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 مقدمه

 زاوار پروردگار عالمیان است. ثنا تنھا سو  تعریف
یاران و  خاندانو  بر فرزندانو  آور رسالت آسمانی توحید درود بر پیامو  سالم و

 شکوه تا روز رستاخیز بادا. و  راستین آن مقام با عظمت
بسی جای تأسف است که پس از نزدیک به چھارده قرن ھنوز کتاب مستقلی از 

تحریر در نیامده تا او را آنچنان که بود به تصویر  زندگی این بانوی بزرگ اسالم به رشته
 ،ی است که در تاریخ فکرییھا ین شخصیتتر از بزرگ لکه عائشه کشد در حالی

آثار بزرگی که بر جای نھاده تا کنون ره و  درخشد می علمی صدر اسالم نامشو  سیاسی
 . است روز قیامتامت ما تا و  نمونه ساز برای ملتو  الگوو گشای سالکان درب ھدایت 

ینی که این انسان ما نیز با نگاشتن این کتاب سعی داریم که جزئی ھر چند ناچیز از َد 
زندگی ۀ دربارکه آنچه  تمام ،بریم می چرا که گمان ،بزرگ برگردن ما دارد را ادا کنیم

 ی با شکوه را در ھمهو  ایشان به رشته تحریر درآمده نتوانسته این زندگی پرتالش
در یافتیم که احاطه کامل به این زندگی و  ادبیش در برگیردو  سیاسیو  علمیای ھ زمین

دریغ  بیھای  زحمتو  تالشۀ پژوھشی جدید که ثمرو  با عظمت نیاز به کتابی مستقل
 نیاز دارد. ،یکسونگری باشدو  تعصبۀ بیداری بدور از دیدھای  شبو  روزھای صبر

اھده کردیم که بیشتر نویسندگان به پیشین مشھای  ب بررسی کتاو  با مراجعه
بارور و  بررسی علمی و از پژوھشو سنده کرده ی با کنایهالفاظی و  گذرا یا اشاره

  .اند خالی کرده شانهکردن موضوع 
بررسی خویش را در کتابی زیبا و  سال تحقیق ٣٠تالش و  سعید افغانی ثمره استاد
زند عرضه داشتند، اما کتاب با  می رقمسیاسی زندگی این بانوی بزرگ را ھای   که جنبه

 ی لغزندهھا کنایهو  ظالمانهھای   متھعلمیش شامل برخی از تو  وجود ھمه جوانب زیبا
ھای  روایتو  ھای ادبی تأثیر پذیری این استاد بزرگ از حکایتۀ تیزی است که نشانو 

را  ھا آن متنو  تحقیق سندو  تاریخی نادرستی است که ایشان به خود زحمت مراجعه
ھرگز سعی در و  شوند ھرگز می بریم که اگر این زحمت را متحمل می گمانو  ،اند نداده

 رفتند.   نمی ھایی فرو باتالق چنین لغزش
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صدیقه (سرشناس مصری کتابی با عنوان و  مشھور ۀاستاد محمود العقاد نویسند
بزرگی این و  ی عظمتھا که بارزترین جلوه اند رشته تحریر درآوردهه ب) دخت صدیق

بررسی برخی از و  عقاد نیز چون افغانی در تحلیل ،کشد می بانوی بزرگ را به تصویر
  .شده است اشتباھاتو  سوء تفاھماتھمان حوادث دچار 

 این زیرا که مدثین بزرگوار بنگاریم قوانین علمیو  طبق معیارھا تاریخ خود راباید ما 
پس در این کتاب تالش باشد.  خیتاریق یرین راه دسترسی به حقابھت شیوه علمی

کردم که شیوۀ علمی بسیار دقیِق محدثین را که بر مبنای نقد سند و متن روایت است 
  ضمن سایر قواعد علم اصول حدیث رعایت کنم.

به  لعائشهمسند ھای  بررسی روایتو  کاریم مسئولیت تحقیقۀ در ضمن برنام
نظیری از  بی و که اطالعات کافی مدمن واگذار شده بود که پس از مدت زمانی دی

که خود جزئی است بسیار ام  بدست آورده بانوی نمونه و الگواین زندگانی و شخصیت 
 آزادهھای  که نه تنھا مسلمانان بلکه ھمه انسان جمھم از زندگی پیامبر اکرم 

 رو بر آن شد که خویش سازند از اینھای  اندرز گوشو  پندۀ را گوشوار بایستی آن می
ۀ این میوو  بشکنمرا رونق  بیھای  دربند ورقھای  اسارت از گردن این سخن رزنجی

تالش بود را بین دو جلد کتابی نھاده به و  زحمتھا  که خود اثر سال  ارزنده
مشتاقان تقدیم دارم تا حقیقت این شخصیت بزرگ را آنچنان که بود و  پژوھشگران

 دریابند.
، شروع به یم در مورد زندگی این بانوی بزرگھا سیبررو  شپس از پایان یافتن کنکا

بدینصورت کتاب پرده از زندگی این شخصیت بزرگ و  موضوعات کتاب نمودم ترتیب
 گان آشکارا نمایان گردد.تا خورشید تابان حقائق برای ھم برکشید

جھاد و  زندگیو  مفھومی نداردو  معنی ج بدور از پیامبر لاز آنجا که عائشه  و
کتاب را به سه بخش مھم  جرسول خدا ۀ ش در مدرسمیتعلو  بود از تربیتای  او ثمره

  :تقسیم بندی کردم که عبارتند از
 کشد. می که عائشه قبل از خانه رسالت را به تصویر بخش اول -١

 شود. می با عائشه در زیر سایه سقف نبوت ھمگام بخش دوم -٢
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ھمگام بودن در و  ، زندگی بانوی دانشمند را پس از فراغ یاربخش سوم -٣

به  جنان رسول اکرم شیدر مجلس شورای جانو  علمیو  ی سیاسیھا صحنه

 کشد.  می تصویر

 صفات برگزیده این شخصیت را مورد بحثو  : در این بخش معالمبخش چھارم -٤
گر  یش جلوهپادبی او را بیش از و  ی علمیھا جنبهو بررسی قرار دادم و 

  .ساختم
بانوی بزرگ در راه ھای  کوششو  حقوق زن بیان مختلف کتاب ھرگزھای  بخشدر 

خواننده خود و  ،ام از یاد نبردهجاھلی ۀ جور جامع ستم وو  برطرف ساختن ظلم
در این راستا ایفا  لکه عائشهای  ارزندهو  شاھدی خواھد بود از نقش بسیار بزرگ

شده یکباره تاریکی جھالت رھا و  ظلمتی  نمودند که باعث شد زن مظلوم از زیر تازیانه
واالی انسانی دست ھای  ارزشو  بلندو  رفیعھای  در زیر چتر رحمت دین خدا به مقام

 یابد. 
عادالنه و  حقوق انسانیۀ عزت از ھمو  خواھد در سایه شرف می امروز پس اگر زِن 

ھم صدا بودن با عائشه بزرگ است که و  گیرد تنھا راھش ھمان ھمگامی خویش بھره
 ج شکوه رسالت محمدو  زن فداکاری است که از دانشگاه عظمتۀ اسوو  خود نمونه

 فارغ التحصیل شده است. 
است که خداوند متعال بر من منت نھاد تا توانستم ام  خوشبختیو  بسی مایه سعادت

تا نامگذاری شده بود، زن که به سال جھانی منتشر سازم  یاین تالش ناچیزم را در سال
دریابند که و  گر شوند مسلمان را با دیده خویش نظارهاالی زن و قامم ،مردمان گیتی

رھا ساخته ھا  شھوتو ھا  درایت خاصی زن را از منجالب پستیو  چگونه اسالم با زیرکی
دروغین سوق ھای  برقو  ساختار انسانیت بدور از زرقو  ی بشریتواال به سوی مراتب

 داده است. 
حقیقتی است که و  مسلمانآینه ایست روشنگر از زندگی زن  لزندگی عائشه

یعنی  لعائشه .دھد می تجلی جفرامین پیامبر اکرم و  زن را در زیر سایه قرآن
 .قرآن از زن مسلمانۀ تصویر زند

ھای  زنان مسلمان را به سوی واقعیتو  مردان ۀتمنا دارم که دید از خداوند متعال
و ۀ وظیفو  جایگاهو  حقیقت خویش را در زندگی دریابندو  بگشاید تا ھر کدام موقعیت
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 دل پذیرفته بهو  فرامین خداوند را با جانو  مسئولیت طبیعی خود را بر دوش گرفته،
 پرده عمل بپوشانند.  ھا آن

 بندگی است...و  سپاس از آن اوست، اویی که تنھا سزاوار پرستشو  حمد
 فقیر دربار الھیۀ بند

 عبدالحمید طھماز
 ق ه١٣٩٥/جمادی االول/ ١٠

 وریهس -ة حما
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 اول: فصل
 ایمان و  دقدر خانه ص لعائشه

 شهرتو  اسم
عائشه  .خواندند می ردم او رامنام  ه اینبو  مشھور بود »عائشه«ایشان به نام 

دوستی ایشان را و  نیز از روی محبت ج، رسول خدا است زندگیو  از عیشبرگرفته 
 زدند.  می صدا ١»عائش«

من ه ب ج : که رسول خداآمده است لروایت از عائشهه لبخاری بدر صحیح ا
 »....گوید می تو سالم های عائش، این جبرئیل است که ب«رمودند: ف

ای «او را مخاطب قرار داده فرمودند:  جدر شمایل ترمذی آمده است که پیامبر 
 صدا »یا دخت ابوبکر ،ای دخت صدیق«را به  ایشانھا  بیشتر وقتو  ٢»موفقه

 .٣زدند می
قبی اختیار فرمایند، ایشان لو  حضرت عائشه از رسول خدا خواستند برایشان کنیه

عبدالله پسر اسماء (عبدالله بن زبیر) اش  کنیه از خواھر زاده انتخابنیز او را به 
 .٤زند می نیز صدا »ام عبدالله«راھنمائی نمودند از اینرو بود که عائشه را 

را به  ایشان جدر سنن نسائی دو روایت آمده که اشاره دارند به اینکه رسول پاک 
 .٥دادند می نیز لقب »حمیرا«

نیمی از دین خویش را از حمیرا «بر حدیث  قھاء و علمای اصول فقهف زبسیاری ا
 محققانی چون امام ابن کثیر در اینو  ورزند در حالیکه پژوھشگران می تکیه »بیاموزید

                                           

 کند. (المعجم الوسیط) : کسی را گویند که زیبای و شادکامی زندگی میالعائش -١

: برگرفته شده است از توفیق بخشیدن، یعنی ای کسیکه خداوند به تو توفیق انجام کارھای موفقه -٢
 نیک و شایسته داده است. 

 السمط الثمین. -٣

 ن ماجه و أبوداود.اب -٤

 نگا: السمط الثمین. -٥
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 ھیچو  اساسی نداشتهو  این حدیث ھیچ اصل« :گویند می یی دیگر دارند، ایشانأباره ر
ز من او  شود. نمی ثوابت اسالم بدان وابستگی نداشته با آن ثابتو  لیک از اصو

این حدیث پرسیدم ایشان فرمودند که این حدیث ۀ باراستادمان ابوالحجاج مزی نیز در
  .١»اساسی نیستو  را ھیچ پایه

گویند که  می گراید می در زبان عرب به سفید پوستی که به سرخی »حمراء«و 
شود، امام ذھبی در  می تر یافت کم اند ان عربستان که بیشتر سبزهمعموًال در بین ساکن

لطافت پوستش که به و ی یایشان را بخاطر زیبا جحضرت پیامبر  :گویند که می باره این
 .٣زدند می نیز صدا ٢ید حمیرایگرا می سرخی

 نسب
: أبوبکر ،ججانشین رسول اکرم و  خلیفهصدیق اکبر أم المؤمنین عائشه دختر 

فرزند أبی قحافه، عثمان بن عامر، بن عمرو، بن کعب، بن سعد، بن تیم، بن  للهعبدا
 .٤لوی، قرشی، تیمی مکی نبوی ھستندمره، بن کعب، بن 

، ھمنظر اندالله بود  ایشان که عبد تاریخ شناسان در نام پدرو  دانشمندان اکثریت
 ایشان را جاکرم  ، رسولپس از اسالم بود و »عبدالکعبه«البته نامش قبل از اسالم 

 نام نھادند.  »عبدالله«
و  گوید که تقریبًا ھمه روایات در این نقطه که نام ابوبکر، عبدالله می ابن عساکر

 .٦وده اتفاق نظر دارندب ٥لقبش عتیق

                                           

 .٤/٩٢البدایة والنھایة  -١

 سیر اعالم النبالء. -٢

حمیراء: تصغیر حمراء است و حمراء مؤنث احمر یعنی قرمز و سرخ است و حمیرا لقب حضرت  -٣

از روی دوستی و محبت و عشق عالقۀ بسیاری که به ایشان داشتند  ج عائشه بود که پیامبر خدا
 زدند.  را بدین نام حمیراء یا سرخ روی صدا می او

 سیر اعالم النبالء.  -٤

 عتیق یعنی آزاده مرد.  -٥

 ابوبکر طنطاوی.  -٦



 أم المؤمنین عائشه بانوی دانشمند اسالم     ٨

 

است که روزی ابوبکر صدیق به محضر  روایت کرده لامام ترمذی از عائشه

 « :ندبه ایشان فرمود ج، رسول اکرم فرما شدتشریف  جمبارک پیامبر 
َ
 اهللاِ  ُق يْ تِ عَ  نَت أ

ابوبکر، .» یھست جھنم خدا) از آتش  ۀآزاده شد ۀ الله (بنده قیتو، عت: «یعنی »ارِ انلَّ  نَ مِ 
 لقب یافتند. شده)آزاد(به عتیق پس از آن 

به شتر جوان نیز بود ـ  آالیش بی و یعنی جوانی پاک »بکر«و  ر بودابوبکایشان ۀ کنی
 ایشان را بدین کنیه نیز صدا جدر روایات ثابت است که پیامبر اکرم و  ـ دگوین می بکر
ایشان از و  از زمان جاھلیت قبل از اسالم به صدیق، راستگو، نیز مشھور بودو  ند.دز می

 .عھده داشته آمد که مسئولیت پرداخت خونبھا را ب می قریش بشمار سران ۀجمل
بایستی ابوبکر آنرا  می ،گرفت می ریش تعلقبه قای  دیهو  یعنی اگر چنانچه خونبھا

اما اگر کسی غیر از  .به پرداخت دیه بود ظفبا اعالم ابوبکر قریش موو  تصدیق کند،
 . پذیرفت نمیکرد قریش در مقابلش ھیچ مسئولیتی را  می ابوبکر تعھد به پرداخت دیه

ه شبی که آن بدان سبب بود کو  پس از اسالم نیز بدین صفت ـ صدیق ـ مشھور شد
به درگاه خداوندی حاضر شدند، بسیاری  جپیامبر اکرم و  معراج روی دادو  اسرا ۀحادث

از مردم این خبر را تکذیب نموده از اسالم برگشتند، برخی نیز پیش ابوبکر رفته 
 چهای  شنیده ؟ای خواستند در ایمانش رخنه اندازند، بدو گفتند: آیا رفیقت را دیده

 گوید؟ می
 بازگشته؟!و  ه به بیت المقدس رفتهبش ند که یکک می ادعا

 ؟ اید ابوبکر گفت: از زبان خودش شنیده
 .آری :گفتند

 . اند سوگند که راست گفته به خداچنین فرموده باشند  ج : اگر رسول خداوی گفت
توانی حرفش را باور کنی که دیشب به بیت المقدس  می زده گفتند: آیا تو حیرت

 خورشید دوباره بازگشته است؟!قبل از طلوع و  رفته
ام، مگر  تصدیق نمودهاز این  تر اموری مھمو را در من ا ،: آریگفتبه آرامی  ابوبکر

من او و  کند می کالم خداوند را بر من تالوتو  شام اخبار آسمانیو  نه اینست که صبح
ت سپس شتابان خدم معراجش را انکار کنم...و  کنم؟ پس چگونه اسراء می را تصدیق

معراج بر آن مھر و  اسرا ۀجویای حقیقت شد، پس از شنیدن قصو  رسید ج رسول خدا
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 ج گواھی داد. پیامبر خداو  شھادت جی پیامبر اکرم واال تصدیق نھاده به درستی رسالت
 .١»بسیار راستگو ھستی ،تو صدیق ،ای ابوبکر« :نیز بدیشان فرمودند که

آمده است که  جرسول اکرم  زارخدمتگدر صحیح بخاری روایت انس بن مالک 
عثمان باالی کوه احد رفته بودند، و  عمرو  ھمراھی ابوبکره ب ج روزی رسول خدا

 :کوه کوبیده فرمودند نیز پایشان را محکم بر جناگھان کوه به لرزه آمد، پیامبر اکرم 
 .»....دو شھیدو  صدیقیو  آرام گیر که بر سر تو پیامبری است ،ای احد«

 لمؤمنینمادر أم ا
اسم ایشان اختالف نظر دارند، مورد اسم مادرش أم رومان بود، البته مؤرخین در 

برخی نیز او را دعد دختر عامر بن عویمر بن و  برخی اسمش را زینب ذکر نموده
 .٢اند عبدالشمس معرفی کرده

در  لاول ظھور اسالم به ایمان مشرف شد، حضرت عائشهھای  أم رومان در سال
. مادر »اند مادرم مسلمان بودهو  از روزی که بیاد دارم پدر« :فرمایند یم این مورد

مدینه ھجرت نموده در آنجا ه ب سپس آن که شوھرش ابوبکر صدیق  لعائشه
 اقامت ورزیدند به ایشان پیوست. 

در سال ششم  جدر روایتی از ابن سعد آمده که ام رومان در حیات پیامبر اکرم 
از و  بر قبرستان حاضر شد جحضرت پیامبر و  ود گفتندھجری دنیای فانی را بدر

 خداوند متعال بر ایشان آمرزش خواستند. 
کند، چرا  می صغیرش تکذیبو  صحت این روایت را سخن بخاری در تاریخ اوسط

 اند که بخاری نام ایشان را در لیست کسانی که در خالفت حضرت عثمان وفات کرده
 .٣آورده است

بررسی و  من پس از بحث« :به این نقطه اشاره نموده که باریفتح الابن حجر در 
 .٤»روایت بخاری درست است کهام  ه بدین نتیجه رسیدهواردھای  در روایت

                                           

 ابوبکر طنطاوی.  -١

 ابوبکر طنطاوی. -٢

 ابوبکر طنطاوی. -٣

 .٧/٣٣٧فتح الباری  -٤
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 خواهرانش
دختر عبدالعزی  »قتله«پیش از اسالم دختری بنام  س حضرت ابوبکر صدیق

زن شک  قریشی عامری را به عقد خویش در آورد که مؤرخین در مورد اسالم این
 دختری بنام أسماء بود. و  این ازدواج پسری بنام عبداللهۀ دارند، ثمر

از  ،که به اسالم و ھجرتش اشاره شد ان را نیز به ھمسری پذیرفته بودابوبکر أم روم
 . متولد شدعائشه و  عبدالرحمنوی 

را خواستگاری کردند که ایشان پسرش  میسپس از اسالم ابوبکر أسماء دختر ع
زنی ه دختر خارجه را ب »حبیبه«چندی بعد و  را بدنیا آوردند »بکر بن ابی محمد«

 .١دشمتولد ض »ام کلثوم«پس از وفات ابوبکر  این زناز پذیرفتند که 

 جهادو  هجرتۀ خانواد
ی ھا افرادش در ھمان لحظهۀ ھم ،در آن پرورش یافت لکانون گرمی که عائشه

بجز عبدالرحمن  ،ھجرت نیز نایل شدند به شرفشان  ۀ ھمو  یدندواول به اسالم گر
  .که اسالمش تأخیر افتادبرادر عائشه 

در روز  .مسلمانان جنگید علیهاحد در صف مشرکان و  ی بدرھا زوهغعبدالرحمن در 
 خاست،مبارزه بر(ابوبکر) برای را به مبارزه طلبید که پدرش  یمسلمانو پیش آمده  بدر

در  .»سازمابوبکر مرا از وجودت محروم « :مودندبدو اجازه نداده فر ج اما رسول خدا
ایشان به اسالم و  عبدالرحمن را با نور ایمان آالیش دادۀ خداوند سین ،صلح حدیبیه

 گرویدند. 
 سپر مھر صدیق اکبرۀ که چون خانواد درا سراغ ندارای  تاریخ اسالم ھیچ خانواده

ده شد ھمان ااین خانوۀ بندر که زیفخو  شرفترین  به اسالم خدمت کرده باشند. بزرگ
که ھمه اعضای خانواده  ،از مکه به مدینه بود جخدمتشان در ھجرت پیامبر اکرم 

ترین  ھجرت که بزرگو  دل خریدندو  را با جان مشکالت آنو ھا  سختی دوش ھمادوش
 ،بزرگی آنو  بشریت بود، که بعدھا مسلمانان با توجه به اھمیتو  تحول در تاریخ اسالم

 را رقم زدند.  ،مبدأ تاریخ اسالم شمردندو  آغازرا  آن

                                           

 ابوبکر، طنطاوی. -١
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حتی وفات آن و  روز بعثت جیاران رسول خدا  :د کهفرمای می سھل بن سعد
 .١کردندن حیاتی تلقیو  شان به مدینه مھمیی روز تشریف فرما ۀضرت را به اندازح

سالروز ھجرتشان به  جیاران رسول خدا  :د کهفرمای می سحضرت عمر فاروق
باطل و  حق میان را مبدأ تاریخ قرار دادند که چرا ھجرت ایشان رمز جدائیمدینه 

 .٢بود
ھجرت نقش بسیار ۀ چه مرد، در صحنو  چه زن با ایمان،ۀ تمامی افراد این خانواد

و  ثبات خویش چرخ ھجرت را بسوی موفقیتو  مردانگیو  با جھادو  بزرگی ایفا نمودند
 به مدینه تشریف فرما شدند.  ج مبر اکرمپیروزی به جلو راندند تا اینکه پیا

بخاری ـ  نقل ازبه  ـ مادرمان به روایت ،ھجرتۀ از قص بخشیبه  که حال شایسته است
ھجرت ۀ نقشی که در طرح ریزی نقشو  عظمت این خانوادهو  تا بزرگی دقت نماییم

 :ایفا کردند بر ما روشن شود
به او گفت:  ج آماده ساخت. رسول اللهنیز خود را برای ھجرت به مدینه،  سابوبکر«... 

ابوبکر گفت: پدرم فدایت باد. ». کمی صبر کن. امیدوارم به من نیز اجازه ھجرت بدھند«
را  جبخاطر اینکه رسول خدا  س پس ابوبکر». بلی«آیا چنین امیدی وجود دارد؟ فرمود: 

برگ درخت  مدت چھار ماه باه ھمراھی کند، از ھجرت خودداری نمود. و دو شتر را ب
 تغذیه کرد. مغیالن، 

روزی، ھنگام ظھر در خانه پدرم؛ ابوبکر، نشسته بودیم که شخصی به او گفت: این، 

است که سر و رویش را پوشانده است و بر خالف عادت گذشته، در این  جرسول خدا 
در  آمده است. ابوبکر گفت: پدر و مادرم، فدایش باد. سوگند به خدا، کار مھمی او را ساعت،

 این ساعت به اینجا آورده است.

