسل  عن أبیه عن عطاء بن یسار اال لما ادم رسول اهلل من خیبر ومعه صلفیة أنز 

فی بیت من بیوت حارثة بن النعمان فسمع بها نساء األنصار وبجمالها فجلئن ینَلرن   

                                                 
کتاب معرفة الصحابة  34ص 4مستدر  حاک  ج 3944و 3942ح 14کتاب المنااب باب 111و 111ص 1سنن ترمذن ج - 1

 1740ذکر أم المؤمنین صفیة ح



 113 

َّلیها ولاءت عائشة متنقبة حتى رخلت علیها فعرفها فلما خرلت خرج رسول اهلل على 

أثرها فقال کیف رأیتها یا عائشة اال رأیت یهوریة اال ال تقولی هذا یا عائشة فذنها اد 

 1."أسلمت فحسن َّسممها

از جنگ خیبر در حالی که صفیه را به همراه داشت، برگشت و  رسول خدا

ها  حارثة بن نعمان سکونت دارد، زنان انصار وقتی  ا  خانه او را در خانه

این قضیه را شنیدند و از زیبائی او با خبر شدند، همه برا  دیدن او رفتند، 

را شلناخت،  عائشه در حالی که نقاب زده بود، بلر صلفیه وارد شلد و او    

شد، رسول خدا به دنبال او خارج شد و از  هنگامی که از خانه خارج می

من یک زن یهلود   : او را چگونه دید ؟ عائشه گفت: عائشه سؤال کرد

این حرف را نزن، او اسالم آورده و اسالمش : رسول خدا فرمود!!! دیدم 

 .نیکو شده است

ا خلتم نشلد  بلکله عائشله     فقط به این جل  «یهوریه»البته استفاده از کلمه 

کرد که در موارد  سبب خشم  همواره از این کلمه برا  صفیه استفاده می

 .شد شدید رسول خدا می

 غیبت کردن پشت صفیه

ء یرید شینه به حبسه اللّله عللى جسلر جهلنم      من رمى مسلما بشى... ":پیغمبر فرمود

 2."حتى یخرج مما قال

                                                 
 4األربعین فی منااب أمهات المؤمنین ج 441ص 4أنساب األکراف ج بیروت ناکر رار صارر  421ص 9الطبقات الکبرى ج - 1

 .هل4401ْزوة بدیر ناکر رار الفکر رمش  الطبعة األولى محمد مطیع الحافظ  تحقی  400ص

 4992و 4979و 4974هاى به بعد کتاب االرب باب فی الغیبة و باب بعد احاریث به کماره 214ص 4سنن أبی راور ج - 2

 4993و
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مانى را به چیزى نسبت دهد و اگر کسى مسل: رسول گرامى اسالم فرمود

هدفش این باشد که او را نزد دیگران بد جلوه دهد، خداوند او را بر جسر 

کند تا از عهده آنچه کله گفلت،    حبس مى «که همان پ  صراط باکد»جهنم 

 .برآید

لما ادم رسول اللّه المدینة وهو عروس بصفیة : عن عایشه االت":ابن ماجه گوید

فتنکرت وتنقبت فذهبت فنَر رسول : االت. نصار فأخبرن عنهابنت حیى لئن نساء اال

کیف : فالتفت فأسرعت المشى فأررکنى فاحتضضنى فقال: االت. اللّه َّلى عینى فعرفنى

 1."یهوریة وسط یهوریات. ارس : رأیت؟ االت

برگشلت زنلان    «از خیبلر »وقتى رسول خدا همراه صفیه : گوید عایشه مى

. و رفتم «که کسى مرا نشناسد»خود را پوشاندم  من. انصار به من خبر دادند

: رسول خدا از چشمهایم مرا شناخت خواستم بگریزم مرا گرفت و گفت

 .یک یهودى بین یهودیان است «صفیه»او . مرا رها کن: چگونه است؟ گفتم

آیا پیامبرى که با صفیه در مسیر برگشت از خیبر ازدواج کرده و ولیمه آن 

ى یهودى ازدواج نمود؟ آیا تعبیر اصحاب که صفیه یکى با زن 2را داده بود،

باشد و در حجاب قرار دادن او دلیل  بلر اسلالم او     از امهات مؤمنین مى

نیست؟ پس چرا عایشه او را یهودى دانست؟ آیلا ایلن عمل  عایشله از     

 مصادیق غیبت است یا از مصادیق تهمت؟

                                                 
 4490ح 10کتاب النکاح باب 131ص 4سنن ابن مالة ج - 1

 472و 474ص 1صحیح بخارى باب ْزوه خیبر ج - 2
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. تعنى اصیرة... کذا وکذاحسبك من صفیة : الت للنبى: عن عایشه":ابی داود گوید

ملا  : وحکیت له انسلانا فقلال  : لقد الت کلمة لو مزلت بماء البحر لمزلته االت: فقال

 1."أحب أنى حکیت انسانا وأن لى کذا وکذا

حرفی زدى : فرمود. صفیه کوتاه قد است: به پیامبر گفتم: گوید عایشه مى

از کسلى   «نیلز  و». کنلد  که اگر با آب دریا آمیخته گلردد آن را تبلاه ملى   

اگر هر چه به من بدهند دوسلت نلدارم از کسلى    : فرمود. حکایتى کردم

 .حکایتى کنم

 حسادت نسبت به جویریه

اال وعن عائشة االت کانت لویریة امرأة حلوة ال یکار یراها أحد َّال ":گویدحلبی 

أخذت بنفسه فبینما النبی عدن ونحن على الماء أن اللذن هلو المریسلع َّذ رخللت     

ة تسأله فی کتابتها فواهلل ما هو َّال أن رأیتها فکرهت رخولها على النبی وعرفت لویری

أنه سیرى منها مث  الذن رأیت فقالت یا رسول اهلل َّنی امرأة مسلمة الحدیث آه وَّنما 

ومن ث  لاء انه خطلب املرأة فأرسل      .کرهت ذلك لما لبلت علیه النساء من الغیرة

یه االت ما رأیت طائم فقال بلى رأیت خاال فی خدها عائشة لتنَر َّلیها فلما رلعت َّل

فااشعرت منه ک  کعرة فی لسد  أن وفی لفظ آخر عن عائشة فما هو َّال أن وافت 

لویریة بباب الخباء لتستعین رسول اهلل على کتابتها فنَرت َّلیها فرایت على ولهها 

مواع الجمال منه فما ممحة وحسنا فأیقنت أن رسول اهلل َّذا رآها أعجبته علما منها ب

هو َّالأن کلمته فقال لها خیر من ذلك أنا أؤرن کتابتلك وأتزوللك فقضلى عنهلا     

 2."کتابتها وتزولها

                                                 
 4971کتاب االرب باب فی الغیبة ح 214ص 4سنن أبی راور ج - 1

 4400ناکر رار المعرفة بیروت  197و191ص 2السیرة الحلبیة فی سیرة األمین المأمون ج - 2
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از عائشه نق  شده است که جویره زنلی خوشلچهره بلود، هلرکس او را     

 !شد  دید، به او متمای  می می

وقتی که رسول خدا در سفر بوده و در نزدیکلی برکله مریسلیع بلودیم ،     

جویریه به نزد رسول خدا آمده و از آن حضرت خواست که با قلرارداد  

قسم به خداوند به مجرد دیدن او ، از آمدنش ناراحت شدم . مکاتبه ببندند 

  و ! ، و دانستم که رسول خدا نیز همان زیبایی که من دیدم خواهد دید 

 ...سپس گفت ا  رسول خدا ، من زنی تازه مسلمان هستم 

ا  که در دل او جا  داشت ،  مدن او به خاطر حسادت زنانهعائشه  از آ

 !ناراحت شد 

خواست از زنلی   و به همین سبب بود که نق  شده است  رسول خدا می

خواستگار  کند، عائشه را فرستاد تا او را ببیند، وقتی پیش رسول خلدا  

بلکه خالی : من چیز ارزشمند  ندیدم، رسول خدا فرمود: برگشت، گفت

و در روایت دیگر از . ه او دید  که تمام موها  بدنت به لرزه افتاد در گون

عائشه نق  شده است که جویریه در پشت پرده ایستاد تا رسول خدا او را 

وقتی به او نگاه کردم در صورتش زیبایی ! یار  کنند  «مکاتبه»در قرارداد 

ش و مالحت دیدم ، یقین کردم که وقتی رسول خلدا او را ببینلد، خوشل   

کردم به او  وقتی رسول خدا او را دیدند ، بیشتر از آنچه فکر می! آید  می

پردازم و با تو ازدواج  تو را می «کتابت»من سهم قرارداد : فرمودند ! گفتند 

 !او را پرداخت و با او ازدواج کرد  «کتابت»و سهم ! کنم  نیز می



 117 

 حسادت نسبت به ملیكة بنت کعب

ران رسول خدا بود که هلم از نظلر جملال    ملیکة بن کعب، یکی از همس

نظیر بود و هم از نظر جوانی از دیگر همسران رسول خدا و به ویلژه   بی

عائشه با ترفند  عجیب سبب شد که رسول خدا او را . عائشه جوانتر بود 

طالق دهد و این گونه از دست هوو  زیباتر و جوانتر از خودش خالص 

 .شد 

تزوج رسول اهلل : حدثنى أبو معشر اال":نویسد می ابن کثیر دمشقی در این باره

أال تستحین : ملیکة بنت کعب، وکانت تذکر بجمال بارع، فدخلت علیها عائشة فقالت

فجاء اومها فقالوا یلا رسلول اهلل َّنهلا    . أن تنکحی اات  أبیك؟ فاستعاذت منه فطلقها

یزولوها بقریب لهلا  فاستأذنوه أن . صغیرة وال رأى لها، وَّنها خدعت فارتجعها، فأبى

 1.""وکان أبوها اد اتله خالد بن الولید یوم الفتح: اال.من بنى عذرة فأذن له 

اش  رسول خدا با ملیکة دختر کعب ازدواج کرد، او را با زیبائی خیره کننده

کنی که با قات  پدرت  حیا نمی: عائشه بر او وارد شد و گفت! شناختند  می

أعوذ باهلل منلك  »ل خدا به خداوند پناه برد کنی؟ ملیکه از رسو ازدواج می

ا  : ها  او آمدنلد و گفتنلد   رسول خدا نیز او را طالق داد، فامی  «رفت

او خردسال است، از او درگذر، او گول خورده به او رجوع ! رسول خدا 

رسول خدا نپذیرفت، اقوام او اجازه گرفتند که او را به ازدواج یکی از . کن

 .نبی عذره درآوردند، رسول خدا نیز اجازه داد نزدیکانش از قبیله

                                                 
 بیروت ناکر مکتبة المعارف 244ص 1البدایة والنهایة ج 142ص 4النبویة جالسیرة  - 1
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 .پدر ملیکه در جنگ فتح مکه توسط خالد بن ولید کشته شده بود

ملیکة بنت کعب اللیثیلة کانلت ملذکورة    : والسابعة ":گوید ماورد  شافعی می

أال تستحین أن تتزولین اات  أبیك یوم الفتح : بالجمال فدخلت علیها عائشة ، فقالت 

أعوذ باهلل منك ، فأعرض : نه فذنه یعیذ  ، فدخ  علیها رسول اهلل فقالت فاستعیذن م

 1."اد أعاذ  اهلل منی وطلقها: عنها ، واال 

ملیکه دختر کعب لیثی، به زیبائی مشهور بود، عائشله بلر او وارد شلد و    

کنی که پدرت را در روز فتح  کنی که با کسی ازدواج می آیا حیا نمی: گفت

ملیکه بر رسول ! به خدا پناه ببر ، تا او تو را پناه دهد  کشته است؟ از او

برم، رسلول خلدا از او رو     از تو به خدا پناه می: خدا وارد شد و گفت

 .تو از من به خدا پناه برد ، سپس او را طالق داد: گرداند و گفت

 

 حسادت عائشه نسبت به اسماء بنت نعمان

گرفتار اعملال  سول خدا بود اسماء بنت نعمان ، یکی دیگر از همسران ر

: عن حمزة بن أبی أسید الساعدن عن أبیه وکان بدریا الال ":عایشه حفصه شدند

تَزَوَّجَ رسول اللِها أَسْمَاءَ بِنْتَ النُّعْمَانِ الْجَوْنایَّةَ فَأَرْسَلَنای فَجِئْت بها فقالت حَفْصَةُ لاعَائاشَةَ 

وأنا أَمْشُطُهَا فَفَعَلَتَا ثُ َّ االت لهلا َّحْلدَاه مَا أن  النَبِلی     أَو عَائاشَة لاحَفْصَة اخْضابِیهَا أَنْتا

ی عْجِب ه  من الْمَرْأَةِ َّذَا رَخَلَتْ علیه أَنْ تَقُولَ أَع وذُ بِاَللِها مانْك فلما رَخَلَتْ علیله وَأَْْلَل َ   

مانْك فقال بِکُمِّها على وَلْهِها فَاسْتَتَرَ  الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ مَدَّ یَدَه  َّلَیْهَا فقالت أَع وذُ بِاَللِها

                                                 
 تحقی  الشیخ علی محمد معوض ناکر رار الکتب العلمیة بیروت 29ص 4الحاون الکبیر فی فقه مذهب السمام الشافعی ج - 1

 م4444هل4444لبنان الطبعة األولى



 119 

ثُ َّ خَرَجَ عَلَیَّ فقال یا أَبَا أُسَلیْدٍ الحقهلا   : اال أبو أسید. بِها واال ع ذْت مَعَاذاً ثَلَاثَ مَرِات

 1."فَکَانَتْ تَقُولُ رَع ونای الشِقایَّةَ( یعنی کرباستین)بِأَهْلاهَا ومتعها بِرَازِاایَّیْنِ 

ه بن أبی اسید ساعد  از پدرش که او در جنگ بدر حضور داشته از حمز

نق  شده است که رسول خدا با اسماء دختر نعیمان ازدواج کرد، مرا بله  

حفصه به عائشه یا . دنبال او فرستاد و من او را پیش رسول  خدا آوردم 

هر . کنم تو او را حنا بمال و من مو  او را شانه می: عائشه به حفصه گفت

رسلول خلدا از زنلی    : ها به اسماء گفت این کار را کردند، یکی از آن دو

أعوذ باهلل منك؛ من از تو »:شود بگوید آید که وقتی بر او وارد می خوشش می

وقتی اسماء بر رسول خدا وارد شلد و در را بسلتند و    .«برم به خدا پناه می

، اسماء سه ها را انداختند، رسول خدا دستش را به سو  او دراز کرد پرده

رسول خدا بدون این که . «برم أعوذ باهلل منك؛ از تو به خدا پناه می»:بار گفت

تو سه بار از من به خدا پناه : سخنی بگوید، صورت او را پوشاند و فرمود

این أبوأسید، او : رسول خدا پیش من آمد و گفت: گوید أبو اسید می. برد 

: فرمود س به او بده، سپس میاش برگردان و دو دست لبا را پیش خانواده

 .این زن شقی را از من دور کن

                                                 
فتح البارن کرح صحیح البخارن  401ص 4خب من ذی  المذی  جالمنت بیروت ناکر رار صارر 441ص 9الطبقات الکبرى ج - 1

ناکر رار  234ص 20عمدة القارن کرح صحیح البخارن ج تحقی  محب الدین الخطیب ناکر رارالمعرفة بیروت 314ص 4ج

 تحقی  مصطفی عبد القاررعطا ناکر رار 34ص 4ج المستدر  علی الصحیحین 41ص 4المحبر ج َّحیاء التراث العربی بیروت

تحقی  علی محمد البجاون ناکر  441ص 7م السصابة فی تمییز الصحابة ج4440هل 4444الکتب العلمیة بیروت الطبعة األولى

سب  السمم کرح بلوغ المرام من أرلة  449ص 4کرح سنن ابن ماله ج م4442هل 4442رار الجی  بیروت الطبعة األولى

 .هل4374رار َّحیاء التراث العربی بیروت الطبعة الرابعة اکرتحقی  محمد عبد العزیز الخولی ن 413ص 3األحکام ج
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تزوج بها رسول اهلل فی سلنة تسلع ملن    ... أسماء بنت النعمان  ":می گویدنویر  

الهجرة ، زوله َّیاها أبوها حین ادم ، على اثنتی عشرة أوایة ونش ، وبعث معله أبلا   

اد وضع یده : الت عائشة أسید ؛ فحملها من نجد حتى نزل بها فی أط  بنی ساعدة ، فق

فی الغرائب یوکك أن یصرفن ولهه عنا ، وکانت من ألم  النساء ، فقاللت حفصلة   

: اخضبیها أنت وأنا أمشطها ، ففعلتا ، ث  االت لها َّحداهما : لعائشة ، أو عائشة لحفصة 

أعوذ باهلل منلك ؛ فلملا رخللت علیله     : َّنه یعجبه من المرأة َّذا رخلت علیه أن تقول 

لقلد  »: أعوذ باهلل منك ، فقلال  :   الباب ، وأرخى الستر ، مدّ یده َّلیها ، فقالت وأْل

متعهلا  »: وأمر أبلا أسلید أن یررهلا َّللى أهلهلا ؛ والال       « عذت بمعاذ الحقی بأهلك

ارعونی الشقیة ، وَّنما خدعت ؛ لملا رؤن  : یعنی کرباسین ، فکانت تقول « برازایتین

َّنهن صواحب »: اهلل من حملها على مااالت ، فقال من لمالها وهیئتها ، وذکر لرسول 

 1."«یوسف وکیدهن عَی 

رسول خدا در سال هفتم هجرت با اسماء دختر نعمان ازدواج کرد، پدرش 

قرار  «طم یا نقره»او را به ازدواج رسول خدا درآورد و دوازده ونیم پیمانه 

از نجد آورد و در قلعه داد و أبا امیه را به همراه او فرستاد، أبا اسید او را  

رسول خدا دست به کارها  عجیبی   :عائشه گفت. ساعده سکونت داد  بنی

نزدیلک اسلت کله ایلن زن صلورت رسلول خلدا را از ملا         ! زده است 

پس حفصه به عائشه یا عائشه . «لان ما را رر الب رسول خدا بگیرر»برگرداند

کنم، هر دو  انه میتو او را حنا بمال و من موها  او را ش: به حفصه گفت

رسول خدا از زنلی  : ها به اسماء گفت کارشان را انجام دادند، یکی از آن
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أعوذ باهلل منك؛ من از »: شود بگوید آید که وقتی بر او وارد می خوشش می

ها انداخته شد، رسول خدا   وقتی درها بسته و پرده .«برم کما به خدا پناه می

بلرم،   از تو به خدا پناه ملی : ء گفتدستش را به سو  او دراز کرد، اسما

. ات ملحق شود  تو از من به خدا پناه برد ، به خانواده: رسول خدا فرمود

دو : اش برگردانلد و گفلت   سپس به أسید دستور داد که او را به خلانواده 

 آن زن. این زن شقی را از من دور کن : فرمود دست لباس به او بده و می

وقتی زیبائی و چهلره اسلماء را    «اء یار راره بورکسی که این سخن را به اسم»

این مسأله خبر دار شد  وقتی رسول خدا از . دید این نیرنگ را به کار برد

زنانی هستند که به یوسف تهملت زدنلد، و مکلر و     «همانند»ها  آن: فرمود

 ها عظیم است حیله آن

لنعملان  عن بن عباس تزوج رسلول اهلل أسلماء بنلت ا   ":گویدابن حجر عسقالنی 

وکانت من ألم  أه  زمانها وأکبهن فقالت عائشة اد وضع یده فی العراب یوکك 

أن یصرفن ولهه عنا وکان خطبها حین وفد أبوها علیه فی وفد کندة فلما رآها نساؤه 

 1."حسدنها فقلن لها َّن أررت أن تخَی عنده القصة

ه از از ابن عباس نق  شده است که رسول خدا با اسماء دختر نعملان کل  

دست  رسول خدا : زیباترین زنان زمان خود بود، ازدواج کرد، عائشه گفت

خود را در خاندانی اصی  گذاشته است که نزدیک است ، رو  او را از ما 

و وقتی پدرش به نزد رسول خدا آمده بود ، ان حضرت او را ! برگردانند 
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بله او  از پدرش خواستگار  کرده بودند وقتی کله زنلان او را دیدنلد ،    

حسادت ورزیدند و به او گفتند اگر دوست دار  در نلزد رسلول خلدا    

 ...جایگاهی داشته باشی 

وفی کمم بعضه  أن نساء النبی خفن أن تغلبن علیه لجمالها فقلن لها ":گویدحلبی 

َّنه یعجبه َّذا رنا منك أن تقولی له أعوذ باهلل منك فلما رنا منها االلت أعلوذ بلاهلل    

لن لها َّن أررت أن تحَی عنده فتعوذن باهلل منه فلما رخ  علیهلا  منك وفی روایة ا

االت له أعوذ باهلل منك فصرف ولهه عنها واال ما تقدم وطلقها وأمر أسامة فمتعها 

 1."بثمثة أثواب

هلا   اش بر آن اند که زنان رسول خدا ترسیدند که او با زیبائی برخی گفته

آید کله وقتلی بله او     خوشش می رسولخدا از زنی: غلبه کند، به او گفتند

برم، وقتی پیش رسول خدا  از دست تو به خدا پناه می: نزدیک شد بگوید

و در روایت دیگر آمده است کله  . برم از تو به خدا پناه می: رفت ، گفت

ا  ببر ، از او به خدا  خواهی از ماندن پیش رسول خدا بهره اگر می: گفتند

از تو بله خلدا پنلاه    : وارد شد، او گفتوقتی رسول خدا بر او . پناه ببر 

برم، رسول خدا صورتش را از او برگرداند و آن چه که گذشت فرمود  می

 .و او را طالق داد و به اسامه دستور داد که او به سه دست لباس بدهد 

 حسادت نسبت به  شَرَافُ بنتُ خَلِیفَةَ
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ه است، از شراف بن خلیفه، خواهر دحیه کلبی که در جمال و زیبائی شهر

همسران رسول خدا بود، رسول خدا عائشه را برا  دیدن او فرستاد   اما 

عائشه از فرط حسادت به جا  گفتن حقیقت و توصیف جمال و زیبائی 

 . او، سعی کرد که زیبائی را کتمان کند

أخبرنا محمد بن عمر حدثنی الثورن عن لابر عن عبد ":می گویدمحمد بن سعد 

ل خطب رسول اهلل امرأة من کلب فبعث عائشة تنَر َّلیها فذهبت الرحمن بن سابط اا

ث  رلعت فقال لها رسول اهلل ما رأیت فقالت ما رأیت طائم فقال لها رسلول اهلل لقلد   

ااشعرت ک  کعرة منك فقاللت یلا رسلول اهلل ملا رونلك      ... رأیت طائم لقد رأیت 

 1."سر

ائشه را فرستاد تا او رسول خدا زنی از قبیله کلب را خواستگار  کرد، ع

را نگاه کند، عائشه رفت و برگشت، رسول خدا از او سؤال کرد که چله  

به درستی : چیز ارزشمند  ندیدم، رسول خدا فرمود: دید ؟ عائشه گفت

اند که  اه  سنت رر اینجا خصوصیاتی را نق  کرره»...که چیز ارزشمند  دید ،  

دید   که تمام موها  بدنت را  « بران حفظ حری  رسول خدا از نق  آن معذوری

 .شود از تو پنهان کرد ا  رسول خدا چیز  را نمی: لرزاند، عائشه گفت

بلین الرسلول وعائشلة علن     : باب الحسن والجمال ":می گویدابن قتیبه دینور  

کیلف  : خطب رسول اللّه امرأة من کلبٍ، فبعثنی أنَلر َّلیهلا؛ فقلال للی    : عائشة االت
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. ااشعرّ ک  کعرةٍ منلك عللى حلدةٍ    ... لقد رأیت : طائمً؛ فقالما رأیت : رأیت؟ فقلت

 1."ما رونك سرّ: فقالت

 2.اسناد دیگر در مورد این قضیه

خواهد ازدواج کند این گونه  که پیامبر مى عایشه حتّى به صرف توهّم این

روزى عثمان هنگام ظهر نزد پیامبر : به عنوان نمونه گوید. کرد رفتار مى

گو درباره زنان نلزد پیلامبر آملده     و کردم که او براى گفتمن فکر . آمد

از این رو غیرت و رشک زنانگى مرا وادار کرد که اسلتراق سلمع   . است

 3.کنم

 شكستن کاسه ام سلمه، از شدت حسادت

أخبرنا الرِبِیع  بن س لَیْمَانَ اال حدثنا أَسَد  بن م وسَلى  ":با سند صحیح گویدنسائی 

بن سَلَمَةَ عن ثَابِتٍ عن أبی الْم تَوَکِّ ِ عن أُمِّ سَلَمَةَ أنها یَعْنای أَتَتْ بِطَعَامٍ اال حدثنا حَمَّار  

فی صَحْفَةٍ لها َّلى رسول اللِها وَأَصْحَابِها فَجَاءَتْ عَائاشَةُ م تِزِرَةً بِکاسَاءٍ وَمَعَهَا فاهْرٌ فَفَلَقَتْ 
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الصَّحْفَةِ وَیَقُولُ کُلُوا َْارَتْ أُم کُ ْ مَلرِتَیْنِ ثُل َّ أَخَلذَ     بِها الصَّحْفَةَ فَجَمَعَ النبی بین فالْقَتَیْ

 1."رسول اللِها صَحْفَةَ عَائاشَةَ فَبَعَثَ بها َّلى أُمِّ سَلَمَةَ وأعطی صَحْفَةَ أُمِّ سَلَمَةَ عَائاشَةَ

از أبو متوک  از ام سلمه نق  شده است که او غذائی در یک کاسه بلرا   

صحابش آورد، عائشه که خود را با عبائی پیچیلده بلود و   رسول خدا و ا

رسول خدا دو تکه . سنگی در دست داشت آمد و با آن کاسه را شکست

رو بار ایلن   »!بخورید، مادر شما حسادت کرد: کاسه را جمع کرد و فرمود

سپس رسول خدا کاسه عائشه را برداشت و برا  ام سلمه  «لمله را فرمور

 .لمه را به عائشه دادفرستاد و کاسه ام س

أخرله : الت":محمد ناصر البانی وهابی، این روایت را تصحیح کرده است

 2."النسائى بذسنار صحیح

 .نسائی آن را با سند صحیح نق  کرده است

کند  اما همانند همیشه و  محمد بن اسماعی  بخار  این داستان را نق  می

حدثنا عَلایٌّ ":کند ددار  میبه منظور حفظ آبرو  عائشه، از بردن نام او خو

حدثنا بن ع لَیَّةَ عن ح مَیْدٍ عن أَنَسٍ اال کان النبی عانْدَ بَعْلضِ ناسَلائاها فَأَرْسَللَتْ َِّحْلدَى     

أُمَّهَاتا الْم ؤْماناینَ بِصَحْفَةٍ فیها طَعَامٌ فَضَرَبَتْ التی النبی فی بَیْتاهَا یَلدَ الْخَلارامِ فَسَلقَطَتْ    

                                                 
تحقی  عبدالفتاح ابوْدة، ناکر مکتب المطبوعلات السسلممیة حللب الطبعلة      3411ح 70ص 7المجتبی من السنن ج - 1

تحقی  محمد خیر رمضان یوسف ناکر رار ابن حزم بیروت لبنان الطبعة  427ص 4مداراة الناس جم 4491 ه4401الثانیة

تحقی  نج  عبد الرحمن خلف ناکر رار ابن القی  السعوریة  الدمام  712ص 2م العیال ویقع فی مجلدین ج4449هل 4449األولى

بیروت  قی  کعیب األرنؤوط ناکر مؤسسة الرسالة لبنانتح 423ص 9م کرح مشک  ارثار ج4440هل 4440الطبعة األولى

  م4497هل 4409الطبعة األولى
 المکتب السسممی بیروت لبنان تحقی  َّکراف زهیر الشاویش ناکر 314ص 1ج َّرواء الغلی  فی تخریج أحاریث منار السبی  - 2

 م4491 هل4401الطبعة الثانیة



 116 

فَلَقَتْ فَجَمَعَ النبی فالَ َ الصَّحْفَةِ ثُ َّ لَعَ َ یَجْمَع  فیها الطِعَامَ اللذن کلان فلی    الصَّحْفَةُ فَانْ

الصَّحْفَةِ وَیَقُولُ َْارَتْ أُم کُ ْ ثُ َّ حَبَسَ الْخَارامَ حتى أتى بِصَحْفَةٍ من عانْدا التی هلو فلی   

تْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَکْس ورَةَ فی بَیْلتا  بَیْتاهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحایحَةَ َّلى التی کُسارَ

 1."التی کَسَرَتْ

از أنس نق  شده است که رسول خدا در کنار یکی از همسران خود بود، 

ا  از طعام بلرا  آن حضلرت    یکی دیگر از همسران آن حضرت، کاسه

همسر  که رسول خدا در خانه او بود، زیر دست خادم آن خانم . فرستاد

ها  کاسه را جمع کرد  رسول خدا تکه. استه بر زمین افتاد و شکستزد، ک

حسلادت مادرتلان   : گفلت  و سپس غذا را در کاسه دیگر  گذاشته و می

برانگیخته شده است، سپس خادم را نگه داشت تا این که از خانه آن زن 

ا  برداشت، کاسله سلالم را بله کسلی کله       که کاسه را شکسته بود، کاسه

بود داد و کاسله شکسلته را در خانله کسلی کله آن را       اش شکسته کاسه

 .شکسته بود نگه داشت

نویسد که نام عائشه را بله خلاطر    ابن حجر عسقالنی به نق  از طیبی می

اال الطیبی َّنما أبهمت عائشة تفخیملا   ":اند حفظ مقام و منزلت او حذف کرده

ما کانت تهدى َّلى النبلی  لشأنها وأنه مما ال یخفى وال یلتبس أنها هی ألن الهدایا َّن

 2."فی بیتها
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نام عائشه به منظور بزرگداشت او مبهم آورده شده است : طیبی گفته است