آمد و اجازه ورود خواست. به او اجازه دادند. وارد خانه شد و  جھرحال، رسول الله ه ب
ابوبکر گفت: ای رسول خدا! پدرم فدایت باد. ». اطرافیانت را بیرون کن«به ابوبکر گفت: 

». رسیده استبه من اجازه خروج (ھجرت) «فرمود:  جاینھا، اھل تو ھستند. آنحضرت 

فرمود:  جتوانم ھمراه تو باشم؟ آنحضرت  گفت: ای رسول خدا! پدرم فدایت باد. آیا می

                                           

 صحیح البخاری. -١

 .٧/٢٠٩فتح الباری -٢
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 جگفت: ای رسول خدا! پدرم فدایت باد. یکی از این دو شتر را بردار. رسول اکرم ». بلی«
 ».را در قبال پول، برمی دارم فقط آن«فرمود: 

ی آنان، غذایی در یک سفره چرمی، تدارک ما آن دو شتر را به سرعت، آماده کردیم و برا
ای پاره کرد و دھانه سفره را با آن  دیدیم. آنگاه، اسماء دختر ابوبکر، از کمر بندش، قطعه

 گویند. بست. بدین جھت، او را ذات النطاقین می
و ابوبکر به غاری که در کوه ثور، قرار دارد، رفتند و سه شب در  جآنگاه، رسول الله 

دند. و عبد الله بن ابی بکر نیز که جوانی ھوشیار و زیرک بود، شبھا را با آنان آنجا مخفی ش
کرد و طوری صبح زود، به مکه نزد قریش  گذارند. و ھنگام سحر از آنجا حرکت می می
 آمد که گویا شب را آنجا بوده است. می

گشت  میسپرد و در تاریکی شب، نزد آنان باز  ھای قریش را بخاطر می او تمامی توطئه
 ساخت. را با خبر می ھا آن و

شیرِده را در آن ؛ گوسفندان ساز طرفی دیگر، عامر بن فھیره؛ غالم آزاد شده ابوبکر 
برد و اینگونه  را نزد آنان می ھا آن گذشت، و ھنگامی که پاسی از شب می چرانید حوالی می

زد و  ریکی، بانگ میکردند. سپس در تا آنان شب را با نوشیدن شیر تازه و داغ، سپری می

 .)١(....»راند. و ھر سه شب، چنین کرد گوسفندان را از آنجا می
 کند: می ابن اسحاق ـ قصه را چنین تعریف نقِل ه أسماء دختر ابوبکر ـ ب

ھمراھی خویش انتخاب فرمودند، ه عازم ھجرت شده ابوبکر را نیز ب جپیامبر خدا «
شش ھزار درھم بود را نیز با خود گرفت تا  یاو  ش که بیش از پنجا اییدارۀ ابوبکر ھم

ود صرف مخارج سفرشان کند، پدربزرگم ـ أبوقحافه ـ که از فرط پیری نابینا شده ب
ھایش  پولۀ آید که ابوبکر ھم می : به نظرمان آمده گفت  ۀ چون از قصه باخبر شد به خان

نه پدر جان،  :واب گفتمگی رھا نموده! من در ج چار بیو  شما را در فقرو  را با خود برده
ۀ سپس مقداری سنگ جمع کرده در صندوقچو  بابا پول زیادی ھم برای ما گذاشته

گفتم: و  رویش کشیدم. دست پیرمرد را گرفته به آنجا بردمای  پارچهو  گذاشتمھا  پول
 دست بزن تا خیالت راحت شود. او نیز دستی روی پارچ کشیدھا  به این پول ،بابا بزرگ

                                           

 ی.صحیح بخار -١
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رد که زیرش مبلغی پول است با خیال راحت گفت: پس اشکال ندارد ابوبکر گمان کو 
 برایتان مبلغی گذاشته که تا مدتی کفافتان کند. 

خواستم خیال  می گذاشته بود، فقط منندر حقیقت پدرمان ھیچ چیزی برایمان  و
 .١»پیرمرد را راحت کنم

 لعائشه تولد
دنیا گشود، ه سعادت چشم بو  تقوی، رستگاریو  زیر سقف خانه ایمان لعائشه

 ترند..    سال کوچک ٨ لایشان از حضرت فاطمه الزھراء 
مادرم و  از روزی که بیاد دارم پدر«کند:  می را چنین معرفیاش  خودش خانواده

 .٢»اند با ایمان بودهو  مسلمان
مادرش مھاجر و  زنان پیامبر پدراز ھیچ یک  لجزء عائشه«د: گوی می زرکشی

 به شمار جیاران آن حضرت و  دو از صحابهپدربزرگش ھرو  ھمچنین پدرو  نبودند
 .٣»روند می

در ھمان سن  لعائشه«: دگوی می ابوبکر بن أبی خیثمه در مورد او چنین
 .٤»قبول اسالم گشته نفر مشرف ب ١٨ش پس از ا نوجوانی
ت قول در مورد تولدشان این است که ایشان در سال ھفتم قبل از ھجرترین  راجح

 جرسول اکرم وقتی شش سال داشتم « :گوید می در این مورد خودش ،اند بدنیا آمده
 .٥»برداش  به خانهو مرا سالگی به عقد ازدواجش درآورده  ٩ درو  مرا خواستگاری کرد

در ماه شوال سال دوم ھجری پس از  جدر تاریخ آمده است که رسول خدا  و
 د بردند. خو ۀخانه بدر ایشان را بۀ بازگشت از غزو
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 روزهای کودکی
 جدر روایتی چھارم پس از بعثت پیامبر اکرم و  یا ششمو  در سال پنجم لعائشه

ین روزھای دعوت تر اول زندگانی او مصادف بود با سختھای  ، سالاند متولد شده
قرار ھا  اذیتو  آزار ،فشارھا ،ھا شکنجهترین  تاسالمی، مسلمانان در زیر یوغ سخ

 آرامش نداشت...و  لمانی امنیتھیچ مسو  داشتند
در راه به ثمر  زرگوارشیی که پدر بھا شکنجهو ھا  تصویری از رنج لعائشه

پدرم از دست « :م کردهیرسترا برای ما چنین  اندن دعوت اسالمی متحمل شده بودرس
طاقت فرسا ھای  ن عذابآبرای رھایی از و  ستم مشرکان مکه به تنگ آمده بود ظلم و

ه که رئیس قبیله قاره نَّ غَ شد، چون به منطقه برک الغماد رسید، ابن ُد  رھسپار حبشه
 مسؤلیت حمایت او را بر عھده ویو  بود پیش او آمده از او خواست تا به مکه برگردد

 !ابوبکر :گفت به ابوبکری رساند. ربدو ھیچ آزاقریش جرأت نخواھد کرد و  دگیر می
کند، چرا که کسی جرأت بیرون راندن او  ینم دیار خود را ترکو  مردی چون شما شھر

 مھر خویشاوندیشان را ھمیشه محکم برقرارو  ، شما سرپناه بینوایانید، رابطهرا ندارد
 ربرتمیھمان دوستی صفت  ،کنی می درماندگان کمکو  سازی، به مستمندان می

 و آوری، برگرد به شھر می توست، در کنار مظلوم ایستاده حقش را از چنگ ظالم بدر
کسی که به تو  ،ھستم حامی تو خواھی عبادت کن من می خدایت را آنگونه که

 .١»اھانتی روا دارد با ما طرف است!ترین  کوچک
سرگرم و بوده  در کودکی دخترکی زرنگ لآید که عائشه چنین برمیھا  از روایت

سالش ھمیشه طناب و  سالگی با دختران ھم سن ٩تا سن و  شادی بوده استو  بازی
او با دوستانش سرگرم  وقتی مراسم خواستگاریش در خانه بر پا بودو  کرده می ازیب

 کند: می بخت رفتنش را چنین تعریف ۀبه خان ی هخودش قص بازی بود،
بودم که مادرم؛ ام رومان؛ آمد و مرا صدا زد.  یاب بازنطبا دوستانم مشغول  ،یروز«

. او دستم را گرفت و مرا که نفس نفس خواھد یاز من چه م دانستم ینم ینزد او رفتم ول
. آنگاه، دیطرف گردنفس زدنم بر آرام گرفتم و ،یکنار دروازه خانه نگھداشت. اندک زدم، یم

                                           

 صحیح بخاری. -١



 ١٥  در خانه صدق و ایمان لفصل اول: عائشه 

 

جمعی از . سپس مرا به داخل خانه برد. دیسر و صورتم کشدستی بر آب برداشت و  یکم
 .١»ندو خوش آمد، گفت کیدر آنجا نشسته بودند. آنان به من تبرزنان انصار 
عالقه بسیاری به و  ھنگام ازدواج نوجوانی بیش نبود که ھنوز عشق لعائشه

دخترکان ھم و  کرد می نیز این نیاز او را درک ج سرگرمی داشت. رسول اکرمو  بازی
 سرگرم شود.  ھا آن فرستاد تا در خانه با می سالش را پیششو  سن

بودم،  ج سول خداکند: وقتی که در خانه ر می خودش چنین حکایت لعائشه
سرگرم و  فرستاد تا با ھم بازی کنیم می سالم راو  دخترکان ھم سن جپیامبر اکرم 

 .٢شویم
گذاشتند  می رزمی خود را در مسجد به نمایشھای  ه گاھی ھم که نوجوانان بازیک

شان را تماشا  بازی جداد که از پشت سر آن حضرت  می به عائشه اجازه جپیامبر اکرم 
و  ینروست که او این حاجت مبرم را در نوجوانان بخوبی درک کرده پدرانکند. از ا

 کند: می مادران را چنین سفارش
سرگرمی و  بازیۀ اجاز ھا آن بهو  پسران نوجوانتان را درک کنیدو  دختران«
در که که با دوستانش  نیز داشت یھای برای خودش اسباب بازی ل. عائشه»دھید

رسیدند دخترکان از آن  می سر ج احیانًا رسول خدا«کردند  می بازیو  شدند می خانه جمع
نیز موضوع را درک  جکشیدند. پیامبر اکرم  می خجالت کشیده از بازی دست جحضرت 

 .٣»کردیم می شروع به بازیو  شدند می دوباره جمع ھا آن شدند می کرده از خانه خارج
ھایم سرگرم بازی بودیم که  روزی من با چندتن از ھم بازی :ھمچنین آورده است که

 که در دست داری؟ ، ایشان فرمودند: عائشه این چیستتشریف آوردند جپیامبر اکرم 
  .گفتم: اسب بالدار سلیمان است

 .٤نیز خندیدند جپیامبر 
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رستگاری، و  صفا، ایمانو  صدق ،عطوفتو  روزھای شاد کودکی او در خانه مھر
 رسالت این چنین سپری شد.  ونبوت 

 پر برکتۀ خانبه 
انگیز برای ھر زنی ھمان روزی است که شاھین  یکی از بھترین روزھای خاطره

 جوان دلخواھش به خواستگاریش قدم پیشو  نشیند می ی آرزویشھا سعادت بر شانه
ھر چند شوھر بیشتر بتواند و  ماند می نھد. این روز زیبا ھمواره در قلبش زنده می

و  اھمیت ،النه سعادتش را پر بارتر کندو  درآورد عشقشو  قلبش را به تسخیر محبت
 .شود می ھمیشه چراغ راه زندگی پر سعادتشو  گردد می زیبایی این روز دو چندان

 قلبش ماالمال این عشقو  شوھر بزرگوارش را بیش از اندازه دوست داشت لعائشه
جای پیدا ھا  تواند چون رسول خدا در قلب می دوستی بود؛ البته چه کسیو  محبتو 

 ؟بخصوص در قلب پاک زن دلخواھشو  کند
ای  خاطره .روز خواستگاریش ھمواره حدیث شیرین زندگیش بودۀ ست که خاطرااین 

از  آن روز شیرین او را در پرتوی یاد .سرور کرده بودو  جودش را غرق شوقو  که سرتاسر
 .کرد! می هدیروز زیبا را برایش زندو  برد می خوشبختی فروو  شادمانی احساِس 

 حال ببین که خواستگاری چه حکایتی دارد؟
آن و  ابالغ شد جکه بوسیله وحی به پیامبر اکرم بود خطابی الھی  ،مرحله اول آن

سه شب متوالی تو را در «: اند را برای بانوی بزرگوار چنین بیان داشته حضرت نیز آن
 و کند می یچیده بمن تقدیماز ابریشم پای  تو را در پارچهای  دیدیم که فرشته می خواب

کردم  می من ھم چون نگاھی ،برگیراش  این ھمسر شماست، پرده از چھره :گوید می
اگر این خواست پروردگارم باشد حتمًا به  ،گفتم می با خود دیدم که شما ھستی. می

 .١»خواھد رسید انجام
را تصویر ایشان  ÷جبرئیل « :که  چنین آورده لترمذی از زبان حضرت عائشه

 این ھمسر شما در دنیا :فرمودند می سبز پیچیده خدمت آن حضرت آوردهای  در پارچه
 لبانوی بزرگ اسالم خدیجه کبری ،پس از وفات اولین ھمسر پیامبرو  .»آخرت استو 
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 ج عائشه به خانه رسول اکرمو  حقیقت پوشانیدۀ خداوند متعال به این ازدواج جام
 منتقل شد. 

قبل از ھجرت از این دنیای فانی رخت بربست، سه سال  لحضرت خدیجه
که را  لپس از آن بانوی اسالم عائشهو  حدود دو سال صبر نمود ج پیامبر خدا

 .١به عقد ازدواج خویش درآوردند ،ساله بود ٦دختری 
کند: چون مادر مؤمنان خدیجه کبری  می خود چنین حکایت لحضرت عائشه

یا  :رسیده به ایشان گفتند ج ضرت رسولخوله دختر حکیم به محضر ح یافت،وفات 
؟ ایشان گفتند: ھر چه کسی واج ندارید؟ حضرت فرمودند: با چهآیا قصد ازد ،رسول الله

یا با بیوه زنی. حضرت فرمودند: دختر و  خواھید با دختری می خودتان بپسندید، اگر
 بیوه کیست؟و  کیست

و  شما، نزدخلق خدا  تریِن  محبوبو  عائشه دختر عزیزترین دوست ،دختر :گفت
 در راه خدا ثابت قدمو  سوده دختر زمعه، آن زن فداکاری که به شما ایمان آورده ،بیوه

 پایدار مانده است. و 
و  گوید با خوشحالی می دویشان را در جریان امر قرار ده، خولهحضرت فرمودند: ھر

و  شما چقدر خوشبخت !به او گفتم: یا أم رومانو  یک آرزو نزد أم رومان رفتمو  ھزار
ام  د.لطف خاصی دارو  سعادتمندید، خوشابحالتان! گویی خداوند متعال به شما عنایت

تصمیم دارند عائشه را  ج رومان حیرت زده گفت: منظورت چیست؟ گفتم: پیامبر خدا
گوید وقتی  می کمی صبر کن تا ابوبکر بیاید، ببینم او چه :گفت .خواستگاری کنند
او نیز گفت: آیا ازدواج پیامبر  .کردم عرضع خواستگاری را برایش ابوبکر آمد موضو

در جواب این اشکال  ج خدا با عائشه که دختر برادر اوست درست است؟ رسول خدا
ازدواجم با و  ابوبکر دو برادر دینی ھستیم ـ نه برادر نسب ـو  فرمودند که: من

 دخترش ھیچ ممانعت شرعی ندارد. 
است. أم ان از جا برخمشادو  خوشحال ج مادگی رسول خداابوبکر در پی اعالم آ

رومان به او یادآوری کرد که مطعم بن عدی عائشه را برای پسرش خواستگاری کرده 
از او پرسید: و  نزد مطعم رفت .شکست نمی پیمانش راو  ابوبکر که ھرگز عھدو  بود

ه ابوبکر چه گفت: بو  حرف آخرتان چیست؟ مطعم روی به زنش کرد دخترمۀ دربار
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ترسم اگر پسرم با دخترت ازدواج کند او  می طعم به ابوبکر گفت:مپاسخی دادی؟ زن 
 کنی به دینت بگردد.  می را وادار

 ید؟یگو می ابوبکر گفتند: مطعم شما چه
 جالت زده گفت: راستش ھمسرم با ازدواج پسرمان با دخترتان موافق نیست. خمطعم 

است چرا که دیگر مجبور به پیمان مل از جای برخبا رضایت کاو  ابوبکر سبک بال
 بگوئید تشریف بیاورند.  ج : به رسول خدابه خوله گفتو  .شکنی نبود

ائشه را به ھمسری عو  نیز برای خواستگاری قدم پیش نھادند ج حضرت پیامبر
 .١خویش برگزیدند

 هجرت عروِس 
بوت پیوستند، اما بنا به ایشان به خاندان ن ،از عائشه جبا خواستگاری پیامبر اکرم 

قبل از ھجرت با آن  جفراوانی که پیامبر اکرم ھای  مشغولیتو  کوچکی عمر ایشان
 درگیر بودند ازدواج تا مدت زمانی تأخیر افتاد. 

و  امان مدینه روی دادو  مکه به سرزمین امناز تاریخ ساز ھجرت ۀ وقتی حادث
عائشه از جمله خاندان  ،ودنمه ھجرت ھمراه با یار غار خویش به مدین جپیامبر اکرم 

ابوبکر در ۀ خانواداعضای که تا رسیدن فرمان رسول خدا ھمراه با سایر  بود ج پیامبر
 چنین روایت شده است: لماجرای ھجرت از زبان عائشه .مکه ماند

دختران آن حضرت در مکه مانده و  به مدینه ھجرت فرمودند، ما ج پیامبر خدا«
 ٢ھمراه ه رافع را ب وباو  محض رسیدن به مدینه زید بن حارثه آن حضرت به ،بودیم

درھم که از ابوبکر گرفته بودند را نیز  ٥٠٠مبلغ  ھا آن بهو  شتر در پی ما فرستادند
 داده بود تا مایحتاج سفر را تھیه کنند. 

به ای  شتری که با عبدالله بن أریقط لیثی فرستاده بود نامه ٣یا  ٢ابوبکر نیز ھمراه 
و  مادرم أم رومانو  ما که من بودمۀ پسرش عبدالله نوشته بود که ترتیب ھجرت خانواد

. در به مکه آوردخریده شتر  ٣خواھرم أسما را بدھد. زید نیز با آن مبلغ از منطقه قدید 
مدینه ببرد بنابراین ھمگی ه ابوبکر را بۀ ھنگام طلحه تصمیم گرفته بود که خانواد آن

أسامه را و  أم أیمنو  سودهو  ام کلثومو  فاطمه ،ابو رافعو  زید .با ھم ھمسفر شدیم
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 دور شد،م کرده از قافله کرد. به منطقه بیض رسیده بودیم که شتر من َر  می ھمراھی
ای و :زد فریاد ،کرد با دیدن شتر من می پیشاپیش من حرکت مادرم که در ھودجی

با و  رم را نجات دھید...ای عروسم، کمک کنید... شما را به خدا دختو دخترم،
 کنند. آرام سروصدای او مردم متوجه شده توانستند شتر را 

 .١»مسجد بودند بنایان ھنوز مشغول ما وقتی به مدینه رسیدیم که مسلمان
روبرو ای  بسیار جدی در دوران سفر با خطر لعائشه نقل شده، بنا به روایات
خطر مرگ نجات یافتند. این  عنایت الھی شامل حالشان شده ازو  شدند که لطف

 خوانیم: می تر موضوع را از روایت دیگری بطور مفصل
من  کی رسیدیم، ناگھان شترخطرناو  در سفرمان بسوی مدینه به گردنه بسیار تنگ«

سوگند که ھنوز ھم صدای مادرم که  به خداوار بصورت بسیار وحشتناکی رمید.  دیوانه
ھایم است.  در گوش ...جات دھید... کمک کنیدکشید، آی مردم عروسم را ن می فریاد

گفت:  می صدایی شنیدم که .تازید می آنسوو  بدینسوو  شتر سرش را باال گرفته بود
مھار شتر را رھا کن، من ھم طناب زمام را که در دستم بود انداختم، شتر بدور خودش 

 .٢»را مھار کرده باشد انسانی آن ویاآنچنان آرام شد که گو  چرخی زد
بودن من با حضرت رسول مانند ھیچ یک از زنان او نبود چرا که من «

 ».اینان بودمترین  تخوشبخ

  مبارکو  ازدواج میمون
ساز بدر بوقوع  سرنوشتو  تاریخی واقعۀھجری بود که  رمضان سال دوم ١٧

ی ھا از اسلحهتقوی و  سخت که ثابت ساخت سالح ایمانو  پیوست. جنگی نابرابرانه
و  جنگی که خداوند در آن حمایت .نیرومندتر استو  تر برنده نهآھنین زما
سران قریش و  بسیاری از سردمدارانو  را از پیامبرش به نمایش گذاشتاش  سرپرستی

بسیاری دیگر را و  نھادآنان برگردن را طوغ برده گی پیامبرش کرده و ذلیل و  را خوار
اموشی برای ھمیشه دفن کرد. فرو  نیستیھای  پلیدشان در سیاھچالھای  غرق خون

و  بسیار خوشحالبود، باطل و حق نبرد از نتایج پربار این غزوه باشکوه که  جپیامبر اکرم 
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 جسربلند بودند، پیامبر اکرم و  شادمان شد. نیز از ارمغان این پیروزی بزرگ خوشحال
اینرو بود دیگر ھماھنگ سازد از  ای ناسب دید که این شادی را با شادیوقت را بسیار م

انتقال عائشه به زیر سقف خانه و  که ماه شوال ھمان سال را برای مراسم عروسی خود
 وحی انتخاب فرمودند. و  نبوت

سال دوست ھای  ماه شوال را بیش از ھمه ماه لھیچ عجیب نیست که عائشه
ترین  شیرینو  حادثهترین  چرا که شوال آن ماه پربرکتی است که بزرگ ،داشته باشد

نیکبختی را با و  سعادتۀ وش دارد، ھر ساله شوال با آمدنش قصغآعائشه را در ۀ رخاط
 سرود.  می نبوت پیام آور آسمان برایشو  آھنگ دلنشین محبت

مرا در ماه شوال به  ج رسول خدا« د:دار می بیانخودش این تاریخ را چنین 
 .»بردند، این ماه آغاز زندگی زناشویی ما بودشان  ۀخان

شان  ۀمن از ھمو  ارجمند نبودندو  چون من عزیز جاز زنان پیامبر اکرم  ھیچ یک«
 . »سعادتمندتر بودمو  تر تخوشبخ

 .١ھمه زنان در ماه شوال عروسی کننددوست داشت  لبود که عائشه از اینرو
ۀ مفھومی دیگر داشت، شوال برایش ھمو  چرا که ماه شوال در قلب عائشه معنا

شاد زندگی را در برداشت، شوال او را از و  زیباای  خاطره ھمهو   سعادتو ھا  خوبی
پر رونق سعادت ھای  دختر ابوبکر بودن به مادر مؤمنان شدن عروج داد ودر بلندی

  جای داد. 

 آمادگی برای زفاف 
در مدینه بیماری واگیری منتشر شده بود، برخی از مھاجران نیز بدان مبتال شده 

چون این  جان از وضع جدیدشان شده بود، پیامبرخدا بودند که باعث به تنگ آمدنش
ھایمان  بارالھا! ھمانگونه که مکه را در دل«دعا بلند کردند: ه حالت را دیدند دست ب

 !ھایمان عزیز گردان. بار خدایا مدینه را نیز در دلای  جای داده دوست داشتنیو  عزیز
زندگی آن و  تجارتو  مالدر و  عافیت را بر این شھر نازل فرماو  صحتو  سالمتی

 .٢»واگیرش را به حجفه منتقل گردانھای  بیماریو  برکت ده،
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مدینه و  رحمت الھی دعای پیامبرش را در برگرفته بیماری از شھر گریختو  لطف
 مقدس پروردگار گردید. و  از جمله شھرھای پاکو  پاک شدو  زیباو  شھری آرام

ه تازه قدم به مدینه نھاده بود نیز ک لھوای شھر جدید با طبیعت عائشهو  آب
مدت و  به مدینه بر بستر بیماری افتاد سازگار نیفتاد از اینرو ایشان به مجرد وارد شدن

موھای سرش نیز شروع به و  درد بیماری گوشت بدنش را مکید.و  یکماه تمام رنج
و  صحت ،کرد. پس از مدتی نمی از گوشھایش تجاوز بلندی موھاریزش کرد تا جائی که 

مادرش که منتظر ھمچنین لحظاتی بود با دیدن  .سالمتی دوباره برویش لبخند زد
سعی داشت ھر چه و  کرد می تقویت ار او بوی سالمتی در آرزوی عروسیشو  رنگ

را باز یابد. عائشه خود چنین اش  زیبایی از دست رفتهو  توانو  زودتر دخترش نیرو
 صحت یابیو  الجهعم برای و ناراحت شده بودو  مادرم بسیار پریشان« کند: می حکایت

گذشت، سعی داشت جسمم را تقویت دھد. وقتی اشتھای غذا  نمی من از ھیچ چیز در
و  گویی او به آرزویش رسیده بود ،خیار تازه بخورمو  توانستم خرماو  خوردن پیدا کردم

 .١»سرحال کندو  توانست در مدت کوتاھی مرا چاق

 روز زفاف 
زندگی عائشه بود که در قلبش برای ھمیشه ۀ زیباترین خاطرو  ن روزاین بھتری
و  ھا سعادت... روزی که دقیقهو  روز در آغوش گرفتن خوشبختی است، نگاشته شده

جاویدان ماند، تا جایی که او نفس و  روانش زندهو  یش برای ھمیشه در روحھا ثانیه
رسول خدا وقتی « گوید: می که دارد از او بشنویم تپش قلبش را بیادو ھا  نفس زدن

سالگیم با من ازدواج کرد. وقتی  ٩در و  تگاری نمودسسال داشتم مرا خواشش  تنھا
موھای سرم ریخت، پس از و  وارد مدینه شدیم من یک ماه به سختی بیمار شدم

سالم سرگرم بازی بودم که مادرم مرا صدا زد. و  سنو  بھبودیم روزی با دخترکان ھم
زند. او نیز بدون اینکه  می دانستم که چرا مرا صدا نمی بسویش رفتم،دوان دوان 

و  قلبم از فرط خستگی ،بسوی اتاق خانه رفتیمو  چیزی بر زبان آورد دستم را گرفت
چون خستگیم و  اتاق ایستاد درِ  ی برا حظهبرای آرام کردنم ل ،زد می دویدن نفس نفس

یاری از زنان انصار در آنجا گرد آمده کمی برطرف شده بود، مرا وارد اتاق کرد، بس
برکت باشد، و  مبارکه إن شاء الله زندگیتان پر از خیر :بودند که با دیدن من گفتند
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و  سرم را شستند ھا آن ،سپرد ھا آن خوشبخت گردید. مادرم مرا بهو  ھمیشه سعادتمند
 ج ا اینکه رسول خدارفتند، من نیز تا بعد از ظھر در اتاق تنھا بودم تو  مرا آماده کردند

 .١»مرا به ایشان تحویل دادندو  تشریف فرما شدند، زنھا آمدند
سوگند  به خدا.. .« کند: می صفو  لیمه ازدواجش را چنینو در جائی دیگر عائشه
سفندی سرنبریدند، تنھا سعد بن عباده سینی بزرگی گوو  یاو  که جشن عروسیم شتر
 ،را در بین ھمسرانش توزیع فرمودند ایشان آن فرستادند که ج از غذا برای رسول خدا

 .٢»بعدھا من دریافتم که آن غذا را سعد فرستاده بود
 غذا فرستاد. و  برای میھمانانش نیز شیر ج البته پیامبر خدا

کند: من با برخی از زنان دیگر عائشه را  می أسماء دختر یزید انصاری چنین حکایت
 ،برای ما نیز مقداری شیر فرستاد، گفتیم جرم برای زفاف آماده کردیم، پیامبر اک

 .٣»غ را با ھم جمع نکنیدوردو  گرسنگی« خیلی ممنون، الزم نداریم، ایشان فرمودند:
آرایش  ج من عائشه را برای رسول خدا«افزاید:  می در حدیثی دیگر اسماء چنین

شان نیز تشریف بیاورند، ای دادم، سپس نزد آنحضرت آمده ایشان را دعوت کردم که
 عائشه از شدت حیاء سرش را پائین انداخته بود. تشریف آورده در کنار عائشه نشستند

بگیر.  ج گفتم: شیر را از دست رسول خداو  خورد. من او را محکی زدم نمی تکانو 
 مقداری از آن نوشید. پس از آن پیامبر کاسه شیر را بمن دادهو  عائشه شیر را گرفت
 .٤»مسرم بدھمفرمودند که آنرا به ھ

 مهریه عروس خوشبخت
است که اسالم مرد را بر ادای آن پایبند داشته تا بعنوان  انزن وقمھریه یکی از حق

فرمایند:  می نساءۀ سور ٤یک واجب آنرا به ھمسرش تقدیم دارد. خداوند متعال در آیه 

﴿ ْ ٓ ٱ َوَءاتُوا ٰ  ءَ لّنَِسا شادی مھریه زنان را و  عطوفتو  مھربا کمال « ]٤[النساء:  ﴾لَةٗ ِ�ۡ  تِِهنَّ َصُدَ�

 . »به ایشان تقدیم دارید
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درھم را به عنوان مھریه به ھمسر گرانقدرشان حضرت  ٥٠٠معادل  ج رسول خدا
 تقدیم داشتند.  لعائشه 

آن حضرت به ۀ عائشه خود در جواب سؤال ابوسلمه بن عبدالرحمن که از مھری
برای ھریک از  ج که رسول خداای  مھریه :گویند می پرسید چنین می ھمسرانش

 نش بود. سپس پرسیدند: آیاو یک أوقیه  ١٢ھمسرانشان تقدیم داشتند چیزی معادل 
دانم ایشان فرمودند: نش معادل نصف اوقیه  نمی خیر :دانی نش چیست؟ گفتم می

درھم است. این ھم  ٥٠٠أوقیه بود که معادل  ٥/١٢است، یعنی مھریه ھر زن پیامبر 
 که پیامبر برای ھمسرانش تعیین کرده بود.  استای  مھریه

حضرت عائشه را در ھمان اتاقی که ھنگام بناء مسجد پس از تشریف  جپیامبر اکرم 
چون ه بودند جای داد. که این اتاق ھمبه خود اختصاص داد ،آوردنشان به این شھر

  ی آن حضرت در کنار مسجد واقع بود.ھا سایرحجره
شد که  می اتاق چوبی ختم ٩جلویش به و  شمالو  از طرف شرق ج مسجد پیامبر

از جھت مغرب فضای و  شد می درھایشان دیده یی بافته شده از موی حیوانات برھا پرده
شد که  می ھا به راھروئی باز ھر یکی از اتاقک بشد. در نمی ھیچ اتاقی دیدهو  بازی بود

کوھی بود به  وِ سر که درش از چوبھا  اتاقاین کی از گشت، ی می به مسجد منتھی
در « :فرمایند می جی پیامبر اکرم ھا حضرت حسن در مورد خانه .١عائشه تعلق داشت

رفتم تا  می جی ھمسران پیامبر ھا روزھای خالفت عثمان بود که من به خانه
 .٢»ھایشان را با دست تعمیر کنم سقف

مسجد  در زمان حکومت ولید بن عبدالملک بود که دستور داده شد بخاطر تنگی
نیز شامل محدوده مسجد گردد. سعید بن مسیب که یکی  ج ھمسران پیامبرھای  اتاق

را بحال خود  جی پیامبر اکرم ھا ای کاش خانه« :است فرمودندھا  تابعیترین  از بزرگ
با و  بردند تا مردم در ساختمان سازی افراط نکنند نمی از بینو  گذاشتند می باقی

جھان را در اختیارش ھای  که خداوند متعال کلید گنجدیدند آنکس  می چشمان خود
شد  می ساده الگوییھای  این اتاقو  زیست می بدون آالیشو  چگونه ساده ،نھاده بود
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برقی را برای پیامبرش و  زرق بی و چه زندگی ساده دریابند خداوندکه برای آنان 
 .١»برگزیده بود

از ھا  کند: چھار تا از این اتاق می شریفه را چنین وصف ۀعمران بن أبی أنس حجر
و ھا  خرما ساخته شده بود در حالی که پنج اتاق دیگر تنھا از چوبای  شاخهو  سنگ
در و  از سنگ ھیچ استفاده نشده بود ھا آن ی درختان خرما بنا شده بود که درھا شاخه

بود.  ذراع آویزان ٣/١ )(سه در یک عرضو  از مو به طولای  ی ھر خانه پردهھا دروازه
دو یار و  جبجز اتاق عائشه که آرامگاه پیامبر اکرم ھا  که بعدھا تمامی این اتاق

حجره  .ضمیمه مسجد شدند ،است -ارضی الله تعالی عنھم-عمر و  بزرگوارشان ابوبکر
روان و  روحو سبب آرامش  خضراء (سبز) قرار داردۀ عائشه ھنوز ھم در زیر قب

 . باشد ، میشتابند می ویشمؤمنانی که از چھار سوی جھان بس
صدای آسمان مشھور است ۀ خانو  ساده به ـ مھبط وحی ـو  آالیش بی این اتاقک

این  .شده است می نازل جچرا که بسیار اتفاق افتاده که در آن وحی به پیامبر اکرم 
شده وحتی  می داخل مسجد بازاش  حجره چسپیده به مسجد بوده طوری که دروازه

برخی اوقات سر  ردو  نشستند می قدمی آن در مسجد به اعتکاف در چند ج پیامبر
بردند تا حضرت عائشه سر آن بزرگوار را  می آن داخل خانهۀ مبارکشان را از پنجر

بعضی  جپیامبر اکرم « دارد: می شستشو دھند. عائشه خود این حکایت را چنین بیان
آورد  می کنار مسجد بود سرش را داخل اتاقم که در ،که در مسجد معتکف بودھا  وقت

ام  فتاد که من در عادت ماھانه می البته چه بسا اتفاق ،را شستشو دھم تا من آن
کنند که سرشان را  می در روایتی دیگر اضافهو  »شستم می سرمبارکشان راو  بودم می

 .٢زدم می شانهو  کردم می شسته تمیز
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 جهاز عروس
رین انسان در پیش خداوند را چنین به عزیزتو  پادشاه دنیاترین  عائشه تخت بزرگ

از پوست بود که داخلش با لیف درخت  جتخت خواب رسول خدا « کشند: می تصویر
 .١»خرما پر شده بود

این  !عائشه :با تعجب پرسید ،را دید آنو  تشریف فرما شد جوقتی پیامبر اکرم 
لحاف شما و  بودگفتم: تشکی است که یکی از زنان انصار که به خانه ما آمده  ؟چیست

سوگند اگر  به خداصاحبش بازگردان،  به : تشک راایشان فرمود .را دید، برایمان فرستاد
 .٢»دارد می جواھرات بمن ارزانیو  من بخواھم خداوند کوھھایی از طال

جز یک بستر ھیچ نداشتند، حتی وقتی از  جدر آن روزھای اول زندگی پیامبر خدا 
تان بودید با شما بر  وقتی شما در عادت ماھانه جیامبر خدا آیا پ :عائشه جویا شدند که

ھا ما یک بستر بیشتر نداشتیم، اما زدر آن رو آری، ،خوابیدند، ایشان گفت می یک بستر
از من ام  رسول خدا در عادت ماھانه ،ند رختخواب دیگری بما عطا فرمودبعدھا که خداو

 .٣گرفتند می کناره
د که گاھی نیز رختخواب آن حضرت بر روی حصیری آی از حدیث آتیه چنین برمی

 شد.  می فرش
یا زن از جلوی نماز باعث و  یا االغو  چون از عائشه پرسیدند که آیا گذشتن سگ

 ھایتان تشبیه االغو ھا  شود؟ فرمود: شما ما زنان را به سگ می باطل شدن نماز
در حالیکه من روی خواند  می نماز جقسم چه بسا پیامبر اکرم  به خداکنید!  می

 اگر کاری برایم پیشو  قبله ـ دراز کشیده بودمو  حصیری جلویشان ـ بین ایشان

                                           

کشد که رختخوابش از لیف  روایت از زھد و پارسائی رسول اکرم پرده بر می اینبه روایت مسلم.  -١
اگر دست سخاوتمند روزگار بدو رختخواب نرم درختان خرما و از پوست بوده نه از پشم و ابریشم. و 

روایت  ل. بیھقی از عائشهپذیرفت مینبدون شک رسول اکرم  ،داشت ای تقدیم می و شاھانه
د، و با دیدن رختخواب رسول اکرم که لحافی مروزی یکی از زنان انصار به خانۀ ما آ«کند که:  می

 . »ی از پشم را برای ما ھدیه فرستاداش بازگشت و تشک به خانه و خشن و سخت بود متأثر شده
 حیاة الصحابة. -٢

 امام احمد.. -٣



 أم المؤمنین عائشه بانوی دانشمند اسالم     ٢٦

 

از جلویشان بگذرم، از اینرو از و  خواستم که باعث رنجش آن حضرت شوم نمی آمد می
 .١خزیدم تا کارم را انجام دھم می آن حضرت کناری  کنار پا
اق این ابر مرد تاریخ چند متکا نیز به ات لعائشه بعدھا فرصتی دست داد کهـ 

ای  را روی تاقچه ھایی روی آن نقش بسته بود آن داشتم که عکسای  پارچه ـ بیفزاید
را در نماز جلوی  بود آویزان کردم، آن حضرت چون پارچه جنماز پیامبر ۀ که در قبل

رفته با آن را گ ھم آن من »این پارچه را از جلویم بگیر !عائشه« :خویش یافتند فرمودند
 .٢چند متکا درست کردم

آید که  می حدیث آمده چنین برھای  که در کتاب آن مشابه روایاتو  از این حدیث
 :از آنجمله آمده است ،زیبایی اتاقش داشتو  ینئخاصی به تزۀ عالقو  ذوق لعائشه

چون کسی به اتاق و  یی طراحی شده بود،ھا پرنده ھای داشتیم که بر آن عکسای  پرده
این پرده را از جلویم جمع کن، « :من فرموده دید، آنحضرت ب می را شد آن می اردو

در روایتی دیگر و  ،»آید می شوم، با دیدن آن دنیا بیادم می چون ھر وقت وارد اتاق
 مورد عذاب خداوند واقع اند را طراحی کردهھا  کسانیکه این عکس«کند:  می اضافه

زنده کنید، فرشتگان رحمت  اید آفریدهرا که آنچه شود:  می گفته ھا آن شوند، به می
 . »شوند نمی که در آن عکس باشد واردای  الھی به خانه

 .٣»پوشانیمبگل را نیز لباس و  خداوند ما را دستور نداده که سنگ«
چراغی نبود که سینه سیاه تاریکی را درھم  جتازه عروس پیامبر اکرم ۀ در خان

گرفت، ایشان  می پاھایم در قبله آنحضرت قرارو  ابیدمخو می ججلوی پیامبر « شکند:
 زدند من پاھایم را جمع می رفتند با دست مبارکشان به پاھایم می چون به سجده

کردم، البته در آن  می ایستادند دوباره پاھایم را دراز می چون دوباره به قیامو  کردم، می
 .٤»چراغ نداشت ھا روزھا خانه

                                           

 به روایت بخاری و مسلم.  -١

 مسلم و نسائی.  -٢

 به روایت بخاری و مسلم. -٣

 به روایت بخاری. -٤



 ٢٧  در خانه صدق و ایمان لفصل اول: عائشه 

 

دھد، اگر ما  می کردند، عائشه جواب نمی چرا چراغ روشن شاید از خود بپرسیم که
 .١کردیم می داشتیم از آن تغذیه می بر افروختن چراغو  ور ساختن روغنی برای شعله

افروختند، که  می چربیو  هرا با پیھا  در آن زمان که نفت وجود نداشت مردم چراغ
 منظور ایشان از روغن ھمان چربی است. 

فارغ التحصیل دانشگاه و  زن دانشمند د که بانوی بزگ اسالم، واین ھمان اتاقی بو
در طی این مدت طوالنی به و  نبوت نزدیک به پنجاه سال در آن زندگی بسر برد،

تنھا تغییری که بعدھا در اتاق پدید آمد این بود و  امکانات رفاھی اتاق ھیچ اضافه نشد
در زیر  بعمر فاروقو  ر صدیقدو یار باوفایش ابوبکو  جکه پیکر مطھر رسول خدا 

 سقف آن اتاق به انتظار روز رستاخیز آرام خوابیدند. 

 گذران زندگی 
، لبانوی اسالم عائشه صدیقه آنچه گذشت تصویری بود زنده از قصر باشکوه شاه

پارسایی بر دیوارھایش نقش بسته، چه و  بوی زھدو  که رنگای  در اینچنین خانه
  گشت؟ می چه غذاھایی نوش جانو  شد؟ می یی چیدهھا سفره

خوراک و  عروه از خورداش  زادهخود در جواب خواھر لاین سؤال را عائشه
 بود که یک ماه تمامھا  خیلی وقت !خاله جان« :دھد می مادران مؤمنان چنین پاسخ

عروه با تعجب  .شد نمی آتش افروخته ج ی پیامبرھا یک از خانه در ھیچو  گذشت می
و  کردید؟ خوراکتان چه بود؟ ایشان گفتند: آب می چطور زندگی !پرسید: پس خاله

گاھی از شیر گوسفندانش به و  از انصار داشتیم که دام پرور بود ای ھمسایهخرما، البته 
 .٢»کردیم می کرد، ما ھم از آن شیر استفاده می ھدیه جپیامبر 

قربانی بیش از خریدن گوشت  جعائشه در جواب کسی که پرسید: آیا پیامبر اکرم 
 ،جواب داد: آنحضرت فقط در سالی که قحط سالی بود ؟اند از سه روز نھی فرموده

گوسفندی ۀ چنین امری فرمودند تا ثروتمندان به بینوایان غذا دھند، ما خودمان از پاچ
کردیم کسی با تعجب پرسید؛ آخر چرا؟ عائشه  می روز گذشته بود، تغذیه ١٥ که بر آن

 گفت:و  لبخندی زد

                                           

 به احمد و طبرانی مراجعه شود.  -١

 به روایت بخاری. -٢



 أم المؤمنین عائشه بانوی دانشمند اسالم     ٢٨

 

  سه گاه ھیچ ،تا روزی که ایشان به رحمت الھی پیوستند ج رسول الله اھل بیت«
 .١»روز تمام از نان گندم سیر نشدند

آن حضرت ۀ پس از اینکه رسول خدا به دیدار پروردگارش شتافت سری به خان
 ج آنروزی که رسول خدا« گوید: می بزنیم تا ببینیم چه بر جای گذاشته، عائشه چنین

جز مقداری جو که در تاقچه بود ھیچ چیز ام  انی رخت بربستند در خانهاز جھان ف
ای بسیاری ـ تا وقتی که جو ھدیگری که قابل خوردن باشد وجود نداشت، که تا روز

 .٢»تمام شد ـ غذایم ھمین جوھا بود
آنحضرت « کند: می خوراک آنحضرت را چنین وصف جپیامبر اکرم  خدمتگزارأنس 

نزد مردی یھودی به گرو اش  پیمانه گندم برای خانواده ٢٠بل خویش را در مقا هزر
روز من نانی از جو با اندکی روغن باز شده که طعمش تغییر کرده  گذاشته بودند، آن

یا حبوبات شبی در و  ھرگز بر یک پیمانه خرما«روزی از آنحضرت شنیدم که  »دمربود ب
 .٣خانواده داشتندو  ھمسر ٩این در حالی بود که آنحضرت  »نگذشته ج خانه محمد

از و  کمبودھا موجب شد که مادران مؤمنان به تنگ آیندو  زندگیھای  این سختی
آنحضرت درخواست کنند که به مخارجشان بیفزایند، آنحضرت از این درخواست بسیار 

که در باال قرار داشت ای  دوری جسته در خانه ھا آن خشمگین شده ازو  ناراحت
تا اینکه فرمان الھی برای آنحضرت نازل شد که ھمسرانش را در  ،درسکونت اختیار ک

 :انتخابشان مختار سازند
ھا  ارزشو  به جایی روند که امکانات مادی دنیاییو  یا از ایشان جدایی برگزینند -١ 

 احترامات اجتماعی بیشتری بدست آورند. و 
از خداوند متعال  و تنگدستی صبر کنندو  پارساییو  یا اینکه بر ھمین زھدو  -٢

 دریغ دریافت دارند.  پاداش بیو  اجر
بار سنگین امانت  جدوش به دوش پیامبر اکرم و  مادران مؤمنان، آنانکه قدم بقدم

پاداش جھان آفرین در روز و  أجرو  رسولشو  کردند، خداوند می آسمان را حمل

                                           

 به روایت بخاری. -١

 به روایت بخاری. -٢

 یت بخاری و ترمذی.به روا -٣



 ٢٩  در خانه صدق و ایمان لفصل اول: عائشه 

 

ترجیح دادند این  شرف در کنار آنحضرت بودن را بر ھمه دنیاو  رستاخیز را برگزیدند
 آخرت را برویشان گشود. و  بود که خداوند نیز درھای دنیا

پیشنھاد انتخاب یکی از دو راه باال را از او شروع کرده  ج د که پیامبریگو می عائشه
خواھم در جواب دادنم  نمی سازم که می امری را برایت مطرح« به ایشان فرمودند:
دانست که  می عائشه بخوبی .»سپس جوابم ده مادرت مشوره کنو  شتاب کنی، با پدر

 را نخواھند پذیرفت.  براو ھرگز جدایی او را از پیامخود  مثلمادرش و  پدر

َهاَ�ٰٓ ﴿ تالوت فرمودند: این آیه را جپس از آن آنحضرت  ُّ�
َ
زۡ  قُل �َِّ�ُّ ٱ �

َ
 إِن ِجَك َ�ٰ ّ�ِ

�ۡ ٱ ةَ َيوٰ �َۡ ٱ نَ تُرِدۡ  ُكنُ�َّ  َمّتِعۡ  َ�َتَعالَۡ�َ  َوزِ�نََتَها َيا�ُّ
ُ
َ�ِّحۡ  ُ�نَّ أ

ُ
احٗ  ُ�نَّ َوأ  �ن ٢٨ َ�ِيٗ�  اَ�َ

َ ٱ نَ تُرِدۡ  ُكنُ�َّ  ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َ ٱ فَإِنَّ  ِخَرةَ �ٱ �َّ َعدَّ  �َّ
َ
جۡ  ِمنُ�نَّ  ِت ِسَ�ٰ ُمحۡ لِلۡ  أ

َ
 اَعِظيمٗ  ًراأ

را  برق آنو  زرقو  نانچه دنیابه ھمسرانت بگو؛ اگر چ ،ای پیامبر« ].٢٩-٢٨[األحزاب:  ﴾٢٩
خواھید  می رھا گردانم تا آنچنانکهو  خواھید بیائید تا شما را به بھترین وجه آزاد می برای خود

پاداش آخرت را آرزو دارید، پس بدانید که و  أجرو  پیامبر اوو  اگر خداوندو  از آن بھره گیرید.
 .»سیار بزرگی آماده ساخته استپاداش بو  نیکوکاران شما اجرو  خداوند برای پاکان

 من خدا !!مادرم مشورت کنم؟و  در چه موردی با پدر« عائشه به آنحضرت پاسخ دادند:
نیز  ج . بعد از آن سایر ھمسران پیامبر»خواھم می پاداش آخرتش راو  اجرو  رسولشو 

 .١ن پاسخی را به ایشان عرض داشتندچنی
ھا، چشمان  تحملو  ھا، صبر مشقتو  رنج ھا، تنگدستیو  وجود آنھمه مشکالتبا

از و  ھمیشه در یاد آنحضرت جویبار اشک روان بود ج غم خوار رسول خداو  عائشه یار
آرزو داشت و  خورد می اینکه از نعمت در کنار آنحضرت بودن محروم شده بود تأسف

چون و  گشود، می برین پرھای  در کنارش بسوی بھشتو  که ای کاش با آن حضرت
بالفاصه اشک در چشمانش  ،ش را سیر کندمیافت تا با آن شک می خوشمزهغذایی 

ھرگز و  آورد آن روزھا را به روزھایی که خاندان رسالت ھرگز می زد چه که بیاد می حلقه
بسوی رحمت او و  شکم سیر با بالین ننھادند، تا اینکه رسول خدا به دیدار پروردگارش

 .٢شتافت

                                           

 ٣/٤٨١توانید به تفسیر ابن کثیر  صیح البخاری و صحیح مسلم، برای کسب معلومات بیشتر می -١
 مراجعه کنید. 