و این چیز  نیست که مخفی بماند و یا بر کسی اشتباه شود  زیرا همواره 

 .شده است هدایا به رسول خدا در خانه او داده می

که کاسه را شکسلته،   نویسد که آن زنی عینی در عمدة القار  مشخصا می

 1."هی عائشة ( عند بعض نسائه: )اوله ":عائشه بوده است

رسول خدا در پیش بعضی از همسران بود، منظور عائشله  : این که گفته 

 .است 

ولی او با تردید   کند   احمد بن حنب ، نیز همین روایت را از أنس نق  می

ها حدثنی أبی ثنا بن أبی عدن حدثنا عبد اللِ":گوید که مراد از آن عائشه است می

عن ح مَیْدٍ وَیَزِید  بن هَار ونَ أنا ح مَیْدٌ عن أَنَسٍ ان رَس ولَ اللِها کان عانْدَ بَعْضِ ناسَائاها اال 

أَظُنُّهَا عَائاشَةَ فَأَرْسَلَتْ َِّحْدَى أُمَّهَاتا الْم ؤْماناینَ مع خَارامٍ لهلا بِقَصْلعَةٍ فیهلا طَعَلامٌ الال      

األُخْرَى بِیَدا الْخَارامِ فَکُسارَتا القَصْعَةُ بِناصْفَیْنِ اال فَجَعَ َ رسول اللِها یقول َْارَتْ  فَضَرَبَتا

أُم کُ ْ اال وَأَخَذَ الْکَسْرَتَیْنِ فَضَ َّ َِّحْدَاه مَا َّلى األُخْرَى فَجَعَ َ فیها الطِعَامَ ثُ َّ الال کُلُلوا   

قَصْعَةَ حتى فَرَُْوا فَدَفَعَ َّلى الرِس ولِ اَصْلعَةً أُخْلرَى وَتَلرَ َ    فَأَکَلُوا وَحَبَسَ الرِس ولَ وَالْ

 2."الْمَکْس ورَةَ مَکَانَهَا

از أنس نق  شده است که رسول خدا در خانه یکی از همسرانش بود و 

کنم که خانه عائشه بوده است، یکی دیگر از همسران رسول  من گمان می

همسر . برا  آن حضرت فرستاد خدا به دست خادم خودش کاسه طعامی 

                                                 
 العربی بیروت رار َّحیاء التراث ناکر 204ص 20عمدة القارن کرح صحیح البخارن ج - 1

 ناکر مؤسسة ارطبة مصر 42041ح 401ص 3مسند أحمد بن حنب  ج - 2
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رسول : انس گفت. به دست خادم زد و کاسه دو نیم شد  «عائشه»دیگرش 

دو نیمه کاسه را گرفت و به یکدیگر ! مادرتان حسادت کرد : خدا فرمود

آن . ها خوردند  آن  بخورید و: چسپاند و غذا را در آن نهاد، سپس فرمود

خوردن غذا فارغ شدند، سپس حضرت خادم و کاسه را نگه داشت، تا از 

 .کاسه دیگر  به خادم داد و کاسه شکسته را در همان جا گذاشت 

 شكستن کاسه زینب بنت حجش

هی زینب فأخبرنا أبو : وأما من اال ":کند خطیب بغداد  با سند صحیح نق  می

أخبرنا أبو الحسن علی بلن  : الحسن علی بن محمد بن عبد اهلل بن بشران المعدل اال 

: حدثنا یحیى بن بکیر الال  : حدثنا روح بن الفرج اال : د بن أحمد المصرن اال محم

سمعت أنس بن مالك : حدثنا اللیث بن سعد عن لریر بن حازم عن حمید الطوی  اال 

یحدث أَنِ زَیْنَبَ َّبْنَةَ لَحْشٍ أَهْدَتْ َّلَى رسول اللِها وهو فی بَیْتا عَائاشَةَ وَیَوْماهَا لَفْنَةً 

حَیْسٍ فَقَامَتْ عَائاشَةُ فَأَخَذَتْ الْقَصْعَةَ فَضَرَبَتْ بها وَمَا فایْهَا األَرْضَ فَکَسَلرَتْهَا فَقَلامَ   من 

« هذه لها مَکَانُ صَحْفَتاهَا»: رسول اللِها َّلَى اَصْعَةٍ لها فَدَفَعَهَا رَس وْلُ اهللِ َّلَى زَیْنَبَ واال

 1."هالَكا التی کَسَرَتْ: واَالَ لاعَائاشَةَ

کرد که زینب دختر  از حمید طوی  نق  شده است که أنس شنیدم نق  می

ا  حلوا برا  رسول خدا که در آن روز در خانه عائشه بود،  جحش کاسه

فرستاد، عائشه برخواست، کاسه را گرفت و آن را با همه آن چله در آن  

ا  از خانه عائشله   بود، به زمین کوبید، پس رسول خدا برخواست کاسه

                                                 
ناکر مکتبة الخانجی القاهرة مصر الطبعة  تحقی  عز الدین علی السید 144ص 9کتاب األسماء المبهمة فی األنباء المحکمة ج  - 1

 م4447هل 4447الثالثة
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و بله   . این کاسه به جا  کاسه او: برداشت و آن را به زینب داد و فرمود

 .ا  که شکستی مال تو  کاسه: عائشه گفت

 :بررسی سند روایت

 أبو الحسن علی بن محمد بن عبد اهلل بن بشران المعدل 

روى کیئا کثیرا على سدار وصدق وصحة روایة کان ":گوید ذهبی در باره او می

 1."ل الخطیب کان تام المروءة ظاهر الدیانة صدواا ثبتااا. عدال واورا 

روایات زیاد  که محکم، راست و صحیح بوده نق  کرده است، آدم عادل 

مروتی کام  و ظاهر متدینی داشت، : خطیب بغداد  گفته. و با وقار  بود

 .راستگو و مورد اعتماد بود

 أبو الحسن علی بن محمد بن أحمد المصر  

السمام المحدث الرحال أبو الحسن علی بن . المصرن ":گوید او میذهبی در باره 

اال  .محمد بن أحمد بن الحسن البغدارن الواعظ المشهور بالمصرن لساامته مدة بمصر

أبو بکر الخطیب کان ثقة عارفا لمع حدیث اللیث وحدیث ابن لهیعة وصنف فی الزهد 

حضلر مجلسله رللال ونسلاء     کتبا کثیرة وکان له مجلس وعظ حدثنی األزهرن أنه ی

 2."فکان یجع  على ولهه براعا خوفا أن یفتتن به الناس من حسن ولهه

کرد، واعظ  مصر ، پیشوا، محدثی که برا  شنیدن روایت زیاد مسافرت می

و حلدیث أبلی    او مورد اعتماد و عارف بود: مشهور مصر  بغداد  گفته

                                                 
ؤوط محمد نعی  العراسوسی ناکر مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة تحقی  کعیب األرنا 342ص 47سیر أعمم النبمء ج - 1

 .هل4443التاسعة
تحقی  کعیب األرناؤوط محمد نعی  العراسوسی ناکر مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة  394ص 41سیر أعمم النبمء ج - 2

 .هل4443التاسعة
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وشت، مجلس پند و ها  زیاد  ن لهیعه را جمع کرد و در باره زهد کتاب

نصیحت داشت، ازهر  برا  من نق   کرد که در مجللس او زن و ملرد    

شد و او به دلی  زیبائی زیاد و این که ملردم بله فتنله نیفتنلد،      حاضر می

 .پوشاند می «پوکیه»صورت خود را با برقع 

 أبو الزنباع روح بن الفرج

لقطان أبو الزنباع بکسر روح بن الفرج ا ":گوید ابن حجر عسقالنی در باره او می

الزان وسکون النون بعدها موحدة المصرن ثقة من الحاریة عشلرة ملات سلنة اثنتلین     

 1."وثمانین وله أربع وثمانون تمییز

 .روح بن فرج مصر ، مورد اعتماد و از طبقه یازدهم روات بود 

 :یحیى بن بکیر 

یحیى ":گوید از روات بخار  ، مسلم و ابن ماجه، ابن حجر در باره او می

بن عبد اهلل بن بکیر المخزومی مواله  المصرن واد ینسب َّلى لده ثقة فلی اللیلث   

وتکلموا فی سماعه من مالك من کبار العاکرة مات سنة َّحدى وثمثلین ولله سلبع    

 2."وسبعون خ م ق

شود  یحیی بن عبد اهلل بن بکیر مصر  که گاهی به جدش نسبت داده می

در روایاتی که از لیث بن سعد شلنیده اسلت،    «رکو یحیی بن بکیر رفته می»

مورد اعتماد است   ولی در روایاتی که از مالک نق  کرده است، اشلکال  

 .شده است 

                                                 
 م4491 هل 4401د سوریا الطبعة األولىتحقی  محمد عوامة ناکر رار الرکی 4417را   244ص 4تقریب التهذیب ج - 1
 م4491 هل 4401الطبعة األولى محمد عوامة ناکر رار الرکید سوریا تحقی  7190را  124ص 4تقریب التهذیب ج - 2
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 :اللیث بن سعد 

، مسلللم و بقیله صللحاح سلته، ابللن حجلر در بللاره او     از روات بخلار  

فقیه  اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمی أبو الحارث المصرن ثقة ثبت":گوید می

 1."َّمام مشهور من السابعة مات فی کعبان سنة خمس وسبعین

 .آور بود لیث بن سعد مصر ، مورد اعتماد، دانشمند و پیشوا  نام

 جریر بن حازم 

 ":گوید از روات بخار ، مسلم و بقیه صحاح سته، ابن حجر در باره او می

 2."....الد وهب ثقةلریر بن حازم بن زید بن عبد اهلل األزرن أبو النضر البصرن و

 ... .جریر بن حازم بصر ، مورد اعتماد بود 

 حمید الطوی  

از روات بخار  ، مسللم و بقیله صلحاح سلته، ابلن حجلر در بلاره او        

حمید بن أبی حمید الطوی  أبو عبیدة البصرن اختلف فی اس  أبیه عللى  ":گوید می

 3."نحو عشرة أاوال ثقة مدلس

 .اد و مدلس بودحمید بن أبی حمید، مورد اعتم

زند  چرا که طبق نق  ذهبی  البته تدلیس او ضرر  به صحت روایت نمی

وروى معاذ بن معاذ عن  ":اند تمام روات اه  سنت غیر از دو نفر مدلس بوده

                                                 
 م4491 هل 4401تحقی  محمد عوامة ناکر رار الرکید سوریا الطبعة األولى 1194را  414ص 4تقریب التهذیب ج - 1

 م4491 هل 4401تحقی  محمد عوامة ناکر رار الرکید سوریا الطبعة األولى 444را  439ص 4تقریب التهذیب ج - 2
 م4491 هل 4401تحقی  محمد عوامة ناکر رار الرکید سوریا الطبعة األولى 4144را  494ص 4تقریب التهذیب ج - 3
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کعبة اال ما رأیت أحدا من أصحاب الحلدیث َّال یلدلس َّال عملرو بلن ملرة وابلن       

 1."عون

ه احد  از اصحاب حدیث را ندیدم معاذ بن معاذ از شعبه نق  کرده است ک

 .مگر این که اه  تدلیس بودند  غیر از عمر بن مره و ابن عون

 :أنس بن مالک

 2.بیصحا

همین روایت را ابن حزم اندلسی در المحلی به سند خود مستقیما از لیث 

بن سعد و ابن حجر عسقالنی در فتح البار  و بدر الدین عینی در عمدة 

 .اند القار  نق  کرده

 شكستن کاسه حفصه به خاطر حسادت

حدثنا العباس حدثنا عمران بن خالد الخزاعی ":نویسد أبی یعلی در مسند خود می

حدثنا ثابت عن أنس اال کان النبی فی بیت عائشة وبعض أصحابه ینتَر طعاما الال  

فسبقتها اال عمران أکبر ظنی أنها حفصة بصحفة فیها ثریلد وااللت فوضلعتها االلت     

ائشة فأخذت القصعة اال ذا  اب  أن یحتجبن اال فضربت بها فانکسلرت  فخرلت ع

فأخذها نبی اهلل فضمها واال بکفه حکى عمران وضمها واال کلوا ْلارت أمکل  الال    

                                                 
سسة الرسالة بیروت الطبعة ناکر مؤ تحقی  کعیب األرناؤوط محمد نعی  العراسوسی 447ص 1ج سیر أعمم النبمء - 1

 .هل4443التاسعة
 1تحقی  لجنة َّحیاء التراث العربی ناکر رار ارفاق الجدیدة بیروت فتح البارن کرح صحیح البخارن ج 444ص 9المحلی ج - 2

ناکر رار َّحیاء  31ص 43عمدة القارن کرح صحیح البخارن ج تحقی  محب الدین الخطیب ناکر رارالمعرفة بیروت 421ص

 بیروت راث العربیالت
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فلما فرغ أرس  بالصحفة َّلى حفصة وأرس  بالمکسورة َّلى عائشة فصارت اضیة من 

 1."کسر کیئا فهو له وعلیه مثلها

ه رسول خدا در خانله عائشله بلود، برخلی از     از أنس نق  شده است ک

اصحاب آن حضرت منتظر غذا بودند، یکی از زنان آن حضرت که عمران 

ا  کله در آن   گوید بیشتر گمان من این است که او حفصه بوده، کاسه می

آبگوشت بود زودتر از عائشه آورد و آن را گذاشت، عائشه آمد و کاسه را 

. و آن را زد و شکست «به حجاب بوره است این اضیه اب  از رستور»برداشت

بخورید ، : آن کاسه را گرفت و با دستانش چسپاند و سپس فرمود پیغمبر

ا  برا  حفصه فرستاد  وقتی فارغ شد، کاسه! مادرتان حسادت کرده است

شکست،   ا  می و کاسه شکسته را به عائشه داد  پس از آن هر کس کاسه

 .مث  آن بر عهده او بود

 کاسه صفیه  شكستن

حدثنا م سَدَّرٌ ثنا یحیى عن س لفْیَانَ حلدثنی فُلَیْلتٌ    ":ابوداود در سننش می نویسد

الْعَامارِن  عن لَسْرَةَ بِنْتا رَلَالَةَ االت االت عَائاشَةُ ما رأیت صَاناعًا طَعَامًلا ماثْل َ صَلفایَّةَ    

                                                 
هل 4404ناکر رار المأمون للتراث رمش  الطبعة األولى تحقی  حسین سلی  أسد 3334ح 91و 91ص 1مسند أبی یعلی ج - 1

هل 4409مؤسسة الرسالة لبنان بیروت الطبعة األولى تحقی  کعیب األرنؤوط ناکر 421ص 9م کرح مشک  ارثار ج4494
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نای أَفْکَ ٌ فَکَسَرْت  الْذِنَاءَ فقلت یا رَس ولَ اللِها ما صَنَعَتْ لارَس ولِ اللِها طَعَامًا فَبَعَثَتْ بِها فَأَخَذَ

 1."کَفِارَةُ ما صَنَعْت  اال َِّنَاءٌ ماثْ ُ َِّنَاءٍ وَطَعَامٌ ماثْ ُ طَعَامٍ

آشپز  مانند صفیه : از جسره دختر دجاجه نق  شده است که عائشه گفت

از کلدت  »،داو  غذائی برا  رسول خدا درست کرد و فرستا! ندیده بودم 

کفاره  پیغمبرا  : به لرزه افتاد  پس ظرف را شکستم و گفتم «حسارت بدن 

ظرفی همانند آن ظرف و غذائی : این کار من چیست، آن حضرت فرمود

 .همانند آن غذا

حدثنا عبد اللِها حدثنی أَبِى ثنا س رَیْج  بن النُّعْمَانِ اال حدثنا  ":گوید احمد بن حنب 

ن أَفْلَتَ بن خَلایفَةَ اال أَبِى س فْیَانُ یقول فُلَیْتٍ عن لَسْرَةَ بِنْتا رَلَالَةَ عن عبد الْوَاحادا ع

عَائاشَةَ االت بَعَثَتْ صَفایَّةُ َّلى رسول اللِها بِطَعَامٍ اد صَنَعَتْه  له وهو عندن فلملا رأیلت   

قَصْعَةَ فَرَمَیْت  بها االت فَنَََرَ َِّلَىَّ الْجَارِیَةَ أخذتنی رِعْدَةٌ حتى اسْتَقَلِناى أَفْکَ ُ فَضَرَبْت  الْ

رسول اللِها فَعَرَفْت  الْغَضَبَ فی وَلْهِها فقلت أَع وذُ بِرَس ولِ اللِها أَنْ یَلْعَنَناى الْیَوْمَ االت اال 

  2."هَاأَوْلَى االت الت وما کَفِارَتُه  یا رَس ولَ اللِها اال طَعَامٌ کَطَعَاماهَا وََِّنَاءٌ کَذِنَائا

درسلت   از عائشه نق  شده است که صفیه غذائی را که برا  رسول خدا

کرده بود، فرستاد، رسول خدا در خانه من بود، وقتی کنیز او را دیدم، بدنم 

سلپس بله   : گویلد  عائشه می. به لرزش افتاد، با سنگ کاسه او را شکستم

                                                 
تحقی  محمد محیی الدین عبد الحمید ناکر رار الفکر االستذکار الجامع لمذاهب فقهاء  3119ح 247ص 3سنن أبی راوور ج - 1

رار الکتب العلمیة بیروت الطبعة تحقی  سال  محمد عطا محمد علی معوض ناکر  444و449ص 7األمصار فی کرح الموطأ ج

 ناکر رارالشعب القاهرة 317ص 2الجامع ألحکام القرآن ج م2000األولى
 مصر ناکر مؤسسة ارطبة 21404ح 277ص 1مسند أحمد بن حنب  ج - 2
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  پس رسول خدا نگاه کردم، خشم و غضب را در صورت او مشاهده کردم

 .برم به رسول خدا اگر امروز مرا نفرین کند پناه می: گفتم

کلررن تلا ملن نیلز ْضلب       که این کلار را نملی  »سزاوار بود : پیغمبر فرمودند 

 .«کررم نمی

غذایی ماننلد  : کفاره این کار چیست ؟ فرمودند ! ا  رسول خدا : گفتم 

 غذا  او و ظرفی مانند ظرف او 

الت رواه أبلو راور وْیلره باختصلار    ":گوید می هیثمی بعد از نق  این روایت

 1."ورواه أحمد ورلاله ثقات

ما رأیت  صانعةَ طعام مثل  صلفیةَ، صلنعتْ    :)عائشة االت":گویدابن أثیر جزر  

لرسولِ اهلل طعاما وهو فی بیتی فأخذنی أَفْکَ  ، وارتعدت  مان کادَّةِ الغَیْلرَةِ ، فکسلرت    

َِّنلاء مثل  َِّنلاء ،    : یا رسولَ اهلل ، ما کَفِارةُ ما صنعت  ؟ فقال : السِناءَ ، ث  نَدامْت  ، فقلت 

 2"أخرله أبو راور ، والنسائی. وطعام مث ُ طعام

او غذائی برا  رسول خدا درست کرد  در ! آشپز  مانند صفیه ندیده بودم 

حالی که آن حضرت در خانه من بود، مرا لرزه گرفت و از شدت حسادت 

ا  : د، پس ظرف را شکستم، سپس پشیمان شدم و گفتمبدنم به لرزش افتا

ظرفی همانند ظرف و غذائی : رسول خدا کفاره این کار من چیست؟ فرمود

 .اند این روایت را ابوداود و نسائی نق  کرده. همانند غذائی او 

 کردند حسادت نسبت به زنانی که خود را به رسول خدا هبه می

                                                 
 .هل4407رار الکتاب العربی القاهرة بیروت  ناکر رار الریان للتراث 324ص 4مجمع الزوائد ج - 1

 ۷۳۹۵ح 437ص 9صول فی أحاریث الرسول جمعج  لامع األ - 2
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کنت أََْار  على اللِاتای وَهَبْنَ : عَائاشَةَ االتعن ":نویسد بخار  در صحیح خود می

أَتَهَب  الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؟ فلملا أَنْلزَلَ اهلل   : أَنْفُسَه نِ لارَس ولِ اللِها صلى اهلل علیه وسل  وَأَاُولُ

لَیْكَ من تَشَاء  وَمَنْ ابْتَغَیْتَ مامَّنْ»تَعَالَى  عَزَلْلتَ فلم    ترلی من تَشَاء  مانْه نِ وَتُؤْوِن َِّ

 1"ما أُرَى رَبَّكَ َّال ی سَارِع  فی هَوَا َ: الت« ل نَاحَ عَلَیْكَ

بله   از عائشه نق  شده است که من بر زنانی که خود را به رسلول خلدا  

آیا زن خودش را به کسی هبه : گفتم ورزیدم و می کردند، حسادت می می

هلر یلك از   ( وعلد م)» :کند، زمانی که خداوند این آیه را نازل کلرد کله   می

توانى به تأخیر اندازى، و هر کدام را بخواهى نزر خور لاى  همسرانت را بخواهى مى

اى بخواهى نلزر خلور للاى رهلى،      رهى و هر راه بعضى از آنان را که برکنار ساخته

بینم مگر این که بلا   پروردگارت را جز این نمی: گفتم « رناهى بر تو نیسلت 

 .نفس تو است سرعت به دنبال برآوردن هوا 

أَمَا تَسْتَحْیِی امْرَأَةٌ تَهَب  نَفْسَهَا لارَل  ٍ حتى : عن عَائاشَةَ أنها کانت تَقُولُ":گویدمسلم 

لَیْكَ من تَشَاء »أَنْزَلَ اهلل عز ول   ان رَبَّلكَ  : فقللت « تُرْلِی من تَشَاء  مانْه نِ وَتُؤْوِن َِّ

 2."لَی سَارِع  لك فی هَوَا َ

کند که خلود را بله    آیا زن حیا نمی: گفت ده است که میاز عائشه نق  ش

 «...ترجی من تشاء » کند، تا این که خداونداین آیه نازل کرد  مرد  هبه می

                                                 
ها 4140ح 4747ص 4صحیح البخارن ج - 1  4414ح 4091ص 2صحیح مسل  ج ترلی من تَشَاء  مانْه نِ کتاب التفسیر بَاب اَوْلا

تاهَا تَهَا لاضُرِ تاهَا نَوْبَ بَ تَاب الرِّضَاعِ بَاب لَوَازِ ها  کا
 عبد الباای ناکر رار َّحیاء التراث العربی بیروت تحقی  محمد فؤار 4414ح 4091ص 2صحیح مسل  ج - 2
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 تعقیب کردن رسول خدا 

 ":از عائشه نق  شده است که :نویسد مسلم نیشابور  در صحیح خود می

ن انْقَلَلبَ فَوَضَلعَ رِرَاءَه  وَخَلَلعَ نَعْلَیْلها     االت لَمَّا کانت لَیْلَتای التی کان النبی فیها عانْلدا 

فَوَضَعَه مَا عانْدَ رِلْلَیْها وَبَسَطَ طَرَفَ َِّزَارِها على فارَاکاها فَاضْطَجَعَ فل  یَلْبَثْ َّال رَیْثَمَا ظَنِ 

خَلرَجَ ثُل َّ أَلَافَله  ر وَیْلدًا     أَنْ اد رَاَدْت  فَأَخَذَ رِرَاءَه  ر وَیْدًا وَانْتَعَ َ ر وَیْدًا وَفَتَحَ الْبَلابَ فَ 

فَجَعَلْت  رارْعای فی رَأْسای وَاخْتَمَرْت  وَتَقَنِعْت  َِّزَارِن ثُ َّ انْطَلَقْت  عللى َِّثْلرِها حتلى للاء     

عَ فَأَسْرَعْت  الْبَقایعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقایَامَ ثُ َّ رَفَعَ یَدَیْها ثَلَاثَ مَرِاتٍ ثُ َّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْت  فَأَسْرَ

فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْت  فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْت  فَسَبَقْتُه  فَدَخَلْت  فَلَیْسَ َّال أَنْ اضْطَجَعْت  فَدَخَ َ فقال 

مالك یا عَائاش  حَشْیَا رَابِیَةً االت الت لَا کَیْءَ اال لَتُخْبِرِینای أو لَی خْبِرَنِّی اللِطایف  الْخَبِیرُ 

ا رَس ولَ اللِها بِأَبِی أنت وَأُمِّی فَأَخْبَرْتُه  اال فَأَنْتا السَّوَار  الذن رأیت أَمَامای االت الت ی

الت نع  فَلَهَدَنای فی صَدْرِن لَهْدَةً أَوْلَعَتْنالی ثُل َّ الال أَظَنَنْلتا أَنْ یَحایلفَ اهلل عَلَیْلكا       

  1."وَرَس ولُه 

 «بله منلزل  »حضلرت  شبی رسید که در آن رسول خدا نلزد ملن بودنلد     

بازگشتند و عبا  خویش را بر رو  زمین گذاشته و کفش خویش را از 

پا بیرون آوردند و در کنار پا  خویش نهادند و دامن لباس خویش را به 

صورت باز ، بر رو  بستر نهادند ، و دراز کشیدند   اندکی نگذشت کله  

ش را ام ، پس بلا آراملش عبلا  خلوی     احساس فرمودند که من خوابیده

برداشته و به آرامی کفش خود را پوشیدند و در را باز کرده و بیرون رفتند 

! 

                                                 
لاهَا 170ص 2صحیح مسل  ج - 1 هْ ب ورِ وَالد عَاءا لاأَ نْدَ ر خُولِ الْقُ نَائاز بَاب ما ی قَالُ عا تَاب الْجَ  کا
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من نیز با آرامش ، با کمی فاصله به دنبال حضرت رفتم   عبا  خویش را 

بر سر انداخته و لباس خویش را پوشیدم و به دنبال حضرت به راه افتادم 

قیع ماند   سلپس  تا اینکه حضرت به بقیع رسید   و مدتی طوالنی در ب! 

دست خویش را سه بار باال بردند   سپس مسیر خود را تغییر دادند   من 

نیز چنین کردم   آن حضرت کمی بر سرعت خویش افزودند ، ملن نیلز   

چنین کردم   ایشان رو به خانه کردند ، من نیز چنین کرده و از حضرت 

سول خدا وارد پیشی گرفتم و وارد خانه شدم   همینکه بر بستر آرمیدم ، ر

تو را چه شده است ا  عائشه ؟ به تند  و به سلختی  : شده و فرمودند 

دهی  یا به من خبر می: فرمودند ! کشی ؟ گفتم چیز  نشده است  نفس می

 !یا خداوند مرا آگاه خواهد کرد 

پدر و مادرم به فدایت ، و سپس ملاجرا را نقل    ! ا  رسول خدا : گفتم 

 .کردم 

همان سیاهی هستی که او را در مقاب  خویش دیدم ؟ پس تو : فرمودند 

 !آر : گفتم 

: و فرمودنلد  ! پس به ضربه محکی به سینه من زدند که مرا به درد آورد 

 !کنند ؟ ا  که خدا و رسولش سهم تو را پایمال می آیا گمان کرده

حدثنی هَار ونُ " :کند که همچنین مسلم از عروة بن زبیر روایتی دیگر نق  می

سَعایدٍ الْأَیْلای  حدثنا بن وَهْبٍ أخبرنی أبو صَخْرٍ عن بن اُسَیْطٍ حدثه أَنِ ع رْوَةَ حدثه  بن
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أَنِ عَائاشَةَ زَوْجَ النبی حَدَّثَتْه  أَنِ رَس ولَ اللِها خَرَجَ من عانْداهَا لَیْلًا االت فَغارْت  علیه فَجَاءَ 

 1."أَْارْتا فقلت وما لی لَا یَغَار  ماثْلای على ماثْلاكَ فَرَأَى ما أَصْنَع  فقال مالك یا عَائاشَةُ

عروه از عائشه همسر رسول خدا نق  کرده که رسول خدا از پیش او شبانه 

حسادت من برانگیختله شلد   آن حضلرت    : گوید خارج شد، عائشه می

تو را چه شده است ا  : فرمودند ! کنم  بازگشتند و دیدند که من چه می

 حسادت کرد  ؟ عائشه ؟ آیا 

چرا نباید شخصی مث  من ، در مورد شخصی مث  شما حسلادت   : گفتم 

 رزد ؟نو

أخبرنا محمد بن اُدَامَةَ اال حدثنا لَرِیرٌ عن مَنْص لورٍ  ":ش می گویدنسائی در سنن

عن هالَالِ بن یَسَافٍ اال االت عَائاشَةُ رضی اهلل عنها فَقَدْت  رَس لولَ اللِلها ملن مَضْلجَعاها     

لْتَماس ه  وَظَنَنْت  أَنِه  أتى بَعْضَ لَوَارِیها فَوَاَعَتْ یَدان علیه وهو سَالِدٌ وهو یقول فَ جَعَلْت  أَ

 2."الله  اْْفارْ لی ما أَسْرَرْت  وما أَعْلَنْت 

رسول خدا را در بسترش گم کردم، به دنبالش گشتم : از عائشه نق  شده 

رفتله اسلت، دسلتم را بلر او     و فکر کردم که او پیش برخی از کنیزانش 

خدایا  بر من پنهان و : فرماید گذاشتم، دیدم که در حال سجده است و می

 !ام ببخش  آشکار آنچه را انجام داده

                                                 
یْ 2941ح 2419ص 4صحیح مسل  ج - 1 ةِ وَالنِارِ بَاب تَحْرِیشِ الشِ نِ ةِ وَالْجَ یَامَ ةِ الْقا تَاب صافَ طَانِ وَبَعْثاها سَرَایَاه  لافاتْنَةِ الناس وَأَنِ کا

ینًا  مع ک  َِّنْسَانٍ اَرِ
تحقی  عبدالفتاح ابوْدة ناکر مکتب المطبوعات السسممیة حلب، الطبعة ۳۳۵۸و۳۳۵۱ح 220ص 2المجتبی من السنن ج - 2

 م4491هل 4401الثانیة
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أخبرنا محمد بن الْم ثَنِى اال حدثنا م حَمَّدٌ اال حدثنا کُعْبَةُ عن مَنْص لورٍ  ":مسلم گوید

قَدْت  رَس ولَ اللِها فَََنَنْت  أَنِه  أتى بَعْضَ لَوَارِیلها  عن هالَالِ بن یَسَافٍ عن عَائاشَةَ االت فَ

 1."فَطَلَبْتُه  فذذا هو سَالِدٌ یقول رَبِّ اْْفارْ لی ما أَسْرَرْت  وما أَعْلَنْت 

! رسول خدا را در بسترش گم کردم : از عائشه روایت شده است که گفت 

وقتی به دنبال حضرت ! گمان کردم که به نزد بعضی از کنیزانش رفته است 

گوید خدایا پنهان و آشلکار آنچله    گشتم ، دیدم که در سجده است و می

 .ام را ببخش  انجام داده

اام رسول اللّه ذات لیلة فلبس ثیابة ث ّ خرج : أنها سمعت عایشه تقول":نسائی گوید

 2."...فأمرت لاریتى بریرة تتبعه فتبعته حتى لاء البقیع: االت

شبى : کند که گفت علقمة از مادرش و او از عایشه نق  مىعلقمة بن أبی 

من به کنیزم بریرة گفتم که . لباسش را پوشید و خارج شد. پیامبر برخاست

 ... تا آنکه آن حضرت به بقیع رفتاو را تعقیب کند او نیز او را تعقیب کرد 

                                                 
سنن  3944ح 3کتاب الدعاء باب 4212ص 2ماله جسنن ابن  224ح 42کتاب الصمة باب 312ص 4صحیح مسل  ج - 1

 49کتاب التطبی  باب 221ص 2سنن نسائى ج 974کتاب الصمة باب الدعاء فی الرکوع والسجور ح 232ص 4أبی راور ج

کتاب عشرة النساء  71ص 7وج 4427و 4421و 4424و 4420ح 73و 72و 17همان کتاب باب 239و 231وص 4041ح

 3419و 3417ح 4باب الغیرة باب
 2034ح 403کتاب الجنائز باب 41ص 4سنن نسائى ج - 2
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 شیطان عایشه

اد : فی کعره فقال َّلتمست رسول اللّه فأرخلت یدى: عن عایشة":نسائی می گوید

1."بلى ولکن اللّه أعاننى علیه فأسل : لاء  کیطانك فقلت أمالك کیطان؟ فقال
 

با دستم رسول خدا را جستجو کردم به موهایش اصابت : گوید عایشه مى

یعنلى  ». شیطان تو به سراغت آملده اسلت   «باز ه »: حضرت فرمود. کرد

و رر نوبت تو نزر همسرى ریگلر  پنداکتى که من ح  تو را به ریگرى وارذار کررم 

هست  ولى خدا مرا کمک : آیا براى تو شیطان نیست؟ فرمود: گفتم. «رفت 

 !.کرد و او مسلمان شد

أن رسول اللّه خرج من عندها لیم االت فغرت علیه فجاء : عن عایشة":مسلم گوید

مثلك؟  وما لى ال یغار مثلى على: ما لك یا عایشة أْرت؟ فقلت: فرأى ما أصنع فقال

. نع : أو معى کیطان؟ اال! یا رسول اللّه: فقال رسول اللّه أ اد لاء  کیطانك؟ االت

ولکن ربى أعاننى . نع : ومعك یا رسول اللّه اال: نع  الت: ومع ک  انسان؟ اال: الت

2."علیه حتى أسل 
 

. من حسادتم گ  کرد. شبى رسول خدا از نزدم خارج شد: گوید عایشه مى

روید چه کرر ولى معلوم است که  ریگر نمى»کنم  ید من چه مىحضرت آمد و د

تلرا چله   : فرملود  «اعمالى انجام رار که حضرت متوله ر  کررن حسلارتش کلد  

چرا مث  من بر مث  تو : غیرت به خرج دادى؟ گفتم «باز ه »شود؟ آیا  مى

یعنى من ح  رارم که چنین کن  چه آنکه ممکن است تو »غیرت به خرج ندهد؟ 

                                                 
 3411ح 4کتاب عشرة النساء باب 71ص 7سنن نسائى ج - 1
 70ح 41کتاب صفات المنافقین وأحکامه  باب 2419ص 4صحیح مسل  ج - 2
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شیطانت به سراغت  «باز ه »آیا : رسول خدا فرمود «!همسر ریگرى بروىنزر 

با هر : گفتم. آرى: یا رسول اللّه آیا با من شیطان است؟ فرمود: آمد؟ گفتم

آرى ولکن پروردگلارم  : آیا با تو هم؟ فرمود: گفتم. آرى: انسانى؟ فرمود

 .مرا کمک کرد تا آنکه اسالم آورد
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 بدعت های عایشه

 اتمام نماز در سفر  عایشه و

یکى از مسائلى که بین شیعه و سنى اختالفى نیست این است که بر مسافر 

البته این . الزم است که نمازهاى چهار رکعتى را در سفر دو رکعتى بخواند

مسأله نیز مانند بسیارى از مسائ ، داراى فروعاتى است که میان شلیعه و  

شیعه آن را . الفاتى وجود داردسنى و حتى بین فقهاى اربعه اه  سنت اخت

مالکیه : داند، و امّا فقهاى اربعه اه  سنّت بر مسافر با شرائطش واجب مى

دانند، وللى شلافعیه و حنابلله آن را جلایز      و حنفیه آن را سنت مؤکد مى

 اما از نظر روایات صحاح 1.شمارند مى
مة السلفر  عن عایشة فرضت الصمة رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر فأارت صل "

 ."وزید فی صمة الحضر

فلأارت  . عن الزهرى عن عروة عن عایشة َّنّ اول الصمة اول ملا فرضلت رکعتلین   "

 ."...صمة السفر وأتمت صمة الحضر

فرض اللّه الصمة على لسان نبیک  فی الحضر اربعا وفی السلفر  : عن ابن عباس اال"

 2."رکعتین وفی الخوف رکعة

                                                 
 .الفقه على المذاهب األربعة - 1

 به بعد 479ص 4چند باب بعد صحیح مسل  ج و باب ما لاء فی التقصیر به بعد کتاب الجمعة 13ص 2صحیح بخارى ج - 2

سنن ( رر طى چند باب)به بعد  144به بعد ابواب السفر ح 429ص 2ج باب أوّل سنن ترمذن کتاب صمة المسافرین و اصرها

- 4202سنن أبی راور ابتداى للد روم ح 4013- 19ح 73کتاب ااامة الصمة والسنة فیها باب به بعد 339ص 4ابن مالة ج

( طى چند باب)به بعد  4424کتاب تقصیر الصمة فی السفر ح به بعد 441ص 3ج سنن نسائى( ر ضمن رو بابر) 4449

  .کور خمصه ترلمه روایات متن چنین است که نمازهاى چهار رکعتى رر سفر رو رکعتى خوانده مى
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چنانچه »اند  سفر را همه ارباب صحاح نق  کرده روایات لزوم قصر نماز در

 .کرد اهیم بدانیم که عایشه چه مىخو حال مى. «رر پاوراى ممحَه فرمورید

نماز مسافر شکسته : کند که گفت زهرى از عروة و او از عایشه روایت مى

گوید که من از عروة پرسیدم پس  بعد زهرى مى. و غیر مسافر تمام است

خواند؟ پاسخ داد که او همچون  سفر نماز را تمام مى چرا عایشه خود در

 1.است «و التهار نموره»عثمان تأوی  کرده 

 صالة الضحى 

. دانند نماز ضحى است یکى از نمازهائى که اه  سنت آن را مستحب مى

: گویند اینان مى. زمان بعد از طلوع آفتاب تا قب  از ظهر را گویند« ضحى»

رکعت نماز خوانده  8رکعت یا بیشتر و تا  مستحب است در این زمان دو

در صحاح اه  سنت روایاتى نیز وارد شده که رسول خدا گاهى آن . شود

 .خواندند را مى

خواهیم وارد این بحث شویم که آیلا   ما در این قسمت از نوشتارمان نمى

خواندند یا نه، و آیا این عم  استحباب دارد  رسول خدا نماز ضحى را مى

خواهیم از یکى از روایات عایشه چنین استفاده کنیم که او  ه مىیا نه  بلک

 .به این روایت توجه کنید. پیرو سنت پیامبر نبود

                                                 
سنن  3صحیح مسل  همان ح ضعهباب ما لاء فی التقصیر باب یقصر اذا خرج من مو کتاب الجمعة 11ص 2ج صحیح بخارى - 1

سنن  292ص 4الموطأ ج 421ص 3سنن البیهقى ج 449ص 2مسند أحمد ج 144ح 34باب ابواب السفر 430ص 2ج ترمذن

 420ص 3النسائی ج
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ما رأیت رسول اللّه : عن عایشه االت":بخار  و بقیه علما  اه  سنت گفته اند

 1."سبح سبحة الضحى وَّنى السبحها

 !. خوانم و من مىمن ندیدم رسول خدا نماز ضحى بخواند : گوید عایشه مى

سؤال ما این است که گفتار عایشه چه معنایى جز بلدعت گلذارى دارد؟   

مگر معناى بدعت جز این است که انسان مثال عبادتى انجام دهد کله در  

با رفتار »توانست به صورتى  سنت، اثرى از آن نباشد؟ مگر رسول خدا نمى

شلریع نکلرد و   آن را بفهماند؟ پس اگر آن حضرت عبلادتى را ت  «یا عم 

مسلمانى آن را انجام دهد، این همان بدعت است که شکى در حرمت آن 

در صحیحین آمده است که وقتى رسول خدا دستور دعائى به براء . نیست

وبنبیلك اللذى   ... ": فرماید کله بگلو   دهد و در ضمن آن مى بن عازب مى

اللذى   وبرسلولك ... ":گویلد  و براء که آن را تکرار کلرده و ملى   "...أرسلت

یعنى آنچه که  2"ال، ونبیك الذى أرسلت"    :فرماید حضرتش مى "...أرسلت

فرماید و اصوال سنت آن بزرگوار، آنقدر دقیق است که ما حلق   پیامبر مى

بکنیم با آنکه در معنى تقریبا یکى  «رسول»را تبدی  به  «نبى»نداریم کلمه 

انجام نداده از پیش توانیم عبادتى را که آن حضرت  آنگاه چگونه مى. است

                                                 
کتاب صمة المسافرین  447ص 4ج صحیح مسل  ...باب من ل  یص  الضحى و کتاب الجمعة 73ص 2صحیح بخارى ج - 1

 4243ح باب صمة الضحى کتاب الصمة 29ص 2ی راور جسنن أب 77ح 43واصرها باب
کتاب الدعوات باب َّذا بات  94- 1ص 9کتاب الوضوء باب فض  من بات على الوضوء و ج 74ص 4صحیح بخارى ج - 2

  11ح 47باب... کتاب الذکر والدعا و 2094- 2ص 4صحیح مسل  ج طاهرا



 136 

خود انجام دهیم؟ حال ببینیم عایشه براى این عم  خلود چله تلوجیهى    

 :نماید مى

در ادامه آنچه که از او درباره نماز ضحى نخواندن پیامبر نق  شده آملده  

وَّن کان رسول اللّه لیدع العم  وهلو  ... ":گوید است که عایشه خود چنین مى

 1."الناس فیفرض علیه یحب أن یعم  به خشیة أن یعم  به 

خوانم،  گوید که پیامبر نماز ضحى را نخواند ولى من مى او بعد از آنکه مى

داد وللى دوسلت داشلت     رسول خدا گاهى عملى را انجام نمى: افزاید مى

انجام دهد از ترس آنکه نکند مردم هم آن را انجام دهند و بر آنها واجب 

 . شود

گویید که نماز  ا بپذیرد؟ اوال از کجا مىتواند این استدالل ر کدام عاق  مى

همه اعمال مستحبى که از  ضحى از جمله آن اعمال است؟ و ثانیا مگر این

داد، مانند نواف  یومیه،  آن حضرت نق  شده چه آنچه را که خود انجام مى

داد، مانند بعض دعاها بر مردم واجب شد؟ بنابراین  آن دستور مى و چه به

 . وجیهى براى مخالفت با سنت استاین هم ت: باید گفت

 

 ( شورت)محرم و زیر شلوارى 

                                                 
باب صمة  کتاب الصمة 29ص 2سنن أبی راور ج 77ح 43ابکتاب صمة المسافرین واصرها ب 447ص 4صحیح مسل  ج - 1

 4243الضحى ح
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کسى که به احرام حج و یا عمره محرم شده اسلت از بعلض املور بایلد     

در بسیارى از آنها بین شیعه و . گویند «محرمات احرام»بپرهیزد که به آنها 

از جمله محرمات احرام، پوشیدن لباس دوخته براى  .سنى اختالفى نیست

آنان باید تمامى لباسهاى دوخته خود را از تلن در آورده و  . استمردان 

که آن هم نباید دوخته باشد، یکى را بر کمر  «یا حولله »   فقط دو پارچه 

این . گویند «لباس احلرام »بسته و دیگرى را بر دوش بیفکنند و به این دو 

توانند در همان لباسى که بر تلن   حکم مخصوص مردان است و زنان مى

 1.ند محرم شونددار

گویلد   عایشه مى. باشد مى «کورت»از جمله لباسهاى دوخته زیر شلوارى 

بنلدد   که پوشیدن زیر شلوارى براى کسیکه پاالن یا هلودج شلتر را ملى   

 : اشکالى ندارد

 2."ول  تر عایشة بالتّبّان بأسا للذین یرحلون هورلها... ":بخار  گوید

ا بر اساس چه مبنائى صادر کرده سؤال ما این است که عایشه این فتوى ر

 است؟ 

آیا فتواى عایشه دائر بر جواز پوشلیدن زیلر شللوارى بلراى محلرم را      

توانیم مانند بسیارى از اعمال او به عنوان فتواى به غیر علم و مخالفت  نمى

 آله نق  شده بدانیم؟ و علیه اهلل کردن با آنچه که از رسول خدا صلى

                                                 
 .الفقه على المذاهب االربعة فقهاى اربعه اه  سنت نیز رر این مسأله با کیعه متفقند - 1

رحلت البعیر أرحله رحم َّذا کدرت »: نویسد کتاب الحجّ باب الطیب عند االحرام رر حاکیه مى 419ص 2صحیح بخارى ج - 2

 «ظهره الرح  على
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 .قضاوت با اه  انصاف

 زنان از منزل جهت نماز خروج 

از روایات صحاح کامال روشن است که در زمان رسول خلدا زنهلا نیلز    

حتى بعد از نماز صبح و . کردند همچون مردان در نماز جماعت شرکت مى

بیشترین روایات مربوط به این موضوع را . عشاء که هوا تاریک بوده است

از کتاب الجمعة در صحیح بخارى در چند صفحه آخر کتاب الصالة قب  

فرماید که زنها را  از روایاتى که در آن رسول خدا مى. توان مشاهده کرد مى

آید که بعض از اصحاب  از رفتن به مساجد جلوگیرى نکنید چنین بر مى

دادند و مانع رفتن همسران و یا دخترانشان بله   غیرت زیادى به خرج مى

نیلز بیشلتر در    این دسته روایات. شدند مخصوصا شب هنگام مسجد مى

شود که همه آنها از ابن عمر و او از رسول خدا نق   صحیح مسلم دیده مى

در بعض از آنها آمده است که بالل پسر عبد اللّه بن عمر وقتى . شده است

گذاریم زنها به مسجد بروند  حدیث فوق را از پدرش شنید گفت که ما نمى

یم که رسول خدا چنین گو من مى: و او نیز فحش رکیکى به او داد و گفت

 !کنى گفت و تو مخالفت مى

ما به عنوان نمونه متن یک روایت از دسته اول و یک روایت از دسته دوم 

کنیم تا نظر عایشه را هم بعد از آن  را براى خوانندگان محترم عینا نق  مى

 :بدانیم
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سلاء  َّن کان رسول اللّه لیصلّى الصبح فینصرف الن: عن عایشة االت":بخار  گوید

 1."متلفعات بمروطهن ما یعرفن من الغلس

شد زنها در حالیکه خود  هرگاه نماز صبح پیامبر تمام مى: گوید عایشه مى

 . گشتند شدند بر مى را پوشانده و در تاریکى بین الطلوعین شناخته نمى

سمعت رسول اللّه یقول ال تمنعوا نساءک  المسلالد   :عن ابن عمر اال":مسلم گوید

فااب  علیه عبد اللّه فسبّه : َّذا استأذنک  الیها فقال بمل بن عبد اللّه واللّه لنمنعهن اال

واللّله  : أخبلر  علن رسلول اللّله وتقلول     : سبّا سیّئا ما سمعته سبّه مثلله الطّ والال   

 2."لنمنعهن

از رسول خدا : کند که گفت نق  مىسالم، پسر عبد اللّه بن عمر از پدرش 

پسلر  »بالل . زنهایتان را از رفتن به مسجد باز ندارید: فرمود شنیدم که مى

عبداللّه . گیریم به خدا قسم جلوى آنها را مى: گفت «ریگر عبد اللّه بن عملر 

رو به او کرد و دشنام زشتى به او داد که هرگز مثل  آن را از او نشلنیده   

گوئى به خدا  کنم و تو مى رسول خدا براى تو نق  مى من از: بودم، و گفت

 ! گیریم قسم جلوى زنها را مى

لو أرر  رسلول اللّله ملا    ": گوید کنیم که عایشه مى در این میان مشاهده مى

یعنى اگلر رسلول خلدا     .3"...أحدث النساء لمنعهن کما منعت نساء بنى اسرائی 

                                                 
 کتاب الصمة باب انتَار الناس ایام السمام العال  244ص 4صحیح بخارى ج - 1

خروج »:کتاب الصمة بابهاى 220و 244ص 4صحیح بخارى ج 431ح 30کتاب الصمة باب 327ص 4صحیح مسل  ج - 2

 کتاب الصمة 411ص 4ج ابو راورنن س «استئذان المرأة زولها بالخروج َّلى المسجد»و« النساء َّلى المسالد باللی  والغلس

  119باب ما لاء فی خروج النساء َّلى المسجد به کماره
 134ح 31ابواب الصمة باب 444ص 2ج سنن ترمذن - 3
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داشلت   بلاز ملى   «بله مسلجد   از رفلتن »کنند آنهلا را   دید که زنها چه مى مى

 . همانگونه که زنان بنى اسرائی  باز داشته شدند

ما در اینجا با عایشه سخنى نداریم فقلط آنچله را کله در پلاورقى سلنن      

کنیم تا معلوم شود که این فقط  ترمذى در حاشیه گفتار عایشه آمده نق  مى

الشیخان ولیس فیه  اثر عایشة هذا رواه ":کنیم ما نیستیم که به او ایراد وارد مى

حجة لجواز منعهن المسالد َّذ الشریعة استقرت بموته ولیس الحد أن یحلدث بعلده   

حکما یخالف ما ورر عنه، لرأى رأه او علة استحسنها وکما اال الشافعى فی الرسلالة  

و من ولب علیه اتباع سنة رسول اللّه ل  یکن له خمفها ول  یق  مقام »(: 623را  )

واهلل سبحانه أنزل على عبده محمّد کریعته کامللة بینلة وهلو ل     . «نهاأن ینسخ کیئا م

سبحانه ل یعل  ما یکون، فلو کاء أن یمنع النساء المسالد، لما االت عایشلة، الوحلى    

بذلك َّلى رسوله ولکنه اذن بخرولهن َّلى المسالد وحرّم منعهن کهور الجماعة و 

الب اتباعه ال یعارض احدهما ارخر نهاهن عن التبرج واظهار زینتهن وکم االمرین و

 1."وعلى الناس الطاعة

اند و گفتار او  آنچه که از عایشه نق  شده بخارى و مسلم هم روایت کرده

حجتى براى جلوگیرى از زنها جهت رفتن به مساجد نیست زیرا شریعت، 

به موت پیامبر مستقر شده و احدى حق ندارد کله بعلد از آن حضلرت    

که از آن بزرگوار وارد شده بیاورد یا به خاطر نظلر  حکمى مخالف آنچه 

و خداى سبحان بر ... شخصى و یا به خاطر دلیلى که خود پسندیده است

داند که چه  اش محمد، شریعتى کام  و روشن نازل کرد و او خوب مى بنده

                                                 
 ۱۵۳و ۱۵۰ص ۵سنن ترمذن ج - 1
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به خلاطر  »خواست زنان را از رفتن به مساجد  پیش خواهد آمد و اگر مى

فرمود ولکن او آنها را  ع کند آن را به رسولش وحى مىمن «آنچه عایشه رفت

از بازداشتنشان و زنان را نیز  «مرران را»     اجازه داد که به مسجد بروند و 

و استعمال بوى خوش که رر بعض روایات بدان تصلریح  »از خود آرائى و زینت 

نهى فرموده است و هر دو آنها باید پیروى شده و هیچکدام با  «کده است

 1.دیگرى در تعارض نیست و بر مردم واجب است که اطاعت کنند

سخن حقى است که با کمال . ما نیز با این گفتار منطقى و مستدل موافقیم

تأسف برادران اه  سنت به آن توجه ندارند چه آنکه از رسلول گراملى   

اسالم مواردى بیان شده که بعد از آن حضرت، اصلحاب بلر خلالف آن    

 . رفتند

 !وضو نیست بول مبطل

سپس عمر کوزه آبی بلرا   . حضرت رسول بول کردند: عایشه می گوید

آب : ا  عمر این چیست؟ عملر گفلت  : حضرت فرمودند. حضرت آورد

ملا املرت کلّملا بللت ان     ":حضرت فرمودند. آورده ام تا با آن وضو بگیرید

 . "أتوضّأ و لو فعلت لکان سنّة

                                                 
کتاب الصمة  324ص 4صحیح مسل  ج کتاب الصمة باب انتَار الناس ایام السمام العال  244ص 4صحیح بخارى ج - 1

 114ح باب التّشدید فی ذلك کتاب الصمة 411ص 4سنن أبی راور ج 140ح همان سنن ترمذن444ح 30باب
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ولی انجام آن سلنت ملی   . رممن امر نکردم که هرگاه بول کردم وضو بگی

 1.باشد

عایشه با روایت کردن این حدیث ساختگی می خواهد بگوید کله بلول   

مبط  وضو نیست، زیرا اگر بول مبط  وضو بود حتما پیامبر اکرم که دائم 

در حالیکه مسلمین با تکیه بله  . الوضو بودند، بعد از آن وضو می گرفتند

اشد فلذا ادعا  عایشله بلدعتی   دالی  قطعی متفقند بول مبط  وضو می ب

 . آشکار در دین است

 

                                                 
سنن  41ص 1جمسند احمد  244ص 4جمجمع الزوائد  443ص 4ج ینیالمارر یالجوهر النق 49ص 2ج نالمجموع النوو - 1

 117ص 2ج هیمسند ابن راهو 49ص 4جراوور  یاب



 143 

 تحریف قرآن

 وصالة العصر 

یکى از امورى که شیعه و سنى بر آن اتفاق دارند این است که قرآنى که 

در دست ما است همان است که بر رسول گرامى اسالم نازل شده است، نه 

این است  اختالفى که بین آن دو فرقه است. حرفى کمتر و نه حرفى بیشتر

کنند کله شلما قائل  بله تحریلف قلرآن        که اه  سنت شیعیان را متهم مى

. کند پذیرد و نه بر اه  سنت وارد مى باشید ولى شیعه این اتهام را نه مى مى

دهد قرآن  شود که نشان مى در بعض کتابهاى هر دو فرقه روایاتى دیده مى

ایات با قرآن گوید که چون این رو شیعه در پاسخ مى. تحریف شده است

همخوانى ندارد و ما مأموریم که هر روایتى که مخالف قرآن باشلد آن را  

اما اهل  سلنت کله    . به دور بریزیم لذا آن روایات از نظر ما مردود است

باشد و آنان این کتابها  مخصوصا  بعض از آن روایات در صحاحشان مى

ملتن روایلات   دهند که بلا   دانند، پاسخهائى مى صحیحین را مث  قرآن مى

 . مذکور مخالف است

أمرتنى عایشلة أن  : عن أبی یونس مولى عایشة انّه اال":صاحبان صحاح گویند

حافَوا على الصللوات والصلمة   »اکتب لها مصحفا واالت اذا بلغت هذه االیة فآذنى 

 1."سمعتها من رسول اللّه: االت. الوسطى وصمة العصر واوموا هلل اانتین

                                                 
کتاب تفسیر القرآن  202ص 1ج سنن ترمذن 207ح 31لمسالد ومواضع الصمة بابکتاب ا 437ص 4صحیح مسل  ج - 1

 44کتاب الصمة باب 219ص 4سنن نسائى ج 440کتاب الصمة باب فی وات العصر ح 442ص 4سنن أبی راور ج 2492ح

 419ح
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گوید که عایشه به من دستور داد تلا مصلحفى    شه مىابو یونس غالم عای

بر تمامى نمازها مخصوصلا نملاز   »: چون به این آیه رسیدى: بنویسم و گفت

او اینگونه به من امالء . من هم چنین کردم. مرا خبر کن «وسطى محافَت کن

من از : و گفت «و تتمه آیه را خواند« و نماز عصر»همان آیه با اضافه کررن »کرد 

 . ل خدا اینگونه شنیدمرسو

از وسط  "وصمة العصلر "با این حساب مطابق این گفته عایشه، باید کلمه 

توجه داشته . اى حذف شده باشد و این معنایى جز تحریف قرآن ندارد آیه

با . باشید که این مطلب در صحیحترین کتابهاى روائى اه  سنت آمده است

گوئیم چرا  ریف قرآنند  بلکه مىگوئیم که آنان قائ  به تح این حال ما نمى

کنند که همه روایات صحاح، مخصوصا صلحیحین، صلحیح    آنان ادعا مى

در . است؟ اگر آنان از این ادعا دست بردارند ما نیز کارى به آنها نداریم

مورد تحریف قرآن از نظر روایات صحاح، مطالب دیگرى وجود دارد که 

 .رداختبه خواست خدا در جاى خود به آن خواهیم پ

در قرآن بلوده و در   2و نیز آیه رجم 1که آیه رضاع کبیر: گوید عایشه مى

اى زیر رختخوابم قرار داشت و چون ما به موت رسول خدا  ضمن صحیفه

                                                 
 !یعنى زنى لهت محرم کدن، پسر بزررى و یا مررى را کیر رهد - 1
این عبارت  21کتاب الرضاع، حاند و رر پاوراى صحیح مسل  نیز آمده  آنچه که اه  سنت رفتهمرار از آیه رل ، مطاب   - 2

ارر پیرمرر و پیرزنى زنا کررند حتما : یعنى« البته»و رر بعض ااوال با اضافه کلمه « الشیخ والشیخة َّذا زنیا فارلموهما»: است

 آن رو را سنگسار کنید
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آن را  «کلد  اى که رر اطلاق نگهلدارى ملى    بره یا بزْاله»مشغول شدیم، داجن 

 1!.خورد

 

                                                 
 4443ح 31اح بابکتاب النک 121ص 4سنن ابن ماله ج - 1
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 ابتكارات عایشه

 رضاع کبیر توسط عایشه

ال رضلاع َّالّ ملا فتل     »: عن عبد اللّه بن زبیر أنّ رسول اللّه اال":گویدابن ماجه 

 1".االمعاء

کلیر  »رضلاع : کند که آن حضلرت فرملود   ابن زبیر از رسول خدا نق  مى

هنگامى صادق است که باعث سلیرى   «کور خواررى که باعث محرم کدن مى

  .«باکد یعنى کیر کور  را سیر کند و نیاز به ْذاى ریگرى نداکته»شود 

ال یحرم من الرضاعة َّالّ ما فت  االمعاء : عن أم سلمة اال رسول اللّه" :روایت دیگر

 2".فی الثدى وکان اب  الفطام

رضاع هنگامى درست است که قب  از دو سالگى بوده و طف  با مکیدن از 

 .«یعنى به ْذاى ریگرى نیازمند نباکد». پستان از شیر زن سیر شود

در قرآن بلوده و در   4و نیز آیه رجم 3ه آیه رضاع کبیرک: گوید عایشه مى

اى زیر رختخوابم قرار داشت و چون ما به موت رسول خدا  ضمن صحیفه

آن را  «کلد  اى که رر اطلاق نگهلدارى ملى    بره یا بزْاله»مشغول شدیم، داجن 

 5!.خورد

                                                 
 4441حکتاب النکاح باب رضاع الکبیر  121ص 4ج سنن ابن مالة - 1

 4412ح 1باب کتاب الرضاع 419ص 3سنن ترمذن ج - 2

 !یعنى زنى لهت محرم کدن، پسر بزررى و یا مررى را کیر رهد - 3
این عبارت  21آمده کتاب الرضاع حاند و رر پاوراى صحیح مسل  نیز  مرار از آیه رل ، مطاب  آنچه که اه  سنت رفته - 4

ارر پیرمرر و پیرزنى زنا کررند حتما آن رو : الشیخ والشیخة َّذا زنیا فارلموهما و رر بعض ااوال با اضافه کلمه البته یعنى: است

 .را سنگسار کنید

 4443ح 31کتاب النکاح باب 121ص 4سنن ابن ماله ج - 5
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دستور داد که به پسر  «سهی »دختر  «سهلة»رسول خدا به : گوید عایشه مى

چگونه به او شیر بدهم در حالى که : او گفت. شیر بدهد« سال »اش  دهخوان

دانلم کله او    ملن ملى  : پیامبر تبسمى کرد و فرمود! او مردى بزرگ است؟

روی  به او کیر بده تا با تو محرم کور و  یعنى با این حال مى». مردى بزرگ است

 1.«!ناراحت نشور کور از اینکه او وارر بر تو مى« حذیفة أبو»تا کوهر تو یعنى 

رخ  علىّ رسول اللّه وعندى رلل  ااعلد فاکلتدّ    : عن عایشة االت":بخار  گوید

انّه اخى من الرضاعة ! یا رسول اللّه: االت فقلت. ذلك علیه ورأیت الغضب فی ولهه

 2."فانما الرضاعة من المجاعة. أنَرن اخوتکن من الرضاعة: االت فقال

این . مردى نزدم نشسته بود. وارد شدبر من رسول خدا : گوید ه مىعایش

اش مشلاهده   صحنه بر آن حضرت گران آمد و آثار غضب را در چهلره 

در این : فرمود. یا رسول اللّه این مرد برادر رضاعى من است: گفتم. کردم

امر دقت کنید که رضاع وقتى ثابت است که طف  شیر خوار از پستان زنى 

    .شیر بخورد

 .«ر کورو به وسیله کیر، سی»