 .٢/٤٦حلیة األولیاء  -٢
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 فصل دوم:
 نبوت  خانۀدر 

 ار پیشگفت
در بدترین موقعیت و  ستمو  ظلمھای  تازیانو  ھا اسالم زنی را که در زیر شالق

در مصاف با انسان که (مرد) بود ھیچ ارزشی نداشت را از این و  برد می اجتماعی بسر
و  عنوان انسانه زن را بو  فعالیت اجتماعی سوق دادو  باتالق نیستی به صحنه زندگی

و  عه معرفی کرد. زن در سایه مکتب اسالم بدان مکانتھمسر به جامو  بعنوان مادر
توانست بدان دست  ای نمی اندیشهو  متانتی دست یافت که در زیر پرچم ھیچ مکتب

توحید اھتمام بسیار شایانی را  رھبریت دیانِت و  م بردارلَ بعنوان عَ  جیابد. پیامبر اکرم 
ھرمی ادگی او را بعنوان احل زنرمھمواره در تمامی و  ھمیشهو  برای زن قائل بود

 کرد.  می پیشرفت معرفیو  اساسی برای حرکت
از اینروست  ،تأکید داردتربیت و پرورش زن  بربسیاری  در روایات ج رسول اکرم
و پرورده  راخواھر  ٣یا ٢یا و  دختر ٣یا ٢ھر آنکس که « :فرمایند می ج که رسول اکرم

ن دو انگشت دست در وچھماو و  د منچون از این دیار رخت بربند ،تحویل جامعه دھد
در مورد زن و ـ  اشاره فرمودندشان  ۀمیانو  به انگشت سبابهو  کنار ھم خواھیم بود ـ

کس  بھترین شما آن« :فرمایند می بانوی خانه است چنینو  ھمسرو  که شریک زندگی
 ترینبھبرای ھمسر و خانواده ام من و  بھترین باشداش  خانوادهو  است که برای ھمسر

 .١»شمایانمترین  خواهخیرو 
و  کسی است که برای خانواده شما آنترین  منؤم« :فرمایند که می ھمچنین و

 . »باشدھا  مھربانترینو  رفتارترین ھمسرش خوش
را  این مرتبه بلند ج واالترین مقام زن مادر بودنش است که رسول اکرمو  باالترین

 نبرد اعالم آمادگیو  کسی که برای جھاداز و  شمرد می ه خدا برتراراز جھاد در 

                                           

 به روایت ترمذی.  -١



 ٣٣  فصل دوم: در خانه پیامبر  

 

برو به  :گفت می بود بدو می اگر جواب مثبتو  آیا مادر داری؟« پرسید: می کرد می
 .١»مادرت خدمت کن که بھشت در زیر پای مادران است

 واالترین انسانو ترین  مهربان ...شوهر نمونه
ت در محیط خانه بود با شفقو  یک شوھر مھربان ۀنمونو  خود أسوه ج پیامبر اکرم

توان از البالی برخی از روایاتی که  می مثال را بی مھربانیو  از این شفقتای  که لمحه
 مشاھده کرد از آن جمله است: اند مادر مؤمنان عائشه برایمان نقل کرده

سالش و  با ھمسر کم سن جدر صفات پیشین خواندیم که چگونه پیامبر اکرم  -١
ش نادوستو ھا  به ھم بازیو  کرد می رفتار داشت،سرگرمی و  به بازی عالقهکه ھنوز 

ی ھا در مسجد برنامه صحابهھنگامی که و  داد که با او سرگرم بازی شوند می اجازه
 ۀداد که از پشت شان می گذاشتند بدو اجازه می ورزشی خود را به نمایشو  رزمی

 کشد: می به تصویر خود این صحنه را چنین لرا تماشا کند. عائشه ھا آن مبارکش
دلیری خویش را به و  جوانمردی ،سپرو  روز عید بود چند نفر مرد سیاه پوست با نیزه

و  خواھش کردم جنمایش گذاشته بودند. درست یادم نیست که آیا من از پیامبر اکرم 
را تماشا  ھا آن نبردو  ایشان به من پیشنھاد کرد که بروم از پشت سرشان بازییا خود 

 کنم. 
ایشان جوانان را و  کردم می ن نیز سرم را در پشت شانه مبارکش نھاده تماشام

فرمودند  جچون خسته شدم پیامبر و  ای بنی ارفده ادامه دھید :کردند که می تشویق
 .٢برو استراحت کنای  اگر خسته شده

 شوخیو  بازی ھا آن بسیار مھربان بوده باشان  ۀبا خانواد جپیامبر اکرم  -٢
 خندیدند.  می خوشو  گفتند می خوشو  دکردن می

تقدیم  جی درست کرده خدمت آن حضرت یروزی غذا :است که روایت لعائشه
به سوده گفتم: از  ،ایشان نشسته بودو  بین من جسوده ھمسر دیگر پیامبر  ،داشتم

خوری یا به  می ، او امتناع کرد، باز ھم تعارف کردم به شوخی گفتم: یاکناین غذا میل 
مالم! او باز ھم از خوردن سرباز زد، منھم دستم را داخل غذا برده به  می تتصور

                                           

 به روایت نسائی و ابن ماجه و طبرانی.  -١

 به روایت بخاری و مسلم.  -٢
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کرده گفت: تو  رهاشابه سوده و  از این شوخی ما خندید ج صورتش مالیدم، پیامبر خدا
و  کردغذا او ھم از فرصت استفاده کرده صورتم را پر و  ھم غذا به صورتش بمال.

شنیده شد که ھا  ای عمر از ھمان نزدیکیخندید که صد می ھمچنان جپیامبر اکرم 
 .. .زد: عبدالله، عبدالله کجائی؟ ای عبدالله می داد

آیند به ما فرمود که بروید  می به خانه ما س نیز بگمان اینکه عمر جپیامبر 
 ھایتان را بشوئید.  صورت

ھیبت خاصی برای عمر و  امرتاحگوید: از آنروز به بعد من ھمیشه  می لعائشه
 .١احترام خاصی داشتندو  به ایشان اھتمام جبودم چرا که دیدیم پیامبر اکرم قائل 
توان از  میاش  به خانواده جی دیگر مھربانی حضرت پیامبر اکرم ھا از نمونه -٣

 ھمکاری ایشان با ھمسرانشان در کارھای خانه نام برد. 
 انه چه کاردر خ جکه پیامبر خدا  پرسید لاسود بن یزید از مادر مؤمنان عائشه

شنوند به  می چون صدای اذان راو  : به کارھای خانه مشغولندگفت ویکنند؟  می
 روند.  می مسجد

 گوش فرا ھا آن ھای به حرفو  نشست می با ھمسرانش جر اکرم بچه بسا که پیام -٤
به ما انگیز را برای  شوقو  جالبھای  بسیاری از این نشست ،حدیثھای  داد، کتاب می
که برای است  لر درآورده است. از جمله روایتی زیبا و دلنشین از عائشه تحریۀ رشت

دلنشین و  کردند ـ أم زرع در این داستان زیبا می پیامبر خدا داستان أم زرع را تعریف
 شوھرش که او را طالق داده یادھای  زنی است که در جمعی از دوستانش از خوبی

نیز پس از شنیدن  جدھد ـ پیامبر اکرم  می تمجید قرارو  او را مورد تعریفو  کند می
 عشق أم زرعو  محبت خویش با مادر مؤمنان را به دوستیو  عالقهۀ رابط ،زیبا ۀاین قص

باشیم، جز اینکه شوھر أم  می أم زرعو  زرع وتو مثل أبو  من« :شوھرش تشبیه کردندو 
 .»دھم نمی من ھرگز تو را طالق و ٢زرع او را طالق داد

ھمیشه مراعات و  مھربان بودندو  با زنانشان بسیار عطوفت جاکرم  پیامبر -٥
 باره گرفتند، أم المؤمنین عائشه در این نمی سخت ھا آن ھرگز برو  نمودند می حالشان

                                           

 به روایت أبویعلی. -١

 اری و مسلم و نسائی و طبرانی مراجعه شود. به بخ -٢
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و  ھرگز دست مبارکشان را برای زدن کسی بلند نکردند جرسول اکرم « فرمایند: می
 تنھا در راه جھاد برای زدن بلند دستشانو  ا خدمتکاری را نیازردندیو  ھرگز زنی

 گذشته از این اگر چنانچه یکی از ھمسرانش در حق ایشان کوتاھی .١»شد می
 آن حضرت در پی رضایت او برآمده سعی ،گرفت می یا بر ایشان خشمو  کردند می
 خشنود سازند. و  کردند او را راضی می

دمردان ـ از نعمان بن بشیر راۀ النبال ـ زندگینام شان امام ذھبی در کتاب با ارزش
ۀ حاضر شده اجاز جچنین آورده است: روزی ابوبکر صدیق بر در خانه پیامبر اکرم 

خواستند که مالحظه فرمودند صدای عائشه بر آن حضرت بلند است، ابوبکر  می دخول
صدایت را بر  !ی دخترک فالنها :شه داد زد کهئبا صدای بلند بر عاو  نیز عصبانی شد

جلو آمده ابوبکر  ج خواست که او را تأدیب کند، پیامبر اکرمو  کنی، می ا بلندرسول خد
را نداشت از خانه ای  ابوبکر نیز که طاقت دیدن چنین حادثه ،را از زدنش باز داشت

 :گفت می به اوو  خارج شد، آنگاه آنحضرت سعی کرد که بار دیگر عائشه را راضی سازد
که صدای خنده  بعد دوباره ابوبکر بازگشت لحظه ایرا بزند...  دیدی که نگذاشتم تو

خواھید  یآیا نم :آنگاه اجازه خواسته فرمود ،در شنید پشتعائشه را از و  ج رسول خدا
 .٢ور که در دعوایتان شریکم نمودیدشادیتان شریک کنید ھمانطو  مرا در صلح

و  ته بودندخویش ساخ ۀپیشعدالت را و  میان ھمسرانشان کمال مساواتایشان در -٦
 حتی ھنگامی که رھسپار سفریو  دادند نمی یک از ھمسرانشان را بر دیگری برتری ھیچ
 افتاد در سفر می ھر که قرعه بنامشو  کردند می شدند در بین ایشان قرعه کشی می
بارالھا، اینست  :فرمودند که می در مناجاتشانو  باشد جتوانست ھمراه پیامبر اکرم  می

و  مساوات من در آنچه قدرت تصرف در آن دارم، خدایا در آنچه از قدرتو  نھایت توان عدل
 قلبی ـ مرا باز خواست مکن. ۀ عالقو  عشقو  توانم بیرون است ـ یعنی محبت

الگویی است برای ھمه مسلمانان و  گی آنحضرت سرمشقکردار خانوادو  این رفتار
خداوند و  ر نور قرآن مجیدگویایی است از آیات پۀ ترجم ج چه که اخالق رسول اکرم

تا مؤمنان قدم بر جای پاھای ایشان نھاده پیش  قرار دادای  نمونهو  الگو متعال ایشان را
نمود ھمیشه بدین الگوی  می خویش کوتاھیۀ گاه ھمسری در حق خانوادھرو  روند

                                           

 صحیح مسلم. -١

 به روایت ابوداود و نسائی. -٢
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سعی کن که در و  شد که بنگر زندگی رسول اکرم را می رستگاری گوش زدو  صالح
 .سرت چون ایشان باشی!مقابل ھم

گشاید  می جلطف پیامبر اکرم و  با ھمسرش چھره از این مدارا سعمر بن خطابۀ قص
روش خویش در و  راهو  سخت منشی خویش کوتاه آمدهو  که چگونه عمر از آن ھمه شدت

 ملزم شمردند.  جآن حضرت ۀ خود را بر اطاعت از رویو  مقابل زن را تغییر دادند
ھیچ و  انسانی بودھای  ارزشۀ قبل از اسالم زن فاقد ھم« گویند: می ایشان چنین

محبت خویش به باال ھای  اھمیتی در جامعه نداشت تا اینکه اسالم او را سوار بر بال
 سوق داده جایگاه بسی واالیی را برایش رقم زد. 

کردم که زنم خواست إظھار رأی کند که اگر  می گیری رأیای  قضیه رروزی د
که  به تو ھیچ ربطی ندارد، من :.. من نیز در سخنش پریده گفتم.نان کنیچو  چنین

 .کنم! نمی در کارھایم با زنان مشورت
ھمسرم با تعجب گفت: امر تو بسیار عجیب است! چطور تو برای زن ھیچ ارزشی 

به  جکه رسول اکرم  شمری در حالی می حتی مشورت با او را عیبو  قائل نیستی
 کند می ھمیشه با او مشورتو  دھد می آنچنان اھتمام لحفصه دخترت ام المؤمنین

به خودش  لکه ام المؤمنین حفصه گذارد! تا جائی می میانکارھایش را با او درو 
دخالت کند، خودم روزی دیدم  جدھد که در بسیاری از کارھای رسول اکرم  می اجازه

من که طاقت و  ین بودخشمگو  ناراحت ھا آن تمام روز را بخاطر ج که پیامبر اکرم
 ناراحتی آنحضرت را نداشتم به حفصه گفتم: دخترم شما چطور بخودتان اجازه

 او را اینچنین ناراحت کنید. و  دخالت کنید جدھید که در کارھای پیامبر اکرم  می
و  در کارھایش بحث جھمیشه با پیامبر اکرم  قسم ما به خدا :حفصه گفتند که

پس  :ھم گفتم من ،شویم می گیریشان با ایشان شریک مدر تصمیو  کنیم می بررسی
و  برحذر باش که آتش دوزخ بسیار ھولناک جناراحتی پیامبر اکرم و  دخترم از خشم

 وحشتناک است. 

از اینکه زن تا این مرحله جای و  از شنیدن این حکایت بسی بشگفت آمد سعمر
ر تحقیق کند از اینرو پیش پایش باز شده بسیار تعجب کرده خواست در این مورد بیشت

با او در این و  رفت، که با ایشان رابطه خویشاوندی داشت لام المؤمنین أم سلمه
 مورد بیشتر موضوع را باز کرد. 
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و  خواھی در ھر کاری دخالت کنی می او گفت: عمر! کارھای تو بسیار عجیب است
زنانش نیز و  ج خواھی در بین رسول اکرم می از ھر چیزی سردرآوری، تا جایی که

 .دخالت کنی!
مرا وادار ساخت که در و  ام را سخت درھم شکست روحیه لأم سلمهھای  سخن

 .١»اندیشه فرو رومو  این مورد سخت به فکر

 در خانه نبوت  لعائشه
ای  نمونهو  الگوو  مساوات در جامعهو  برابریو  آیتی بودند از عدل جرسول اکرم 

تواضع و  ھمیشه با ھمسران خویش در نھایت فروتنیو  نظیر در محیط خانواده، بی
 داد. و  عدل بودندۀ وده در بین آنان آییننم برخورد

داد بیرون است، و  محبت را حکایتی است دیگر که از توان میزان عدلو  اما عشق
 قدرت بشری است این حقیقتی است که در سرشتو  محبت خارج از توانو  تمایل قلبی

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ :یی فرمودهھا نیز بدان اشاره قرآن کریمو  ه داردفطرت انسانی ریشو  نَّ  ا
َ
َ ٱ أ َّ� 

ۡ ٱ َ�ۡ�َ  َ�ُوُل   قلب او حجابی قرارو  بدانید که خداوند میان انسان و« ].٢٤[األنفال:  ﴾ۦبِهِ َوقَلۡ  ءِ َمرۡ ل

 .کشد می قدرت انسان بیرونو  طهلـ حجابی که چه بسا قلب را از س »دھد می
نساء از آن پرده ۀ زنان سورآیه عدالت در بین ۀ ی که پشت صحنآری حجاب

ْ َتِطيُعوٓ �َسۡ  َولَن﴿کشد: برمی ن ا
َ
ْ َ�عۡ  أ ٓ ٱ َ�ۡ�َ  ِدلُوا  .]١٢٩[النساء:  ﴾ُتمۡ َحرَۡص  َولَوۡ  ءِ لّنَِسا

توانید بین زنانتان نھایت عدل و  نمی تالش بخرج دھید ھرگزو  ھر اندازه که سعی
 را مراعات کنید. -عشق و محبت  -مساوات در 

و  پاکیۀ که اسو جه حتی توانسته بود پیامبر اکرم کحقیقتی است انکار ناپذیر 
ی دھد که ھیچ یک از عائشه را در قلب او جاو  عدالت بودند را زیر چتر خود گیرد

 .ھمسران آن حضرت بدان نرسند!
ت نیز بروز یاران آن حضرھای  خانواده به زبانۀ کلبۀ واقعیتی بود که از چھار چوب

ناسزا گفت، عمار  لبه عائشه س عمار بن یاسر کرده بود. روزی مردی در حضور
نابود گردی ای نامرد، عزیزترین و  ھالک :او را سخت سرزنش کرده گفتو  آشفتبر

                                           

 سمط الثمین؛ فصل اسالم و زن.  -١
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 .١گویی؟! می ین ناسزاچنھمسر گرامی رسول خدا را 
مسرش به ھ جعشق رسول اکرم و  انس بن مالک خدمتگزار رسول اکرم محبت

 .٢داند می مودت در اسالمو  عائشه را اولین محبت
 جبه پیامبر اکرم ۀ خواستند ھدی می تا جایی که برخی از یاران آن حضرت چون

 ،عائشه بیابند آنگاه خدمت من رسیدندۀ کردند تا ایشان را در خان می صبر ،تقدیم دارند
 انگیخت.  می ا برحسادت سایر ھمسران آن حضرت رو  این مسأله بدون شک غیرتو 

 کند:  می بیانئشه خود این واقعیت را چنین عا
 منۀ به خان ج روزی که آن حضرت انتظارھمیشه در  جیاران پیامبر اکرم «

تقدیم  جخواستند را به پیامبر اکرم  می کهای  کردند تا ھدیه می آمدند روز شماری می
تنگ آمده شکایت خود را به مادر  دارند، دوستانم ـ سایر ھمسران پیامبر ـ از این امر به

آید از  نمی و خوبی بدمان ما نیز چون عائشه از خیر :بردند که لمؤمنان أم سلمه
به ای  خواھش کنید تا به یارانشان بفرمایند ھر وقتی که خواستند ھدیه ج رسول خدا

 ند. خانه پیامبر تقدیم دارو  بدون در نظر گرفتن موقعیت ،تقدیم دارند جپیامبر اکرم 
اما پیامبر  ،این مسئله را عرض نمودند ج نیز خدمت رسول اکرم لام سلمه

ام سلمه آمدند باز د، بار دیگر چون پیامبر به خانه بدان ھیچ اعتنایی نکردن جاکرم 
توجھی نکردند، بار سوم چون ام  جایشان موضوع را باز کردند، باز ھم پیامبر اکرم 

ی از ایشان خواستند که در مورد امبه آر جیامبر اکرم پ ،سلمه باز حرف از این امر زدند
سوگند که وحی پروردگارم در بستر ھیچ  به خدا« :فرمودند کهو  عائشه او را آزار ندھند

 .٣»نشده مگر در بستر عائشه لیک از شمایان بر من ناز
پرسیدند  می جاحیانًا از پیامبر اکرم  ،ورزید می که بدین محبت عشق لعائشه

محبت من به تو  :فرمودند می تشان را نسبت به او تصویر کشند. آنحضرت نیزکه محب
 چون گره ریسمان است. 

                                           

 سنن ترمذی. -١

 .٢/٤٤حلیة األولیاء  -٢

 صحیح بخاری. -٣



 ٣٩  فصل دوم: در خانه پیامبر  

 

؟! گره چگونه است :پرسیدند که می گاھی عشق ھرچندو  با کنجکاوی لعائشه
 .١فرمودند: چون ھمیشه محکم است؟! می ن حضرتآ

را به خاطر اش  جگر گوشهو  به فاطمه دختر عزیز جپیامبر اکرم ۀ ما خوب فرمود
و  پسندم می مگر آنچه را که من ،دخترم« :داریم که پیامبر از ایشان پرسیدند که

گفتند: چرا، ھر آنچه را  می داری؟! فاطمه با خوشحالی دوست دارم را دوست نمی
 به عائشه اشاره نموده جرا دوست دارم. پیامبر اکرم  دوست گیری من نیز آن

 .»اشته باشفرمودند: پس او را دوست د می
روزی از ایشان پرسیدند که چه  ٢یکی از یاران عزیز آن حضرت سعمروبن عاص

 کسی پیش ایشان از ھمه عزیزتر است. 
 .فرمودند: عائشه جپیامبر اکرم 

یک امید پرسیدند: و  که بسیار آرزو داشت که نام خودش را بشنود با ھزار عمرو
 منظورم از مردان است. 

 .٣پدرش ـ یعنی ابوبکر صدیقرمودند، پیامبر خدا ف
ھمسران آن و  عام بودو  زبانزد خاص ل به عائشه ج محبت رسول اکرمو  عالقه

توانستند این  یدت فطری که در زنان نھفته است نمحساو  حضرت با وجود تمام غیرت
جان  بی است که بر جسد ل واقعیت را پنھان دارند، این مادر مؤمنان أم سلمه

و  سوگند که او بعد از پدرش عزیزترین به خدا« گوید: یم عائشه اشک ریزان
 .٤»بودند ج شخص در قلب پیامبر اکرمترین  محبوب

و  که چون دیگر ھمسران پیامبر این عالقه لمادر مؤمنان سوده دختر زمعه
چون غبار پیری را بر صورت خویش دید، نوبت خود را به  ،کرد می عشق را بخوبی درک

 .٥رت از شادی رسول اکرم لذت ببردوعائشه داد تا بدینص

                                           

 .٢/٤٤حلیة األولیاء  -١

 صحیح بخاری و صحیح مسلم.  -٢

 سیر أعالم النبالء.  -٣

 ری و مسلم رجوع شود. به صحیح بخا -٤

 به صحیح بخاری و مسلم رجوع شود. -٥



 أم المؤمنین عائشه بانوی دانشمند اسالم     ٤٠

 

را  ل شدند عائشه می روزی از یکی از ھمسرانش ناراحت ج واگر پیامبر اکرم
 را جلب کند.  جدادند تا رضایت رسول اکرم  می واسطه قرار

 زیبا که بیانگر این حقیقت است را چنین درج کرده:ای  ابن ماجه قصه
 ،ر مؤمنان صفیه دختر حیی رنجیداز مادای  روزی بنا به مسئله جرسول اکرم 

را از  ج : که اگر بتوانی رسول اکرمگفتو  هن عائشه شداصفیه پریشان دست به دام
 دھم.  می من راضی کنی، نوبت خودم را بتو

چادری که آغشته به  ،گوید که من با خوشحالی پذیرفته دست بکار شدم می عائشه
 جپر کند سپس در کنار رسول اکرم زعفران بود را آب پاشیدم تا بویش ھمه جا را 

 .!»امروز نوبت تو نیست ،عائشه« ی فرمودند:م، آن حضرت به آرامتسنش
لطف خداست، « :خندان گفتو  شحالوکرشمه خو  عائشه بادی به گلو داده با ناز
 .!»که به ھر که خواھد عنایت فرماید

ده از صفیه ست آورسپس ماجرا را برای رسول خدا تعریف کرده دل ایشان را بد
 .١راضیشان کردند

را نزد  لمنزلت مادر مؤمنان عائشه تابعین نیز این مقام و دانشمندان بزرِگ 
مثال مسروق روایاتی که  :کردند می درک کرده در سخنانشان بدان اشاره جرسول خدا 

، فرد راستگو دختر راستگوترین«کرد:  می کرد را چنین آغاز می از مادر مؤمنان نقل
، آنکه وحی آسمان بر پاکدامنی او )ج وِب محبوب رب العالمین (محمدمحبھمسر 
 .٢».. .گواھی داد بمن چنین روایت کردهو  شھادت

و  ھمیشه این عالقه ،ورزید می محبت افتخارو  مادر مؤمنان عائشه که بدین عشق
او  در کنارو  تا آخرین نفس رسول خدا در این دنیای فانی با اوو  محبت را پایدار داشت

م دید یخواھو  وفات رسول خدا را با ھم ورق خواھیم زدۀ در صفحات آینده قص .بود
شرف  ،خواھد تا لحظات آخر عمر می از ھمسران گرانقدرش اجازه ج که رسول خدا

ن نعمت واالی الھی را بر مادر مؤمنان عائشه ھمواره ای .پرستاری نصیب عائشه گردد
از « :کند می الھی یاد  نعمتترین  ن به بزرگریزان از آ اشکو  گذار استخود شکر

در و  منۀ خداوند بر من این بود که رسول خدا در خانھای  برترین نعمتو  واالترین
                                           

 در اسناد این روایت سمیه مصری نامی آمده که شخص گمنام است.  -١

 ـ اإلجابة. -٢



 ٤١  فصل دوم: در خانه پیامبر  

 

سوی یار ه ب ،من تکیه داده بودندۀ که سر مبارکشان را بر سین آغوش من در حالی
 .»جاویدانشان شتافتند

 ج همسر نمونه رسول اکرم
ھایی که خداوند متعال به او ارزانی  ، خوبیبود ھا خوبیو  از فضایل عائشه پرتوی

صفات پیشین نمایانگر  .کسب کند مقام واالییو  مرتبه جپیامبر اکرم نزد داشته بود تا 
این زن بزرگ پرده ھای  گیری لگوفضایل بود، حال از برخی دیگر از این او ھا  این خوبی

 ازو  را چراغ راه خویش قرار دھند ھا آن عاشقان راه سعادتو  کشیم، تا سالکان برمی
 درس زندگی آموزند:  ھا آن

و  یار رسول اکرم در زمان رسالتو  بھترین دوستو  عائشه دختر عزیزترین -١
قبل از آن بود، دختر ابوبکر صدیق مردی که ھمواره در کنار آنحضرت و  نبوت

 ج، پیامبر اکرم اص داشتمنزلت خو  در پیش رسول خدا مکانتو  رادمردانه ایستاد
دختر «، عائشه ھمسر عزیزش را که برای او قائل بودای  بزرگیو  نیز بنابه احترام

ما و  بزرگی خانواده او شود.و  زد تا یادآور اھمیت می نیز صدا »دخت صدیق« و »ابوبکر
 حدیث بیانگر این موضوع را بیان خواھیم داشت. 