                                                 
کتاب النکاح باب  121ص 4سنن ابن ماله ج 21– 34ضاعة الکبیر حکتاب الرضاع باب ر 4071ص 2صحیح مسل  ج - 1

 403- 401ص 1سنن نسائى ج 2014کتاب النکاح باب فیمن حرم به ح 223ص 2سنن أبى راور ج 4443رضاع الکبیر ح

 3341- 22کتاب النکاح باب رضاع الکبیر ح
الرضاع : کتاب النکاح باب من اال 42ص 7باب الشهارة على االنساب و ج کتاب الشهارات 223ص 3صحیح بخارى ج - 2

 4441ح 37کتاب النکاح باب 121ص 4سنن ابن ماله ج 32ح 9کتاب الرضاع باب 4079ص 2ج صحیح مسل ... بعد حولین

 14کتاب النکاح باب 404ص 1سنن نسائى ج 2019کتاب النکاح باب فی رضاعة الکبیر ح 222ص 2سنن أبی راور ج

 3304ح
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که به نق  تاریخ نویسان از شدت دشمنی و کینه ا  که به  یتیعایشه شخص

پوشاند و مث  نامحرمان رفتار می آل اهلل داشت خود را از حسن و حسین 

 1.می کرد

.. سؤال کردنلد   گاز ابن شهاب درباره شیر دادن به بزر:می گوید مالک

که از پسر عتبه حذیفه  زبیر به من خبر داد که ابوپسر عروه : پس او گفت 

تا آنجا کله  ... بدر هم حضور داشت  گاصحاب رسول خدا بود ودر جن

ام المؤمنین عایشه این کار را با کسانی که دوست داشلت   پس... د گویمی

به خواهرش ام کلثوم دختر ابلوبکر و  پس , بر او وارد شوند انجام میداد 

ت داشلت بلر او وارد   دختران برادرش دستور میداد که به کسانی که دوس

یامبر با این امر مخالفت کردند واجازه پولی سایر زنان .. شوند شیر بدهند 

 2...ندادند کسی با این کار بر آنها وارد شود 

از خط تاج الدین سبکی دیدم که او در یکی از مکتوبات : ابن حجر گوید

این  محمد بن خلی  اندلسی دید که او در این مساله توقف کرده است ولو

به این امر فتوى داده است ولی کسی با این رضلاعه بلر او    «عائشه»که او

 «خلی  اندلسی»ظاهر احادیث بر او : وید گتاج الدین می, وارد نشده است 

رد میکند ودر این مساله حرف قطعی ندارم نه در اثبات نه از یقین نله از  

نزد ابی داوود  کهچه او غفلت کرده است از آن : گفت و, ظن واعتقاد قو  

                                                 
  73ص 9طبقات ابن سعد ج - 1

 2ج 1-1-4-3-2-4رضاعه الکبیر ح 7تحقی  محمد فؤار عبد الباای صحیح مسل  کتاب الرضاع باب 101ص 2جالموطأ  - 2

 101ص 2ج 4ما لاء فی الرضاعه بعد الکبر ح 2و موطا امام مالك کتاب الرضاع باب 4071-7-9ص
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عائشه به خوهرانش ودختران خواهرانش دستور  پس, است در این قصه 

سلال  گ بار شیر دهند ولو بلزر پنج میداد که به هر کسی که دوست دارد 

 پس چه.. .وسند این حدیث صحیح است.. باشند بعد بر او داخ  شوند 

 1؟.ظن غالبی بعد از این است

نامحرم بر او داخ   یخواست مردان یکه م یشده هنگام تیروااز عایشه 

خواهرش ام کلثوم دختر ابوبکر و دختران برادرش عبدالرحمن بن . شوند

 2!.بدهد ریداد تا آن مردان را ش یبکر را دستور م یاب

  در جا: دیگو یم نیکتاب المبسوط چن گرید  در جا یحنف یسرخس 

تا بلر او محلرم    داده ریمردان را پنج مرتبه ش نیداد تا ا یدستور م گرید

مرران بزرگ  یره ریک» کار نیرسول اهلل ا گریکه زوجات د  شوند با وجود

 . میا دهیباره ند نیا در  زیاز رسول اهلل چ: گفتند یکردند و م یابا م «را

 تیل روا امبریاز ام سلمه و سائر زوجات پ مسلم: نگارد یم نیچنآلوسی 

 یرابطله مخالفلت مل    نیل با عم  کلرد عائشله در ا   شانیکند که ا ینق  م

 3.دندیورز

                                                 
 444ص 4جفتح البارن  - 1
موطأ مالك  27ص 1مسند احمد ج ۳۵۸ص ۸ج یحنف یلمبسوط السرخسا ۸ص یحنف یبدائع الصنائع ابوبکر الکاکان - 2

باب  7ابواب نکاح باب ارضاع بعد فصال بیهقی رر سنن ج مالهکتاب رضاع باب ما لاء فی الرضاعة بعد الکبر صحیح ابن 

 417السبعه من السلف ص 477رضاع الکبیر کافعی رر مسند کتاب رضاع ص

 ۵۸۸ص ۱ج یآلوس ریتفس - 3
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بر  یخواست مرد نامحرم یکه عائشه م یهنگام :دیگو یم نیچنمقریز  

 ریداد تا آن مرد را ش یام کلثوم را دستور م       او وارد شود خواهرش 

 1.گردد و بتواند بر او وارد شود شهیعا یفرزند خواهر رضاع نکهیدهد تا ا

 طالق بخاطر رضاع کبیر

 ریرجال افتاء کشور الجزا نیاز مشهورتر یکی یبوروب نیلدشمس ا خیش

کله    یدل نیکرده، به ا تیخانم به او از شوهرش شکا کیاعالم کرد که 

طالقلت   ینلده  ریکرده است که اگر دوست مرا ش دیشوهرش او را تهد

بله او  ! نشیمتلد  یکه شوهر وهلاب  گفتیم هیزن با حالت گر نیا! دهمیم

دهد تا با هم محرم شوند و دوستش بتواند  ریش دستور داد که به دوستش

منفعل  و   یلیخانه بگذراند و آن زن هم خ کیماه رمضان را با آنها در 

تو را  ینده ریگفته است که اگر به دوستم ش یشوهر وهاب. متاثر شده بود 

 ... دهمیطالق م

بلا   تیل محرم»فتلوى   نیمورد درباره ا نیچند:  کندیاضافه م یبوروب خیش

زن بلا   نیل حالت بود کله ا  نیا نشیکه مؤثرتر میداشت «خلوررن  ریار کچندب

بله او دسلتور داد کله بله     ! نشیمتد یکه شوهر وهاب گفتیم هیحالت گر

دهد تا با هم محرم شوند و دوستش بتواند ماه رمضان را با  ریدوستش ش

                                                 
 ۵۷۵ص ۳۰ج نزیاالسماع مقر امتاع - 1
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. منفع  و متاثر شده بلود   یلیخانه بگذراند و آن زن هم خ کی درآنها 

  1...دهمیتو را طالق م ینده ریگفته است که اگر به دوستم ش یبشوهر وها

کمتلر از دو   دیاست که سن کودك با نیا تیمحرم طیاز شرا یکی: توجه

افراد مردان کام  و  نیا. میخوان یم تیروا نیکه در ا یدر حال. سال باشد

 . بزرگ سال بودند
 

                                                 
 نمریم3/4/2007 - 4429کعبان24 - 40333عدر  ةیالسمارات جیروزنامه الخل - 1
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 عایشه و نامحرم 

 حجاب عایشه 

لمان حجاب او است و این از ضلروریات دیلن   یکى از امتیازات زن مس

شود هنوز ایملان در قللبش    اگر زنى آن را رعایت نکند معلوم مى. است

باشد، و  رسوخ نکرده است گرچه با گفتن شهادتین در زمره مسلمانان مى

اگر این امر از روى عمد و با علم به وجوب حجاب بوده باشد مرتکب 

 .گناهى بزرگ شده است

شود که  اب عایشه با استفاده از روایات صحاح، روشن مىدر بررسى حج

چه حضور او در جم  و همراهى او گر. به این مسأله اعتنائى نداشت او

با مردان نامحرم و ریاست بر لشگرى در مخالفت با امام زمانش و جنگ 

باشد، ولى  با او خود دلی  بر عدم اعتقاد به دستورات خدا و رسولش مى

 .باشیم در صدد بیان یکى از مصادیق این بى اعتنائیها مى ما در این قسمت

: استأذنت على عایشه فعرفت صوتى االت: واال سلیمان بن یسار... ":بخار  گوید

 1."...ء سلیمان؟ ارخ  فذنك مملو  ما بقى علیك کى

. براى اینکه نزد عایشه بروم از او اجازه گرفتم: گوید سلیمان بن یسار مى

 ... نى؟ داخ  شو که تو مملوکى وسلیما: و گفت صداى مرا شناخت

تواند علت جواز دخول بر اجنبیه باشد؟ مگر سلیمان  مگر مملوك بودن مى

نابینا بود؟ در کجاى اسالم آمده است که اگر کسى غالم کسى باشد با همه 

                                                 
 کتاب الشهارات باب کهارة األعمى  221ص 3صحیح بخارى ج - 1
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زنها محرم است؟ ممکن است گفته شود که عایشه بعد از حجاب کلردن  

چنین است چرا مملوك بودن را دلی  بر جواز دخول گوئیم اگر . اجازه داد

 ؟«راخ  کو که تو مملوکى»: دانسته است؟ اگر او حجاب کرده بود چرا گفت

داخ  شود؟ انلدکى   «که حجاب کرر»تواند بر عایشه  مگر غیر مملوك نمى

رساند که عایشه به حجابش بى اعتنا بلوده   تفکر در این روایت به ما مى

 :کند را روشنتر مى روایت ذی  آن. است

وکانت عایشة تستعجب بأمانته وتستألره : أخبرنى سال  سبمن اال... ":نسائی گوید

وْسلت ولهها ثمثا ث ّ ْسللت یلدها الیمنلى    ... فارتنى کیف کان رسول اللّه یتوضأ

ثمثا والیسرى ثمثا ووضعت یدها فی مقدم رأسها ث ّ مسحت رأسلها مسلحة واحلدة    

کنت آتیها مکاتبا : اال سال . ت یدیها بأذنیها ث ّ امرت على الخدینَّلى مؤخره ث ّ امر

 1."...ما تختفى منى فتجلس بین یدى وتتحدث معى

: گوید سالم سبالن  که به خاطر امانتداریش عایشه او را اجیر کرده بود مى

سله بلار   ... گرفت عایشه به من نشان داد که رسول خدا چگونه وضو مى

سپس سه بار دست راستش و سه بلار دسلت    صورتش را شست عایشه

چپش را شست و سپس دستش را جلو سرش قرار داد و آن را به تملام  

سلالم  . اش کشلید  سرش کشید و گوشهایش را مسح کرد و بلر دو گونله  

                                                 
 400ح 93کتاب الطهارة باب 43ص 4سنن نسائى ج - 1
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او خود را از من . رفتم بودم نزد او مى 1گوید من آنگاه که عبد مکاتب مى

 ... . کرد من گفتگو مىنشست و با  پوشاند بلکه مقاب  من مى نمى

آیا به رسول خدا که همسرش بعد از . دانیم به چه کسى تسلیت بگوئیم نمى

او چگونه حجابش را در مقاب  نامحرمى کنار زد؟ آیا به علماى اه  سنت 

دانند که اینگونه با سنت آن  که کسى را همنشین رسول خدا در بهشت مى

درك محضر پیامبر نمود و حضرت بازى کرده است؟ به عایشه، که سالها 

دانیم که دیگلران از   و نیز نمى ؟«آید و آنچه که مى»اش از آن این بود  بهره

را نیلز از او   ت غس  پیلامبر عایشه چه دیده بودند که نزد او آمده و کیفی

 پرسیدند؟ مى

رخلت أنا و أخو عایشة على عایشة فسألها أخوها : أبو سلمة":مسلم وبقیه گویند

ى فدعت بذناء نحوا من صاع فاْتسلت وأفاضت على رأسها وبیننا وبینها عن ْس  النب

 .2"حجاب

بلرادرش از او  . من و برادر عایشه بر او وارد شلدیم : گوید أبو سلمة مى

تقریبا »او ظرفى که تقریبا گنجایش یک صاع . درباره غس  پیامبر پرسید

 . بودداشت طلبید و بر سرش آب ریخت و بین ما و او حجاب  «یك من

                                                 
ش را به تدریج از او بخرر که ارر توانست ایمت خور را به رویند که با اربابش ارار کرر که خور اى مى به بنده« مکاتب» - 1

رر این لریان، عایشه بعد از آزار . کور آزار مى( حال یا خورش کار کند و یا ریگرى ایمت آن را به صاحبش بدهد)او بدهد 

کد آن ه  رر حدى که رهد که عایشه آنقدر پیر نبور که مجاز به بى حجابى با کرر و این نشان مى کدن سال  از او حجاب مى

 .باکد بتواند رر مقاب  نامحرمى وضو بگیرر که الزمه آن کنار رفتن روسرى و معلوم کدن رستها تا آرنج مى
سنن  42ح 40کتاب الحیض باب 211ص 4باب الغس  بالصاع صحیح مسل  ج کتاب الغس  72ص 4صحیح بخارى ج - 2

 227ح 444کتاب الطهارة باب 413ص 4ج نسائى
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ممکن است گفته شود که سؤال از مقدار آبى بود که پیامبر بلا آن غسل    

از غس  پیامبر پرسیدند نله از  : زیرا اوال. پاسخ آن روشن است. کرد مى

اگر سؤال از مقدار آب بود کلافى بلود عایشله    : مقدار آب غس ، و ثانیا

 .اوردبگوید تقریبا یک صاع، نه آنکه ظرفى که یک صاع آب در آن بود بی

. عایشه عمال غس  کرد و با ریختن آب روى سرش آن را شروع کرد: ثالثا

شود او نیز از سؤال آنها این را فهمید که باید عمال غس  کند تا  معلوم مى

 !آیا آموختند؟. آنها یاد بگیرند

بله اصلطالح   احادیث حیا نکردنلد کله آن را در    آیا نویسندگان اینگونه

را باید همسلرى از همسلران   خود آوردند؟ چصحیحترین کتابهاى روائى 

هر که باشد آنچنان بازیچه دست راویان حلدیث قلرار گیلرد کله     پیامبر 

غسل   ! گیرد و یا پشت پلرده  بنویسند عایشه در حضور نامحرم وضو مى

آموزد؟ آیا بازیچه دست طلحه و زبیر قرار گرفتن کافى نبود؟  کردن را مى

در شهرها بگرداننلد؟   بود در خانه بماند که مأمورآیا کافى نبود که او را 

أم اف بر آنان که براى رسیدن به مطامع شوم خود از همسر رسول خلدا  

 !اینگونه استفاده ابزارى کردند المؤمنین

 المؤمنینما از عایشه به خاطر اعمال زشتش به خصوص دشمنى او با أمیر

ونه برخورد و جنگ با آن حضرت ناراحتیم، اما حاضر نیستیم با او اینگ

شود، ولى چه کنلیم کله مطاللب مطروحله در ایلن نوشلتار برگرفتله از        

آیا بهتر نبود که اینان اینگونه . ترین کتابهاى روائى اه  سنت است صحیح
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کردند و یا اصوال صاحبان ایلن کتابهلا آنهلا را نقل       روایتها را حذف مى

 کردند؟ نمى
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 بغض عایشه نسبت به اهل بیت

 .وشه از روایات پیغمبر را در مورد حضرت علی می آوریمما در این جا گ

و  یآذا  فقد آذانل  من :السمم هیعل یو اله لعل هیاهلل عل یصل اال":پیغمبر فرمود

  1."اهلل نفقد آذ یمن آذان

و . کند من را آزرده است تیهر کس تو را اذ: فرمودند یاکرم به عل امبریپ

 . آزرده است خدا را قیبه تحق ازاردیهر کس من را ب

اال ملومن و ال   حبله یفلم  . نیالوب المومن یاذف ف یحب عل ان ":پیغمبر فرمود

 2. "اال مناف  بغضهی

بغض  یرا دوست ندارد مگر مومن و کس یعل یکس :اکرم فرمودند امبریپ

 . او را به دل ندارد مگر منافق

  3."یلفقد سب اهلل تعا یو من سبن یفقد سبن ایسب عل من":پیغمبر فرمودند

را فحش دهد من را فحش داده و هر  یهر کس عل: اکرم فرمودند امبریپ

 . خدا را فحش داده است قیکس من را فحش دهد به تحق
عهلد   یعلل  نیکنا نعرف المنلافق : نالخدر دیو ابوسع نلابر بن عبداهلل االنصار اال"

 4 .ایرسول اهلل ببغضه  عل

                                                 
 ۵۳صالجم   ۳۵۵صاالفصاح  ۳۵۵ص یذخائر العقب ۵۷۷۷ح ۵۰۱ص ۱۵ج رمش  خیتار - 1
 حیصح ۵۰۳ص ۵ج نالترمذ حیصح ۵۷۳ص ۵جمسل   حیصح ۵۷۳ص ۵ج یالنسائ حیصح ۳۵۷ص ۵جالمستدر  حاک   - 2

  ۷۵ص ۳۵ج نالطبر ریتفس ۸۰۱ص ۷ج الدر المنثور ۵۱ص ۳جمسند احمد  ۳۵صابن ماله 
 ۱۷۳۷ح ۳۵۳ص ۵ج نیحیالصح یالمستدر  عل - 3
 ۷/۵۹۱  یابو نع هیالحل ۵/۵۹۹ نسنن الترمذ - 4
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در زمان رسول اهلل ما منافقان  :ندیگویم  خدر دیبن عبداهلل و ابوسع جابر

 ! .میشناخت یم یرا به سبب بغض شان به عل

 ثیل ال خب بغضلك یاال طلاهر اللوالره و ال   حبلك یال  یعلل  ایل  ":پیغمبر فرمودند

 1."الوالره

دوست ندارد تو را مگر شخص طاهر الوالده حالل زاده و بغض و  یعل  ا

  .زادهالوالده حرام  ثیبا تو نداشته باشد مگر خب یدشمن

 عرفیان ابن الزنا : واله هیاهلل عل یصل یابن عساکر عن النب نرو":پیامبر فرمودند

 2."ایببغضه عل

 ! .شودیشناخته م یزنا زاده به سبب بغض او به عل: اکرم فرمودند امبریپ

  3."یلعل نیبامهات المبغض یزنی طانیالش ان":پیغمبر فرمودند

 . کندی نا مز یبا مادران دشمنان عل طانیش همانا

مروان بن الحک  ابن زنا من لدته الزرااء بنلت موهلب    کان ":دیگو یم ریاث ابن

 4. "یلعل نیفکان من المعار

 . بود یفلذا از دشمنان عل. بن حکم ابن زنا بود مروان

 بغض عایشه نسبت به حضرت علی 

وَلَع له  اسْلتَأْذَنَ أَزْوَالَله  أَنْ     اَالَتْ عَائاشَةُ لَمَّا ثَقُ َ النِبِى  وَاکْلتَدَّ ":بخار  می گوید

، وَکَانَ بَیْنَ الْعَبَّلاسِ  تَخُطُّ رِلْمَه  األَرْضَ ی مَرِضَ فاى بَیْتاى فَأَذانِ لَه  ، فَخَرَجَ بَیْنَ رَل لَیْنِ 

                                                 
 ۱۱باب ۵۹۷ص ۳الموره ج عینابی - 1
 ۵۷۳ص ۳۷جرمش   خیتار - 2
 ۵۷۵ص ۳۷جرمش   خیتار - 3

 ۸۷ص ۱الکام  ج - 4
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فَقَلالَ لالى وَهَل ْ     اَالَ ع بَیْد  اللِها فَذَکَرْت  ذَلاكَ الابْنِ عَبَّاسٍ مَا اَالَتْ عَائاشَةُ. وَرَل  ٍ آخَرَ 

  1."اَالَ ه وَ عَلاى  بْنُ أَبِى طَالابٍ. تَدْرِى مَنِ الرِل  ُ الِذاى لَ ْ تُسَ ِّ عَائاشَةُ اُلْت  الَ 

وچون پیامبر احساس سنگینی نمود و درد آن حضرت شلدت یافلت از   

دیگر همسرانش اجازه خواست تا ایام بیماریش را در منزل ملن سلپر    

ان نیز اجازه دادند ، آنگاه در حالی که دست بر شانه عبلاس و  نماید و آن

 . شخص دیگر  داشت و پاهایش بر زمین کشیده می شد خارج شد 

عائشه را برا  ابن عباس نقل    عبد اهلل ابن عباس می گوید وقتی مطلب

کردم به من گفت می دانی آن شخصی که عائشه نام او را ذکر نکرد چله  

 . او علی بن ابی طالب است : گفت .  نه: کسی است ؟ گفتم 

  2."ه وَ عَلایٌّ وَلَکانِ عَائاشَةَ لَا تَطایب  لَه  نَفْسًا ":احمد حنب  می گوید

علی بن ابی طالب  «که رر روایت عائشه به نام آن اکاره نمی کور»آن شخص  

 . است که عائشه خوش نداشته نام او را ذکر نماید 

هو علی ، َّن عائشة ال تطیب لله نفسلا   ":ت آوردهوهم چنین ابن سعد در طبقا

  3."بخیر

علی بن ابی طالب  «که رر روایت عائشه به نام آن اکاره نمی کور »آن شخص

 . است لکن عائشه خوش نداشته نام او را به نیکی یاد کند

                                                 
  111ح 412ص 4صحیح بخارن ج - 1

  229ص 1مسند أحمد حنب  ج - 2
  232ص 2الطبقات الکبرن ج - 3
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چلون عائشله    :ابن اسحاق در مغلازى از زهلرى نقل  کلرده اسلت کله      

 1.کندتوانست از على به نیکى یاد  نمى

  یعاشق دشمنان موال عل شهیعا

خاله  کینه مانند . داشت یعالقه خاص «اسلماء »به پسر خواهرش  عائشه

کله از کثلرت عالقله      مادر مهربان و پر عاطفه تا حلد  کیبلکه مانند 

خود   مادر عبداهلل را برا «ام عبداهلل» هیداشت کن  که نسبت به و یومحبت

  2.بود دهینام معروف گرد نیبه ا زیمردم ن انیانتخاب نمود و در م

 نیکنان بر سر بلال  هیگر بریبود عبداهلل بن ز  ماریعائشه در بستر ب یوقت

سخت  اریبر من بس! عبداهلل: عائشه در آن لحظات به عبداهلل گفت. آمد  و

تو ! فرزندم. نمیبب هیو در حال گر نیاست که تو را دلتنگ و غمگ نیو سنگ

که  میگو یبه صراحت م! زمیعز. یمن هست شانیخو نیزتریمن و عز زیعز

را سراغ ندارم که به اندازه تو مورد  یبعد از رسول خدا و پدر و مادرم کس

  کس نتوانسته است در دل من مانند تو برا چیعالقه و محبت من باشد ه

  3.محبت باز کند  خود جا

 :فرمودند نینرالمومیهمان بس که اقا ام ریعبداهلل بن زب یاما درباره دشمن و

هاشم  یکه از افراد ما خاندان بن  از دوستان و طرفداران ما بود بطور ریزب

                                                 
 442ص 1ج عمدة القارن کرح صحیح البخارن بیروت رار المعرفة ناکر 411ص 2صحیح البخارن ج فتح البارن کرح - 1

 .ناکر رار َّحیاء التراث العربی بیروت

 ۳۱۵ص ۹ج یاْان - 2
 ۱۵۵-۱۵۵صص ۱جکرح نهج البمْه  ۱۰۰ص ۱جابن عساکر  بیتهذ - 3
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عبداهلل بزرگ شد از آن پس  قشیتا فرزند شوم و ناال دیگرد یمحسوب م

  1.در صف دشمنان و مخالفان سر سخت ما قرار گرفت ریزب

هاشم  ینسبت به عموم افراد خاندان بن ریو عداوت عبداهلل بن زب یدشمن

 یم یاظهار عداوت و دشمن نیریاز سا شیب یآنان با عل انیبود اما در م

بله سلاحت    یو ناسلزاگوئ  یرا به صورت فحاش یدشمن نیا یگاه. کرد

  2.نمود یابراز م نیرالمومنیمقدس ام

عائشه و  نیعالقه ب نیو همچن تیبا اه  ب ریعداوت عبداهلل بن زب  یدال

 . میکنیمقدار اکتفا م نیه ما به هماست ک اریبس ریعبداهلل بن زب

 به امیرمومنان علی  سكوت عائشه در برابر دشنام

عن عَطَاءا بن یَسَارٍ اال لاء رَل  ٌ فَوَاَعَ فی علی وفی عَمَّارٍ عانْدَ ":احمد حنب  گوید

ولَ اللِلها  عَائاشَةَ فقالت أَمَّا علی فَلَسْت  اَائالَةً لك فیه کَیْئاً واما عَمَّارٌ فذنی سمعت رَس ل 

  3."یقول الَ ی خَیَّرُ بین أَمْرَیْنِ اال اخْتَارَ أَرْکَدَه مَا

از عطاء بن یسار روایت شده است که شخصی آمد و در نزد عائشله بله   

اما در مورد علی چیز  به تو : علی و عمار دشنام داد    پس عائشه گفت 

و  اگر : فرمود  یشنیدم که م’ گویم   اما در مورد عمار از رسول خدا  نمی

 .در بین دو کار مخیّر شود بهترین آنها را انتخاب می کند

 علیو حفصه از شهادت حضرت  شهیعا یشاد

                                                 
 ۵-۷صص ۳ج یعقوبی  ۳۷۱-۳۷۵صص ۸ج نمسعور ۵۸۵ص ۳جکرح نهج البمْه  - 1
 ۵۷۰ص ۱جو ۱۵۰ص ۱جو ۳۷۷ص ۵جکرح نهج البمْه  ۳۸۳۵کرح حال  ۵۸۵ص عابیاست ۵۷۵ص ۷ج بیتهذ - 2

  24914ش 443ص 1مسند أحمد بن حنب  ج - 3
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 شهیوعا. شاد شدند طالبیبن اب یعل نیرالمومنیو حفصه از قت  ام شهیعا

  1.سجده شکر بجا آورد

  یعائشه در مدح قاتل عل شعر
 المسافر ابیباال نایکما ار ع       ن        فالقت عصاها واستقر بها النو

 التراب هیف یف سیْمم ل                           نائبا فلقد نعاه كیفان 

 : دیسپس پرس دیرسان انیاشعار را به پا نیکه ا شهیعا

  ست؟یک یعل قات 

 . مراد لهیاز قب  مرد: گفتند

 :است نیخواند که مضمون آن چن  شعر شهیعا

که  یزنده باد جوان یدر موقع مرگ از ما دور بود ول اگر چه «یعل»او "

 ". مژده مرگ او را به ما داد و مسررمان ساخت

بر عائشه اعتراض کرد و  دیدختر ام سلمه رس نبیعائشه به گوش ز گفتار

و خبر کشتن او را  یگوئ یسخن م نیچن نیا یدرباره عل ایآ! عائشه: گفت

  ؟یدان یسرور م لهیخود وس  برا

فراموش کار شده ام هروقت  گریمن د: گفت یبه عنوان عذر خواه عائشه

  2.دیرا فراموش کردم تذکر ده یمطلب

                                                 
 هل 4319المکتبة الحیدریة النجف و القاهرة سنة  بتحقی  کاظ  المَفر ۱۵ص یابوالفرج اصفهان نیمقات  الطالب - 1

مؤسسة األعلمی بیروت فی ذکر سبب عن مقت  أمیر المؤمنین  تحقی  نخبة من العلماء األلمءب 441ص 4تاریخ الطبرن ج - 2

مقات   291ص 3معج  الشعراء للمرزبانی کما فی أعیان الشیعة ج 449ص  3هل  الکام  البن أثیر ج40من حوارث سنة

 21صابوالفرج اصفهانی الطالبیین 
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 نیبد  شعر نبیگفتگو عائشه در پاسخ ز نیبه نق  ابوالفرج پس از ا بنا

 :مضمون خواند

 فیمعمول بود که دوستان را با القاب و اوصاف فراوان تعر زیما ن انیدر م"

آن  یولل . میسرود یدر مدح آنان قصائد و اشعار م مینمود یم دیو تمج

تو درباره آنان  فیمدح و تعر گریشد و د  دوران گذشت و آن زمان سپر

 ". ندارد  اثر و سود نیماند که کوچکتر یمگس م  به صدا
 .و کثره االلقاب  یباس  الصد                      ننایمازال اهداء القصائد ب

 ذباب نیک  مجتمع طن یف               ه یترکت و کان اولك ف یحت

 زین  و فیدوران مدح و تعر یبود که با کشته شدن عل نیعائشه ا منظور

 !!!دیگرد  سپر

وقتى خبر شهادت امیرمؤمنان به عائشه رسید، براى نشلان  : زهر  گوید

وذهب بقت  علی َّلى الحجاز سلفیان بلن   ":دادن شادى خود این شعر را خواند

فأَلقلتْ عَصلاها    :سفیان بن أمیة بن عبد کمس فبلغ ذلك عائشة فقاللت  أمیة بن أبی

 1".واستقرِ بها النِوى کما ارِ عیناً بالسیابِ الم سافارُ

سفیان بن أمیه، خبر کشته على را به حجاز برد، وقتى این خبر به عائشه 

 :رسید گفت

                                                 
مقات   بیروت رار الکتب العلمیة ناکر 414ص 3ج یروت تاریخ الطبرنناکر رار صارر ب 40ص 3الطبقات الکبرى ج - 1

رار الکتب  تحقی  عبد اهلل القاضی ناکر 214ص 3ج الکام  فی التاریخ 43ص 4ج أمالی ابن سمعون 44ص 4الطالبیین ج

الکتب العلمیة بیروت رار  ناکر تحقی  أحمد حسن بسج 71ص 4حیاة الحیوان الکبرى ج. هل4441الطبعة الثانیة  العلمیة بیروت

تحقی  الشیخ محمد باار  404ص 2جی منااب السمام علی بن أبی طالب م لواهر المطالب ف2003هل 4424لبنان الطبعة الثانیة 

 هل4442المحمورن ناکر مجمع َّحیاء الثقافة االسممیة ا  الطبعة األولی 
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 عصایش را انداخت و سرجاى خودش آرام گرفت

 .شود هنگام بازگشت مسافر روشن مى ها در همچنان که چشم

شود  این بیت از شعر که از زمان جاهلیت بر جاى مانده، زمانى استفاده مى

که بعد از سختى، اندوه و مشکالت زیاد، گشایش، راحتى و شادى نصیب 

 .انسان شود

کنایه نیز از اطمینان قلب و آسودگى خاطر است کله   «انداخت عصلا »خود 

عینى قلبش آرام و فکلرش آسلوده شلود، گفتله     وقتى شخصى در مکان م

 ."القى عصاه"شود  مى

خواست بگوید از  مقصود عایشه از گفتن این شعر آن بود که در حقیقت مى

ام باز و فکرم راحت  بابت على خیالم آسوده شد، دلم آرام گرفت، و سینه

شد، چون همیشه منتظرچنین خبرى بود، مانند کسى که انتظار مسافرى را 

 !گردد؟  هایش روشن و قلبش آرام ته باشد که به آمدن مسافر چشمداش

 عائشه پس از شهادت حضرت زهرا  یخوشحال

فوت  فاطمه :دیگو یم شیدر شرح نهج البالغه خو یمعتزل دیالحد یاب ابن

  از عائشه بلرا  ریو اله غ هیاهلل عل یاکرم صل غمبریپس تمام زنان پ. کرد

و خلود را بله   . امدیعزاء ن  و عائشه برا .هاشم آمدند یبن شیعزاء به پ

 .«خور لور کرره باکد امدنین نبرا نتا بهانه ا»زد  یضیمر
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نق  الناس اخبارا لممام ":گونه گفته اند نیا گرانیو د یمعتزل دیالحد یاب ابن

 1"تن  عن سرور عائشه بموت فاطمة بنت محمد یعل ی،عل

عائشه  یبود از خوشحال انیکه ب یموال عل  نق  کردند برا  مردم اخبار

 از شهادت حضرت زهرا 

 
 

                                                 
 ۷ج اتیبالوف یوالواف ۸۵ص ۳جالمل  و النح  هامش  ۳۱۵الفرق ص نیالفرق ب ۱۷۰-۱۸۷صص ۵جکرح نهج البمْه  - 1

 زانیلسان الم ۳۷۵ص نالمنقر نیصف ۳۱ص نو الخمفه عبدالفتاح عبدالمقصور المصر فهیالسق ۳۵۸ص ۵ج یعقوبی خیتار ۳۷ص

 ۳۸۷ص ۳جالفداء  یاب خیتار ۵۸۹ص ۱جابن عبد ربه  دیالعقد الفر روتیترلمه علوان طبع رار المعرفه ب یف ۳۵۹ص ۵ج

  ۸۵۷ص ۳جالشراف انساب 
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 رفتار عایشه با امام حسن

  1.جوانان اه  بهشتند دیدو س نیحسن: ندرسول خدا فرمود

در کنار جدش رسول  یمروان بن حکم از دفن امام حسن مجتب و شهیعا 

  2.کردند  ریخدا جلوگ

 شهادت امام حسن

هانى مروانلى در شلرح حلال املام     در کتاب مقات  الطالبیین ابوالفرج اصف

حسن از على بن طاهر بن زید روایت مى کند که وقتلى خواسلتند املام    

حسن را دفن کنند، عایشه سوار قاطرى شد و از بنى امیه و مروان حکم و 

 یاملام حسلن مل    هیل سایر طرفداران ایشان کمک گرفت و مردم را بر عل

گذارم  یمن هست، نمبه خدا سوگند تا مو در سر : گفت شهیعا. شوراند

و جنازه آن . دیدفن کن «و اتاق حضرت زهرا امبریکنار ابر پ» نجایحسن را در ا

 رونیاز جنازه آن حضرت ب ریت دتا آنکه هفتا, کردند ربارانیحضرت را ت

روزى قاطر سوار و روزى شتر : در آنجا بود که ابن عباس گفت. دندیکش

 ید و به جنگ با موال علل شو یسوار بر شتر م  روز یعنی! سوار است 

مقابله و  یشود و با جنازه حسن بن عل یبر قاطر سوار م  رود و روز یم

 .کند یجنگ م

 .آن روز عایشه سوار قاطر سفید وسیاهى بود: مى نویسد مسعودى

                                                 
 ۵ص ۵مسند احمد ج ۵۰۷ص ۵ج نسنن ترمذ ۳۰ص ۵ج ریابن اث خیالتار یالکام  ف - 1
 ۵۵۸ص ۵ج یعقوبی خیتار ۵۸۸ص ۵ابوالفداء ج خیتار ۱۸ص ۷رمش  ابن عساکر ج خیمختصر تار - 2
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 :شاعر در همین خصوص مى گوید 
  التسع من الثمن و فى الکل  لك                  تبغلت و لو عشت تفیلت تجملت"

 "تصرفت

روزى سوار شتر شدى ، روز دیگرى هم قاطر سوارى کردى ! اى عایشه 

تو از هشت یک ارث خانه پیغمبر، ! ، اگر بمانى ، سوار فی  هم خواهى شد

تنهلا ماللك    نکهیبا ا یعنی». یک نهم مى برى ، ولى همه را تصرف کردى 

نع رفلن املام   و ملا  نرر همه آن تصرف کلرر  یول یهست امبراکرمیاز خانه پ یبخش

 1.«نحسن رر آن خانه کد

سرور لوانان اه  »شباب اه  الجنه  دیاز آوردن جنازه س نیعائشه ام المؤمن

 کله یشد؟در حال رىیاکرم جلوگ امبریکنار قبر پ «امام حسن مجتبى». «بهشت

خود عائشه درخواست کرد که جنازه سعدبن أبى وقلاص را بله مسلجد    

  2.ندآورده و بر آن نماز گذار امبریپ

 
  

                                                 
 4ج یحیالطر نیحرمجمع الب 74ص نیمقات  الطالب 14ص 3ج رمش  انساب االکراف خیمختصر تار 471ص 9جالطبقات  - 1

  221ص 2ج یعقوبیال خیتار 172ص
 ۳۱۵ص ۵جطبقات َّبن سعد  ۷۰۸ص ۵جاعمم النبمء  ریس - 2
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 (جنگ جمل)اشتباه نابخشودنی از عایشه

را نوشته اند، به تفصلی  ، حلوادث و    36عموم مورّخانى که وقایع سال 

کسانى که در کتلب معلاجم و   . رویدادهاى جنگ جم  را شرح داده اند

تراجم ، شرح حال على و عایشه و سران جم  را نوشته اند، از جنلگ  

 1.میان آورده اندجم  به اجمال و تفصی ، سخن به 

 تلان یدر خانله ها  امبریل زنلان پ   ا :دیفرمای با کالم خداوند که م شهیعا

 ییو خود آرا شیآرا نیشیپ تیو مانند دوره جاهل دیریو آرام بگ دینیبنش

 .دیبصره گرد یمخالفت آشکار کرده و راه 2دینکن

 بن یعل نیمومنالریبا ام دنیبر امتناع از جنگ یسفارش رسول خدا مبنو 

 .گرفت و آتش جنگ جم  را برافروخت دهیرا ند طالبیاب

دانست که جنگ با آن حضرت به منزله جنگ با رسول خدا  نمى عایشهآیا 

باشد؟ مگرنشنیده بود که رسول خدا به على و فاطمه و حسن و حسین  مى

 3"أنا سل  لمن سالمت  وحرب لمن حاربت ":فرمود

من فارانى فقد فارق اللّه ومن ! علىیا ":دانست که رسول خدا فرمود نمى مگر

 4."فاراك یا على فقد فارانى

                                                 
 444ص 2وج 391ص 4أسد الغابة ج 310و 314ص 2مروج الذهب ج 200و 424ص 4جأحاریث ام المؤمنین عائشة  - 1

سبی  النجاة فی تتمة  341ص 2وج 104و 249ص 4االصابة ج 291و 441و 443ص  1وج 400و 41ص 4وج 479و

 404المرالعات ص

 ۵۵آیهاحزاب  - 2
 3970ح 14کتاب المنااب باب 111ص 1ج سنن ترمذن 441مقدمه ح 12ص 4سنن ابن ماله ج - 3

 4124ح 433ص 3المستدر  على الصحیحین ج - 4
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هر که از من جدا شد گوئیا از خدا جدا شد و هر که از تو یا على : یعنى

نتیجه آنکه مفارقت و جدا شدن از . تجدا گشت به تحقیق از من جدا گش

ن من أطاعنى فقد أطاع اللّه وم":یا آنکه. آن بزرگوار، جدا شدن از خداست

 و"عصانى فقد عصى اللّه ومن أطاع علیا فقد أطاعنى ومن عصى علیا فقلد عصلانى  

 ."على مع القرآن و القرآن مع على؛ لن یتفراا حتى یررا علىّ الحوض":نیز

یعنى هر که از من اطاعت کند از خدا اطاعت کرده است و هر که نافرمانى 

ردارى نماید از من من کند نافرمانى خدا کرده است و هر که از على فرمانب

فرمانبردارى نموده است و هر که نافرمانى على کند تحقیقا نافرمانى ملن  

همچون نافرمانى خداونلد معرفلى    ىدر اینجا نیز نافرمانى عل. کرده است

 1.شده است

دانست؟ مگر خود  باور کردنى است که عایشه هیچکدام از اینها را نمى آیا

ست؟ آیا این هم از یادش رفت؟ آیا او یکى از راویان نزول آیه تطهیر نی

دانست که مأمور به نشستن در خانله بلوده و حلق خلروج از آن را      نمى

 ؟.ندارد

 

 

 نهی اطرافیان عایشه از خروج

                                                 
 4147ح 434ص ۵ج المستدر  علی الصحیحین - 1
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لقد نفعنى اللّه بکلمة سمعتها من رسول اللّه ایام الجم  بعلدما  ": گوید مى ابوبکرة

بلغ رسول اللّه أنّ اه  فارس اد  لما: اال. کدت أن الح  باصحاب الجم  فااات  معه 

در ایام جم   یعنى 1."لن یفلح اوم ولو امره  امرأة: ملکوا علیه  بنت کسرى اال

خواستم همراهان عایشه را یارى کنم ولى روایتى از رسول خدا به یادم  مى

وقتى به آن حضرت خبر دادند . آمد که در آنجا از این حدیث سود بردم

گروهى که : ن زمام امور را به دست گرفت فرمودکه دختر کسرى در ایرا

 . شوند فرمانده آنها زنى باشد هرگز رستگار نمى

ابوبکرة وقتى دید که ریاست لشگر بلا عایشله اسلت از تصلمیمش      آرى

برگشت ولى طلحه و زبیر، که همسران خود را در خانه نگه داشته و بى 

را سوار شتر کرده و با آنکه احترام رسول خدا را در نظر بگیرند، همسر او 

همراهى و ریاست او به جنگ وصى رسول خدا رفتند، با آنکه قب  از آن، 

هر دو آنها با حضرتش بیعت کرده بودند، چه شد که بیعت را شکستند؟ آیا 

آیا جلز  . از آن حضرت ستمى دیده بودند؟ او که همیشه همراه قرآن بود

شناختى کله از آن دو  این است که طالب ریاست بودند و آن حضرت با 

 ؟.شدداشت تسلیم خواسته بیموردشان ن

بوده  شهیعا یدهد که سر دسته مخالفان عل ینشان م یبه درست تیروا نیا

بود کله   نگونهیهمراه بوده اگر ا صلح با آنان جادیا  او برا نکهیاست نه ا

                                                 
کتاب الفتن باب بعد از باب الفتنة التى تموج  70ص 4و ج ى و ایصرباب کتاب النبى َّلى کسر 40ص 1صحیح بخارى ج - 1

 1349ح 9کتاب آراب القضاء باب 244ص 9سنن نسائى ج 2212ح 71کتاب الفتن باب 417ص 4سنن ترمذن ج
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 یپس چلرا ابلوبکرة صلحاب    ندیگو یم شهیکار عا هیتوج  برا ها یبعض

 ؟؟؟.را متوجه نشده نیا امبریپ

بن افلح نیز عایشه را از این مسیر نهى کرده بود ولى او گوش نداد  حکیم

و لذا با او قهر بود و شاید ابن عباس نیز به همین خاطر و یلا بله عللت    

  1.اى که عایشه از على در دل داشت حاضر به روبرو شدن با او نشد کینه

عائشة أن تنبحها کمب الحلوأب والد   اد حذر النبی األعَ  السیدة ":هیثمی گوید

نبحتها فی طریقها َّلى البصرة وهی تؤم الناکثین بیعة َّمام الزمان أمیر المؤمنین السمام 

 2"علی بن أبی طالب والمحاربین له فی حرب الجم 

عایشه نباشی از کسانی کله سلگها     ا  ،رسول خاتم به عایشه گفته بود

است که  ر به علم غیب رسول اهللاین جمله ناظ حوأب برتو عوعو کنند و

 ..چندین سال قب  به عایشه هشدار داده بود که علیه علی  نجنگد

کیلف باحلداکن تنلبح علیهلا کلمب      ":خدا به همسرانش فرموده بلود  رسول

  ."الحوأب؟

بر شلما پلارس    «حوأب»شما چگونه خواهید بود آنگاه که سگهاى  یعنى

ه همان مح  رسیدند، سلگهاى  کنند؟ وچون عایشه همراه طلحه و زبیر ب

. «حلوأب »: عایشه پرسید که اینجا کجا اسلت؟ گفتنلد  . آنجا پارس کردند

بایلد بملانى و   : زبیلر گفلت  . راهى نیست إالّ اینکه بایلد برگلردم  : گفت

                                                 
کتاب الصمة باب فی  40ص 2سنن أبی راور ج434ح 49کتاب صمة المسافرین واصرها باب 143ص 4صحیح مسل  ج - 1

 4147ح 2باب کتاب ایام اللی  وتطوع النهار 441ص 3سنن نسائى ج4342ح صمة اللی 

 471ح 227ص 4صححه األلبانی ج 234ص 7مجمع الزوائدج - 2
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روئیا ابم لنگ و رو رستگى »مسلمانان تو را ببینند و امور به اصالح گراید 

حالى که امور مملکت را اینان بله آکلوب    خواستند صلح بدهند رر بور که اینان مى

  1.عایشه همان روایت را خواند «!کشانده و لنگ و رو رستگى راه انداختند
: ذکر النبى خروج بعض أمهات المؤمنین فضحکت عایشه فقلال : عن أم سلمة االت"

َّن ولیت من امرها کیئا : أنَرى یا حمیراء أن ال تکونى أنت، ث ّ التفت َّلى على فقال

"رف  بهافا
. رسول خدا درباره خروج بعض از همسرانش صحبت فرمود 2

سپس رو . که تو نباشى باشمواظب : حضرتش به او فرمود. عایشه خندید

 .اگر بر او دست یافتى با او مدارا کن: به على کرد و به او فرمود

فراموش کرد که رسول خدا به او فرمود بنگر که تو آن زنى نباشى که  آیا

 گفتم؟ 

نزد عایشه علومى بود که أصحاب، جهت یادگیرى به او رجوع  گویند ىم

آیا نوبت به جنگ با على رسید همه آنچه را که از قرآن و سنت ! کردند مى

آموخته بود به فراموشى سپرد؟ ببینید که چگونه ام سلمه حق را شناخت و 

 :جنگ برخاست بهاز آن پیروى کرد ولى عایشه به باط  گرایید و با حق 
لما سار علىٌّ َّلى البصرة رخ  على ام سلمة زوج : عمرة بنت عبد الرحمن االت عن"

فواللّه انك لعلى الح  و الح  معك . سر فی حفظ اللّه وفی کنفه: النبى یورعها فقالت

ولوال انى اکره أن أعصى اللّه ورسوله فانه امرنا أن نقرّ فی بیوتنا لسرت معك ولکن 

  3"افض  عندى وأعز على من نفسى ابنى عمر هوواللّه الرسلن معك من 
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خواست به بصره بلرود،   وقتى على مى: گوید دختر عبد الرحمن مى عمرة

برو به : ام سلمه به آن حضرت گفت. جهت خداحافظى نزد ام سلمه رفت

به خدا قسم تو با حق بوده و حق با تو است و اگر . امان خدا و در پناه او

افرمانى خدا و رسولش را نمایم چه آنکه پیامبر ما خواهم ن نبود که من نمى

 کسىآمدم و لکن به خدا قسم  را امر به ماندن در خانه نمود حتما با تو مى

باشد،  کنم که او نزد من از من برتر و عزیزتر از جانم مى را با تو همراه مى

 . پسرم، عمر

ام سلمة پسرش عمر را همراه على بله جنلگ بلا اصلحاب جمل        آرى

املا  . خوانلد  فرستد و عذر همراهى خود را نافرمانى خدا و رسول مى مى

از سوره احزاب به همسلران   33نافرمانى خدا، چه آنکه خداوند در آیه 

و اما نافرمانى  "...فی ب ی وتاکُنِ رْنَوَاَ":دهد که در خانه بمانید پیامبر دستور مى

ش رسول خلدا، چله آنکله آن حضلرت در حجلة اللوداع بله همسلران        

"هذه ث ّ ظهور الحصر":فرمود
یعنى همین و بس، دیگر حق خروج از منزل  1

آنکه در این موارد خود را  یاآیا عایشه همه اینها را از یاد برد . را ندارید

 !؟.به فراموشى زد

 انیالسالم منازل م هیبه دست امام عل  از گرفتار زیپره  برا ریطلحه وزب

  شلتر  هیل رو، به فکر ته نیاز ا. دکردن یم یمکه وبصره را به سرعت ط

 یراه، عرب مهیدر ن. را به بصره برساند شهیتندرو افتادند که هرچه زودتر عا
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از او . است سوار ییپا زیت «کتر نر»که بر جم   دندید « هیعرن» لهیرا از قب

او ارزش شتر خلود را هلزار درهلم    . خواستند که جم  خود را بفروشد

جم   کیکجا ارزش  ؟ ا وانهیمگر د: گفتاعتراض کرد و داریخر. گفت

 چیهل . یسلت یتو از وضع آن آگلاه ن : هزار درهم است؟ صاحب شتر گفت

جم  را  نیا یاگر بدان:گفت داریخر.ستیمسابقه با آن ن  ارایرا   شتر

: دیپرس.یبخش یآن را م یدرهم افتیخواهم بدون در یم یچه کس  برا

شتر، از  ن،صاحبیالمؤمن ام شهیعا  برا ؟گفتیخواه یم یچه کس  برا

  زیل کرد ودر برابر آن چ میاخالص به ساحت نبوت، جم  را تقد  رو

از او به عنوان راهنما استفاده کند، او را به  نکهیا  برا داریخر. نخواست

در مقاب  آن جم   در آنجا فرود آمده بود برد و شهیکاروان عا که یمحل

داد واز او   هلم بله و  ششصلد در  ایچهار صد  مهیشتر ماده به ضم کی

 زیل کملک کنلد واو ن   ابانیب نیاز ا یبخش مودنیخواست که آنان را در پ

 .رفتیپذ

  از هر آبلاد : دیگو یبود، م نیافراد به آن سرزم نیکه از آشناتر راهنما،

تلا   ;کرد ینام آنجا را از من سؤال م شهیعا میکرد یکه عبور م یوچاه آب

ام . سگان آنجا بلند شد  صدا میکرد عبود «حواب» نیاز سرزم یوقت نکهیا

حلواب  :کجاسلت؟گفتم  نجایا: دیآورد وپرس رونیسر از هودج ب نیالمؤمن

  بلند شد وفورا به بازو ادشیفر دیتا نام حواب را از من شن شهیعا. است

هستم که  یبه خدا سوگند، من همان زن: وگفت دیجم  زد وآن را خوابان
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 یم           پارس  جا بر شتر وگذرد وسگان آن یحواب م نیاز سرزم

 قفتو. زد که او را باز گردانند ادیجمله را سه بار تکرار کرد وفر نیا.کنند

اصرار . توقف کند وشتران را بخوابانند زیسبب شد که کاروان ن نیام المؤمن

اما سرانجام . در آنجا توقف کرد شهیوتا روز بعد عا فتادیبر حرکت مؤثر ن

هرچه زودتر حرکت کلن کله   :آمد وگفت ر،یاهلل بن زب خواهرزاده او، عبد

 1.میدر چنگ او گرفتار شو یماست وممکن است همگ بیدر تعق یعل

 میکه نق  کلرد   را به نحو انیجر ، تعصب وپنهان کار  از رو ، طبر

که ام  یهنگام :سدینو یم است  که متقدم بر و بهیابن قت یآورده است، ول

 دیل ملن با :اب آگاه شد به فرزند طلحه گفتحو نیاز نام سرزم نیالمؤمن

در جمع  زیهمسران خود، که من ن انیدر م  رسول خدا روز رایبرگردم، ز

از کلما از   یکل یکله   ن یل ب یمل »:گفت واز جمله فرمود یآنها بودم، سخن م

سپس رو به من کرد .«کنند یرذرر وسگان آنجا بر او پارس م یحواب م نیسرزم

هنگام فرزند طلحه درخواست  نیدر ا. « یزن باک مبارا تو آن را،یحم»:وگفت

منافقانه  ر،یخواهر زاده او، عبد اهلل بن زب.فتادیمؤثر ن یرا کرد ول ریادامه مس

وملا حلواب را در اول    ستیحواب ن نیسرزم نینام ا:کرد که ادیسوگند 

از اعلراب   ینکردند وگروه ااکتف زیسخن ن نیبر ا. میشب پشت سر نهاد

 نیسلرزم  نیدادند که نام ا یبه دروغ گواه یآوردند وهمگ را نینش هیباد

 یاسلالم بل   خینوع شهادت دروغ، در نوع خود، در تار نیا.ستیحواب ن
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بصلره   یکل یخود ادامه دادند ودر نزد ریبه مس انیپس کاروان. سابقه است

اندار آنجلا  اسلت  یعل فاز طر فیشهر، که عثمان بن حن نیا ریتسخ  برا

  1.بود، فرود آمدند

 یاو با امام عل نهیرید نهیک یبر عل شهیخروج عا لیاز دال یكی

 بوده است 

 تیل صلحابه روا  انیل در م یبه لقب وص یشهرت امام عل  یجمله دال از

 یوصل  یگفتند که عل شهینزد عا:  دیمسلم است که گو حیدر صح شهیعا

که من او را به  یکرد در حال تیوص یچه وقت به عل امبریاست او گفت پ

 اماندر د طشت خواست و و «رفت رر رامن  بور ای»داده بودم  هیام تک نهیس

که متوجه فوت او نشدم پس چه وقت بله او    حال شد  بگونه ا یمن ب

 2.!!!کرد؟ تیوص

و عمار  یاز عل ییبه بد گو آمد و شهینزد عا  که مرد :حنب  گوید احمد

 یعنل ی»نلدارم   ی، من در باره او با تو سخنیگفت اما عل شهیپرداخت  عا

 یاش مل  که در بلاره  دمیخدا شن سولاما عمار من از ر و «ستیمهم ن میبرا

   3.دیرا انتخاب نما نشیشود مگر آنکه بهتر ینم ریدو کار مخ نیاو ب: فرمود

در برابر بد  یدهد ول یاز عمار را پاسخ م یگونه بدگوئ نیبد شهیعا  آر

 !!!دینما یم سکوت یاز امام عل یگوئ
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 جملچرا جنگ 

دلی  اصلی عایشه از برپا کردن جنگ جم  بنا بر ادعا  خلودش بلرا    

خونخواهی عثمان بود حال آنکه خیلی از سردمداران و همراهان عایشه از 

حضرت . جمله طلحه و زبیر از موثرترین افراد در مرگ عثمان بوده اند

که خود عثمان را  یکسان همان :ی در جنگ جم  به سپاه عایشه فرمودعل

 1.!!!زدند یاو م یشتند دم از خونخواهک

یکی از کسانی که در مقاب  سپاه حضرت قیام کرده بود طلحه بود، و ادعا 

میکرد که برا  خونخواهی از عثمان قیام کرده ولی طبلر  تلاریخ را بله    

 . گونه دیگر نق  می کند

تا خالفت  دیخالفت برگز  او را برا طلحه که در آغاز طرفدار عثمان بود

داده بود اکنون ناز آنرو که عثمان طال ونقره به او  ردیبگ یدست عل از را

 یو نمل  دهلد  یم      شوراند و فرمان کشتن او را یمردم را بر ضد او م

 ینمل  دآورنل  یجانش را م یب کرپیکه  یگذارد به او آب برسد و هنگام

کله   «حلش کوکلب  »او را در  گذارند در گورستان مسلمانان دفلن شلود و  

  2.کنند ید دفن مون بایهودیان قبرست

با کاروان ناکثان، که در راس آنلان   «ذات عرق »بن عاص در منطقه  دیسع

بود، رو به مروان  هیکه خود از آل ام دیسع. بودند، مالقات کرد ریطلحه وزب
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تا انتقلام   میرو یم     :مروان در پاسخ گفت د؟یرو یکجا م: کرد وگفت

 انقاتالن عثم ;دیرو یچرا راه دور م: فتگ دیسع. میریخون عثمان را بگ

  1.«ریطلحه وزب یعنی»کنند یهمانان هستند که در پشت سر شما حرکت م

از منطقله خیبلر فلرود     «ابوطلاس »وقتی طلحه وزبیر وعایشه در سرزمین 

حالیکه مغیرة بن شعبه او را همراهی می کرد، با  آمدند، سعید بن عاص، در

کجلا ملی   :به سراغ عایشه رفلت وگفلت  کمان سیاهی که بر دست داشت 

انتقام خون عثمان : چه می خواهی؟گفت: سعید گفت. به بصره: گفت رو ؟

آن گاه . قاتالن عثمان در رکاب تو هستند! ا  ام المؤمنین: سعید گفت. را

قاتالن عثمان  :به سراغ مروان رفت وهمین گفتگو را با او نیز داشت وگفت

ملی    کشتن او حکومت را بلرا  خلود   همین طلحه وزبیر هستند که با 

خواستند، اما چون به هدف خود نرسیده اند می خواهند خون را با خون 

 2.وگناه را با توبه بشویند

 جنگ جمل

  آنها را به سلو ابتدا به بصره آمد با آن ها جنگ ننمود  یکه عل یهنگام

ها آن  را که قرآن را برا یکس مخالفت کردند و ولیکتاب خدا دعوت کرد 

  ا: وجود امام خود آنها را مخاطب ساخت وفرمود نیبرده بود کشتند با ا

 یگذشت یغنم م یبن انیکه همراه رسول خدا از م  آور یم ادیبه  ایآ ریزب
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  دمیاو خند  به رو زیومن ن دیمن نگاه کرد و خند  او رسول خدا بر رو

به تو فرمود  امبریدارد پ یپس ابو طالب دست از ناز وتکبر بر نم یتو گفت

که بر او  یدر حال یجنگ یتو با او م  خاموش باش او تکبر ندارد روز

 1. ستم کرده ا

جم  عایشه حیوان زبان بسته اى بودکه براى نی  به مقاصد شوم به کلار  

به آن بخشیده  شد وبا گذاردن هودج عایشه بر آن، نوعى قداست گرفته مى

اشتن آن کوششها کرد ودستهاى سپاه بصره در حفاظت وبرپا نگاه د.بودند

شد دست دیگرى زمام شتر  هر دستى که قطع مى. زیادى در راه آن دادند

اما سرانجام زمام شتر بى صاحب ماند ودیگر کسلى حاضلر   .گرفت را مى

در این هنگام فرزند زبیر زمام آن را به دست . بگیرد نبود که آن را به دست

را نقش زمین کرد وگردن او را  گرفت، ولى مالک اشتر با هجوم بر وى او

شلود   وقتى فرزند زبیر احساس کرد که به دست مالک کشلته ملى  .گرفت

مردم هجوم بیاورید ومالک را بکشید، اگر چه به کشته شدن من :فریاد زد

  .بینجامد

مالک، با زدن ضربتى بر چهره او، وى را رهلا کلرد وسلرانجام ملردم از     

علیه السالم براى اینکه دشمن با -ام ام. اطراف شتر عایشه پراکنده شدند

دیدن شتر عایشه بار دیگر به سوى او باز نگردند، فرمان پى کردن جم  

در . پس، شتر به زمین خورد وکجاوه سرنگون گردید. را مجددا صادر کرد
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این هنگام فریاد عایشه بلند شد، به نحوى که هر دو لشکر صلداى او را  

رمان امام خود را به کجاوه خواهر رسانید محمد بن ابى بکر، به ف. شنیدند

 . وبندهاى آن را باز کرد

در این گیرودار گفتگویى میان خواهر وبرادر در گرفت که به اختصار نق  

 تو کیستى؟: عایشه:شود مى

 !به تو مبغوضترین فرد از خانواده تو نسبت:محمد بن ابى بکر

 تو فرزند اسماء خثعمیه هستى؟:عایشه

 .ى او کمتر از مادر تو نبودآرى، ول: محمد

سپاس خدا را که تو . از این بگذر. صحیح است، او زن شریفى بود: عایشه

 .سالم ماندى

 .ولى تو خواهان سالم ماندن من نبودى:محمد

 .گفتم اگر خواهان آن نبودم چنین سخنى نمى:عایشه

 .تو خواهان پیروزى خود بودى، هرچند به بهاى کشته شدن من: محمد

دوست داشتم که تو سلالم  . من خواهان آن بودم ولى نصیبم نشد :عایشه

از این سخن خوددارى کن وسرزنشگر مباش، همچنان که پلدرت  .بمانى

 . چنین نبود

اى : على خود را به کجاوه عایشه رسانید وبا نیزه خود بر آن زد وگفلت 

تو را به این کار سفارش کرده بلود؟ او در پاسلخ    ول اکرمعایشه، آیا رس

 . اى ابا الحسن، آن گاه که پیروز شدى ببخش: مام گفتا
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چیزى نگذشت که عمار ومالک اشتر نیز خود را به کجاوه عایشه رساندند 