ما پیش از این بیان و  قدیر قرار دادهوحی الھی نیز این مکانت عائشه را مورد ت -٢
آور  پیامو  شد می نازل جایشان بر پیامبر اکرم ۀ داشتیم که چه بسا وحی الھی در خان

 به خدا« ل در خطاب سایر ھمسرانشان ذکر نمود:یآسمان نیز این را در دفتر فضا
  ».ائشهیک از شمایان بر من نازل نشد مگر در بستر ع سوگند، وحی الھی در بستر ھیچ

یل پیک آسمانی رسالت نیز بر این بزرگی مھر تقدیر نھاده به عائشه عرض ئجبر
سالم ایشان را به عائشه ابالغ داشتند که او در  ج که پیامبر اکرم ،سالم فرمودند
 ایی راھسالم پروردگارم بر جبریل بادا! شما چیزو  برکاتو  رحمات«جواب گفتند: 

 .١»زمبینید که من از درکشان عاج می
خندق ۀ پس از غزوکه  جیل بر پیامبر اکرم ئبر نزول جبرشاھدی بود عائشه گویا 

فساد یھودیان را برای ھمیشه و  فتنهۀ بسوی بنی قریظه رفته ریش ،به ایشان فرمان داد
 خشک گرداند. 

                                           

 به روایت از بخاری و مسلم. -١



 أم المؤمنین عائشه بانوی دانشمند اسالم     ٤٢

 

 بررسیآیات روشنگر این موضوع را و  پاکدامنی عائشهو  در مبحث آینده براءت
 نیم. ک می

ھایی الھی بود نیز ایشان بودند حکایت  ی تیمم که یکی از نعمتھا ول آیهسبب نز
گردن بند عائشه از گردنش  جچنین اتفاق افتاد: در یکی از سفرھای پیامبر اکرم 

ھمه به جستجوی گردنبند و  گم شده بود. از اینرو کاروان به تأخیر افتادو  افتاده
ۀ برای وضو نیافتند، این بود که آیآبی  ن،گام سحر نیز در آن بیابامشغول بودند در ھن

ۀ تیمم نازل شد، اسید بن حضیر که حکمت این تأخیر را دریافته بود رو کرد به خانواد
 .»برکت شما نیستو  البته این اولین خیر« :گفتو  ابوبکر
با ایشان ازدواج کردند، دیگر  جعائشه تنھا دختری بود که پیامبر اکرم  -٣

تر بود.  ند، ایشان از سایر ھمسران پیامبر جوانبودزنھایی بیوه  هھمسران آنحضرت ھم
با تکیه بر این نقطه ھمواره خودش را و  داند می را یکی از افتخارات خویش او نیز این

احیانًا با تشبیھات زیبایش و  ساخت، تر می به قلبشان نزدیکو  در پیش آنحضرت عزیزتر
و  اگر وارد باغی شدید پر از بوته« د:کر می سوی خویش جلبه قلب آنحضرت را ب

تغذیه  آنتنھا درختی است که ھیچ شتری از و  استفاده شده ھا آن درختانی که از
آنحضرت نیز که منظور  »برید تا بچرد می ده، شما شترتان را پیش کدام درختنکر

. این سخن »پیش درختی که استفاده نشده است« ایشان را درک کرده بودند فرمودند:
ی که آنحضرت به ا هرکاب عشق آنحضرت به عائشه تنھا دخترو  است از محبتای  ینهآ

 .١ھمسری پذیرفتند
و  سلیقه زیباو  توان از ذوق می ،برشمرده شدهھای  برتریو  عالوه بر فضایل -٤
 نیز نام برد. لاخالق عائشهو  بیانو  فصاحتو  ادب
با و  با ادبی پر بارو  خوشو  یرینبا زبانی ش جعائشه در مقام سخن با پیامبر اکرم  

 ،این تشبیه نمونهو  گفت، از آنجمله است این حکایت زیبا می مانند سخن بی یفصاحت
، »استأم زرع و  زرع وشما مثل حکایت ابو  منۀ قص« فرمودند: جکه پیامبر اکرم 

 برترید.و  زرع بسی واالتر واز أب ،رسول خدا شما عائشه در جواب گفتند: ای
زنیم: عائشه از  می سخنوری را در حدیث زیر ورقۀ سلیقو  ذوقو  منطق زیبااین 

رضایت تو و  من خشم« کنند که ایشان روزی به او فرمودند: می روایت جرسول اکرم 

                                           

 به روایت صحیح بخاری.  -١



 ٤٣  فصل دوم: در خانه پیامبر  

 

چگونه؟! چطور «تعجب پرسیدند: ! عائشه با کمال »کنم می را از خودم بسادگی درک
 از من راضی تووقتی « آنحضرت فرمودند: »میا خشنودو  یابید که من از شما ناراحت درمی

. اما ج گوئی: نه! سوگند به پروردگار محمد می ھنگام رد کردن چیزیھستی، خشنود و 
. عائشه نیز این »گوئی: نه! قسم به پروردگار ابراھیم می یا دلخور ھستیو  وقتی ناراحت

غضب جز از  و حتی در حال خشم دتوان نمی سخن را تصدیق کرده بیان داشت که او
و  نام آنحضرت دوری جوید، گفتم: آری، چنین است. یا رسول خدا من در حالت خشم

 .١توانم بجز از نام شما چیزی را ترک کنم نمی ناراحتی ھم
از ھمسخن شدن با  جشیوائی گفتار ایشان بود که پیامبر اکرم و  این زیبایی کالم

آرام سفرھای طوالنی که کاروان و  تاریکھای  چه بسا شبو  برد، می ایشان بسیار لذت
 .٢عائشه گرم سخن بودندو  شکافت پیامبر می آرام آرام دل صحرا را

الگو برای و  گذاشته اینکه عائشه چون ھمسر نمونهھا  این خوبیۀ از ھم -٥
مانندی جلوی آن حضرت  بی آرایشو  جمالو  ھمسران مؤمنان ھمیشه با زیبایی

 کرد.  می را نمایانشان  خود
را  آن جنیکوئی که پیامبر اکرم و  بارز بود از آن زن پاکدامنای  او در حقیقت نمونه

بھترین چیز در دنیا زن و  ،]آرایش[ایست از وسایل  دنیا مجموعه« صف نموده:و  چنین
اگر و  خوشحال شود،و  نیکوست، زنی که چون شوھرش بدو نظر افکند شادو  صالح

زنی که چون شوھرش از خانه دور شد از  ،ندفرمانی دھد اطاعت کو  بدو دستور
 .٣»منال شوھرش به بھترین صورت مواظبت کندو  مالو  خودش

زندگی زناشویی ھمیشه سعی بر این داشت که باعث ۀ اسوو  این بانوی نمونه
آرامش خویش بسیار و  زینتو  خوشحالی ھمسرش شود از اینرو به زیباییو  مسرت

 کرد.  می توجه
رسول « ھایی شده است از آنجمله: هادیث وارده به این موضوع اشاردر برخی از اح

ای که در انگشتانم بود توجه  من وارد شد، انگشترھای درشت نقرهبه اتاق  جخدا 
زیبایی برای و  ت؟! گفتم: اینھا را بخاطر آرایشسرا جلب کرد، فرمودند: اینھا چی یشانا

                                           

 به روایت صحیح بخاری. -١

 آ به روایت بخاری. ٢

 شود. به تفسیر ابن کثیر مراجعه  -٣



 أم المؤمنین عائشه بانوی دانشمند اسالم     ٤٤

 

یا اینکه و  ای؟ گفتم: خیر ـ هرا داد ھا نآ شما در دستم گذاشته ام، فرمودند؛ آیا زکات
این کار برای رھایی از آتش سوزان  کنم ـ فرمودند: می گفتم اگر خداوند بخواھد ادا

 .١»جھنم کافی است
تزیین برای و  ی خانواده زنان را به آرایشھا عائشه ھمیشه برای استوار کردن پایه

 کرد.  می ھمسرانشان تشویق
توانی که دو چشمت را از  می و گفت: اگر شوھر داری می یتا جایی که روزی به زن

 .٢ھدیه کنی از این کار درگذر مکن برای خوشحالی او به اوو  حلقه درآوری
و  تواند برای آرایش می زنی از ایشان پرسیدند که بر صورتش موھای زائدی است آیا

 آن موھا را از صورتش بکند.  شوھرۀ جلب توجو  زیباییو  زینت
و  شود را از خود دور کن، می اذیتو  ن در جواب گفتند: ھر آنچه موجب آزارایشا

اگر و  روی، می زینت ده گویا که به جشنو  خودت را ھمیشه برای شوھرت آرایش
سوگندی یاد کرد، قسمش و  اگر قسمیو  ی داد از او اطاعت کنورشوھرت به تو دست

 .٣راه مدهاش  هھر کسی را دوست ندارد به خانو  ساز، را برآورده
ھا  زیبایش سخن ۀقلیس از ذوق وو  در اتاقش بودیم لپیش از این با عائشه

آید که عائشه در  میکه حال ذکر کردیم بری یھا روایتو  پیشینھای  از روایت ،گفتیم

                                           

 به روایت أبوداود. -١

 سیرأعالم النبالء. -٢

البته الزم است به این نکته اشاره کنیم که حدیث مذکور با روایت دیگری که از ایشان آمده ھیچ  -٣
رسول اکرم از خال کوبی و درخواست خال کوبی کردن، و از «اند:  منافاتی ندارد، آنگاه که گفته

ی خود و از نخ زدن و کندن موھای پیشانی و از کسی پیوند زدن و بستن موی کسی به مو
ھای دیگری  چرا که منظور ایشان استفاده از روش». اند خواستن که موھایش را بکند منع فرموده

است برای آرایش و زینت غیر از آنچه در حدیث دوم ذکر شده است. و فقھا و علمای اسالمی نیز 
ده را برای زنانی که خودشان را برای شوھرانشان استفاده از برخی مواد آرایشی و زینت دھن

ھای مطرح شده جایز  است: تزیین با روش  اند. امام نووی گفته کنند جایزه دانسته آراسته می
ھا از این نیز پیش  زنند.  برخی حنبلی است مگر با تراشیدن که با آن موھا را بھم پیوند می

بینند. و  بند و بار نباشد ـ اشکالی نمی ز موھای زنان بیاند و در پیوند ـ البته در صورتی که ا رفته
در روایتی از ایشان آمده که پیوند مو جایز است مگر آنکه ھدف از آن فریب دادن کسی باشد که 

اند برای استفاده بیشتر به  در اینصورت حرام است و نھی وارده را بر کراھت تنزیھی داللت داده
 . شود مراجعه١٠/٣١٨کتاب فتح الباری 
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و  در این راستا از ذوقو  آرامش عالقه داشتو  بین زنان مدینه بیش از ھمه به زیبایی
مند بود. روزی زنی از زنان خدمتکار از پوشیدن لباس از  هسلیقه خاصی نیز بھر

 جعائشه خود داری کرد، ایشان به او گفتند: من در زمان پیامبر اکرم  ھای لباس
 رفتند برای شب رفاف آن می لباسی داشتم که ھمه دختران مدینه چون به خانه بخت

 .١بیفزایندشان  آرایشو  گرفتند تا با آن به زیبایی می را از من عاریه

 محنت بزرگ
کرد، صفای  می زندگی ج در کنف پیامبر خدا ،که عائشه صدیقه مدتی در طول

 ر نسبت به او را ھیچ چیزی مکدر نکرد، بجز محنت سیده عائشه دربعالقه پیام
 استان تھمت دروغ. د

او در سایه و  این حادثه ھمانند ابری سیاه بود که بر زندگی سیده عائشه گذر کرد
 این آزمون سخت را پشت سرگذاشت. و  درد را تحمل کردو  دترین نوع رنجآن ب

بار دیگر در و  تار را از زندگی او بدور نمودو  این ابر تیرهو  اما عنایت خدا او را دریافت
اخالص تجلی کرد. بدینسان نه تنھا این و  درخشندگیو  صفا ،مھبط وحیو  خانه نبوت

فضایل او فضل و  زلت او را بکاھد، بلکه به مناقبمنو  محنت نتوانست چیزی از قدر
که بر گوھرھای گرانبھای زندگی او، گوھری ھمیشه  جدیدی را اضافه کرد، بطوری

جاویدان الھی، که ھمانا آیات کتاب او تعالی است افزوده گردید، که مؤمنین در 
و  قیامت پایندهتا بروز و  کنند می این آیات را تالوتشان  نمازھایو  عبادتھای  محراب

 جاوید است. 
پر از کینه منافقینی بود، که در پی و  ناپاکھای  قلباش  تار سرچشمهو  این ابر تیره

در این جھت ھیچ فرصتی را از و  را آزار دھند جگردیدند، تا رسول خدا  می فرصتی
 دادند.  نمی دست

فتند، ولی در یا نمی کیدھای خودو  آنان اگر چه فرصتی مناسب برای ریختن زھرھا
کی نداشتند، اما عنایت دغل باو  حقه بازیو  عین حال از بکارگیری ھر نوع نیرنگ

نشسته بودند، اش  خانوادهو  را در مقابل آنانکه در کمین او ج خداوند متعال، پیامبر

                                           

 صحیح بخاری. -١
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 تا بروز قیامت برای فرو مایگانو  نیرنگشان را از میان برداشتو  حفظ فرمود و مکر
 ننگ را بر جای گذاشت.و  دگیمایه، شرمن بی

 گوید: می خود سیده عائشه درباره این محنت سخن
کشید، قرعه  می فرمود، بین ھمسرانش قرعه می وقتی که اراده سفر ج رسول خدا«

در یکی از غزوات برنامه قرعه کشی  ،برد می آمد او را با خود به سفر می کس که باالھر
بیرون شدم  ج رعه بنام من برآمد. با رسول خداقو  غزوه بنی مصطق ــ انجام گردید، 

که در آنروزھا آیات حجاب نازل شده بود، من در ھودج خود قرار داشتم  در حالی
کاروان بسوی مدینه باز گردید، بمدینه نزدیک شده بودیم که و  مسافرت انجام گردید

کوچ شد، در محلی فرود آمدیم پس از مدتی استراحت ندای کوچ برخاست، چون اعالم 
من برای قضای حاجت از لشکر کناره گرفتم چون کارم تمام شد به ھودج خود 
بازگشتم، ناگھان متوجه شدم، که گلوبندی که از عقیق ظفار بود، از گردنم افتاده است 

که افرادی این جستجو مرا مدتی مشغول کرد، و  در جستجوی گلوبند خود برآمدم
و  شدم قرار داده بودند می بر شتری که سوار را ھودجمسئول حمل ھودج من بودند، 

و  وزن بودند،و  روزھا زنان سبک گمان کرده بودند که من در ھودج ھستم، در آن
ند، از اینرو گروھی که دخور می چاقی آنان را سنگین نکرده بود، زیرا که مقدار کمی

تر کم سال من ھم دخ .ھودج را بر شتر بار کرده بودند، متوجه سبکی آن نشده بودند
به سفر و  این امر بیشتر آنان را به اشتباه انداخته بود آنان شتر را حرکت داده ،بودم

البته پس از آنکه کاروان راه افتاده  ،خود ادامه داده بودند من ھم گلوبند خود را یافتم
را ام  ناچار جامه ،بود به محل خود بازگشتم در آنجا کسی را نیافتم که صدای مرا بشنود

در محلی که منزل داشتم منتظر ماندم، گمان کردم بزودی متوجه و  ر خود پیچیدمب
در ھمین ھنگام که  ،دمگاه برای بردن من باز خواھند آآنو  من خواھند شد نبود

  خوابیدم.و  شد چیرهنشسته بودم خواب بر من 
صفوان بن معطل سلمی زکوانی، مامور بررسی عقب لشکر بود چون به بررسی 

به محل منزل من رسید، سیاھی یک انسان را مشاھده کرد و  جوانب پرداختو  اطراف
را دید مرا شناخت زیرا که قبل از حجاب ام  چون قیافهو  که خوابیده است. به نزدم آمد

ِ  إِنَّا﴿: گفت می ھم مرا دیده بود با کلمات استرجاع او که َّ�ِ  ٓ ا از  ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّ
سوگند حتی یک کالم ھم با  به خداو  مصورتم کشیده چادرم را ب ،شدمخواب بیدار 

من ھیچ سخنی غیر از آیه استرجاع از او نشنیدم بلکه شترش را و  من سخن نگفت
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زد تا که به اول ظھر که سپاھیان به  می سپس شتر را ھی ،من سوار شدمو  خواباند
که توسط بعضی اشخاص کنایات مدینه رسیده بودند ما نیز وارد مدینه شدیم، در حالی

آن کس که مسئولیت و  به ھالکت افتادند آنبرخی با تحمل گناه و  نادرستی گفته شد
و  مدینه آمدیمه ب .عبدالله بن ابی بن سلول بود ،عھده داشته اتھام را بو  اصلی دروغ

من لی و  کردند می سنگینو  را سبک اتمردم نیز شایعو  اتفاقًا مدت یکماه بیمار شدم
بیماری مرا به و  چیزی که در موقع درد در جریان اتھامات وارده بر خود نبودم، تنھا

ی گذشته را که معموًال در ھا محبت آن ج که از رسول خدابود  این ،داشت می او شک
 حضرت بر من وارد و فقطکردم  نمی مشاھده ،داشتند می ابرازبیماری ام ھنگام 

 ».؟حالت چطور است« پرسیدند: می سپسو  فرمودند می شدند سالم می
خارج برای قضاء حاجت ھمراه ام مسطح ه بباری نقاھت،  انرودبعد از تا اینکه 

توالت  ،م اعرابورسزمان طبق  آنو  رفتم نمی یکبار بیشتر بیرون یمعموًال شبو  شدم
 ری مسکونی دوھا از خانهآن،  ساختیم، بلکه برای جلوگیری از آزار نمی را نزدیک خانه

 ساختیم.  می
و  ، ام مسطح لغزیدبرگشتیمام مسطح بسوی خانه و  پس از آنکه فارغ شدیم من

ی یگو می ناسزا آیا مردی را گفتی، بدی به او گفتم حرف .پسرش مسطح را نفرین کرد
 که در غزوه بدر حضور یافته است؟

 که او چه گفته است؟ ای  نشنیدهو  دانی  نمی مگر :گفت
 ت؟گفتم: چه گفته اس

  خانهه چون ب .او داستان افک را برایم شرح داد، بدینسان بیماری من افزون گردید
 پرسید: و  بر من وارد شد جرسول خدا و  بازگشتم

مادرم بروم؟ گوید: و  دھید نزد پدر می اجازه :به او گفتم »؟حالت چطور است«
 استان از طریق پدررفتن به خانه پدرم این بود که به اصل دو  مقصودم از اجازه گرفتن

گاه شوم. حضرت به من اجازه دادند، به نزد پدرو  خطاب به و  تمرفمادرم و  مادرم آ
 گویند؟ می مردم چه !مادرم گفتم: ای مادر

افتد که زنی  می خدا سوگند بسیار کم اتفاقه گفت: دخترم برخود آسان گیر، ب
ل تعدادی رقیب ھم حا در آنو  دارد، باشد می یزه در نزد شوھری که دوستشکپا

 مردم درباره او سخنان گزاف نگویند. و  داشته باشد،
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؟ آنگاه آن شب را تا صبح اند گفتم: سبحان الله چگونه مردم این سخنان را گفته
 نه خواب به چشمانم راه یافت بلکه تا صبح گریستم. و  گریه کردم، نه اشکم باز ایستاد

را احضار فرمودند، زیرا که  بزید اسامه بنو  طالب علی بن ابی جرسول خدا 
 نی از من با آیایشان قصد داشتند درباره جداو  تأخیر افتاده بوده وحی در این باره ب

 دو نفر مشورت کنند. 
داند، پاکی  می آنچه او درباره خانواده حضرت« به حضرت گفت: هسامه در مشورا

 گفت:و  یابد  نمی گریدر جان خود جز محبت این خاندان چیز دیو  این خاندان است
 اھل شما جز خیر چیز دیگری ۀمن دربارو  عائشه اھل شما است !یا رسول الله«
 . »دانم نمی

غیر و گنجایش داده است شما  هخداوند ب !یا رسول الله« طالب گفت: بن ابی یعل اام
ول آن گاه رس. »را بگوید حقیقتشاید  بپرسیدکنیز از است، اگر  دیگری انزن این زن،از 

ره یمواجه شده است؟ بر یبا مورد مشکوک شهیا از عایره سؤال کرده بود که آیاز بر ج خدا
از او سراغ ندارم، جز  یزیآم چ مورد مشکوك و شبھهیگفته بود: نه به خدا سوگند! من ھ

رود و  یر کردن آرد، خواب میکم سن و سال است که در حال خم یدانم او دختر ینکه میا
 خورد. یاو م یو آرد را از جلود یآ یم یگوسفند

در حالي که از عبدالله بن ابي بن سلول به شدت ناراحت  جآن گاه رسول خدا 
بود، از روي منبر خطاب به مسلمانان فرمود: چه کسي خیال مرا از طرف  دهیگرد

ام سرایت کرده است و در  کند که آزارش حتي به زندگي خانوادگي مردي راحت مي
ندارم و ھیچ گاه بدون حضور  اغگویند که من از او جز نیکي سر مورد مردي سخن مي

 ام نیامده است. خودم به خانه
گفت: یا رسول الله من حاضرم شما را از این و  انصاری برخاست سسعد بن معاذ

 اگرو  زنم می مصیبت خالص کنم، اگر عامل شایعه از قبیله اوس باشد گردنش راو  رنج
 بدھید، اجرا خواھیم کرد. یباز ھم شما ھر دستورد، از برادران خزرجی ما باش

قومیت بر او  و تعصب ولی حمیت بودمردی صالح و ر خزرج داسعد بن عباده سر 
 خطاب به سعد بن معاذ گفت:و  برخاست ،مستولی شده بود

نه توان کشتن او را داری. اسید و  کشی می سوگند نه او را به خدای، یگو می دروغ
 به خداخطاب به سعد بن عباده گفت: و  عموی سعد بود برخاست بن حضیر که پسر

ھر دو  ؛کنی می تو منافقی ھستی که از منافقین دفاع ،ییگو می دروغکه تو سوگند 
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 که حتی تصمیم به جنگ گرفتند، در حالی خزرج برانگیخته شدند به طوریو  قبیله اوس
آرامش دعوت فرمود، و  ه سکوتبر منبر ایستاده بود، حضرت آنان را ب جکه رسول الله 

  .تا که ھمگی ساکت شدند
 پدرو  نه خواب به چشمانم راه یافتو  که نه اشکم خشکید ،روز را در حالی گذراندم آن

گمان داشتند که گریه جگرم را پاره کرده است، آن دو نزدم  .مادرم به نزدم آمدندو 
یکی از زنان  .ادامه یافتام  ریهشب گ ٢و  مدت یک روز ؛کردم می من گریه و نشسته بودند

 کرد.  میبا من گریه و  او نیز با من ھم نشین شد ،انصار اجازه ورود خواست او را اجازه دادم
سپس و  بر ما وارد شد، سالم فرمود جحال ما بدین منوال بود، که رسول خدا 

 م، یکدید می حضرت را در کنارم ھا، عهیاین اولین نشستن بود که پس از شاو  نشست
پس از حمد خدا  ،ھنگامی که نشستند جماه وحی درباره من نازل نشد، رسول خدا 

گناه  یاگر تو واقعًا ب ،رسیده است یی! در مورد تو به من خبرھاشهیعا یا «فرمودند: 
 یواھد کرد، اما اگر مرتکب گناھتو را اثبات خ یگناھ یخداوند ب ی، پس به زودیھست
مرتکب شود و بعد از آن به  یگناھ یه کن؛ زیرا بنده وقت، پس استغفار و توبیا شده

 .»آمرزد یآورد، خدا نیز گناھش را م یخدا رو
طوریکه حتی یک قطره ه اشکھایم خشکید ب ،به پایان رسید رسول خداگفتار چون  

 پاسخ گوی.  ج به پدرم گفتم: از جانب من به رسول خدا. ھم احساس نکردم
 دانم چه پاسخی خدمت رسول خدا عرض کنم.   نمی سوگند به خداپدرم فرمود: 

 .به مادرم گفتم: به رسول خدا پاسخ گوی
 دانم خدمت رسول خدا چه بگویم.   نمی مادرم فرمود:

قرآن را زیاد و  که زنی کم سال بودم پس شروع به سخن گفتن کردم: ـ در حالی
این شایعه و  اید شنیدهدانم که شما این داستان را  می خدا سوگند،ه نخوانده بودم ـ ب

و  ھستم ـ ئاگر بگویم که من از این اتھام بر .اید نمودهرا باور  آنو چنان کارگر افتاده 
اتھام و  اگر اعتراف کنم کنید.  نمی مرا تصدیق ھستم ـ شما داند که از آن برئ می خدا

مرا  ھستم ـ شما حتماَ  داند که من از آن برئ می که خداوند را بپذیرم ـ در حالی
یابم که خدمت شما عرض دارم، مگر   نمی سوگند، من مثالی را به خدا کنید. می تصدیق

  فرموده پدر یوسف را که فرمود:

ۖ  فََصۡ�ٞ ﴿ ُ ٱوَ  َ�ِيٞل ۡ ٱ �َّ ٰ  َتَعانُ ُمسۡ ل   ].١٨[یوسف:  ﴾تَِصُفونَ  َما َ�َ
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از او و  استگوئید خداوند یاری دھنده  می بر آنچه کهو  گیرم می صبر جمیل را پیش«

 . »تقاضای یاری دارم
که  بر بستر خود آرمیدم در حالیو  سپس خود را از این پھلو به آن پھلو گردانیدم

 یچون من یقین داشتم که از این گناه بر ،روح و جانم ماالمال برائت از این اتھام بود
ه برائت دانستم ک ینم یاز آن تبرئه خواھد کرد؛ ول دانستم که خداوند مرا یھستم، م

شود. احتمال  یھمیشه تالوت خواھد شد، نازل م یکه برا یمن در قرآن به صورت آیات
 دارد. یبه او اعالم م ج مرا در خواب پیامبرش ۀدادم که خداوند تبرئ یم

از جایش تکان نخورده بود و  جگوید: به خدا سوگند! ھنوز رسول خدا  یم شهیعا
 ج بر آن حضرت ی، خارج نشده بودند که وحکه داخل خانه بودند یاز کسان یھیچ یک

مروارید  ۀاش مانند دان برایشان پدیدار شد و عرقھا از چھره ینازل گردید و آثار نزول وح
خندید و اولین  جبرطرف گردید، رسول خدا  یسرازیر گردید؛ پس از اینکه آثار وح

 ا تبرئه کرد.! خدا نیز تو رشهیعا یکه بر زبان آورد، این بود که فرمود: ا یسخن
را ببوس. گفتم:  جاکرم  امبریپ یگوید: مادرم گفت: بلند شو، دستھا یم شهیعا

 این آیات نازل گردید: آورم. یم یخیر؛ بلکه من فقط شکر خدا را به جا

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ٓ ِ  ُءوَجا  ].٢٠-١١[النور:  ﴾...َسبُوهُ َ�ۡ  َ�  ّمِنُ�مۚۡ  َبةٞ ُعۡص  ِك فۡ ۡ�ِ ٱب
 برائت من بود.  ۀدربار ھمه که این آیات

گفت: به خدا سوگند! که بعد از این به  شهیعا ۀپس از نزول تبرئ سابوبکر صدیق
بینوا و از  ینخواھم داد. او ھمواره به مسطح به خاطر اینکه مرد یمسطح چیز

 . آن گاه این آیه نازل گردید:نمود یخویشاوندانش بود، کمک م

  َوَ� ﴿
ۡ
ْ  تَلِ يَ� ْولُوا

ُ
َعةِ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  لِ َفۡض لۡ ٱ أ ن لسَّ

َ
ْ تُوٓ يُؤۡ  أ ْوِ�  ا

ُ
ۡ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ أ  ِك�َ َمَ�ٰ ل

ۡ ٱوَ  ِۖ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل ْ عۡ َوۡ�َ  �َّ ْۗ َفُحوٓ ۡص َوۡ�َ  ُفوا َ�  ا
َ
ن ُ�ِبُّونَ  �

َ
ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  أ ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  �َّ َّ� 

 ].٢٢[النور:  ﴾٢٢ رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ 
سوگند من دوست دارم که خداوند بر من  به خداه ابوبکر صدیق فرمود: بلک

 فرمود:و  کمک مالی بر مسطح را از نو آغاز کردو  ببخشاید بنابراین انفاق
 نخواھم کرد.  عسوگند، ھرگز این کمک را از او قط به خدا
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از ھمسرش، زینب بنت جحش، در مورد من سؤال  جگوید: رسول خدا  یم شهیعا
! من گوشھا و چشمھایم را از عذاب خدا ج رسول خدا یکرده بود. او گفته بود: ا

گوید: زینب از میان  یم شهیدانم. عا ینم یدارم و در مورد او جز خیر چیز دیگر یبازم
که داشت  یو خداوند به خاطر تقوای ردک یبا من رقابت م جسایر ھمسران رسول خدا 

نب با من درگیر بود، از اما خواھرش، حمنه، که ھمواره به خاطر زی او را حفاظت کرد،
 .صحیح مسلم)و  بخاریصحیح (. بود که در این شایعه شرکت داشت یکسان

به شھادت کالم ربانی از محنت و  بدینسان سیده عائشه با الطاف خدای سبحان
برائت او گواھی داد، و  پاکیزگیو  کالم خدا بر پاکیو  وارده سر بلند بیرون آمد

تواند تأثیری بر  نمی بر آنھا  گذشت سالو  کند را محو آن تواند نمی شھادتی که روزگار
 را بیافریند. یا ھمانند آ ن و  جای نھد

اعالم پاکی ام المؤمنین از جانب خدا مقام او را در قلب گرامی و  آری این برائت
 روز قیامت پایدار نمود. مؤمنین تا و  ج حضرتآن عزت او را نزد و  افزود ج رسول خدا

 افک ۀشناسان در قضیموقف خاور
موقف  "قیصدال بنت "الصدیقةرحمت خدا بر او بادا ـ در کتابش ـ استاد عقاد 

که ھنوز ھم به صحت داستان  بر کسانیو  خاورشناسان در قضیه افک را عرضه نموده
 ه است: غرض ابن سلوِل گفتو  پاسخ داده ،نیستند یا در نفی آن قاطعو  افک جزم دارند

تا اند  هدگردی ثاست که تا به امروز در روزگار ما افرادی به آن متشب منافق ھمان غرضی
ه را مورد طعن قرار دھند، ب ج پیامبر اسالمو  از این طریق راھی پیدا کنند که اسالم

 . اند قدم گذاشته آنمیان خاورشناسان در ین طریقی است که مبشرین مسیحی درویژه ا
ا موضوعی بعید ر حادثه افکو  ایت نمودهرا رعتربیت و  ادب افراداز این  رخیب

سیرت عائشه «پس از اشاره به این داستان گفته است:  (Muir)، چنانکه مویراند دانسته
دارد که به برائت او از این اتھام اعتقاد داشته  می ن حادثه ما را وایبعد از او  قبل

 . »باشیم
که جز انسان اند ر آمیخته را با معجزاتی د آنو  بعضی از آنان حکایت را نقل کرده

این کار  جکند، چنانکه واشنطن ارونگ در سیرت پیامبر  نمی را تصدیق ھا آن مسلمان
راه را برای بگو مگو باز  وکرده ننفی  انهکه قضیه را قاطع طوریه ب ،را انجام داده

 گذاشته است. 



 أم المؤمنین عائشه بانوی دانشمند اسالم     ٥٢

 

را تحریف  ضوعمو ده در اینوارروایات و  اند برخی از آنان ھم از حقیقت تجاوز کرده
که سیده عائشه یک  اند چنین پنداشتهو  اند اریخی خیانت کردهتگزارشات  درو   کرده

ه باشد که این قول خالف اھمرو  دور شده تا با صفوان مصاحب جروز کامل از پیامبر 
میان نقل گردیده است که درو  ما رسیدهه تمام آن چیزی است که درباره قصه افک ب

جا آن ،توان عنوان کرد می صاحب ترجمه معانی قرآن را) Rodwell(یل واین گروه رود
 در سوره النور به تحریف حقیقت پرداخته است.اش  که او در حاشیه ترجمه

این جمعھی که از آنان نام برده شد کسانی ھستند که بیش از سایر خاورشناسان 
 .اند در این قضیه جنبه احتیاط را مراعات کرده

، این احتیاط را اند پروا به تحریف حقیقت دست یازیده بی که ولی مبشرین مسیحی
 ج : محمداند بعضی از آنان گفتهو  اند ، بلکه به صحت داستان جزم کردهاند مراعات نکرده

مجازات کسانی را که و  عذاب ۀخود آیاتی را در سوره النور آورده تا به این ترتیب زمین
 د. از ھمسرش بدگوئی کرده بودند فراھم ساز

این جھل و  ندااست که این مبشرین نسبت به قرآن کریم جاھل  آنعلت این امر 
در آن فرو  ،موارد خبرو  که بدون علم به منابع ،آنان را گرفتار چنین تھمتی ساخته

 صدا در آورند. به ی خود را وایطبل رسو  روند
 قرار گیریمپرداز   دروغو  چینف است که ما تحت تأثیر گروھی خبربسیار جای تأس

چنین و  بدون علم از گمان آنان پیروی کنیمو  در گناھی بزرگ با آنان شریک شویمو 
 ھا آن پایه بی و وقف اخبار ساختگیو  حقایق تاریخ مرھونو  پنداریم که اخالق مردم

یا گمانی و  دانش باشدو  عقله که این شایعه بحثی نیست که متکی ب حالیاست، در
بنا شده باشد بلکه دروغی است که برای مؤرخ درست نیست که  ای نیست که بر قرینه

و  ید این دروغیتأو  باشد نمی سوء نیتی است که شایسته انسانو  به آن اعتنا کند
ذلتی است که برای مردان بزرگوار شایسته و  پستی ،تھمت در حق یک زن پاک نھاد

دروغ و ھا  یین بدگوقصد ما از اینکه به بخشی از ای .در آن وارد شوندکه نیست 
اشاره کردیم این است که بدانیم بر ما واجب است تا خود را به اندازه ھا  پردازی

موضوعی که از زمان صدر  .حذر داریمبر ھا آن از ،ضخامت اغراض پلید دشمنان اسالم
پس از ما نیز کسانی سعی  ،ھستند نترویج آ اسالم تا روزگار ما ھنوز جمعی درصدد

راستی چرا مردمانی این ھمه جسارت ه ب .دروغ بزرگ صحه بگذارند این خواھند کرد بر
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اقعیت این است که آنان و ؟گناه اتھام وارد سازند دھند تا بر یک زن بی می خرجه ب
  .گناه ھمسر او است قصد تشکیک دعوت پیامبری را دارند که این زن بی

قع عقل خود را فریب در وا ،پذیرد می اساس را بی و واھیھای  کسی که این دروغ
داده است، زیر که بسیاری از اموری را تصدیق کرده که ھر کدام از آن امور نیاز به 

 که دالیل ھمه بر ضد باور او است.  دلیل دارد در حالی
کند باید بپذیرد که صفوان بن معطل مردی بوده  می شخصی که این دروغ را قبول

اینکه سیده عائشه ـ ھمسر پیامبر ـ به و  ه استپیامبر ایمان نداشتو  اسالمو  به خداکه 
کرده است، در صورتیکه بر ھیچکدام از اینھا  نمی او عمل دینه بو  پیامبر ایمان نیاورده

و  عائشه ھر دو به خداو  دھد که صفوان می دالیل گواھیھمه دلیلی وجود ندارد. بلکه 
پیروی کرده و او را الگوی قدم از حضرت ه قدم بو  اند پیامبر ایمان داشتهو  اسالم

 ایمان خود قرار داده بودند. 
ست؟ آری او دختر دانیم که این ھمسر پیامبر کی می از ھمه اینھا آیا براستی بعد

که حتی در دوران جاھلیت از او کاری خالف اخالق انسانی سر ابوبکر صدیق است 
چگونه ممکن در این خاندان ھیچگونه عادت جاھلی دیده نشده است، پس و  نزده

  .(پناه بر خدا)تن به چنین رسوائی داده باشد  ،در کنار پیامبر اسالمو  است در اسالم
تواند چیزی را به اثبات برساند، چه   نمی ترین دالیل ھم ویدر این قضیه حتی ق
 عنوان حقیقته اکنون بر کسی که این شایعه را ب .اساس بی و برسد به این دروغ واھی

صفوان با ام المؤمنین چگونه پدید خیالی است تا از خود بپرسد: رابطه پذیرد الزم  می
    آمده است؟ 

 آیا در آن شب معین این ارتباط پدید آمده است؟
در ھودج  ویکه  کند در حالی آغازاین مرد چگونه توانست با ام المؤمنین گفتگو را 

 اند کرده می راعاترا م جماموران ھودج حرمت خاندان رسول خدا و  خود قرار داشت،
 ؟اند داده می وظایف خود را به نحو احسن انجامو  مسئولیتو 

دانسته که ام المؤمنین به  میوانگھی ھیچگونه شکی نیست که این صفوان 
اش  ھیچگونه تنگ دلی نسبت به حضرت در طول زندگیو  شوھرش ایمان دارد
 بنابر این:  ،احساس نکرده است

چنین جرئتی دھد که از روی ھوس به چنان  خوده بچگونه ممکن است صفوان 
دختر ابوبکر و  تواند باور کند که ھمسر پیامبر می عقل چگونهو  امری دست یازد؟
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عالوه بر ھمه اینھا مسلم بوده و  صورت تصادف به چنان گناھی دچار گردد؟ه صدیق ب
مال خواھد بر پیامبرش خداوند راز را برو  ی از پیامبر پنھان نخواھد ماندکه ھیچ سّر 

سازان را  شایعهو  مال کرددروغ بزرگ را برو  شایعهو این و  ساخت، چنانچه حدیث افک
انگیزان فتنه و  چینانباطل است که جز خبرو  مایه بی ھمه این گفتارھا ،رسوا نمود

گاھانه گاھانه آنو  آ  پذیرند.   نمی را یا ناآ
ه گزاران آنان که در روزگار ما بکارو  آری این پندار نادرست را جز منافقین مدینه

که  اند این گروه از آنرو بدان باور داشتهو  دارند نمی باور ،شوند می عنوان مؤرخ نامیده
ادی و نادانی ھستند که درو  به پیامبر اسالم ایمان ندارند بلکه اینان فرو مایگان غافل

  )ار. (نقل از کتاب صدیقه دخت صدیق به اختصاند گمراھی سرگردان شده
حی و در آن بهو  این روشی را که استاد عقاد در تکذیب این شایعه پیش گرفته

وسیله عقل محک زده است. روشی است که ھم ه را ب بلکه آن ،آسمانی استناد نکرده
البته قبل از استاد عقاد صحابی جلیل و  ھم غیر مسلمانو  پسندد می را مسلمان آن

 موضوع این شایعه پاسخ داده است: ھمین روش دره ابوایوب انصاری نیز ب
 گویند؟ می دانی مردم درباره عائشه چه می آیا ،یا ابا ایوب :ھمسر ابوایوب از او پرسید

ی که به چنان گناھی ارد  آیا شما رضایت !این دروغ است ام ایوبو  فرمود: آری
 آلوده شوی؟ 

 دھم.  نمی خدا سوگند من ھرگز تن به چنان ذلتیه ام ایوب گفت: خیر ب
سزاوار آن است که او نیز و  خدا سوگند عائشه از شما بھتر است ـه ابوایوب فرمود: ب

دروغی بیش نیست. و ھرگز به چنین گناھی تن ندھدـ لذا این داستان ساختگی 
 (تفسیر ابن کثیر)

 ن یمؤمنال امهات
جدا از ھمه مظاھر و  معصوم از ھمه گناھانو  دور از ھمه عیوبه ب جرسول خدا 

سال رسید با ام المؤمنین  ٢٥چون عمرش به  تقالید جاھلیت زندگی کرد.و  شرک
قبل از پیامبر با دو نفر و  ساله بود ٤٠روز خدیجه  ازدواج فرمود در آن لخدیجه 

و  سال با ام المؤمنین خدیجه زندگی کرد ٢٥دیگر ازدواج کرده بود. پیامبر نزدیک به 
 مود. در این مدت با دیگر زنی ازدواج نفر
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مشرکین میدان را بر او تنگ و  چون مسئولیت دعوت به دین خدا را بعھده گرفت
دگان مشرکین بر او عرضه گردید با این شرط که نیپیشنھاداتی ھم از جانب نماکردند، 

زنان  یِن تر یکی این بود که زیباشان  او دست از دعوتش بردارد. از جمله پیشنھادات
زندگی و  د آورد ولی حضرت با تمام وجود مخالفت فرمودعرب را به نکاح او در خواھن

 رمان وفات کرد. ھبا ام المؤمنین خدیجه را ھمچنان ادامه داد تا که این زن ق
این زنان پاک سیرت  ،یننمؤم امھاتبا دیگر  لخدیجه پس از وفات ام المؤمنین

به غیر از و  بودند باالییسنین در ـ رضی الله عنھن ـ ازدواج فرمود، که ھمگی از 
ش ھمسر شھیدی بوده که شوھر ن یاآناھر کدام از  .بیوه بودندشان  سیده عائشه ھمه

ی ھا جبران مصیبتو  منظور طیب خاطره حضرت بو  را در راه خدا از دست داده بود
یا اینکه زنی مھاجر بوده که بخاطر رضای خدا با و  اقدام به ازدواج نمودبه آنان، وارده 

لذا رسول  ،در آنجا شوھرش را از دست داده بودو  ه مھاجرت کردهشوھرش به حبشھ
فرستاده تا  یرنج او به خواستگاری او کسو  منظور شرکت در ماتمه ب جخدا 

ای  یا دختر بزرگ قبیلهو  کافر جلوگیری نمایدای  بدینوسیله از پیوستن او به خانواده
یا اینکه و  او ازدواج فرمودهبا  ،سالم جذب آن قبیله بهو  بوده که حضرت برای جلب

تا اینکه خداوند بدینوسیله قانونی را جامه  ،ازدواج بر اساس فرمان خدا انجام گرفته
 محو سازد. و  از عادات جاھلیت را نابود ییا عادتی زشتو  عمل بپوشاند

ھمسری  هخداوند آنان را بو  که حضرت با آنان ازدواج فرمودهزنانی بدینسان تمام 
فات و نفر از آنان در ایام حیات پیامبر ۲. اند زن بوده ۱۱کرامت بخشیده پیامبرش 

 درو  نفر باقی ماندند ۹و  سیده زینب بنت خزیمه بودندو  کردند که سیده خدیجه
 موقع رحلت حضرت ھنوز حیات داشتند. 

و  از جمله اموری است که مخصوص حضرت بوده ج له تعدد زوجات پیامبرأمس
رسالت که خداوند آن حضرت را بدان برگزیده مقرر و  تنبوی ھا هبرای اجرای برنام

و  آن مایه خیر ۀدعوت جاودانو  برای اسالم ج گردیده بوده است. ھمسران پیامبر
چه بعد از وفات ایشان این برکت استمرار یافته و  چه در حیات حضرتو  برکت بوده

ن قبایلی گردیده که رانش سبب نشر دین خدا در بیسھم ج است. در حیات پیامبر
 عنوان مثاله ب ؛خداوند آن قبایل را رابطه دامادی پیامبر کرامت بخشیده است

توانید به نتایج حاصل از ازدواج حضرت با سیده جویریه دختر حارث، رئیس قبیله  می
بنی مصطلق توجه نمائید که مسلمانان تمام اسیران خود را بواسطه این ازدواج آزاد 
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بنابه و  .چگونه خویشاوندان رسول خدا را در اسارت داشته باشیمگفتند و  کردند
رکت او بر قومش بیشتر از جویریه باشد زیرا که بھیچ زنی را ندیدم که  روایت ابوداود:

 آزاد گردیدند. بنی مصطلق از اھل صدخانوار بخاطر او 
و  تعلیمو  اھمیت مادرھای مؤمنین در حفظ سنتو  پس از وفات پیامبر عظمت

حضرت در امور خانوادگی که ھای  بویژه سنت ،نشر آن در بین مردم آشکار گردید
گاه نبودند. ھا آن ھیچکس بجز مادرھای مؤمنین رضی الله عنھن از در واقع  آ

را بنا  ھا آن سنتو  ی ھمسران حضرت مدارسی بود که پیامبر برای نشر علمھا حجره
زیرا که  ،ه این امت بوده استرحمت خدا بو  این از جمله حکمتو  فرموده بود

چنان در نشر و  سال سنت مطھر او را بازگو کردند ۵۰ھمسران صاحب رسالت تا 
نمود که خورشیدی  می چنینو  حی کوشیدند که گویا وحی قطع نشده استو  فرھنگ

ان شاء الله در بخش مسئولیت علمی و  فروزان تابیده که امکان غروب آن وجود ندارد
اثرات و  خدمات بزرگ ایشان در این مجال سخن خواھیم گفت سیده عائشه از

جاودانه ھمسران پاک رسول خدا در موضوع سنت مطھر را با ھم مشاھده و  ارزشمند
 خواھیم کرد. 

 همسر غیرتمند پیامبر  لعائشه
عالقه شدید حضرت بر و  رغم رفتار مھربانه پیامبر نسبت به مادرھای مؤمنین علی

رقابت در و  آتش غیرت ،ی فطریھا ن آنان گاھی بر اساس انگیزهرعایت عدالت در بی
 ساخت.  می ی رقیب ھمدیگر مبدلھا دستهه را ب آنانو  کشید می بین آنان شعله

و  سودهو  ھمسران پیامبر دو گروه شده بودند من«گفته است:  لسیده عائشه
دیگران در و  ام سلمهو  زینت دختر حجشو  صفیه در یک گروه قرار داشتیمو  حفصه

 صحیح البخاری. .»گروه دیگر بودند
 رقابت امھات المومنین چگونه رویاروئی کردند؟ و  رسول خدا در مقابل این غیرت

و  تمحضرت در مقابل این جریان در موقفی ایستادند که داللت بر عظمت حک
گاھی دقیق از سرشتو  ژرفای ادراک ایشان نسبت به واقعیت به روان فطرت و  آ

نمود که  می چنینو  کند. پیغمبر در مقابل این جریانات غافلگیر نگردید می نانسا
بنابراین نسبت به اینگونه حوادث طوری برخورد  ،را انتظار داشته است آن وقوع

 دیدند.   نمی را غریب آنو  دانستند می را امری طبیعی قوع آنو  فرمودند که
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از و  گیری مواجه نگردیدند تسخو  لذا حضرت بر ھیچکدام از ھمسرانش با شدت
مشاعر آنان را در مد نظر و  بلکه احساسات ،زبان نگشودندشان  این طریق به مالمت

 یا کسان خود مورد مالمت قرارو  حتی اگر یکی از آنان از طرف پدرو  قرار داده بودند
 گرفت.  می گرفت حضرت در مقام دفاع از آنان قرار می

کند توجه  می را برای ما بیان آن لکه سیده عائشه ای به موقف پیامبر در حادثه
گریز پای ولی و  شترم قویو  پیمودیم بار سفرم سبک بوده می در راھی که فرمائید:

بارھای عائشه « فرمود: ج رسول خدا .کند راهو  شترش تنبلو  وسایل صفیه گران بود
نید تا که حرکت ادامه بار ک بارھای صفیه را بر شتر عائشهو  را بر شتر صفیه حمل کنید

را دیدم گفتم: ھان ای بندگان خدا این زن یھودی  ج چون این فرمایش حضرت .»یابد
 رسول خدا را با خود ھمداستان کرد. و  بر ما غالب آمد تبار

وسایل شما سبک است ولی وسایل صفیه  !ام عبدالله« فرمودند: ج رسول خدا
بارھای او را بر شتر شما قرار ندھیم و  اگر بارھای شما را بر شتر او .است سنگین

 .»بنابراین کار را برای سھولت راه انجام دادیم ،افتد می حرکت به تعویق
 مگر شما مدعی نیستید که رسول خدا ھستید؟ :گفتم

 ».مگر شما ای ام عبدالله شک دارید؟« فرمودند:و  تبسم کرده ج گوید: حضرت
فرمائید؟   نمی پس چرا عدالت را رعایتگفتم: مگر شما مدعی رسالت خدا نیستید؟ 

که ناراحت شده بود بر من  او در حالیو  صدای مرا شنید سدر این میان ابوبکر صدیق
 به صورتم سیلی زد. و  روی آورد

 ».ھان ای ابابکر آرام باش« فرمود: ج پیامبر خدا

 فرمود: یا رسول الله مگر گفته او را نشیندید؟  سابوبکر صدیق
 .١»بیند  نمی باالی وادی راو  انسان غیرتمند پائین«فرمود:  ج رسول خدا

نزد رسول خدا داشت بیش از ھمه  لبواسطه مقام رفیعی که ام المومنین عائشه
 بر این واقعیت گفتار خود او گواھیو  حساسیت بودو  ھمسران حضرت دارای غیرت

                                           

باشد گفته شده که او نیرنگباز بوده  در مورد ابن اسحاق که یکی از راویان این حدیث می ¡ابویعلی -١
است ھمچنین در مورد سلمه بن فضل و اینکه او دارای شرایط روایت حدیث بوده یا نه اختالف 

 است. برای تحقیق به مجمع الزواید مراجعه فرمائید. 
 .یالبخار حیصح ،ینسائ -٢
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ظرفی غذا تقدیم  ج دھد: من کسی را در آشپزی مثل صفیه ندیدم برای رسول خدا می
نتوانستم خود را کنترل کنم بنابراین ظرف او را  زنانه،من بر اساس غیرت  ،کرد

 فرمودند: ج حضرت ،شکستم سپس از رسول خدا در مورد کفاره آن سوال کردم
 .١»طعامی است مثل غذای اوو  کفاره کارت ظرفی است مثل ظرف او«

نیز  لمنین خدیجه الکبرابر مقام سیده ام المو لحتی ام المومنین عائشه
خود او در این مورد اقرار کرده است. ھاله دختر خویلد خواھر ام و  ورزید می غیرت

روش ام ه او بو  خواست می را ج حضور رسول خداه المومنین خدیجه اجازه شرفیابی ب
خدا یا این «فرمودند: و  حضرت خوشحال شده ،خواست اجازه کردالمومنین خدیجه در

 ».خویلد است ھاله دختر
آوری که  می عائشه گوید: به حضرت گفتم: ھمواره پیرزنی از پیر زنان قریش را بیاد

خداوند ھمسری بھتر از او و  روزگار او را از جھان برده استو  یش قرمز بودهھا گونه
 نصیب کرده است. 