 : وگفتگویى به شرح زیر میان آنان صورت گرفت

امروز رشادت فرزندانت را دیلدى کله چگونله در راه دیلن     ! مادر:عمار

وچیزى نگفت، زیرا عملار  زدند؟عایشه خود را به نشنیدن زد  شمشیر مى

 . صحابى جلی  القدر وپیر قوم بود

. سپاس خدا را که امام خود را یارى کرد ودشمن او را خوار گردانید:اشتر

کلار خلود را   ! مادر. حق آمد وباط  برچیده شد، زیرا باط  رفتنى است

 چگونه دیدى؟ 

 !بنشیند؟ تو کیستى، مادرت درعزایت:عایشه

 .ک اشتر هستممن فرزند تو مال: اشتر

 .گویى، من مادر تو نیستم دروغ مى:عایشه

 .تو مادر من هستى، هرچند نخواهى: اشتر

عبد »خواستى خواهرم اسماء را در عزاى فرزندش تو همانى که مى: عایشه

 بنشانى؟ «اهلل بن زبیر

براى امتثال »براى این بود که در پیشگاه خدا عذر وپوزش داشته باشم: اشتر

 .«فرمان خدا بور

افتخار آفریدید و : شد، گفت سپس، عایشه، در حالى که بر مرکبى سوار مى

 . پیروز شدید، تقدیر خدا انجام گرفتنى است
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از خواهرت بپرس که آیا تیلرى بله او   : امام به محمد بن ابى بکر فرمود

اصابت کرده است؟ زیرا بیرون کجاوه عایشه از فزونلى پرتلاب تیلر، بله     

فقط یک تیر :او در پاسخ برادر خود گفت. بودصورت خارپشت در آمده 

خدا در روز جزا به ضرر :محمد به خواهر گفت.بر سرم اصابت کرده است

تو داورى خواهد کرد، زیرا تو کسى هستى که بر ضد املام قیلام کلردى    

عایشه در پاسلخ  . ومردم را بر او شورانیدى وکتاب خدا را نادیده گرفتى

 . که مرا از آسیب وگزند محافظت کند مرا رها کن وبه على بگو :گفت

: محمد بن ابى بکر امام را از سالمتى خواهرش آگاه ساخت وامام فرمود

حفاظت او را بر عهده بگیر . او زن است وزنان از نظر منطق قوى نیستند

 1.واو را به خانه عبد اهلل بن خلف منتق  کن تا در باره او تصمیم بگیریم

 ترحم حضرت علی به عایشه

وبرادر خود قرار گرفت ولى پیوسته زبان وى بله  عایشه مورد ترحم امام 

  .بدگویى به امام وآمرزش خواهى بر کشتگان جم  آلوده ومشغول بود

على در  «.به خدا نباید این زن از چنگ ما خمص کور»:مردى از قبیله ازد گفت

و زنى اى در نیائید  اى را مدرید و به خانه پرده.خاموش: خشم شد و گفت

خرد خواند بر میانگیزید  را هر چند شما را دشنام گوید و امیرانتان را بى

                                                 
 134 ص 3تاریخ طبرى ج - 1
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ما در جاهلیت مامور بودیم بلروى زنلان   .خوددارى ندارند که آنان طاقت

 1.دست نگشائیم

عایشه را از بصره روانه مدینه کرد و آنچه الزم سفر بود بلدو داد و   على

  2.داشتند همراه او کرد چه  زن از زنان بصره را که شخصیتى واال

 : على درباره او فرمود.عایشه به سوى مدینه به راه افتادزمانی که 

اش چلون کلوه    یافت و کینه در سلینه  اندیشه زنانه بر او دست، اما آن زن

خواسلتند آنچله بله ملن کلرد بله دیگلرى         اگر از او ملى .آهنگرى بتافت

برجاست   ا که داشتبهر حال حرمتى ر .شتافت کرد و چنین نمى بکند،نمى

 3.و حساب او با خداست

از بصره بیرون  36عایشه روز شنبه اول رجب سال : طبرى نوشته است 

چند می  او را مشایعت کرد و پسران خود را فرمود مقدار یک  على .شد

 . روز راه با او باشند

 خاطر جنگ جملهزاران نفر به  قتل

المال آنجا را صادر کرد تا  تیببصره دستور قت  هفتاد نفر از نگهبانان  در

  4.ابندیبر اموال موجود در آن دست 

                                                 
   219ص 3ج کام  31ص 3ج عقد الفرید 3234ص 1ج طبرى - 1
 440ص ترلمه الفتوح - 2

  3234ص 1ج تاریخ طبرى - 3

 ۱۵۷ص ۵ج نطبر خیتار - 4
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 دادندیشد که شهادت م یهزار نفر مسلمان ستیسبب کشته شدن ب شهیعا

  1.الاله اال اهلل محمدرسول اهلل

 بخاطر جنگ با حضرت علی عایشه توبیخ

ا بعلد  امّ :مینویسد و میفرماید  ا  نامه  عایشه  بهحضرت علی   أمیرالمؤمنین

، و  شد   بیرون  از خانه  آورد   خشم  را به  خدا و رسول  که  تو در حالی

  بلین   و اصالح  را با جنگ  ، زنان شده  تو برداشته از  که  را میجوئی  چیز 

  که  آنکس  خودم  بجان  ؟ قَسَم میکنی  عثمانی  خون  ا  تو طلب چکار؟  مردم

بزرگتر   ، گناهش وادار کرده  بزرگ  گناه  این  و به  تیر بال قرار داده  ترا هدف

را   دیگلران   مخشل   مگر آنکه  نشد   تو خشمگین.  عثمان  از قاتالن  است

از .  آورد   هیجان  را به  دیگران  مگر آنکه  نیامد   هیجان  و به!  برانگیختی

،  و زرنگلی   تیزهوشلی   با همه  و عایشه 2.برگرد  ات خانه  و به  خدا بترس

کلار از   : نوشلت   و   بله   علیّ  بنویسد جز آنکه  برا   که  نداشت  پاسخی

  3. والساّلم  باالتر است  نشو سرز  عتاب

  بلا و    قلرآن   و بلا آیلات    نوشلت   نامله   عایشه  به  أُمّ سَلَمه  اُمّ المؤمنین و

از . بنشیند  در خانه  که  است  بر او الزم  که  نموده  او ثابت  کرد، و به  احتجاج

 : اُمّ المؤمنین  عایشه  به  پیامبر اکرم  زوجه  اُمُ سَلَمه

                                                 
 ۵۷۳ص ۵ج نمروج الذهب مسعور - 1
  11ص 2و السیاسه ج  السمامه 374ص 379ص 4ج  الجمهره - 2
 11ص 2ج  و السیاسه  السمامه 374ص 379ص 4الجمهره ج - 3
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  امّا بعلد، تلو بلین   .  نیست  جز او خدائی  را که  خدائی  بر تو، سپاس  سالم

  تو حجابی  و حجاب  هستی  ا  و حاشیه  درِ خانه  حکم  خدا و مردم  رسول

آنرا مگسلتر، و خلدا     ، پس نموده  تو را جمع  دامان  قرآن.  اوست  بر حَرَم

  امّلت   ایلن   خداوند پشتیبان  ، آنرا بلند مساز  که تو را فرو انداخته  صدا 

جهاد دارند، بر تلو نیلز مقلرّر      تحمّ   زنان  که  اگر پیغمبر میدانست. است

ترا از   ، بلکه شد   ، از حقّ خود بیرون شد   از حقّ خود بیرون.  میداشت

  زنان  بوسیله ،شود  اگر کج  دین  ستون. است  فرموده  هیدر شهرها ن  گردیدن

  زنانِ قاب . نشود  اصالح  زنان  بردارد بوسیله  نگردد، و اگر شکاف  مستقیم

بلا  . سلازند   خود فرو هَلند و صدا کوتاه  چشم  هستند که  ، کسانی ستایش

و   و آلودگی  اهاز گن  برچیده  ، با دامنها  حیا و شرم  به  زیور یافته  جانها 

تلو برخلورد در     داد اگر بله   خواهی  جواب  چه امبرپی  به.  کوتاه  قدمهائی

  تو حجلاب   که  تحقیق  ؟ به آبشخوار دیگر روانی  به  از آبشخوار   حالیکه

  تمام  که  و بدان.  را رها ساختی    و عهد حضرتش خدا را برداشتی  رسول

پیامبر   مُرد، و بسو   خواهی.  خداست  معل  در زیر نظم  و اعمالت  حرکات

  ملن   و بله   بلودم   تلو رفتله    راه  اگر به  که  میخورم  قسم.  گشت  باز خواهی

  پیامبر را مالقات  که  میکردم  درآ، همانا شرم  بهشت  به  امّ سَلَمه  ا : میگفتند

. کلرد   زمال  او بر من  که  حجابی.  او را دریدم  حجاب  پرده  در حالیکه  کنم

بلا    را گور خود ساز تا اینکه  و چادرت  خود قرار ده  را پناهگاه  ات خانه

  خلدا وقتلی    تو برا   حاالت  ترین مطیع.  کنی  پیامبر را مالقات  حالت  این
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  آنگاه  خدا هستی  دین  کننده  کمک  و بهترین.  باشی  ات خانه  مالزم  که  است

از پیغمبر   اگر سخنی!  میکنی  و در آنجا درنگ  وارد میشو   ات خانه در  که

بخلود    خلورده   مار زخلم   ، همچون را میدانی  تو آن  که  یاد تو آورم  را به

  1. پیچید، والساّلم  خواهی

  عمّار یاسر به»  ذکر کرده  در تاریخش  طبر   چنانچه»  جَمَ   جنگ  ایاناز پ  پس 

  کله   مسلیر    و مسلیر تلو، از آن    روش  ین، ا اُمّ المؤمنین  ا :  گفت  عایشه

  عایشه! دارد  اند، چقدر فاصله گرفته  از تو پیمان  آنرا خدا و رسول  پیمودن

  تا آنجا که  خدا قسم  به:  گفت.  بلی: داد  پاسخ.  أبوالیقظان  ا :  گفت  و   به

  سخن  هشکر خدا را ک: عمّار.  ا  حقّ گو بوده  فرد   تو همواره  میدانم  من

  2.کرد  تو جار   بر زبان  من  نفع  حقّ را به

  او را بسلو    عایشه  که  هنگامی  نوشت  عایشه  به  ا  نامه  صوحان  زید بن

امّلا  :بپراکنلد   أمیرالمؤمنین  را از اطراف  نمود، و امر کرد مردم  خود دعوت

  در خانله   کله   تو مأمور . چیز دیگر  ، و ما به مأمور   چیز   بعد، تو به

خود را   تو مأموریّت  ولی. بر افتد  تا فته  بجنگیم  که  ، و ما مأموریم بنشینی

  3. خود باز دار   ما را از مسؤلیّت  که  نوشتی  ، و نامه کرد   فراموش

                                                 
  تاریخ 41ص 4سیاسه جو ال  االمامه 227ص 2عقد الفرید ج 74ص 2ج الحدید  أبی  َّبن  کرح 311تا 313ص 4ج  الجمهره - 1

 4374 بیروت  چاپ 490ص 2ج  یعقوبی
 149ص 3طبرن ج - 2
 347ص 4ج عقد الفرید 474ص 3ج  طبرن - 3
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نلزد    أمیرالمؤمنین  پیام  رساندن  برا   جم   جنگ  از پایان  پس  عبّاس  ابن

  خدا معیّن  که  ا  در خانه  امر کرده  أمیرالمؤمنین: یداو بگو  تا به  رفت  عایشه

  ابن  شود، سپس  نداد داخ   اجازه  و   به  بنشیند و مستقر شود، عایشه  کرده

  اجازه یب  نداشتیم ر، باو پسر عبّاس:  گفت  عایشه. وارد شد  اجازه یب  عبّاس

  این  خدا قسم  به:  گفت  اسعبّ  ابن.  ، و بر مُسند ما بنشینی ما درآیی  خانه  به

  و در آن  خلدا املر کلرده     که  است  ا  خانه  تو آن  و خانه  تو نیست  خانه

  که هدمید  تو را فرمان  أمیرالمؤمنین  اینک.  نکرد   اطاعت  که  استقرار یابی

  1. ، باز گرد  از آنجا آمد   شهر خود که  به

 : نوشت  و   به  از مدینه  ا  بود، نامه  هدر مکّ  عایشه  که  اشتر در وقتی  مالک

  ، اگر فرملان  بنشینی  ، خداوند ترا امر کرد در خانه  پیامبر خدائی  تو زوجه

  خواهد بود، و اگلر بخلواهی    خیر تو در آن  که  لبتّه، ا کنی  خدا را اطاعت

خود را بلر    ، و موها  بیفکنی  از خویش  ، حجاب خود را بردار   عصا 

خدا   که  و جائی  ات خانه  جنگید، تا تو را به  ، با تو خواهم آشکار کنی  مردم

 2. پسندد، باز گردانم بر تو می

او زد   برهودج  ، و با چوب رفت  نزد و   جَمَ   از جنگ  پس  أمیرالمؤمنین

ا   کلار املر نملود؟     این  ا  پیامبر تو را به           !حمیراء  ا  :و فرمود

تو   که  کردند کسانی  انصافی خدا با تو بی  ؟ به بنشینی  در خانه  که نداد  فرمان
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تو   نگهداشتند در حالیکه  خود را در خانه  کشید و زنان  بیرون  را از خانه

  جواز خروج  بر عدم  ابابَکره  شد، که  گفته  از این  و پیش1.را آشکار ساختند

لَّوْا أَمْرَه  ْ امْرَه" : کرد که  پیغمبر استدالل  گفته  به  عایشه   ملّتی "لَنْ ی فْلاحَ اَوْمٌ وَ

 .بسپارد رستگار نخواهد شد  زنی  دست  حکار خود را به  زمام  هک

  با همله   کرد  و عایشه  کار مالمت  را بر این  عمر نیز و   بن  عبداهلل  حتّی

  میلان   حاصال  برا   نداد که  پاسخ  و   و به  نداشت  ، جوابی بیان  فصاحت

  به  است  مختّص  در خانه  ماندن  وجوب  که  و نگفت.  شدم  محمّد بیرون  امّت

  نشینی خانه  از مصلحت  اقو   ، مصلحتی از خانه  زن  آمدن  بیرون  که  یوقت

و جهلاد نلزد     رسیدن  فریاد مظلومان  به  نداد که  و نیز پاسخ. باشد  نداشته

 . باالتر است  خدا از حجاب

 ام روز  جمل   جنلگ  از پس :کند می بازگو عقدالفرید در عبدربه ابن

 شهرت با مرد صدها و  قبیله از و .بود عبدالقیس قبیله از که عبدیه اوفی

 و رفلت  عایشه نزد به .بودند کشته عائشه لشکر را جبله بن حکیم مانند

 قت  به را خویش خردسال فرزند که مادر  درباره مومنان مادر ا  :گفت

 گویی؟ می چه برساند

 ! است الزم او بر دوزخ آتش :گفت عایشه

 به را نفر هزار بیست ,خود بزرگسال فرزندان از که مادر  درباره :پرسید

 !؟ گویی می چه ,بکشاند خون و خاك

                                                 
 317ص 2ج  الذهب  مروج - 1
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1کنید بیرون را خدا دشمن این :برآورد فریاد عایشه
 

 ندامت عایشه 

ا  : رفت ، گفت  ه نزد عائشهمغیره بن شعب: گویدابن عبد ربّه اندلسی می

 دید  که چگونه تیرها ونیزه ها چه می شد اگر روز جم  مرا می! مغیره 

مغیره در جوابش . شد ، بعضی به بدنم نیز می رسید  بر هودجم افکنده می

. سوگند دوست داشتم که با همان تیر ها به قت  می رسید  به خدا: گفت

: گوئی؟ گفت  ا این گونه سخن میچر  کند، خدا تو را رحمت: عائشه گفت

  2.شاید کفاره تالشت در کشته شدن عثمان می شد

 

 
 

 

                                                 
 411ص 2ج دیالعقدالفر - 1
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 فحاشی به صحابه رسول خدا

 دشنام عائشه به عثمان بن عفان 

لما انتهت عائشة َّلى سرف رالعة فی طریقها َّلى مکة لقیها عبد بن ":طبر  گوید

هی  اال اتلوا عثمان فمکثوا أم کمب وهو عبد بن أبی سلمة ینسب َّلى أمه فقالت له م

ثمانیا االت ث  صنعوا ماذا اال أخذها أه  المدینة بااللتماع فجازت به  األملور َّللى   

خیر مجاز التمعوا على علی بن أبی طالب فقالت واهلل لیت أن هذه انطبقت على هلذه  

أن ت  األمر لصاحبك ررونی ررونی فانصرفت َّلى مکة وهی تقول ات  واهلل عثملان  

وما واهلل ألطلبن بدمه فقال لها ابن أم کمب ول  فواهلل َّن أول ملن أملال حرفله    مَل

ألنت ولقد کنت تقولین ااتلوا نعثم فقد کفر االت َّنه  استتابوه ث  اتللوه والد اللت    

 :واالوا واولی االخیر خیر من اولی األول فقال لها ابن أم کمب 

 ومنك الریاح ومنك المطر     فمنك البداء ومنك الغیر                    

 والت لنا َّنه اد کفر     وأنت أمرت بقت  السمام                     

 وااتله عندنا من أمر                فهبنا أطعنا  فی اتله            

   1."ول  تنکسف کمسنا والقمر            ول  یسقط السیف من فوانا         

گشت از مکه به سرف رسید در آنجلا عبلد بلن    وقتی عائشه در مسیر باز

اند   و  خبر مهمی است   عثمان را کشته: کالب را دید   پس به و  گفت ام

 سپس هشت روز توقف کردند   عائشه پرسید بعد از آن چه کردند؟

 .بهترین کار   همه ایشان گرد علی جمع شدند : پاسخ داد
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ملردم بلا عللی بیعلت     کاش آسمان به زمین آملده بلود و   : عائشه گفت 

 !!!کردند  نمی

قسم به خدا : من را برگردانید   پس به سمت مکه به راه افتاد و می گفت 

 !!! قسم به خدا من خونخواه و  خواهم بود !!! عثمان را مظلوم کشتند 

چگونه ؟ قسم به خدا اولین کسی کله نلام   : پس ابن ام کالب به او گفت 

پیرملرر  »نعثل   : و تو بود  که می گفتی   !!!عثمان را تغییر داد تو بود  

 !!! را بکشید که کافر شده است  «یهورن خرفت کنایه از عثمان

 !!!اند  ایشان قب  از مرگ و  را توبه داده و سپس کشته: عائشه گفت 

درست است که قبال سخنانی گفته ام اما سخن فعلی من از سخن قبلی من 

 !!!بهتر است 

همه کارها از تو شروع شد و حال خودت  :گفتپس ابن ام کالب به و  

 می خواهی آن را عوض کنی

 .«همه طوفانها از تو برخواست»اگر باد  بود از تو بود و اگر بارانی از تو 

 تو بود  که به کشتن امام دستور داد  و به ما گفتی که او کافر شده است 

 پس ما از تو در کشتن او اطاعت کرده 

 که به کشتن او دستور داد  و قات  همان کسی است

 و به خاطر کشتن او نه از آسمان شمشیر  آمد تا ما را نابود کند

 .«کنایه از اینکه عثمان مَلومانه کشته نشد» و نه خورشید و ماه گرفت
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  1."أول من سمّى عثمان نعثمً عائشة":ابن ابی الحدید گوید

 .مید عائشه بود نا «پیرمرر یهورن خرفت»اولین کسی که عثمان را نعث  

 !بعد از قت  مظلوم ! عثمان تا قب  از کشته شدن ، نعث  بود 
أن عثمان أخر علن عائشلة بعلض أرزااهلا     ":فخر رازن مفسر بزرگ اه  سنت روید

فقال عثمان ضرب اهلل مثم  ...فغضبت ث  االت یا عثمان أکلت أمانتك وضیعت الرعیة 

فکانت عائشة تحرض علیه لهدها وطااتهلا  للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط اریة 

وتقول أیها الناس هذا امیص رسول اهلل ل  یب  واد بلیت سنته ااتلوا نعلثم اتل  اهلل   

نعثم ث  َّن عائشة ذهبت َّلى مکة فلما اضت حجها واربت من المدینة أخبرت بقتل   

  عثملان  عثمان فقالت ث  ماذا فقالوا بایع الناس علی بن أبی طالب فقالت عائشة اتل 

 2."واهلل مَلوما وأنا طالبة بدمه واهلل لیوم من عثمان خیر من علی الدهر کله

عثمان ، سهم ماهیانه عائشه را به تاخیر انداخت   و  خشلمگین شلد و   

عثمان به  ...ا  عثمان   امانت را خورد  و مردم را نابود کرد  و: گفت 

مونه معرفی کرده است خداوند برا  کفار دو نفر را به عنوان ن: و  گفت 

  .«زنان رو پیغمبر ؛ تو نیز مانند ایشانی»زن نوح و زن لوط 

: کرد و می گفت  به همین سب عائشه در مقابله با عثمان بسیار تالش می

ا  مردم این لباس رسول خدا است که هنوز کهنه نشده است ولی سلنت  

 !!!و  را کهنه کردند   نعث  را بکشید که خدا او را بکشد 

                                                 
 434ص 1کرح نهج البمْة ج - 1
 442ص 4المحصول رازن ج - 2
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عائشه به مکه رفت   وقتی حجش تمام شد و به نزدیکلی مدینله رسلید    

بلا  : باخبر شد که عثمان را کشته اند   پرسید بعد از آن چه شد ؟ گفتند 

 !!! اند  علی بیعت کرده

قسم به خدا عثمان را مظلومانه کشتند   من نیز به خدا : پس عائشه گفت 

عثمان بهتر از تمام دنیا بود  قسم که خونخواه او هستم   و روز  از زندگی

!!! 

ومنه حدیث عائشة ااتلوا نعثم ات  اهلل نعثم تعنی عثمان وهذا کان ":ابن اثیر گوید

  1."منها لما ْاضبته وذهبت َّلى مکة

نعث  را بکشید خلدا او را  : گفت  از همین موارد است کالم عائشه که می

از دسلت عثملان   بکشد و مقصودش عثمان بود   و این زملانی بلود کله    

 .خشمگین بوده و به مکه رفته بود 

َّنك کنت باألمس تحرضین على عثمان ، : فقالت أم سلمة ":ابن ابی الحدید گوید

 2."وتقولین فیه أخبث القول ، وما کان اسمه عند  َّال نعثمً

تو تا دیروز مردم را به جنلگ بلا عثملان فلرا     : ام سلمه به عائشه گفت 

گفتی و نام او در نزد تو نعث   ترین سخن ها را میخواند  و به او بد می

 !!!بود 

وکتب لعائشة أما بعد فذنك اد خرلت ملن بیتلك تلزعمین أنلك     ":حلبی گوید

تریدین السصمح بین المسلمین وطلبت بزعمك رم عثمان وأنت باألمس تؤلبین علیه 

                                                 
 44ص 34ج تاج العروس 170ص 44لسان العرب ج 74ص 1النهایة فی ْریب األثر ابن اثیر ج - 1

  433ص 1کرح نهج البمْة ج - 2
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والیلوم تطلبلین   فتقولین فی مم من أصحاب رسول اهلل ااتلوا نعثم فقد کفر اتله اهلل 

بثأره فاتقى اهلل وارلعی َّلى بیتك وأسبلی علیك ستر  اب  أن یفضلحك اهلل وال  

 1."حول وال اوة َّلى باهلل العلی العَی 

کنی  ا  و گمان می تو از خانه بیرون آمده: علی به عائشه نامه نوشت که  

کنی کله طاللب خلون     که قصد اصالح بین مسلمانان را دار  و گمان می

کرد  و در بین  ن هستی  و تا دیروز مردم را بر ضد و  تحریک میعثما

نعث  را بکشید که کافر شده است خدا او را : گفتی  می اصحاب رسول خدا

 !!!بکشد 

 ا  ؟  ا  خونخواه و  شده اما امروز آمده

ات برگرد و حجاب خویش را در برگیر قب  از  از خدا بترس و به خانه

 زد آنکه خدا تو را رسوا سا

 وال حول وال قوة اال باهلل العلی العظیم 

 دم نهی عائشه از دشنام به عثمان ع

عن أبی سعید أن ناسا کانوا عند فسطاط عائشة فمر عثمان َّذ ذا  ":شیبه گوید ابی

فما بقی أحد منه  َّال لعنه أو سبّه ْیرن وکان فیه  رل  من أه  : بمکة اال أبو سعید

فی ألرأ منه على ْیره فقلال یلا کلوفی أکلتهى أالدم      الکوفة فکان عثمان على الکو

 2."...المدینة کأنه یتهدره 

                                                 
  311ص 3جالسیرة الحلبیة  - 1

 37194ش 149ص 7جو 30129ش 441ص 1مصنف ابن أبی کیبة ج - 2
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ا  از مردم در کنلار خیمله عائشله     از ابو سعید روایت شده است که عده

بودند که عثمان عبور کرد   هیچ کدام از ایشان به غیر از من نماند مگلر  

ین ایشان بود آنکه عثمان را لعن یا سب کرد   یکی از اه  کوفه نیز در ب

! ا  کلوفی  : که عثمان در مقاب  او جرات بیشتر  داشت   پلس گفلت   

 !!!...دوست دارم به مدینه بیایی و با این جمله او را تهدید کرد 

 دشنام عائشه به صفیه همسر رسول خدا 

أخبرنا محمد بن عمر أخبرنا محمد بن عبد اهلل بن لعفر عن ":محمد بن سعد گوید

االت عائشة کنت أستب أنا وصفیة فسببت أباها فسبت أبی وسمعه بن أبی عون اال 

  1."رسول اهلل فقال یا صفیة تسبین أبا بکر یا صفیة تسبین أبا بکر

من به پدر او ! دادیم  عائشه گفته است که من و صفیه به یکدیگر دشنام می

 رسول خدا سخن او را شنیده و! دشنام دادم   او نیز به پدر من دشنام داد 

 !؟.دهی به ابوبکر دشنام می! ا  صفیه: فرمودند

 نفرین معاویه و عمرو بن العاص 

واد ذکر ابن لریر وْیره أن محمد بن أبی بکر نال من معاویلة بلن   ":طبر  گوید

خدیج هذا ومن عمرو بن العاص ومن معاویة ومن عثمان بن عفان أیضا؛ فعند ذللك  

ی لیفة حمار فأحراه بالنار فلملا بللغ   ْضب معاویة بن خدیج فقدمه فقتله ث  لعله ف

ولعلت تدعو على معاویة وعمرو بن العاص ... ذلك عائشة لزعت علیه لزعا کدیدا 

 2."ربر الصلوات
                                                 

 رار النشر رار صارر بیروت  90ص 9الطبقات الکبرى ج - 1

 ۵هجرن الکام  فی التاریخ ج ۵۵سال 432ص 3تاریخ الطبرن ج 414ص 1المنتَ  ج 341ص 7البدایة والنهایة ج - 2

  ۷۷خطبه ۵۵ص ۷کرح نهج البمْه ج ۱۳۵ص
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اند که محمد بن ابی بکر به معاویه بن خلدیج و   ابن جریر و غیر او گفته

عمرو عاص و معاویه بن ابی سفیان و عثمان بن عفان فحش داد   در این 

م معاویه بن خدیج خشمگین شده و او را جلو انداخت و کشلت و  هنگا

 .سپس بدن او را در الشه االغی انداخت و آتش زد 

بعد از هر نماز  ... وقتی این خبر به عائشه رسید بسیار اندوهگین شده و 

  .معاویه و عمرو بن عاص را نفرین می کرد

منها ما واف  أحمد ورلالله   رواه الطبرانی مطوال ومختصرا بأسانید ":هیثمی گوید

 1."ثقات

این روایت را طبرانی به صورت مختصر و مفص  با چند سند نق  کلرده  

است که بعضی از سندها  آن با سند احمد بن حنب  یکی است و راویان 

 .آن ثقه هستند 

 2.در مورد این قضیه سایر مدارك

                                                 
  244ص 4مجمع الزوائد ج - 1

 494وص 1134ش 499ص 3تفسیر ابن أبی حات  ج 449ص 1تفسیر الطبرن ج 237ص 4تفسیر مقات  بن سلیمان ج - 2

 240ص 3ج فسیر البحر المحیطت 74ص 2المحرر الولیز فی تفسیر الکتاب العزیز ج 331ص 3ج ر الثعلبیتفسی 1140ش

کرح مشک  االثار  11ص 1روح المعانی ج 173ص 2ج رالدر المنثو 331ص 3تفسیر الثعالبی ج 144ص 4تفسیر ابن کثیر ج
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 نفرین مخصوص عمرو بن العاص 

أبو َّسحاق َّبراهی  بن محمد بن یحیى ومحمد بن أخبرنا ":حاکم نیشابور  گوید

محمد بن یعقوب الحافظ ااال ثنا محمد بن َّسحاق الثقفی ثنا اتیبة بن سعید ثنا لریلر  

عن األعمش عن أبی وائ  عن مسروق اال االت لی عائشة َّنلی رأیتنلی عللى تل      

اهلل وحولی بقر تنحر فقلت لها لئن صدات رؤیا  لتکونن حولك ملحمة االت أعوذ ب

من کر  بئس ما الت فقلت لها فلعله َّن کان أمرا سیسوء  فقالت واهلل لئن أخر من 

السماء أحب َّلی من أن أفع  ذلك فلما کان بعد ذکر عندها أن علیا رضی اهلل عنه ات  

ذا الثدیة فقالت لی َّذا أنت ادمت الکوفة فاکتب لی ناسا ممن کهد ذلك ممن تعرف 

لدت الناس أکیاعا فکتبت لها من ک  کلیع عشلرة مملن    من أه  البلد فلما ادمت و

کهد ذلك اال فأتیتها بشهارته  فقالت لعن اهلل عمرو بن العاص فذنه زع  لی أنه اتله 

 1."بمصر هذا حدیث صحیح على کرط الشیخین ول  یخرلاه

در خلواب  : از مسروق روایت شده است که عائشه روز  به من گفلت  

  ام و در اطراف من گاوها  زیاد  قربانی یستادهام که بر رو  بلند  ا دیده

 !کنند  می

به او گفتم اگر خواب تو درست باشد ، اطراف تو مردم زیلاد  قربلانی   

 !خواهند شد 

 !برم ، چه بد سخنی گفتی  به خدا از شر تو پناه می: عائشه گفت 

 ؟خواهد اتفاق افتد که تو از آن ناخشنود   شاید ماجرایی می: به او گفتم 

                                                 
تحقی   م الطبعة األولى4440هل 4444ترار النشر رار الکتب العلمیة بیرو 1744ش 44ص 4جالمستدر  على الصحیحین  - 1

 مصطفى عبد القارر عطا
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تر از  داشتنی اگر از آسمان به زمین بیفتم، برا  من دوست: در پاسخ گفت

 !این است که چنین کار  بکنم

رئلیس  »مدتی گذشت ، و در کنار او سخن از این شد که علی ذوالثدیلة  

را کشته است   عائشه به من گفت وقتی به کوفه رفتی برا  من نام  «خوارج

 .ند ، از مشاهیر کوفه ذکر کن ا کسانی را که شاهد این مطلب بوده

وقتی به کوفه رفتم ، مردم را چند گروه یافتم   به همین سبب برا  عائشه 

انلد را   از مشاهیر هر گروه ، ده نفر از کسانی که شاهد این مطللب بلوده  

 .نوشتم و شهادت آنان را به نزد عائشه آوردم 

چنین به من القا  زیرا او! خدا عمرو بن العاص را لعنت کند : عائشه گفت 

 !کرده بود که ذوالثدیه را در مصر کشته است 

این روایت صحیح است و طبق شلرط بخلار  و مسللم وللی آن را در     

 !اند  صحیحین ذکر نکرده

همین روایت را ذهبی با کمی اختالف به صورتی که مقصود لعن ، مشخص 

فأتیتها بشلهارته   فکتبت لها من ک  کیعة عشرة ... "     :است  نشود ، نق  کرده

  1."فقالت لعن اهلل عمرا فذنه زع  أنه اتله بمصر

ابن ابی الحدید نیز این روایت را با بیان علت دروغگویی عمروبن العاص 

وفی کتاب صفین أیضاً للمدائنی عن مسروق ، أن عائشة االت لله  ":کند مطرح می

فذنه کتب َّلی یخبرنی أنه  لعن اهلل عمرو بن العاص: لما عرفت أن علیاً ات  ذا الثدیة 
                                                 

محمد نعی   الطبعة التاسعة تحقی  کعیب األرناؤوط 4443رار النشر مؤسسة الرسالة بیروت 200ص 2سیر أعمم النبمء ج - 1

 العراسوسی
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اتله بالسسکندریة ، أال َّنه لیس یمنعنی ما فی نفسی أن أاول ما سمعته من رسول اهلل 

  1."یقتله خیر أمتی من بعدن ': صلى اهلل علیه وسل  ، یقول 

وقتلی  : در کتاب صفین مدائنی از مسروق روایت شده اسلت کله گفلت    

خلدا  : ه است ، به ملن گفلت   عائشه خبردار شد که علی ذوالثدیه را کشت

عمرو بن العاص را لعنت کند   زیرا او به من نامه نوشت و خبلر داد کله   

 !خود او ذوالثدیه را در اسکندریه کشته است 

شود که آنچه را از  مانع آن نمی «از علی است»آگاه باش که آنچه در دل من 

مت بعد از بهترین فرر ا»: فرمود  رسول خدا  شنیدم بگویم   آن حضرت می

 .«کشد من ذوالثدیه را می

 !بكر به خاطر کشتن عثمان  نفرین محمد بن ابی

حدثنا موسى ثنا حزم اال  ":کند که بخار  در تاریخ خویش چنین روایت می

سمعت مسل  بن مخراق أبا سوارة اال سمعت طل  بن خشاف اال أتیت عائشلة اللت   

بکر وساق َّلى و اتلته أبار اهلل بن أبلعن اهلل فی  ات  أمیر المؤمنین االت ات  مَلوما

أعین بنى تمی  هوانا وأهراق رم ابنى بدی  على ضملة وساق اهلل َّلى األکتر کذا اال 

طل  ال واهلل َّن بقى من القوم رل  َّال أصابته رعوتها أخذ بن أبی بکر فأاید ورخل   

تم وخلرج  على أعین بنى تمی  رل  فقتله وخرج ابنا بدی  فی بعض تلك الفلتن فقل  

 2."األکتر َّلى الشام فأتى بشربة فقتلته

                                                 
لطبعة األولى تحقی  محمد عبد م ا4449 هل4449رار النشر رار الکتب العلمیة بیروت لبنان 417ص 2کرح نهج البمْة ج - 1

 الکری  النمرن

الطبعة  4477 -4347رار الوعی مکتبة رار التراث حلب القاهرة رار النشر 394ش 41ص 4ج التاریخ الصغیر األوسط - 2

  محمور َّبراهی  زاید تحقی  األولى
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 به خاطر چه کشته شد ؟ «عثمان»امیرالمومنین: به نزد عائشه رفتم و گفتم 

او مظلومانه کشته شد   خدا قاتلینش را لعنت کند   خلدا فرزنلد   : گفت 

تمیم ذلت بفرستد   خدا خون دو  ابوبکر را نابود کند   خدا برا  اعین بنی

 !خدا مالک اشتر را چنین و چنان کند ! ی  را بر گمراهی بریزد فرزند بد

قسم به خدا هیچ کدام از این افراد نبود مگر اینکه : گوید  راو  روایت می

نفرین عائشه دامنگیر او شد   نفرینش محمد بن ابی بکر را گرفت   و او را 

و شخصی به نزد اعین بنی تمیم رفتله و او را کشلت   د  ! قصاص کردند 

ها کشته شدند   مالک اشتر نیز به شام رفت  فرزند بدی  نیز در یکی از فتنه

 !.و با شربتی مسموم کشته شد

 1.اسناد دیگر این قضیه

                                                 
تحقی  علی محمد رندل ویاسین  م4441 هل4447بیروترار النشر رار الکتب العلمیة  2204ش 211ص 2جأخبار المدینة  - 1

الطبعة الثالثةالمعج  م 4444 هل4420لبنان رار النشر  رار َّحیاء التراث العربی بیروت 271ص 4سعد الدین بیان العقد الفرید ج

 الطبعة الثانیة تحقی  حمدن بن عبدالمجید السلفی 4493-4404الموص  مکتبة الزهراءرار النشر  433ش 99ص 4الکبیر ج

م الطبعة 4444هل 4441المدینة المنورة السعوریة مکتبة العلوم والحک   444و 44ش 330ص 4ج والرر على الرافضة السمامة

 الثالثة تحقی  علی بن محمد بن ناصر الفقیهی
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 اند  ای که به عائشه دشنام داده صحابه

در کتب اه  سنت آمده است که تعداد  از صلحابه بله عائشله ، دشلنام     

 :اند ، اینان عبارتند از  داده

 :«طب  نَر اه  سنت»ز صحابه در ماجرا  افک گروهی ا

عن عَائاشَةَ أَنِ رَس ولَ اللِها خَطَبَ الناس فَحَمادَ اللِهَ وَأَثْنَى علیه واال ما ":بخار  گوید

 1."...تُشایرُونَ عَلَیَّ فی اَوْمٍ یَس ب ونَ أَهْلای ما عَلامْت  علیه  من س وءٍ اَطُّ 

کند که برا  مردم سخنرانی نمودند  پس  عائشه از رسول خدا روایت می

در مورد گروهی که خانواده من : ستایش و ثنا  خداوند کرده و فرمودند 

دهند و من در گذشته از ایشلان هلیچ    را دشنام می «عائشه رر اضیه افلك »

 ...کنید ؟ ام ، چه نظر  را به من پیشنهاد می بد  ندیده

 ناسزای عثمان بن عفان به عائشه

ث  أایمت الصمة فتقدم عثمان فصلى فلما کبر اامت املرأة ملن   ":ق گویدعبدالرزا

حجرتها فقالت أیها الناس اسمعوا اال ث  تکلمت فذکرت رسول اهلل وما بعثه اهلل به ث  

االت ترکت  أمر اهلل وخالفت  رسوله أو نحو هذا ث  صمتت فتکلمت أخرى مث  ذلك 

أاب  على الناس فقال َّن هاتان الفتانتلان  فذذا هی عائشة وحفصة اال فلما سل  عثمان 

 2."...فتنتا الناس فی صمته  وَّال تنتهیان أو السبنکما ما ح  لی السباب 

نماز برپا شد و عثمان جلو رفته و تکبیر گفلت  در ایلن هنگلام زنلی از     

ا  مردم بشنوید و سپس در مورد رسول : حجره خویش ایستاده و گفت

                                                 
 1431ش 2193ص 1جصحیح البخارن  - 1

 311ص 44مصنف عبد الرزاق ج 311ص 44الجامع معمر بن راکد ج - 2
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رسول خدا را ترك کردید و با و  مخالفت خدا سخن گفته و گفت اوامر 

سپس سکوت کرد   سپس دیگر  ایستاده و همین سخنان را ... کردید و

گفت   و آن دو زن عائشه و حفصه بودند   وقتی که عثمان سالم نماز را 

این دو زن فتنه گر  مردم را در نماز به فتنه انداختند و اگر از : داد گفت 

دشنامی که به ذهنم برسد به ایشان خواهم داد  این کار دست برندارند هر

!!! 

 ناسزای حكیم بن جبلة به عائشه
   1."وکان حکی  بن لبلة فیمن ْزا عثمان وکان یسب عائشة"

حکیم بن جبله از کسانی بود که با عثملان جنگیلد و بله عائشله دشلنام      

 .  داد می
ن عبد القیس من هذا فغاراه  حکی  بن لبلة وهو یسب وبیده الرمح فقال له رل  م"

 2."یا بن الخبیثة أ ألم المؤمنین تقول هذا؟: الذن تسبه اال عائشة اال

ا  در دست داشت ،  داد و نیزه که دشنام می پس حکیم بن جبله در حالی

چه کسی را دشلنام  : القیس به او گفت به آنان حمله کرد   شخصی از عبد

 دهی؟ می

المومنین چنین  زن ناپاك   آیا به ام ا  فرزند: گفت  .عائشه را: پاسخ داد

 ...گویی؟  می

 :حکیم بن جبله که بود

                                                 
 229ص 4مقت  الشهید عثمان ج - 1

 407ص 3الکام  فی التاریخ ج - 2
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وکان رلم صالحا له ... أرر  النبی: اال ابن األثیر":گوید ابن اثیر در مورد او می

 1."...رین مطاعا فی اومه وهو الذن بعثه عثمان على السند

ز روسا  دار و ا شخص صالح ، دین... او رسول خدا را درك کرده است 

 .قوم خویش بود و او بود که عثمان او را والی بر سند کرد 

  2.داند ابن حجر نیز در االصابة او را از صحابه می

 بنت جحش همسر رسول خدا به عائشه ناسزای زینب 

نْشُدْنَكَ فَأَرْسَلْنَ زَیْنَبَ بِنْتَ لَحْشٍ فَأَتَتْه  فَأَْْلَََتْ وَاَالَتْ َِّنِ ناسَاءَ َ یَ":بخار  گوید

اللِهَ الْعَدْلَ فی بِنْتا بن أبی اُحَافَةَ فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حتى تَنَاوَلَلتْ عَائاشَلةَ وَهالیَ اَاعالدَةٌ     

  3."فَسَبَّتْهَا

او به نزد پیامبر آمده و به  .همسران پیامبر زینب بنت جحش را فرستادند

ه عدالت را بین خواهند ک و افزود که زنان تو از تو می! درشتی سخن گفت 

و سپس سخن خود را به ! و صدا  خویش را باال برد ! زنان اجرا کنی 

سو  عائشه متوجه کرده در حالی که او نشسته بود ، به عائشه دشنام داد 

 ! 

فقالت یا رَس لولَ  ... فَأَرْسَ َ أَزْوَاج  النبی زَیْنَبَ بِنْتَ لَحْشٍ زَوْجَ النبی ":مسلم گوید

لْنَكَ الْعَدْلَ فی ابْنَةِ أبی اُحَافَةَ االت ثُ َّ وَاَعَتْ بِی اللِها َِّنِ أَ لَیْكَ یَسْأَ زْوَالَكَ أَرْسَلْنَنای َِّ

  4."فَاسْتَطَالَتْ على

                                                 
  40ص 2أسد الغابة ج - 1
 214ص 2جاألعمم لخیر الدین الزرکلی  494ص 2السصابة ج - 2

ها ر ونَ بَعْضٍ 2442ش 444ص 2صحیح البخارن ج - 3 تَحَرِى بَعْضَ ناسَائا ها وَ بِ هْدَى َّلى صَاحا  کتاب الهبة بَاب من أَ

  کتاب فضائ  الصحابه باب فی فض  عائشه  2442ش 4944ص 4صحیح مسل  ج - 4
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زنان پیامبر زینب دختر جحش ، همسر پیلامبر را بله نلزد آن حضلرت     

 اند و از تو همسران تو مرا فرستاده! ا  رسول خدا : او گفت ... فرستادند 

و سپس به من دشنام ! خواهند که در مورد عائشه عدالت را اجرا کنی  می

 .و مدتی طوالنی چنین کرد . داد 

 ناسزای صفیه همسر رسول خدا به عائشه 

أخبرنا محمد بن عمر أخبرنا محمد بن عبد اهلل بن لعفر عن ":محمد بن سعد گوید

أباها فسبت أبی وسمعه بن أبی عون اال االت عائشة کنت أستب أنا وصفیة فسببت 

  1."رسول اهلل فقال یا صفیة تسبین أبا بکر یا صفیة تسبین أبا بکر

من به پدر او ! دادیم  عائشه گفته است که من و صفیه به یکدیگر دشنام می

رسول خدا سخن او را شنیده و ! دشنام دادم   او نیز به پدر من دشنام داد 

 !؟ دهی می به ابوبکر دشنام! ا  صفیه : فرمودند 

اخلت اللرا    نوزعلرا بلزا  » را با نلام  شهیعا عثمان: می گوید دیالحد یابن اب

کله   یکسل  ایل اسلت و   عتیسو خلق و شر طب یکه به معن دینامیم «اززعر

 هیآن بود که عثملان شلهر   هیتسم نیخواند و جهت ا یکم است م شیمو

دادن بر جواز  دمینفهم  زیرا قطع نمود و گفت از کتاب و سنت چ شهیعا

دادند  یاز سهم خود به تو م «ابابکر و عمر » فهیوجه به تو و اگر آن دو خل

 یبده دیبا دهیبه من ارث رس امبریوجه از پ نیا: گفت شهیدهم عا یمن نم

به  دیدر غصب فدك تو  و مالک بن اوس  شهادت داد: عثمان جواب داد

                                                 
  رار النشر رار صارر بیروت  90ص 9الطبقات الکبرى ج - 1
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و حلال   دیگذارد و حق فاطمه را باط  کرد یکه رسول خدا ارث نم نیا

 پلس  دیل مغللوب گرد  شله یحق باط  کرد و عا طالبهم یشود از کس ینم

است و عثمان   ینعث نیگفت ا یم شهیآمد عا ینماز م  هروقت عثمان برا

 1.دشمن خداست عتیزشت طب نیا: گفت  یدر جواب م
 

                                                 
 ۱۸۵ص ۱البمْه جنهج کرح  - 1
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 نقش عائشه در قتل عثمان

نبود مگر  کم کرد روز  بعد از آن که عثمان سهمیه عائشه را از بیت المال 

بلازگو   ها  او را برا  ملردم  داد و بدعت این که عائشه علیه او شعار می

و از آن جایی که او همسر رسول خدا بود و مردم به خاطر آن . کرد  می

عائشه تأثیر ا  برا  همسرانش قائ  بودند ، سخنان  احترام ویژه حضرت

اطلراف و  داشت و همین باعث شد که مردم از م بسزائی در تحریک مرد

  به قت  برسانند اکناف کشورها  اسالمی جمع شوند و عثمان را

 فخللر راز  ، از برجسللته تللرین مفسللران اهلل  سللنت در ایللن بللاره 

الحکایة الثانیة أن عثمان أخر عن عائشة بعض أرزااها فغضبت ث  االت ":نویسد می

ك واهلل األکرار من أه  بیتل  یا عثمان أکلت أمانتك وضیعت الرعیة وسلطت علیه 

 "کما یذبح الجم  لوال الصلوات الخمس لمشى َّلیك أاوام ذوو بصائر یذبحونك

  1.لالِذاینَ کَفَرُوا اامْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ اریة ضَرَبَ اللِه  مَثَمً: فقال عثمان

الناس هذا امیص رسول اهلل ل   ایّها: فکانت عائشة تحرض علیه لهدها وطااتها وتقول

 2 ."ات  اهلل نعثم واد بلیت سنّته ااتلوا نعثم یب 

به همین جهت  عثمان در ارسال بعضی از ما یحتاج عائشه کوتاهی کرد ،

آنچه نزد تو امانت بلود خلورد ، املت را    : ناراحت شد وبه عثمان گفت

! کرد ، افراد بد خاندانت را بر آنان مسلط کرد  ، به خدا سوگند  تحقیر

                                                 
 .40/11: التحری  - 1

لامعة السمام محمد بن سعور السسممیة الریاض  تحقی  طه لابر فیاض العلوانی ناکر 343ص 4المحصول فی عل  األصول ج - 2

  هل4400األولى الطبعة
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هایی از مردم آگاه بر تو هجوم می آوردند  نه نبود گروهپنجگا اگر نمازها 

  .می کردند و تو را همانند شتر ذبح

یعنلی   عثمان به آیه ا  از قرآن که در آن از دو تن از همسران پیلامبران 

خلدا بلرا    : همسر نوح و لوط به بد  یاد شده است استشهاد می کند 

  .مث  آورده استورزیده اند ، زن نوح وزن لوط را  کسانی که کفر

مردم را علیه عثمان تحریک می کرد وملی   عائشه با تمام توان وقدرتش

هنوز کهنه نشده اسلت     ا  مردم این پیراهن رسول خدا است که: گفت

یهوریان مصر که  اس  مررن از» ولی سنت او را از بین بردند، بکشید نعث  را

 .بکشد خدا او را، «ریش بلندن راکت وبه حماات معروف بور

  عائشه ، فرمان قتل عثمان را صادر کرد

 : نویسد ا  به عائشه می امیر المؤمنین علی در نامه

ات نافرمانی خدا و رسول کرده ا ،  خانه و تو ا  عائشه با خارج شدن از

، سپس می گوئی قصد  به دنبال کار  هستی که از تو برداشته شده است

لشکر و  گو ، زنان را با فرماندهیاصالح بین مسلمانان را دار  ، به من ب

خود نمایی در برابر مردان ، و ایجاد اختالف بین اه  قبله و خلونریز   

به گمانت تو در طلب خون عثمان هستی ؟ عثملان از بنلو امیله     چکار ؟

فریاد می زد  دیروز در جمع یاران رسول خدا  است و تو از قبیله تیم ،

کافر است ، وامروز به خونخواهی  اوبکشید نعث  را ، خدا او را بکشد ، 



 218 

وپرده خانه ات  و  بر خواسته ا  ؟ از خدا به ترس و به خانه ات برگرد

 1.را بیاویز

عائشه بیرون شهر مدینه بلود ، بله و  خبلر    :نویسد ابن قتیبه دینور  می

دور نملی  : اند ، گفت  علی بیعت کرده دادند ، عثمان کشته شد و مردم با

به خدا عثمان مظلوم کشته شد ، من  زمین خراب شود ، بینم که آسمان بر

تو اولین کسی : گفت  به خونخواهی او قیام خواهم کرد ، عبید در جوابش

بود  که  بود  که بد خواه او بود  و مردم را علیه او تحریک کرد  ، تو

آر  ، به خدا : عائشه گفت . بکشید نعث  را ، او کافر شده است   :گفتی 

: عبید گفت . مردم گفتند ، ولی را  اخیر من بهتر از اولی است ، و  گفتم

ات سست و ضعیف است ، سپس به این شعر تمث  جست  بهانه این عذر و

  :و گفت

نظرت بازگشتی ، طوفان بر پا کرد  و همه جلارا آب فلرا    تو از رأ  و

خلیفه را به دلی  کفرش صادر کرد  و ما  گرفت ، تو خودت فرمان کشتن

  .فرمان قت  را صادر کرد و اطاعت کردیم ، پس قات  او کسی است کهاز ت

، عائشله دسلتور داد   خبر تمرد شامیان از بیعلت بلا عللی    پس از رسیدن

بیرون را  هایی در آن قرار دهند تا هودجی از آهن ساخته شود و سوراخ

                                                 
 م4494هل 4404بیروت البیت ناکر مؤسسة أه   14تذکرة الخواص ص - 1
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به تواند ببیند ، سپس در حالی که زبیر و طلحه و عبد اهلل بن زبیر ومحمد 

  1.طلحه او را همراهی می کردند از شهر مدینه بیرون آمد نب

کشته شدن عثمان آن قدر مشلهور و قطعلی بلوده     نقش عائشه در قت  و

  نیز شده است ها ها و لغت نامه است که حتی وارد فرهنگ

 نویسد ابن اثیر جزر  می

گفتند ، یعنی درحقیقت او را به شخصی به  شمنان عثمان به او نعث  مید

بود تشبیه می کردند، گفته  ین نام که از مردم مصر و دارا  ریش بلند هم

: گفلت   شده است نعث  به معنا  پیر مرد احمق است ، وعائشه هلم کله  

چون این سخن را زمانی گفت . بکشید نعث  را ، همین را اراده کرده است 

2رفت  عائشه را ناراحت کرد تا از شدت ناراحتی به مکه که عثمان
  

  گوید منظور در لسان العرب میابن 

نام مرد  از مصریان است که ریشی بلند داشت ، و گفته شده است  عث 

کردند ، روز   این اسم در حقیقت او را سرزنش می و با. شبیه عثمان بود 

قطع کرد و به او بد گفت ، ابن  مشغول سخنرانی بود که مرد  سخنش را

ابن سالم از  : ر  به آن مرد گفتسالم با آن مرد مقابله کرد ، شخص دیگ

                                                 
خلی  المنصور ، : تحقی   ، [علیه السمم]، باب خمف عائشة رضی اهلل عنها على علی  49، ص  4والسیاسة ، ج  السمامة - 1

 : تحقی  عبد اهلل القاضی ، ناکر 400، ص  3، ج م الکام  فی التاریخ 4447 -هل 4449 -بیروت  -رار الکتب العلمیة : ناکر 

 هل4441بیروت ، الطبعة الثانیة ،  -رار الکتب العلمیة 

المکتبة : محمور محمد الطناحی ، ناکر  -، تحقی  طاهر أحمد الزاوى  79 ، ص 1النهایة فی ْریب الحدیث واألثر ، ج  - 2

  م4474 -هل 4344 -بیروت  - العلمیة
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 دوستان و پیروان عثمان است و این باعث نشود که به عثمان ناسزا نگوئی

 نعث : ، دشمنان عثمان ، او را به همان مرد مصر  تشبیه کرده و می گفتند 

بکشید نعث  را ، خدا نعث  : در سخنی از عائشه نق  شده است که گفت  و

که عثمان عائشه را ناراحت کرده بود کله بله    زمانی بود را بکشد ، و این

خواسلت او را   عثمان ناراحت بود و می و هر کس از. مکه هجرت کرد 

 گفللت سلرزنش کنللد ، بلله جهلت ریللش بلنللدش بلله او نعثل  مللی    
1
. 

 تحریكات عائشه هایی از نمونه

از عمار  یکی از موارد تحریکات عائشه علیه عثمان موضع گیر  در دفاع

 .اسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللت

  نویسد ر انساب األشراف میبالذر  د

عمار به عائشه رسید ، ناراحت شد ، موئی از موهلا    خبر اذیت و آزار

هلا  آن حضلرت را بیلرون     نعلینی از نعلین ها و پیامبر و لباسی از لباس

کردید ، این ملو  رسلول    چه زود سنت پیامبرتان را رها: آورد و گفت 

. است  و است که کهنه نشدهو این پیراهن او و این هم نعلین ا( ص)خدا 

دانست چه بگوید ،  عثمان از این حرکت عائشه سخت نا راحت شد و نمی

 سبحان اهلل ، سبحان اهلل: گفتند  ، و مردم می مسجد شلوغ شد
2

 

                                                 
 األولى: بیروت ، الطبعة  -رار صارر : ، ناکر  170، ص  11 ، جلسان العرب  - 1

  271، ص  2أنساب األکراف ، ج  -2
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بلن عقبله ، وقتلی عثملان از زدن حلدّ بلر او        در قضیه شرابخوار  ولید

هلی را تلرك و   حلدود ال  خوددار  کرد ، عائشه فریاد برآورد که عثملان 

 شاهدان قضیه را تهدید کرده است

در بین نماز استفراغ کرد ، ( ولید بن عقبه: )گفت  از مسروق نق  است که»

جندب بن زهره ، ابو حبیبله غفلار  و    ابو زینب ،: چهار نفر به نامها  

عبد الرحمن علوف   صعب بن جثامه ، نزد عثمان رفتند تا گزارش دهند ،

 نه   بلکه مست است ، مسروق می گوید: ت ؟ گفتند دیوانه شده اس: گفت 

تو دید  برادرم : عثمان آن چهار نفر را تهدید کرد ، و به جندب گفت  :

به خدا پناه می برم ، من او را مست دیلدم کله   : گفت  شراب به نوشد ؟

انگشترش را از دستش بیرون آوردم  چیز  را از دهانش بیرون می ریزد ،

  والیعق  بودنفهمید ، چون مست 

شاهدان نزد عائشه رفته و از آنچه بین آنان وعثمان : می گوید  ابو اسحاق

نهی و منع آنان از گزارش چنین خبر  ، و  را بلا   اتفاق افتاده بود و از

عثمان حدود را باط  ، و شاهدان  : خبر کردند ، ناگهان عائشه فریاد زد

1جرم را تهدید کرده است
. 

 نویسد خش میتاری ابو الفداء در

و ( ص) عائشه با مخالفان عثمان همراهی می کرد ، پیراهن رسول خدا»

این پیراهن رسول خدا : مو  آن حضرت را بیرون می آورد و می گفت 

                                                 
  217، ص  2أنساب األکراف ، ج  - 1
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مو  او است که هنوز کهنه نشده است   ولی دینش کهنه و  واین هم( ص)

1فراموش شده است
 

 :نویسد غه میابن ابی الحدید معتزلی مفسر و شارح نهج البال

هر کس که در تاریخ و سیره کتابی نوشته است این مطلب را نیز نقل   »

عائشه از سر سخت ترین دشمنان عثمان بود ، تا آنجا که : است که  کرده

اش  را بیرون آورد و در خانه( ص)لباسها  رسول خدا  حتی پیراهنی از

( ص)خدا این لباس رسول : گفت  آویزان کرد و هر کس وارد می شد می

فراموشی سپرده  سنت او را به  است که هنوز کهنه نشده است ولی عثمان

2است
  

  سر انجام کار عائشه در جنگ جم 

شدن عائشه از خانه اش وحضور در جنگ علیه کسی کله ماننلد    خارج

با را  وبیعت مردم بر مسند ( عقیده اه  سنت بنا به)دیگر خلفا  پیشین 

تاریخ اسالم است، که حتی  فراموش نشدنی خالفت نشسته بود از حوادث

تغییر داده  نویسندگانی که با عنایت خاص حوادث را جهت دار نوشته ویا

 .اند نتوانسته اند از نق  آن بگذرند

 نویسد الفرید می ابن عبد ربّه اندلسی در عقد

                                                 
 449، ص  4المختصر فی أخبار البشر ، ج  - 1

: لبنان ، الطبعة / بیروت  - رار الکتب العلمیة: ، تحقی  محمد عبد الکری  النمرن ، ناکر  434، ص  1کرح نهج البمْة ، ج  - 2

 م4449 -هل 4449األولى ، 
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شد اگر روز  چه می! ا  مغیره : مغیره بن شعبه نزد عائشه رفت ، گفت »

شلد ،   دید  که چگونه تیرها ونیزه ها بر هودجم افکنده می جم  مرا می

بله خلدا سلوگند    : مغیره در جوابش گفت. به بدنم نیز می رسید  بعضی

خدا تو : عائشه گفت . ها به قت  می رسید  دوست داشتم که با همان تیر

شاید کفاره تالشت : گفت  گوئی ؟ چرا این گونه سخن می  را رحمت کند،

 ثملللللللان ملللللللی شلللللللد در کشلللللللته شلللللللدن ع
1
. 