قتی زیرا او و ،خدا ھمسری بھتر از او بر من ارزانی نفرموده است« فرمود: ج پیامبر
گاه مرا تصدیق نمود که مردم مرا تکذیب نآو  به من ایمان آورد که مردم کفر ورزیدند

خداوند از او و  زمانی با مال خود مرا یاری داد که مردم مرا تحریم کرده بودندو  کردند
و  صحیح مسلم(. »نیاز فرمود بی از فرزندان مردم مراو  عنایت فرمودفرزندانی را بمن 

  ).دمسند امام احم
 غیرت خود را در مورد ام المومنین خدیجه بیان لدر حدیثی دیگر عائشه

او سه سال قبل از آنکه پیامبر با من  ،مدبر ھیچ زنی مثل خدیجه غبطه نخور« :دارد می
خداوند و  کرد می شنیدم که حضرت از او یاد می ھموارهو ازدواج کند وفات کرده بود 

از لولو در بھشت مژده ای  لمومنین خدیجه را به خانهبه پیامبرش امر کرده بود که ام ا
 فرمود به دوستان ام المومنین خدیجه ھدیه می گاه حضرت گوسفندی را ذبحھر ،دھد
محبت ام المومنین خدیجه بر «در روایتی حضرت پیامبر فرموده است:  ».فرستاد می

 صحیح البخاری).و  صحیح مسلم( »من ارزانی شده است
در قلب رسول خدا داشت ھم  لرفیعی که ام المومنین عائشه واسطه مکانته ب

انگیخت. سیده عائشه  می رقابت شدیدی را در بین دیگر ھمسران حضرت برو  چشمی
دختر  فاطمه ،ھمسران پیامبر«کند:  می را بیان ھا خود یکی از این ھم چشمی
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درش را خدمت په حضور ب ۀالی اجازرا خدمت حضرت فرستادند او در حشان  گرامی
به دختر  ج خواست کرد که حضرت با من در بستر دراز کشیده بود. رسول خدادر

گرامی خود اجازه ورود دادند ایشان فرمود: یا رسول خدا ھمسرانت مرا خدمت شما 
عدالت ه درخواستی دارند مبنی بر اینکه شما در مورد دختر ابی قحافه بو  اند فرستاده

 بی خود را نیز بطور مساوی بین ھمسران تقسیم نمائیدیعنی محبت قل ـرفتار فرمائید 
مگر شما آنچه را  !دخترم« فرمودند: ج من ساکت بودم که رسول خدا :عائشه گویدـ 

 .»داری؟ نمی دارم دوست می که من دوست
  .فرمود: آری چنین است لفاطمه

 .»او را دوست بدار« حضرت فرمود:
آنان را از گفتگوی خود با و  ریف بردبه نزد ھمسران حضرت تشو  فاطمه برخاست

گاه گردانید آنان گفتند: شما نتوانستید  .بدانان باز گفترا  فرمایشات پدرو  پدرش آ
به او بگو: ھمسرانت شما را و  به خدمت رسول خدا بازگرد ،برای ما کاری انجام دھید

 دھند که در مورد دختر ابی قحافه به عدالت رفتار کن.  می سوگند
 ،کنم  نمی سوگند دیگر در این مورد ھرگز با او صحبت به خدافرمود:  لفاطمه 

این زینب بود و  سپس ھمسران پیامبر زینب دختر حجش را خدمت حضرت فرستادند
و  کرد می که از منزلت من در نزد رسول خدا در مقابل بقیه ھمسران حضرت حمایت

 صله رحم نگھدارو  راستگوو  پارساو  زنی پرھیزکار ،ندیدم من ھیچگاه زنی بھتر از او را
در این راه تقرب به و  نمود می بخششو  زنی که بیش از ھمه در راه خدا صدقه بود،

ھایش را در راه خدا انفاق کرد بجز یک  او تمام دارائی .پیشگاه خدا تنھا آرزویش بود
 دستبند آھنی که برایش باقیمانده بود. 

که  یوقتکه حضرت مثل  در حالیـ است زینب اجازه حضور بخدمت رسول خدا خو
 به او اجازه داد ج رسول خدا ـ کرد می استراحتحضرت فاطمه آمده بود در بستر عائشه 

در مورد دختر ابی و  اند ھمسرانت مرا خدمت شما فرستاده !یا رسول الله او گفت:و 
 ند. ای عدالت داررخواست اجقحافه در

تا مدتی طوالنی و  رد حمله قرار دادعائشه گفت: سپس زینب مرا با زبان مو
کردم که آیا  می به او نگاهو  بودم ج من مراقب رسول خداو  حمالتش را ادامه داد
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زینب ھم چنان میدان مبارزه را رھا نکرد تا  :دھد؟ او گفت می اجازه پاسخگوئی بمن
  برد.  نمی از اینکه من پیروز شوم بد ج اینکه من دانستم که رسول خدا

او را رھا نکردم تا اینکه بر و  گفت: سپس با سخن او را مورد حمله قرار دادم عائشه
 ).صحیحین(» او دختر ابوبکر است« فرمود: ج رسول خداو  او پیروز گردیدم

سیده و  حضر وجود داشته استو  ھم چشمی در بین ھمسران حضرت در سفر
 ن ھمسران خود قرعهکردند بی می که اراده سفر عائشه گفته است: رسول خدا وقتی

در مسافرت و  حفصه در آمده بودو  در یکی از این سفرھا قرعه بنام عائشه ،انداختند می
ای  :گفت می در راه با او سخنو  آورد می شب حضرت به نزدیک شتر عائشه تشریف

شوی تا من ھم بر شترت سوار شوم که ھر دو   نمی عائشه آیا امشب بر شتر من سوار
 افتد؟  می اقبینیم چه اتفب

 .عائشه گفت: که گفتم آری
تشریف  ج پیامبر خدا ،او ھم بر شتر من سوار شدو  سپس شتر او را سوار شدم

سپس بر او سالم  ،نزدیک شتر متعلق به عائشه که حفصه بر آن سوار بود رفتندو  آورده
 آنگاه سفر ادامه یافت تا که کاروان برای استراحت فرود آمد. و  فرمودند
کرد گم  می پیامبر در کنارش حرکتو  ه شتر خود را که حفصه بر آن سوار بودعائش

 گفت: میو  نمود پس از پائین آمدن ھر دو پایش را در میان گیاه اذخر قرار داده
توانم به حضرت  نمی ماری را مسلط کن تا مرا بگزد زیرا که یاو  خدایا بر من عقربی

 )صحیحین(چیزی بگویم. 
عائشه گفته  .شد می حیلهو  موجب فریب ھم چشمی زنان،و  گاھی ھم غیرت

 در نزدش عسل میلو  فرمود می رسول خدا در نزد زینب دختر حجش درنگ است:
حفصه ھمدیگر را سفارش کردیم که حضرت بر ھر کدام از ما وارد شد و  کرد من می

 رسد.  می بگوئیم که از شما بوی گیاه مغافیر به مشام
 ؟اید تفاده کردهمگر از این گیاه اس

 حضرت فرمود: او طبق سفارش عمل کرد.و  یکی از آن دو وارد شد حضرت بر
 .»کنم نمی دیگر تکرارو  ام ل در نزد زینب دختر حجش میل کردهخیر بلکه عس«

 این آیه کریمه نازل گردید: ـحالل و  برای جلوگیری از تحریم غذائی پاک ـآنگاه 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  ُ�َّرِمُ  لِمَ  �َِّ�ُّ ٱ � َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ زۡ  َضاَت َمرۡ  َتِ� تَبۡ  لََكۖ  �َّ

َ
  .]١[التحریم:  ﴾...ِجَك َ�ٰ أ
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گردانی رضایت  می ھان ای پیامبر چرا آنچه را که خدا بر تو حالل فرموده حرام«

 .»...کنی می ھمسرانت را طلب

ٓ  إِن﴿تا اینکه خداوند فرمود:  ِ ٱ إَِ�  َ�ُتوَ�ا بسوی خدا  )حفصهو  عائشه(اگر شما  .﴾�َّ
بدین ترتیب به آن دو توجه داد که تصمیم پیامبر مثل تصمیم افراد عادی و توبه کنید 

 گردد لذا می حرامو  ھر تصمیم او منتھی به حاللو  نیست بکه او رسول خدا است
 باید آنان متوجه آن باشند.  می

َ�َّ  �ذۡ ﴿ ھم خداوند قضیه را بدینسان توضیح داد: و
َ
زۡ  ِض َ�عۡ  إَِ�ٰ  ِ�ُّ �َّ ٱ أ

َ
 - ﴾ۦِجهِ َ�ٰ أ

آنگاه که پیامبر به بعضی از ھمسرانش راز گفت این بدان سبب بود که حضرت و 
 ).صحیحین(» ام بلکه عسل صرف کرده« : فرموده بود

 عائشه زن جهادگر 
مشکالت جھاد در راه خدا با مرد و  صدر اسالم در تحمل مسئولیت زن مسلمان در

طبیعت او بود که اغلب شامل و  جھاد زن متناسب با فطرت ،دسھیم بوو  شریک
 انتقال شھداءو  نقلو  ھا پرستاری، تھیه غذا، رساندن آب، رسیدگی به احوال زخمی

پس زنان  .زن شرکت نداشت ،گردید.جز در حاالت بسیار ضروری در جنگ عملی می
 پشتیبان آنان بوده است. و  در جھاد یاور مردان
باطل سھم بزرگی را دارا و  ی اولیه حقھا در معرکهو  این مجال سیده عائشه در

و  پرداخت ھا بود. در غزوه احد به ھمراه جمعی از زنان مسلمان به آب دادن زخمی
 کرد.  می مجاھدین راه خدا تقدیم هآب را بو  کرد می مشک آب را بر دوش خود حمل

یشان را در ھا دیدم که جامهام سلیم را و  انس بن مالک گوید: عائشه دختر ابوبکر
آب را با خود ھای  مشکو  یشان نمودار بودھا ھم پیچیده بودند به طوریکه خلخال

دوباره و  کردند می ی جنگ سرازیرھا دھان ھر یک از زخمیه آب را بو  کردند می حمل
بار دیگر آب را به دھان تشنگان و  گشتند می ھای پر آب باز با مشکو  گردیدند می باز
  ١ریختند. می وفر

                                           

نگاھش  دیھا دارد شا خلخال دنیانس بن مالک اشاره به د نکهیا مسلم. حیو صح یالبخار حیصح -١
 موضوع قبل از دستور حجاب بوده است. نیا نکهیا ایندارد و  یگذرا بوده که منع شرع



 أم المؤمنین عائشه بانوی دانشمند اسالم     ٦٢

 

اطفال را در آن جای داده بود و  زنان ج که رسول خدا حصاریدر غزوه خندق از 
جرئت  ،به صفوف جلوی جبھه رفت بطوریکه چون عمربن خطاب او را دیدو  بیرون آمد

احوال و  مورد گفته است: روز خندق بیرون گردیدم منین در ایننپسندید. ام المؤاو را 
 سسعد بن معاذ  ، ناگھان صدای پایی را از پشت سرم شنیدم،ردمک می مردم را بررسی

 با خود سپری را حملو  ھمراھش بوده را دیدم که پسر برادرش حارث بن اوس نیز ب
 که ذرھی آھنین بر تن داشت در حالی از کنارم گذشت،بر زمین نشستم سعد  ،کرد می
بیمناک بودم که تمام بدنش من بر سعد  .ی از بدنش از زره بیرون زده بودیھا قسمتو 

 با خود رجزو  او گذر کرد ـاز تناورترین مردان بود  سسعد  ـدر داخل زره نبود 
چه زیبا است مرگ شاھد مبارزه زیبای مبارزان باشی/  کمی صبر کن تا :خواند می

 شود.  می وقتیکه موعد آن نزدیک
ی از مسلمانان از وارد باغی گردیدم که در آن جمعو  با شتاب از زمین برخاستم

کاله خودی بسر و  میانشان مردی غرق در آھن بوددرو  جمله عمر بن خطاب بودند
سوگند خیلی جرئت داری آیا از اینکه  به خداداشت، عمر پرسید: چرا اینجا آمدی؟ 

عمر بن خطاب ھمچنان مرا  .، شاید فرار کردیسرت بیاید در امان ھستیه ی بیبال
در آن ساعت من در زمین فرو و  رزو کردم زمین شق شودکرد بطوریکه آ می مالمت

 روم. 
دیدم که او طلحه و  که سر تا پایش غرق در آھن بود چھره برگرفت ناگھان آن مردی

فرمود: وای بر تو ای عمر امروز بسیار زیاده روی کردی آیا مگر و  باشد می بن عبید الله
تفسیر ابن کثیر و  ند امام احمدمس(یا فرار جز بسوی خدای متعال است؟! و  انضمام

۳/۴۸۰.( 
جھاد از مدینه منوره دور گردید ھای  میدانو  چون دولت اسالم گسترش یافت

در جھاد کم شد زیرا که رسول خدا در ھر یک از  لمشارکت ام المومنین عائشه
ولی ام  ، چنانکه بیان آن در قبل گذشت.کشید می غزوات بین ھمسران خود قرعه

 داد.  می تشویق به جھاد ادامهو  ھمچنان در جھت ترغیب لئشهعاالمومنین 
به ـ روایت نموده که او را مکاتبی  لامام احمد از قول ام المومنین عائشه

البته در کار کردن آزاد  ،گردید می شد که با پرداخت بھای خود آزاد می گفتهای  برده
اخت قسمتی از وجه بدھی برای پردـ بود که  بود تا معادل قیمت خود را تھیه کند

ست که یعائشه به او گفته است: غیر از این بار دیگر شما را ضرورتی نو  خود آمده بوده
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بر خود الزم گیری زیرا که از رسول خدا به نزدم بیائی بھتر است که جھاد در راه خدا 
ر شود مگ نمی جان آدمی واردو  ھیچ غباری در راه خدا در قلب« فرمود:  می شنیدم که

 ».فرماید می آنکه خداوند آتش را بر او حرام

 دفاع از زن و  ل عائشه
تواند آنان را از  می زنان چون اسالم را شناختند دریافتند که این دین است که

 لذا به تصدیق آن ھمت گماشتند ،گریبانند برھانده جاھلیت که با آن دست بھای  ستم
کامل خود را مطالبه و  حقوق مشروعه در سایه آنو  در راه آن به جھاد پرداختندو 

در این  ل سیده عائشه حاکم برخود برخاستند.ھای  دفاع از محرومیته بو  کردند
عھده ه که رھبری مدافعین از حقوق زن را ب طوریه ب ،میان نقش بزرگی را ایفا نمود

رنج کشیده فقط بسوی او دوخته شده و  درماندهو  زنان محرومھای  چشمو  داشت
چه بسا که وحی و  دارای مقام ارجمندی بود ج زیرا که او در پیشگاه رسول خدا ،بود

 گردید.  می قضایای آنان نازلو  بخاطر شکایات زنان مظلومو  بر حضرت در حجره او
 از آن جمله است گفته سیده:

باز ھم زن در و  داد می خواست طالق می طورردم رسم داشتند که مرد زنش را ھرم
و  کرد می و باقی بود زیرا که در ایام گذرانیدن عده مجددَا به او رجوعقید ھمسری ا

دربند نگھداشتن زن برای مرد میسر بود و  باز امکان رجوع ،اگر صد طالق ھم داده بود
سوگند تو را آنطور که بتوانی از من جدا شوی  به خداتا اینکه مردی به زنش گفت: 

کار چگونه ممکن بود؟ مرد  این پذیرم. میم ا نه ھم تو را در خانهو  دھم نمی طالق
 کنم.  می ات شد رجوع دھم چون موعد سر رسیده عده می گفت: تو را طالق

خانه ه ب ج چون رسول خدا ،او را در جریان قرار دادو  آمد لخانه عائشهه زن ب
سکوت کرد تا که  ج رسول خداو  عائشه موضوع را به حضرت باز گفت ،تشریف آورد

َ�ٰ ٱ﴿ نازل گردید:این آیه  تَاِن�  قُ لطَّ وۡ  ُروٍف بَِمعۡ  َساُكۢ فَإِمۡ  َمرَّ
َ
 .]٢٢٩[البقرة:  ﴾نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �حُۢ �َۡ�ِ  أ

و  شود می معروف نگھداشتهو  طالق رجعی دو تا است پس از آن یا زن بر اساس روش نیک«

 . »گردد می یا اینکه بخوبی راه او باز
 طبق فرمان خدا به مورد اجراعائشه گفت: از آن پس مردم طالق را بر 

چه آنانکه و  چه کسانی که در قبل زنانشان را در بالتکلیفی گذاشته بودند ،گذاشتند می
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دیگر حق نداشتند که زن را در حالت بالتکلیفی باقی بگذارند.  ،این کار را نکرده بودند
 )ترمذی(

ی او بر یوا: مبارک است آن ذاتی که شنلنیز از آنجمله است قول سیده عائشه و
که  رحالیشنوم د می من قول خوله دختر ثعلبه را ،ھمه اقوال احاطه داردو  ھمه چیز

 داشت ولی خدمت رسول خدا از شوھرش شکایت می بخشی از اسرارش را پنھان
من آنچه را دارا بودم بر او نثار و  گفت: یا رسول الله جوانی مرا خورد میو  کرد می

و  مرا واگذاشت ،شود نمی دیگر از من فرزندی تولدو  دکردم ولی چون سن من بزرگ ش
 .کنم می خدایا من به پیشگاه تو شکایت؛ گفت ١ظھار

ُ ٱ َسِمعَ  قَدۡ ﴿ این آیات را آورد.و  ھنوز برنخاسته بود که جبرئیل آمد  لَِّ� ٱ َل قَوۡ  �َّ
ِ ٱ إَِ�  َتِ�ٓ َو�َشۡ  ِجَهاَزوۡ  ِ�  ِدلَُك تَُ�ٰ  دا شنید قول زنی را که درباره خ« ].١[المجادلة:  ﴾�َّ

ابن و  صحیح البخاری( .»شکایتش را به پیشگاه خدا بردو  کرد می شوھرش با شما صحبت
 ماجه).

قسمتی از و  آن دیگر ھمسر ثابت بن قیس است که شوھرش او را مضروب ساخته
 ،حضرت در حجره عائشه بودو  آمد ج خدمت رسول خدا ،بدنش زیر ضربات شکسته است

ثابت  ج شکایتش را به پیشگاه او تقدیم کرد رسول خداو  وارد شد ج گاھان بر پیامبر بحص
» شو در مقابل دریافت مبلغی از مالش از او جدا«فرمود: و  شوھر او را احضار کرد

 ).ابوداود(
گفت: پدرم مرا به پسر برادرش به و  آن یکی زن جوانی است که به خانه عائشه آمد

عائشه به او  ،رتیب موقعیت خود را باال برد ولی من راضی نیستمنکاح داده تا باین ت
 بیاید.  ج گفت: بنشین تا رسول خدا

 ج حضرت .عائشه او را در جریان شکایت زن قرار دادو  تشریف آورد ج رسول خدا
آنگاه اختیار را به زن جوان داد آنگاه آن زن گفت: یا رسول الله و  پدرش را احضار کرد

خواھد عمل کند ولی مقصود من این بود که  می زه دادم ھر طور پدرمھم اکنون اجا
 صحیح البخاری) و  بدانم آیا زنان ھم در امر ازدواج اختیار دارند یا خیر. (نسائی

                                           

 که مردی بزنش بگوید تو مثل ظھر یکی از محارم من ھستی.  ظھار این است -١
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 دفاع از حقوق زن باقی ماند سیده عائشه به عنوان رھبرِ  ج پس از وفات رسول خدا
 خشمو  ایستاد می ،داد می رکسی که کرامت زن را مورد بحث قرادر مقابل ھرو 

چنانکه در قبل انکار او را در مورد قطع نماز را با ھم مشاھده کردیم که  .گرفت می
 گفته عائشه را که فرمود:و  گردد می زن موجب قطع نمازو  االغو  شخصی گفت: سگ

 .١»تشبیه کردیدھا  سگو ھا  شما ما را به االغ«
را بر ابوالقاسم نازل  نئی که قرآابه خد :گفتو  بشدت خشمگین شد ل عائشه

اھل « فرمود: می ج ولی رسول خدا اند فرموده سوگند که حضرت بدینسان سخن نگفته
منزل وجود و  مرکبو  بدفالی در مورد زنو  نیامد نیک فالیو  گفتند: آمد می جاھلیت

 .»دارد
 این آیه را تالوت کرد: ل سپس عائشه

﴿ ٓ َصاَب  َما
َ
ِصيَبةٖ  ِمن أ  ٱ ِ�  مُّ

َ
نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  َوَ�  ِض �ۡ�

َ
ن لِ َ�بۡ  ّمِن بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  أ

َ
 أ

 َ�ۡ َّ� ٓ َها
َ
  ٢].٢٢[الحدید:  ﴾أ

                                           

و علمای بعد از او استدالل   لعروس مطالعه فرمائید. عائشه دیث را در فصل جھازاصل ح -١
گردد و حدیث صحیحی را که  اند که عبور زن از مقابل نمازگزار موجب قطع نماز مرد نمی کرده

اند که  اند بر این حمل کرده روایت کرده شجمعی از اصحاب مثل ابوھریره و ابن عباس و ابوذر 
باشد زیرا که قلب نمازگزار بوسیله این چیزھا مشغول  نماز ورود نقص در آن می مراد از قطع

باشد و در شرح صحیح مسلم از امام نووی نیز مطلب بدینگونه   گردد، و مراد ابطال نماز نمی می
بیان شده است. الزم به ذکر است که حدیث قطع نماز را امام احمد ھم در بخش مسند سیده 

شود مگر  چیزی موجب قطع نماز مسلمان نمی«فت رسول خدا فرموده است:  عائشه آورده که گ
اش عائشه گفت ما را با چھار پایان نازیبائی مقارن فرموده  و در ادامه» االغ و کافر و سگ و زن

آمدند و گفتند: ابوھریره حدیثی را آورده که  لاست. ھمچنین چون دو نفر به نزد عائشه
آمد و نیامد نیک فالی و بدفالی در مورد زن و مرکب و منزل وجود «فرموده است:  رسول خدا می

 ».دارد

اند، در این روایت آمده که  ابوداود و طیالسی انکار عائشه را بر ابوھریره به شکل دیگری آورده -٢
ابوھریره درست حدیث را حفظ نکرده است... آخر حدیث را شنیده ولی اول آن را «عائشه گفت: 
ین امر داللت بر اضطراب روایت از عائشه دارد زیرا که حدیث صحیحی را بخاری ا» نشنیده است

اند و مسلم از طریق جابر نیز آن را  و مسلم از طریق ابن عمرو سھل بن سعد در اینمورد آورده
» ابوھریره درست حدیث را حفظ نکرده است«ماند که:   آورده است، بنابراین مجالی برای این نمی
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نه در جان شما مگر نوشته شده است در کتابی و  نرسید ھیچ مصیبتی در زمین«

 . »پیش از آنکه بیافرینیم آن مصیبت را
 ،گیر بود بسیار سخت حقوق اوو  در مقام دفاع از زن ل عائشه ھمچنانکه سیده

شدت ه کردند نیز ب می ھمچنین بر زنانی که با برخی از احکام شریعت مخالفت
ه سرناسازگاری داشت. با زنان حمص که بر او وارد شدند بدینگونه برخورد کرد که ب

از رسول  ،روند می عمومیھای  آنان گفت: شاید شما از آن زنانی ھستید که به حمام
یش را در غیر از خانه شوھرش ھا ھر زنی که جامه« فرمود: می شنیدم که ج خدا

(ابن ماجه، ابوداود، امام » خدا را دریده استو  بگذارد به تحقیق که پرده بین خود
 احمد).