 

خواننده محترم خودتان شاهد بر احادیث باال هستید اما اینجا یک روایت 

از عایشه می آوریم که بعد از مرگ عثمان آن را روایت ملی کنلد چلرا    

عایشه این روایت را که خودش جع  کرده به آن عم  نکلرده و دسلتور   

 قت  عثمان را می دهد و می گوید بکشید نعث  را؟؟؟

که عایشه به خاطر تأیید و تقویت دشمنان عللى علیله السلالم     ینفراتر ا

روزى معاویه توسّط من براى : بن بشیر گوید نعمان. کرد حدیث جع  مى

 .من نزد عایشه رفتم و نامه معاویه را به او دادم. اى فرستاد عایشه نامه

 خدا صلى اللّه علیه آیا مطلبى را که از رسول! فرزندم: عایشه به من گفت

 ام بللللللللله تلللللللللو بگلللللللللویم؟  وآلللللللللله شلللللللللنیده

 .آرى: گفتم

                                                 
 م4444 -هل 4420الثالثة ، : لبنان ، الطبعة / بیروت  -التراث العربی  رار َّحیاء: ، ناکر  277، ص  4العقد الفرید ، ج   - 1
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روزى از روزها من و حفصه نزد رسول خدا صلى اللّه علیه وآلله  : گفت

اى کلاش نلزد ملا ملردى بلود کله بلا ملا گفلت و گلو           : فرملود . بودیم

 آیا کسى را در پى ابوبکر بفرستم؟! اى رسول خدا: عرض کردم.کرد مى

حفصله علرض   .ا تکرار فرمودپیامبر دوباره همان سخن ر. او ساکت ماند

 آیا کسى را در پى عمر بفرستم؟: کرد

 .نه: سپس فرمود. او ساکت ماند

چیزى نگذشت که . آن گاه مردى را صدا زد و با او درِ گوشى سخن گفت

شنیدم که بله او سله   . او به عثمان رو کرد و با او سخن گفت. عثمان آمد

پیراهنلى را بلر تنلت     وجل ّ  شاید خداوند علزّ ! اى عثمان: مرتبه فرمود

 .پس اگر از تو خواستند که آن را درآورى، تو آن را بیرون نیاور. بپوشاند

 پس پیش از این، این حدیث کجا بود؟! المؤمنین اى امّ: گفتم

اى  این حدیث را از یادم برده بودند به گونه! به خدا سوگند! فرزندم: گفت

 1ام کردم که آن را شنیده که گمان نمى

او . سُفیان رساندم بن ابى من این حدیث را به معاویة: ن بشیر گویدب نعمان

اى  به گزارش من راضى نشد و آن را باور نکرد، تا این که خود طى نامه

عایشه درباره .المؤمنین نوشت که براى من درباره آن حدیث بنویس به امّ

 2.اى براى معاویه نوشت آن حدیث نامه

                                                 
 .21431، حدیث 241و  244/  7: مسند احمد - 1
 .24041، حدیث 427: همان - 2
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 1.تو بود  که عثمان را کشتی :مغیره بن شعبه به عایشه گفت

سخت گیرتلرین خانوادهلا بلر    : صاحب کتاب انساب االشراف می گوید

   2.عثمان خانواده ابوبکر بودند

اوضاعی نابسامانی که عثمان به وجود آورد و رفتار هلا   : ابن عثم گوید

ناشایست عثمان از نظر اقتصاد ، سیاسی، ادار  و قضایی عثمان کملک  

    3.کرد که گفته بود نعث  را بکشید که کافر شده است به فتوا  عایشه

حفصه وعایشه به عثمان گفتند رسول خدا بدان جهت تو را نعث  نامید که 

 4.شبیه  نعث  یهود  بود 

تمام مسلمانان و در راس آنها صحابه نیز این روایت عایشه از رسول خدا 

دنلد، و اجملاع   را تایید کردند و همگی نسبت به قت  عثمان همکار  کر

مسلمانان بر این قایم شدند که عثمان را در حش کوکب یعنلی قبرسلتان   

یهودیان مدینه به خاك بسپارند و همین کا را نیز کردند و االن قبر عثمان 

 5.در قبرستان یهودیان است

                                                 
 بیروت رار احیا التراث العربی ۵۷۷ص ۱العقد الفرید ج - 1

 ۷۵ص ۸انساب االکراف ج - 2

 ۵۰۷ص ۵الکام  ابن اثیر ج ۷۷تاریخ طبرن ص ۵۷۷ص ۱تاریخ ابن عث  ج ۳۵۵ص ۵تاریخ یعقوبی ج - 3

 ۳۵باب  ۵۰ص ۵صراط المستقی  ج - 4

 ۵۷ص ۱العقد الفرید ج ۷۵ص ۵طبقات ابن سعد ج - 5
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 فضائل اهل بیت از زبان عایشه

 فضائل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب از زبان عایشه

 اعلمکل   ابیطالب بن علی االت عایشه عن ریاح ابی بن عطاء عن":یدسیوطی گو

 1."بالسنة

 ابیطاللب  بلن  علی: گفت می که عایشه از میکند نق  ریاح ابی بن عطاء

 .است آگاه نبو  سنت به شما تمام از بیشتر

 ذکلر :  اهلل رسول اال:االت عائشة ابیه،عن عروة،عن بن هشام عن":ابن کثیر گوید

 2."عبارة علی

 خلدا  رسلول :گفت که کند می روایت عایشه پدرش،از از عروه بن هشام

  .است عبادت علی کردن یاد:فرمود

 کعر من مرل  مرط علیه و خرج اهلل رسول عائشة،ان عن":حاکم نیشابور  گوید

 یریلد  انما اال علی،ث  فاطمة،ث  فأرخله،ث  الحسین لاء فأرخله،ث  الحسن أسور،فجاء

  3."البیت أه  رلسال عنک  لیذهب اهلل

 منقوش عبا  که حالی در آمد بیرون خدا رسول که شد روایت عایشه از

 را او پیامبر و آمد حسن پس.داشت خود تن بر بود، سیاه مو  از که را

 داخ  نیز را حسین حضرت آن و آمد حسین سپس.کرد کساء آن داخ 

                                                 
 ح3 ج رمشل   تلاریخ 1855 ح 1104 ص3 ج االستیعاب343 ص سوم فص  ورةالم ینابیع171ص الخلفاء تاریخ - 1

 124 ص2 ج االکراف انساب  48ص1079

 319ص 7ج لبدایة و النهایةکرح محمورن ا 444ح 409ص 2ج از تاریخ رمش  201ص از منااب 243ابن مغازلی رر ح - 2

 342و نیز ص 41ح294ص لسبعونباب منااب ا ینابیع المورة  472صتاریخ الخلفاء 104ص 44ج کنز العمال
 از سوره آل عمران 14ذی  آیه  314ص 4ج تفسیر کشاف - 3
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 سلپس .شلدند  کسلاء  داخ  و آمدند علی بعد و فاطمه نمود،آنگاه کساء

 عنک  لیذهب اهلل یرید انما":فرمود بیان را کریم قرآن جمالت این خدا رسول

  ."البیت اه  الرلس

 1."الح  علی کان لقد علیا اهلل رح :االت...عائشة عن":ابن کثیر گوید

 .بود حق بر حقیقتا که کند رحمت را علی خدا: گفت عایشه

 من: لها فقلت عائشة، لیع رخلت اال عمیر بن لمیع عن":حاکم نیشابور  گوید

 النسلاء  ملن  أملا  فعللی،و  الرللال  ملن  أملا : االلت  اهلل، رسلول  الی الناس احب کان

  2."ففاطمة

 محبوبترین: گفتم او به پس شدم، وارد عایشه بر که گوید عمیر بن جمیع

 از اما و علی پس مردان از اما: گفت است؟ کسی چه اکرم پیامبر نزد مردم

 3.محبوبترند یامبرپ نزد .فاطمه پس زنان

 خلقا اهلل خل  ما: االت عائشة، عن ابیه، عن هانی، بن کریح عن ":ابن عساکر گوید

 4."علی من اهلل رسول الی احب کان

 نکلرد  خللق : گفلت  عایشه که کند می روایت پدرش از هانی بن شریح

  .باشد علی از محبوبتر اکرم رسول نزد که را ا  آفریده خداوند

                                                 
 44ح 301ص 7ج البدایة و النهایة - 1

 البدایة محمورن کرح167 ص2 ج رمش  تاریخ .241 و 202ص55 باب المورة ینابیع 157و 154ص3 ج المستدر   - 2

  355ص7 ج النهایة و

 ح محمورنکر 149ح412ص 2ج تاریخ رمش  - 3

 ۵۷۵ص الثالثة مورة باب المورة ینابیع  972ح448 ص2 ج تاریخ رمش  - 4



 218 

 خیلر  ذا : فقاللت  عللی،  عن عائشة سألت:اال عطاء عن":یدقندوز  حنفی گو

  1."کافر اال فیه یشك ال البشر

 بهتلرین  او: گفلت  عایشه کردم، سؤال علی مورد در عایشه از گفت عطا

  .کافر مگر کند نمی تردید و شک مطلب این در و است، انسان

 بلذکر  السلک  مج زینلوا : تقلول  کانلت  عائشلة  ان بلغنی: اال براان بن لعفر حدثنا"

  ."علی

 و مجالس: گفت می عایشه که شدم خبر با که کرد روایت برقان بن جعفر

  .ببخشید زیبایی علی یاد با را خود محاف 

 فلی  فهوکلافر  علی علی خرج من َّلی عهد اد اهلل ان:رفعته عائشة":سیوطی گوید

 ذکرتله  حتلی  الجمل   یوم الحدیث هذا نسیت أنا: االت!علیه؟ خرلت ل : ای  النار،

  2."اهلل استغفر أنا و بالبصرة

 کس هر که نمود مقرر خداوند همانا :که کرد روایت اکرم پیامبر از عایشه

 حدیث این عایشه وقتی است دوزخ آتش در و کافر کند، خروج علی، بر

 من: گفت عایشه کرد ؟ خروج علی بر تو چرا: شد گفته او به کرد بیان را

 و آمد یادم به بصره در آنکه تا بودم کرده فراموش جم  در را حدیث این

  .کردم توبه

  3."محمد اصحاب اعل  علی: االت عائشة عن عطاء عن":حسکانی گوید
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 .است علی محمد، اصحاب داناترین: گفت عایشه که شد روایت عطا از

: الملوت  حضلره  لملا  بیتهلا  فی هو و اهلل، رسول اال: عائشة،االت عن":ذهبی گوید

 للی  ارعلوا : اال ث  رأسه وضع ث  الیه فنَر ابوبکر له فدعوت  االت یحبیب لی ارعوا

: فقللت  حبیبلی،  للی  ارعلوا : اال ث  رأسه، وضع الیه نَر فلما عمر، له فدعوا .حبیبی

 أفرر أتاه فلما  فأتاه علیا فدعوا  ْیره یرید ما فواهلل طالب، ابی بن علی له ارعوا ویلک 

 1."علیه یده و ابض حتی یحتضنه یزل فل  فیه أرخله ث  علیه کان الذن الثوب

 در احتضار و رحلت هنگام به خدا گفت،رسول که است روایت عایشه از

 فلرا  را ابلوبکر  پس خوانید فرا من نزد مرا حبیب: فرمود و بود او خانه

 و برگردانلد  را خلود  سلر  سپس و کرد او به نگاهی حضرت خواندیم،

 وقتلی  فراخوانلدیم،  را عملر  پلس  فراخوانیلد،  من نزد مرا حبیب:فرمود

 من نزد مرا حبیب: فرمود و برگرداند را خود سر کرد نگاه او به حضرت

 او بلرا   را طاللب  ابی بن علی شما، بر وا : گفتم من پس فراخوانید،

 را علی پس است، نفرموده اراده را علی از غیر سوگند خدا به فراخوانید،

 خود رو  که را ا  پارچه خدا رسول آمد، حضرت آن وقتی فراخواندند

 جدا خود از را او و نمود، پارچه آن داخ  را علی پس زد، کنار داشت،

  .بود علی بدن بر پیامبر دست که حالی نمود،در رحلت تا نکرد
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 بابی: یقول هو و ابله و علیا التزم النبی رأیت: االت عائشة عن":متقی هند  گوید

  1."الشهید الوحید بأبی الشهید، الوحید

 بوسید را او و بود علی همراه و ملتزم دیدم را اکرم پیامبر که گوید عایشه

 .تنها شهید فدا  پدرم تنها، شهید فدا  پدرم: فرمود می و

                                                 
 کنز العمال 334ص 14باب کرح محمورن ینابیع المورة 4371ح 291ص 3ج تاریخ رمش  439ص 4ج مجمع الزوائد - 1
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  فضائل حضرت فاطمه زهرا از زبان عایشه 

 نجوا  پیامبر با فاطمه

ملا   اللِه فى مرضه الذى مات فیه، کذا عند رسول: عن عائشة االت":طیالسی گوید

اللِله کلیئا    ء مشیتها من مشیة رسول یغارر منا واحدة َّذ لاءت فاطمة تمشى ما تخطى

ء فبکلت،   مرحبا بابنتى فأاعدها عن یمینه أو عن یساره ث  سارها بشلى : فلما رآها اال

اللِه من بیننا بالسرار و أنلت تبکلین؟ ثل      خصك رسول: فقلت لها أنا من بین نسائه

أاسمت علیك بحقى أو بمالى علیلك ملن   : فقلت لها: لتاا. ء فضحکت سارها بشى

فلملا   (:عائشلة )اللِه سره، االلت   ما کنت ألفشى على رسول: االت. الح  لما أخبرتنى

َّن : اللِه اال لى أما بکائى فذن رسول. أما ارن فنع (: فاطمة)تؤفى النبى سألتها؟ فقالت 

ى العلام ملرتین، و ال أرى َّال   لبرئی  کان یعرض على القرآن ک  عام مرة فعرضه عل

یلا  : َّتقى اللِه واصبرى، فذنى نع  السلف، ثل  الال  : أللى اد ااترب فبکیت، فقال لى

  1."فاطمة أما ترضین أن تکونى سیدة نساء العالمین أو نساء هذه األمة، فضحکت

نزد پیامبر بودم، در آن مریضى که به همان از دنیا رفت، : عایشه گفت... 

در ایلن هنگلام   . ز ما زنان پیامبر رسول خدا را تنها نگذاشلتیم کدام ا هیچ

رفت و راه رفتلنش فرقلى بلا راه رفلتن رسلول خلدا        راه مى. فاطمه آمد

 . کرد نمى

و او را در سمت راست یا ! آفرین به دخترم: چون پیامبر او را دید فرمود

من از ! بعد در گوش او سخن گفت، پس فاطمه گریه کرد. چپ خود نشاند
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پیامبر تو را در بین ما براى گفتن اسلرار خلود   : بین زنان به فاطمه گفتم

 ! کنى؟ برگزید و تو گریه مى

بله  : عایشه گفت! بعد رسول خدا در گوش به او خبرى داد، و او خندید

دهم،  تو را به حق خودم با مال خودم که بر تو دارم قسم مى: فاطمه گفتم

ملن  : فرمود خبر دهلى، فاطمله فرملود   که مرا از سخنانى که پیامبر به تو 

 . کنم اسرار رسول خدا را فاش نمى

: گلویم  فرمود، حال ملى . پس چون پیامبر وفات یافت، از فاطمه پرسیدم

جبرئی  هر سال یک بار قرآن را بر : ام براى این بود که پدرم فرمود گریه

 اینکهبینم مگر  کرد، اما امسال دو بار عرضه کرد و دلیلى نمى من عرضه مى

تقواى خدا : پس پیامبر به من فرمود. اجلم نزدیک شده، و من گریه کردم

پیشه کن و صبر در مفارقت از من داشته باش، همانا من بهترین گذشتگان 

اى فاطمه آیا راضى نیستى که بوده باشى سرور زنلان   :هستم، بعد فرمود

 . پس من خندیدم! جهانیان، یا سرور زنان این امت

 پاره تن رسول خدا  فاطمه زهرا

فاطمة بضلعة منلى   :اللِه اال و عن عائشة رفعته َّلى رسول":قندوز  حنفی گوید

  1."فمن آذاها فقد آذانى

ى تن من است، هرکس  فاطمه پاره :از عایشه است که رسول خدا فرمود

 .او را ذیت کند، پس به تحقیق مرا اذیت کرده است
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 « حوراء انسیه»فاطمه زهرا 

اللِه ما للك؟ َّذا للاءت    یا رسول: الت: عن عائشة، االت":  گویدخطیب بغداد

نع  : فاطمة ابلتها حتى تجع  لسانك فى فیها کله، کأنك ترید أن تلعقها عسم؟ اال

یا عائشة، طنى لما أسرى بى َّلى السماء أرخلنى لبرئی  الجنة، فناولنى منها تفاحلة  

خدیجة، ففاطمة من تلك النطفة و فأکلتها فصارت نطفة فى صلبى فلما نزلت وااعت 

  1."هى حوراء َّنسیة، کلما َّکتقت َّلى الجنة ابلتها

شما را چه شده ! اى رسول خدا: گفتم :گوید از عایشه نق  است که مى... 

بوسلید و حتلى زبانتلان را در     آید او را ملى  است؟ هنگامى که فاطمه مى

پیلامبر   ؟.ورانیلد خواهید عس  به او بخ گذارید، مث  اینکه مى دهانش مى

چون من به معراج رفتم، جبرئی  ملرا  ! همین طور است عایشه: فرمودند

وارد بهشت کرد، پس به من سیبى از سیبهاى بهشت خوراند و آن سیب در 

صلب من نطفه شد، چون از آسمان نزول کردم با خدیجه همبستر شلدم،  

پس هرگاه  گونه، اى است انسان پس فاطمه از همان نطفه است و او حوریه

 . بوسم شوم او را مى مشتاق بهشت مى

 ! بیند فاطمه در بین زنان مسلمان بیشترین مصیبت را مى

َّن لبرئی  أخبرنى أنه لیس  :اللِه اال لفاطمة عن عائشة، أن رسول":ابن حجر گوید

  2."امرأة من نساء المسلمین أعَ  رزیة منك فم تکونى أرنى امرأة منهن صبرا
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جبرئی  به من خبر : مودررسول خدا به فاطمه ف :است که  از عایشه نق 

بیند، پس از  ى تو مصیبت نمى کس از زنان مسلمان به اندازه  داد که هیچ

 . آنان کم صبرتر مباش

 بزرگ زنان اه  بهشت 

آیا چیزى را که از پیامبر شنیدم، : عایشه به فاطمه گفت: ابن صباغ گوید

سروران زنهاى بهشت چهار تن  :فرمود ىکند تو را پیامبر م خوشحال نمى

 و خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد، مریم دختر عمران: باشند مى

  1.آسیه دختر مزاحم و همسر فرعون

َِّنِمَا ی رِید  اللِه  لای ذْهابَ عَنْکُ   الرِّلْسَ ":وقتی آیه شریفه نازل شد:گوید عایشه می

  2."تَطْهِیرًا أَهْ َ الْبَیْتا وَ ی طَهِّرَکُ ْ

رسول اکرم، علی و فاطمه و حسن و حسین را زیر عبا  یمانی قرار داد و 

 3."هؤالء اه  بیتی":فرمود

 

 صداقت فاطمه زهرا 

ما رأیت أحدا اط أصدق ملن فاطملة ْیلر    : االت عائشة":ابویعلی موصلی گوید

  4."ذباللِه سلها فذنها ال تک یا رسول: ء، فقالت أبیها، و کان بینهما کیى
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 . تر از فاطمه ندیدم بجز پدرش هرگز کسى را صادق :عایشه گفت... 

اى  :پس عایشه گفلت . اى واقع شده بود مسأله و بین آن عایشه و فاطمه

 . گوید از او بپرس، پس به درستى که او دروغ نمى! رسول خدا

 شباهت حضرت زهرا با پیامبر 

ما رأیت أحدا کان أکبه کمملا و  : لتالمؤمنین أنها اا عن عائشة أم":عبدالبر گوید

اللِه من فاطمة و کانت َّذا رخلت علیه اام َّلیها فقبلها و رحب بها کما  حدیثنا برسول

  1."کانت تصنع هى به

تر به رسول  از نظر گفتار و سخن احدى را شبیه: المؤمنین گفت عایشه ام

شد، پیامبر  خدا از فاطمه ندیدم، هنگامى که فاطمه بر رسول خدا وارد مى

گفلت،   آملد ملى   بوسید و به او خوش شد و او را مى پیش پاى او بلند مى

کلرد،   شد او نیز چنان ملى  بر فاطمه وارد مى آنچنان که هنگامى که پیامبر

آملد   بوسلید و بله او خلوش    کرد او را ملى  یعنى پیش پاى پیامبر قیام مى

 . گفت مى

 حدیث کساء 

طاللب،   عائشة عن أمیرالمؤمنین على بن أبىو سئلت : ای ":مسلم و بیهقی گوید

اللِه  اللِه لقد رأیت رسول و ما عسیت أن أاول فیه و هو أحب الناس َّلى رسول: فقالت

هؤالء أه  بیتى، أللهل   : اد لمع کملته على على و فاطمة والحسن والحسین و اال
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ا نارملة، و  أنل : فکیف سرت ألیه االت: ای  لها. أذهب عنه  الرلس و طهره  تطهیرا

  1."کان ذلك ادرا مقدورا

خطلا   :گفلت . ى امیرالمؤمنین على پرسیدند گفته شد، از عایشه درباره... 

به . ى او بگویم، او محبوبترین مردم به رسول خدا بود کنم اگر درباره نمى

تحقیق دیدم، پیامبر رداى خودش را بر على و فاطمه و حسن  و حسین 

بیت منند، خدایا از آنان رجس و پلیدى را  اه اینان  :کشیده بود و فرمود

پس چرا : دور گردان و آنان را پاکیزه گردان، پاکیزه کردنى، بهاو گفته شد

 علیه او قیام کردى؟ 

 . از پیش مقدر شده بود «لنگ لم »من پشیمانم و آن حادثه : گفت

 ! بوسد بوید و مى پیامبر فاطمه را مى

َّذا ادم من سفر اب  نحر فاطمة و : کان النبى: عن عائشة االت":متقی هند  گوید

   2."منها أک  رائحة الجنة: اال

گشت، گودى  هنگامى که پیامبر از سفر بازمى: از عایشه نق  شده که گفت

از او بوى بهشت را استشلمام  : فرمود بوسید و مى زیر گلوى فاطمه را مى

 . کنم مى

یا : اب  یوما نحر فاطمة، فقلتو عن عائشة أن النبى ":در حدیث دیگر می گوید

یا عائشة َّنى َّذا َّکتقت َّلى الجنلة ابللت نحلر    : اللِه فعلت کیئا ل  تفعله فقال رسول

  1."فاطمة
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 .روزى رسول خدا گودى گلوى فاطمه را بوسید :از عایشه روایت شده که

. عملى انجام دادى که قب  ازآن انجام نداده بلودى ! اى رسول خدا :گفتم

شلدم، گلودى    هنگامى که به بهشت مشتاق ملى ! اى عایشه :ودپیامبر فرم

 . بوسم گلوى فاطمه را مى
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 مرگ عایشه

 :آمده است« الصراط المستقی »کتاب  در

روى منبر نشسته بود و مى خواست براى پسرش یزید بیعت بگیرد  معاویه

 آیا سه خلیفه بیش از تو براى پسرانشان بیعت گرفتند؟: ولى عایشه گفت

 .هن: گفت

پس تو به کدام یک از آنها اقتدا مى کنلى؟ معاویله از ایلن    : گفت عایشه

سخن شرمسار شد و چاهى بر سر راه عایشه حفر کرد و عایشله در آن  

 1.افتاد و مرد

پس از این که عایشه بر علیه امویان قیام کرد معاویه دستور قت  عایشه و 

 2.برادرش را داد

حفر کرد و آن را از دیده افراد پنهان معاویه برا  ترور عایشه نیز چاهی 

 3.کرد و عایشه در چاه افتاد مرد

  4.عایشه و عبدالرحمان در یک سال مردند: ابن کثیر گوید

 دفن شبانه عایشه 

عایشه را بدون هیچ گونه مراسم تشیع جنازه و گردهمایی اسالمی، شبانه 

      5.هم چون پدرش ابوبکر به خاك سپرد شد
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برا  خاندان ابوبکر بوده که بزرگانشان را بلدون تشلیع   این یک فاجعه 

جنازه و بدون گردهمایی اسالمی بلکه شبانه به خاك سپردند  زیرا ابوکر و 

  1.عایشه را شبانه دفن کردند و عبداهلل بن ابوبکر را زنده به گور کردند

و بدن مطهر محمد بن ابوبکر را در شکم االغ مرده ا  گذاشتند و به آتش 

 2.ندندکشا

 منع معاویه از گریه کردن برای عایشه 

هجر  و  ۱۵عایشه در زمان پادشاهی معاویه در سال : ابن خلکان گوید

پس از مرگ عایشه، پسر عمر . سالگی مرد و در بقیع دفن شد ۷۶در سن 

بر او گریست و این خبر به معاویه که هنوز در مدینله بلود رسلید و بله     

ا  مردن یک پیرزن گریه می کنلی؟ عبلداهلل   آیا بر: عبداهلل بن عمر گفت

تمام فرزندان ام المومنین برا  او می گریند  البته کسی که فرزند او : گفت

    3.نمی گیرد« یعنی مومن نباکد»نباشد

رمضان از دنیا رفلت و نیلز    17شنبه  هجر  شب سه 58در سال  عایشه

 4.دفون شدهجر  از دنیا رفته است و در بقیع م 71گفته شد، در سال 

  5.به خاك سپرده شد عینماز خواند و در قبرستان بق بر عایشه رهیابوهر

                                                 
 ۵۰۷ص ۵المستدر  حاک  ج - 1

 مختصر تاریخ مدینه رمشقی کرح حال محمد بن ابوبکر - 2

  ۳۷ص ۵وفیات ابن خلکان ج - 3

 72ص 2ج 4314تهران انتشارات علمی فرهنگی ترلمه محمور مهدون رامغانی رالی  النبوة - 4

 94ص 9ج نطبقات الکبر - 5
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اما یک سوال اینجا پیش می آید چرا برا  ام المومنین عایشه ابلوهریره  

نماز خوانده، ابوهریره که در زمان حیات عایشه متهم به دروغ گلویی و  

     1.کذب و هذیان گویی از طرف عایشه شده بود

 عایشه در حال احتضار و قبل از احتضار آرزوهای

نق  کرده است که ابن عباس   بن سعد صاحب کتاب الطبقات الکبر محمد

و او را در آن مالقلات  . رفلت   و داریل بله د   روز شهیقب  از مرگ عا

فرزنلد  : گفلت  ریل به عبداهلل بن زب شهیپس از خروج او عا. کرد شیستا

از ملن بله    یست ندارم کسل دو چیه نکیمن ا. کرد شیعباس از من ستا

 ایل . کردنلد  یعالقمند بودم که مردم مرا فراموش مل  قدرچ. نام برد یکین

 2.ننهاده بودم  اصال به جهان پا نکهیا

بودم و  نیاز نباتات زم یاهیکاش من گ  ا: دیگو یم گرید  در جا  و

 3.از من مطرح نبود یسخن

کله عائشله بله     یامهنگ: میخوان یکتاب کهن و معتبر بالغات النساء م در

قلدر   نیل ا: به او گفتند. بود شانیسخت ناراحت و پر. حال احتضار افتاد

و مادر همه مومنلان  !!  قیچرا؟ تو فرزند ابوبکر صد یو ناراحت یشانیپر

 !یهست

                                                 
 424ص 2مدن لزاحکام لم 22ص 4تاوی  مختلف الحدیث لز 312ص  17ج رمش  خیالشامله تار - 1
رر کرح حال عائشه مسند احمد  41ص 2ج اءیاالول ةیسوره نور حل ریرر تفس 44ص 3ج نبخار حیصح 14ص 9جطبقات  - 2

 344و 271ص 4ج
  94ص 9ج طبقات 241ص 2ج یاالعمم زرکل 421ص 1اسدالغابه ج - 3
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مانده  میدر گلو یکه جنگ جم  مانند استخوان یبه راست: جواب گفت در

شمار فراملوش شلدگان    در ای. کاش قب  از آن روز مرده بودم  ا! است

 1.قرار داشتم

من پس از رسول خدا : گفت نیهنگام وفات با تحسر و تأسف چن شهیعا

 امبریزنان پ ریکه از جهان رفتم مرا با سا نکیا. به وجود آورده ام یحوادث

مقصلود عائشله از   : سدینو یدانشمند بزرگ اه  سنت م یذهب. دیدفن کن

که در بپا  یبزرگ نقشن جنگ جم  و هما, برد یکه از آن نام م  حادثه ا

 2.باشد یم, کردن آن داشته است

حازم اال االت عائشه و کانت تحدث نفسها  یاب سیا عن":حاکم نیشابور  گوید

احدثت بعلد رسلول اهلل حلدثا     یان :بکر فقالت یمع رسول اهلل و اب تهایب یان تدفن ف

 3". ....عیمع ازواله فدفنت بالبق یارفنون

گفت که در  یداشت و م  با خود زمزمه ا شهیعا دیگو یزم مابو حا سیق

 امبریل ملن بعلد از پ  : خانه اش همراه رسول خدا دفن شود سپس گفلت  

 عیو او را در بق دیدفن کن عیدر بق امبریزنان پ گریمرا با د دمیرا افر یحوادث

 .دفن کردند

                                                 
   9بمْات النساء ص - 1
 1ص 4جالمستدر   434و431ص 2جاعمم النبمء  ریس - 2

 1ص 4ج نیحیالصح یالمستدر  عل - 3
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 اللهمّ عجّل لولیکَ الفرج

 

 مِن هَجرِکَ یا حبیبُ قلبی قد ذابْ

 أُنظُر نَظراً إلیَّ یَابْنَ األطیاب                                          

 إن غِبتَ لِذَنبِنا فَتُبنا تُبنا

 فما لِألحباب ٰ  أو غِبتَ مِن العِدی                                 

 الجورُ فَشا علی المحبّینَ فَقُم

 1یا مُنتَقماً بِأمرِ ربِّ األرباب                                            

 

 از هجران و دوری تو ای حبیب دلم آب شد،

 .ای پسر پاکان و زاده طیبان نظری به سوی من افكن

 اگر غیبت تو بخاطر گناه ماست توبه کردیم توبه کردیم

 و اگر از دشمنان پنهانی، دوستان چه کنند

 ستم بر محبان تو فراگیر شد پس به پا خیز 

  .   یز ای منتقم به امر خدا و به اذن رب االرباببه پا خ
                                                 

 241ص 4مکیال المکارم ج - 1
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 سخن پایانی

مقصود از این نوشته با تمام احترامی که به مقدسات همه 

چهره واقعی عایشه از مذاهب اه  سنت داریم نشان دادن 

اه  سنت است تا بدین طریق راه را برا  کتب معتبره 

از  آزاد اندیشان هموار کرده تا خود بتوانند صواب را

ناصواب تشخیص بدهند و در همین جا از مکتب حقه 

تشیع عذر خواهی می کنیم که چنین مطالب توهین آمیز  

 .را نسبت به  پیامبر از کتب اه  سنت بیان نمودیم 

 

مپناهندگان درگاه آستان علی ابن موسی الرضا   علیه السال

 مهدی مافی نژاد –مرتضی و محمد امینی 
 

 

 یقوَ مِنَ اهلل التّوف

 وَالسَّالمُ عَلی عِبادِ اهللِ الصّالِحین
 