ناراحت  ،تغییراتی را مشاھده کرد ج چون در لباس زنان پس از رحلت رسول خدا
وجود ه ی را بچه چیزھایفرمود که زنان  می مشاھده ج گفت: اگر رسول خداو  شد

کرد چنانکه زنان بنی اسرائیل از  می از ورود به مساجد منع را حتمَا آنان ،اند آورده
 ایجاد بدعت منع شدند. (متفق علیه). واسطهه د به مسجد بوور

زن طوری باشد که او را از مردان ھای  بسیار عالقمند بود که لباس لعائشه
 اگرو  کرد می دید اظھار انزجار می نازک راای  زنان جامهاگر بر یکی از  ،بیگانه بپوشاند

نمود. ابن سعد آورده که حفصه دختر عبدالرحمن بر ام  می توانست آنرا پاره می
 عائشه چادرش را از ھم درید ،که چادری نازک پوشیده بود المومنین وارد شد در حالی

 سپس چادری ضخیم بر او پوشانید. و 
زیرا که در این زمان زنان  ،نمود می توصیفو  زنان تعریفاز  ردر عھد رسول خدا

اول را رحمت  نگوید: خداوند زنان مھاجرا لکردند. عائشه می اوامر خدای را اجراء

ٰ  ِ�ُُمرِهِنَّ  نَ �ۡ ۡ�ِ َوۡ�َ ﴿کند زیرا که چون خداوند نازل فرمود:   ].٣١[النور:  ﴾ُجيُو�ِِهنَّ  َ�َ
  .»خودھای  ادرھای خود را بر گریبانباید که زنان فرو اندازند چ و«

 را برای خود چادر ساختند.  آنو  را برش دادند ھا ین پارچهتر ضخیم
 . »چھره زن را بپوشاندو  چادر آنست که موی« ھم عائشه گوید: و

                                                                                                       

نسبت داده شده صحیح باشد، به قول زرکشی از باب افزودن موارد مفید  ل عائشهاگر آنچه به 
 باشد و از باب تعارض نیست. در این مورد به االجابه مراجعه فرمائید. در حکم می



 ٦٧  فصل دوم: در خانه پیامبر  

 

پوشانیدن صورت در احرام در موقع  لشایان ذکر است که گفته شود عائشه
 کند: می لتاعمال حج بر این امر این گفتار او دال

گذشت در حالیکه ما احرام  می ران از کنار ماابودیم سو ج ما ھمراه رسول خدا
و  انداختیم می رسیدند ما چادرھای خود را بر صورت خود می داشتیم چون برابر ما

او را ھمراه برادرش  ج چون رسول خدا گرفتیم. می را بر شدند آن می چون دور
 برای عمره احرام بست نیز این امر را مراعاتو  ادعبدالرحمن برای ادای عمره فرست

گوید: من بیاد دارم که دختری کم سال بودم که برای زیارت کعبه  می خودو  کرد می
افتاد تا که به تنعیم  می طوریکه سرم پائینه زدم ب می در بین راه چرت ،آورده شدم

گفتم در  می تھلیلو  دممن در آنجا با بقیه مردم در انجام عمره ھمزبان گردی ،رسیدیم
گرفتم شخص ھمراھم عبدالرحمن بن ابوبکر ـ  می حال گاھی چادرم را از گردنم بر آن

 کرد که باید صورتم را بپوشانم.  می مرا خبرو  کوبید می با تازیانه بر پایم
 دیدی که آنجا باشد؟  می از ام المومنین پرسیدم مگر کسی را :راوی گوید

کردم  می را مراعات باید شرایط آن می بسته بودم بنابراین گفت: برای عمره احرام
 رسول خدا پیوستم. (متفق علیه).ه که ب تا

 وداع با دوست 
خدمتگزاری رسول خدا در آخرین و  ، به شرف پرستاریلام المومنین عائشه

پرسید فردا نوبت کدام خانه  می بیماری حضرت نایل گردید در موقع بیماری ھر روز
 کجا باید باشم؟ است؟ فردا

فرا رسد. سرانجام  لاین سوال از آنرو بود که عالقمند بود، نوبت خانه عائشه
ھمسران و  از ھمسرانش اجازه گرفت که در خانه عائشه پرستاری شود ج رسول خدا

 ایشان به او اجازه دادند که ھر جا را بیشتر دوست دارد در ھمانجا باشد. 
خدا روزی فوت کرد که معموَال نوبت ورود  گوید: رسول لام المومنین عائشه

که سر مبارک  حالیرا قبض فرمود، درشان  ایشان به خانه من بود خداوند روح مبارک
در آخرین لحظات آب دھنم با آب دھان مبارک درھم آمیخت. و  تکیه بودام  بر سینه

 ).صحیح البخاری(
ھانش با آب دھان دارد که چگونه آب د می بیان لدر حدیثی دیگر سیده عائشه
 رسول خدا در ھم آمیخته است. 
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در  ج اینکه رسول خدا :منالطاف خداوند بر و  ھا گوید: از نعمت لعائشه
به پیشگاه اش  حضرت در حالی روح گرامی ،روز نوبت من نیز بود آنو  وفات کردام    خانه

او را در آخرین و  خداوند آب دھان منو  ام تکیه بود دا رفت که پیکر مبارکشان بر سینهخ
را  ج من رسول خداو  دستش مسواکی بوده بو  عبدالرحمن وارد شد .لحظات بھم آمیخت

دانستم که  ،کند می سوی عبدالرحمن نگاهه دیدم حضرت ب ،بر خود تکیه داشتم
 را برای شما بگیرم؟ دارد عرض کردم: آیا آن می مسواک را دوست

دیدم مسواک  ،را از عبدالرحمن گرفتم با سر مبارک اشاره فرمود: آری، سپس آن
باز با سر مبارک اشاره فرمودند: آری،  ،را نرم کنم سفت است، پرسیدم: برای شما آن

گرفته که چون  می را برایش نرم کردم. نرم کردن مسواک بوسیله دندان انجام پس آن
را با دندانش برای رسول خدا نرم کرده بدیھی است آب دھانش در آن  عائشه آن
درھم آمیخته است. مقابل ایشان ظرف آبی قرار  ج با آب دھان رسول خداو  باقیمانده

ال اله « فرمود می و کشید می بصورتشو  برد می خود را در آن فروھای  داشت که دست
 .»اال الله، برای مرگ سکراتی ھست

شان تا که روح مبارک ای» علیالرفيق األ يف« فرمود: میو  آنگاه دستش را بلند کرد
 پائین آمد. متفق علیه شان  دستو  قبض گردید

با و  پایدارو  در چنین مرحله دردناکی که بر او گذشت ھمچنان متین لعائشه 
را مشاھده کرده بود توانسته  بر غم سکرات مرگ که آنو  قلبی استوار روحانی آرام بود

که بر  لیفوت کرد در حا ج گفت: رسول خدا می بود آرامش خود را حفظ کند حتی
روز که حضرت را در حال وفات دیدم شدت مرگ کسی را  پس از آنو  تکیه بودام  سینه
  .)صحیح بخاری، نسائی، ابن ماجه(دانم.  نمی زشت

شدت یافته عائشه  ج آرامش روان او را ببین در حالیکه بیماری رسول خداو  ثبات
کند زیرا که بیاد دارد  می دست مبارک را مساسو  خواند می معوذات را بر رسول خدا

 داد. (صحیح البخاری) می شد خود اینکار را انجام می چون رسول خدا بیمار
پایدار حفظ کرد که و  خداوند تو را در موقعی ثابت !آفرین بر تو ای ام المومنین

ات  این ثبات دربارهثبات را نداشتند. و  مردان تنومند در چنان موقعی توان پایداری
نیست زیرا که تو دخت ابوبکر صدیق ھستی که خداوند او را در ھنگام غریب و  عجیب

و  اصحاب پیامبر بوسیله او به ثباتو  پایدار نگھداشتو  ثابت ج اعالم وفات رسول خدا
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یشان را ھا عاطفهو  آرامش بازگشتند در حالیکه شدت مصیبت آنان را تکان داده بود
 مردمو  گفت می د. عمر گفتارش رارا ربوده بوشان  عقلھایو  جریحه دار ساخته

میان اصحاب به آن موقعیت درو  تا اینکه ابوبکر صدیق آمد ،کنند می دانستند چکار  نمی
مردم از آن پس دانستند که و  آرامش روحی را بدانان بازگردانیدو  عظیم قیام کرد

 باید از خدا در خواست کنند.  می ثواب رنج مصیبت وارده بر خود را
قبض گردید ابوبکر نزد زنش دختر خارجه  ج نین گوید: چون روح رسول خداام الموم

گفتند: حضرت نمرده است این حالت او نوعی دریافت وحی است  می در عواملی بود مردم
 گفت:و  بین دو چشمش را بوسه زدو  را باز کرد ج ابوبکر صدیق آمد صورت مبارک پیامبر

 ی که دوباره طعم مرگ را بچشی. از آن ھست تر در پیشگاه خدا شما گرامی
 وفات کرده است. ج سوگند رسول خدا به خدا

و  سوگند پیغمبر نمرده است به خداگفت:  می ای از مسجد عمر ھمچنان در گوشه
 پاھای بسیاری از منافقین را قطع کند. اوو ھا  او نخواھد مرد تا آن زمان که دست

کرد  می تصورو  ھمچنان پا بر جا استشرک ریشه کن شده اما نفاق و  دید که کفر می
 که ریشه کن کردن نفاق نیز در دوران حیات حضرت انجام خواھد شد. 

کند  می کس خدا را پرستشگفت: ھرو  ابوبکر صدیق برخاست به منبر باال رفت
 ج پرستید ھمانا محمد می را ج ھر کس محمدو  ردمی  نمی و ھمواره خداوند زنده است

دٌ  َوَما﴿ ن آیه را تالوت کرد:ایو  فوت کرده است  لِهِ َ�بۡ  مِن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ
ۚ ٱ فَإِيْن لرُُّسُل

َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ عۡ  َ�َ

َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ َ ٱ يَُ�َّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ َّ� 

ۗ  ٔٗ َشۡ�  ُ ٱ زِيوََسَيجۡ  ا ٰ ٱ �َّ جز مقام پیغمبری مقامی  ج محمد« ].١٤٤عمران:  [آل ﴾١٤٤ ِكرِ�نَ ل�َّ
 یا کشته شود شما به عقب خود بازو  آیا اگر بمیر اند دیگر نبود پیامبران قبل از ا نیز گذشته

خدا و  رساند نمی ضرر به خداباز گردد ھرپر چیزی اش  ھر کس به گذشتهو  گردید می

 . »شاکرین را پاداش خواھد داد
. (صحیح بودو که گوئی این آیه را من جز در آن روز نخوانده بودمعمر گوید: چنان 

 البخاری، نسائی، ابن ماجه).
المومنین عائشه در ھمانجائی که خداوند روح او را ام  در حجره  ج رسول خدا

المومنین قرار گرفت زیرا که عائشه ام  اولین ماه در خانه و  قبض فرمود دفن گردید
سقوط کرد ابوبکر صدیق در تفسیر آن اش  ه سه ماه در خانهگفته بود که خواب دید ک
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ات دفن  از بھترین مردم روی زمین در خانهفرموده بود: اگر روایت صحیح باشد سه نفر 
این «فوت کرد ابوبکر صدیق خطاب به عائشه فرمود:  ج خواھند شد چون رسول خدا

  .»گیرد یا عائشه می ات قرار است بھترین ماھی که در خانه
بدین ترتیب سه و  عمر فاروق نیز دفن شدندو  سپس در ھمین خانه ابوبکر صدیق

 ).طبرانی(ماه در این خانه قرار گرفت. 
گفتم: و  ابوداود در سنن خود آورده که قاسم گفت: بر عائشه صدیقه وارد شدم

قبرھا قبر برگرفت که  ۳دو یارش را به من نشان بده او پرده از و  مادر: لطفَا قبر پیامبر
 خاک قرمز رنگی بود.  ھا آن کچکاری ھم نشده بود بلکه ساختو  برجسته نبود



 

 

 

 

 
 :فصل سوم

 ج عائشه بعد از پیامبر
 مقدمه -١

  سعائشه در عھد ابوبکر صدیق -٢
  سعائشه در عھد عمر فاروق -٣
 سعائشه در عھد عثمان ذوالنورین -٤
�تالش در کشف حقایق  -٥  رفتن به مکه  
 عائشه در عھد علی بن ابیطالب -٦

�در مقابل فاجعه  �روی آوردن حوادث   �روز فاجعه   �تھمت ظالمانه   علی و  
�مادرھای مومنین  �موقف علی در حادثه افک    عائشه و فاطمه  

 سعائشه در عھد معاویه -٧
�عائشه پس از جنگ جمل   -سرابطه او با معاویه 

 .لوفات عائشه  -٨



 

 

 

 

 فصل سوم:
 بعد از پیامبر لعائشه

 مقدمه
طوریکه در مقابل ه ال مادرھای مومنین را به مقامی ارجمند باال برد بخداوند متع

لطف خدا شامل حال و  چنان رعایتو  کند می این مقام واال انسان ناچار اظھار فروتنی
 کند.  می عظمت آنان اذعانو  آنان گردید که ھر مسلمانی به پاکی

قرن است  ۱۴که تاکنون خداوند متعال برای گرامیداشت آنان آیاتی را نازل فرمود 
 روز قیامت ھم ادامه خواھد یافت. تا و  شود می عبادت مسلمین تالوتھای  در محراب

 روحش ماالمال از تجلیل نسبت به مادرھای مؤمنینو  شنود می مؤمن این آیات را
تنگدستی را و  ا بودندشادی در کنار رسول خدو  زنان پاک سیرتی که در غم ،گردد می

رسول او بردوش و  را بخاطر رضای خداھا  رنجو ھا  انواع مصیبتو  تحمل کردند
با و  بار دیدند خود را سبک ،در طریق دعوت الی الله بودھا  چون این رنجو  کشیدند

 جانی آرام در خدمت رھبر دعوت ھمت گماشتند. 
 خداوند فرموده است: 

﴿
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عمل نیک و  رسول او فرمانبرداری کندو  ای زنان پیامبر ھر کدام از شما از خداوند« 
 برایش رزق نیکوئی را مھیاو  کنیم می انجام دھد مزدش را دوبار به او عنایت

  .»سازیم می

 ﴿ ٰ�َ ٓ َحدٖ  ُ�َّ لَسۡ  �َِّ�ِّ ٱ ءَ نَِسا
َ
ٓ ٱ ّمِنَ  َكأ ۚ �ََّقيۡ ٱ إِنِ  ءِ لّنَِسا ِ  نَ َضعۡ َ�ۡ  فََ�  ُ�َّ  َمعَ َ�َيطۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱب

ِيٱ عۡ  ٗ� قَوۡ  نَ َوقُلۡ  َمَرٞض  ۦبِهِ قَلۡ  ِ�  �َّ  َ�َ�ُّجَ  نَ َ�َ�َّجۡ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ  ٣٢ اُروفٗ مَّ
 ٱ هِلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ

ُ
�ۡ � قِمۡ  وَ�ٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ ِطعۡ  ةَ َكوٰ لزَّ ٱ وََءا�ِ�َ  ةَ لصَّ

َ
َ ٱ نَ َوأ ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ َّ� 

هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ 
َ
 ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ  ٣٣ �هِ�ٗ َ�طۡ  َو�َُطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

ِ ٱ ِت َءاَ�ٰ  مِنۡ  ُ�يُوتُِ�نَّ  َ ٱ إِنَّ  َمةِ� كۡ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ   ].٣٤-٣٢[األحزاب:  ﴾٣٤ اَخبِ�ً  لَِطيًفا َ�نَ  �َّ
ای زنان پیامبر شما مانند ھیچکدام از سایر زنان نیستید البته اگر پرھیزکار باشد پس «

کس که در قلبش بیماری است نسبت  در سخن گفتن با مالیمت نباشید تا که مبادا آ
ھمچون و  ی تان بمانیدھا در خانه به معروف سخن بگوئید.و  به شما طمع ورزد

و  از خداو  زکات را بدھیدو  نماز را بر پای داریدو  ھلیت خود را نیارائیدتجمل جا
رسول او اطاعت کنید جز این نیست که خداوند اراده فرموده است تا از شما خدان 

پاکی پاک گرداند. بیاد آوردید آنچه را و  شما را به کمال طھارتو  پلیدی را دور کند
 شود که خداوند صاحب لطف است می تان تالوتی ھا حکت در خانهو  که از آیات خدا

گاه استو   . »نسبت به ھمه چیز آ
چون حضرت و  منین مھبط وحی بودؤی مادرھای مھا در طول حیات پیامبر خانه

و  محل مراجعه مردم بود که برای تعلیم ھا این خانه ،جوار رحمت خدا پیوسته ب
ھا  رای دادخواھی وارد این خانهیا اینکه بو  کردند می مراجعها ج گرفتن فتوا بدان

نادانان از این و  یافت می حیران آرامشھای  دل ھا بدینسان در این خانه .شدند می
 دادِ و  یافتند می را برای خود پناھگاھی ھا نوایان این خانه بی و آموختند می علم ھا خانه

چه و  چه خلفاءکه بودند ای  شد. بلی مردم از ھر طبقه می دادخواھان از آنجا برآورده
بنابراین چه بسا که مظلومان  .کردند می دیگران در برابر ھمسران رسول خدا فروتنی

 )سیاسةالو  بردند. (عائشة می یشانھا تظلم خود را به خانه
 ج زیرا که در نزد رسول خدا ،ان سایر ھمسران حضرت نمودار بودمیسیده عائشه در
ادب صاحب و  ھمچنین در علم .ار بوداز محبت حضرت برخوردو  دارای مقامی واال

و  از اقطارو  عوام امت به او نیازمند بودندو  که خواص طوریه مکانتی بزرگ بود ب
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آنچه که و  بستند می سوی او بار سفره از شھرھای دور افتاده بو  اکناف جھان اسالم
او بود بنابراین حجره  ج گردید ھمان زیارت رسول خدا می باعث افزایش شوق مردم

 منین بود. ؤمھای  محل آرامش جانو  آرزومندانو  کعبه محبان

 سدر عهد ابوبکر صدیق لعائشه
که امامت جماعت  سدر اثناء بیماری خود با امر به ابوبکر صدق ج رسول خدا

عنوان جانشین خود نامزد کرده بود. ه مسلمانان را در نماز بعھده بگیرد در واقع او را ب
به این و  ر اینکه مبادا مردم نسبت به صدیق بدفالی بزنندخاطه ب لعائشه صدیقه

ه تالش نمود که این وظیفه را حضرت ب ،ترتیب پدرش در مظان سوء تفاھم واقع گردد
 .عھده کسی دیگر بگذارد

گفتم یا رسول الله ابوبکر مردی رقیق القلب است چون  چون گوید: لعائشه 
بود که غیر از ابوبکر کسی دیگر  می د بھترتواند جلوی اشکش را بگیر مینقرآن بخواند 

 فرمودید.  می را بدین کار امر
ترسیدم  می سوگند مقصودم از این گفته چیزی جز اینکه به خداگوید  لعائشه

ه مردم نسبت به ابوبکر صدیق بدفالی بزنند نبود. زیرا که او اولین جانشین حضرت ب
درخواست خود را تکرار و  ت آمدمسه باره بخدمت حضرو  لذا دوبارهآمد.  می حساب

  ١»ھستید ÷شما ھمانند صواحب یوسف « کردم تا اینکه حضرت فرمود:
مقامی و  داری نشستصدیقه در کنار مرقد مطھرش به عزاپس از وفات پیامبر عائشه 

زیرا  ،علمی خود را که مدتی بعد علنی گردانید برای مردم در ابتدای امر ظاھر نگرانید
 مردم درگیر جنگ با مرتدین بودند. و  زمان رسول خدا نزدیک بوده بکه مرحله اول 

چون برخی از زنان پیامبر تصمیم گرفتند حضرت عثمان را به نزد ابوبکر صدیق 
ام المومنین عائشه خطاب  ،خواست کننددر جبفرستند و میراث خود را از رسول خدا 

ھر آنچه را و  شود نمی برده مگر رسول خدا نفرموده است؟ از ما میراث« بدانان گفت:
 ].۶/۲۶۲امام احمد [» ما بگذاریم صدقه است

                                           

 خواھید.  صحیح مسلم. یعنی در اصرار ورزی به آنچه که خود می -١
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د به جلد اول توانی می تطبیق آن با کتاب خداو  در مورد این حدیث شریف« 
مراجعه  ۳۰۰اه تھران صفحهتالیف شیخ االسالم چاپ دانشگراھنمای مذھب شافعی، 

 ».فرمائید
طور متفق بیانگر این است که ه ت بروایاو  مدت خالفت ابوبکر صدیق طوالنی نشد

یار غار پیامبر چون عمرش معادل عمر پیامبر گردید دیار فانی را وداع گفت: بدین 
 ۲۹و  ماه ۳و  تولد او نیز دو سال ،روز بود ۱۰و  ماه ۳و  سال ۲ترتیب مدت خالفت او 

 ست. رحمت خدا پیوه سالگی ب ۶۳سن  ردسرانجام و  روز قبل از عام الفیل بوده است
و  رفتند می مردم به عیادتش .روز ادامه یافت ۱۵مدت  سبیماری ابوبکر صدیق

در اثناء پرستاری گاھی بعضی از  .نیز به پرستاری او مشغول بود لعائشه صدیقه
که در  داد در حالی می به او تذکراتی سدر مواردی صدیق و  کرد می اشعار را زمزمه

رای این بود که بجای زمزمه شعر آیات قرآن این تذکرات ب .آستانه مرگ قرار داشت
ار حضرت در بستر احتضو  کریم جانشین گردد. چون وفات ابوبکر صدیق فرا رسید

ما يغنی الثراء عن الفتی  كلعمر«خواند:  می این گفته حاتم را لعائشه  .قرار گرفت

 سازد. ینم ت سوگند که ثروت جوان رابی نیازبجان». ضاق هبا الصدرو اذا حرشجت يوما
 به سبب آن سینه انسان تنگ گردد. و  آنگاه که روزی خرخر مرگ فرا رسد

ٓ ﴿بگو: لی وابوبکر صدیق فرمود: این گفتار را مگو دخترم  ۡ ٱ َرةُ َسكۡ  َءۡت وََجا  تِ َموۡ ل
 ِ � �َۡ ٱب ٰ  ّقِ سختی مرگ رسید بحق این آن چیزی است « ].١٩[ق:  ﴾١٩ َ�ِيدُ  هُ ِمنۡ  ُكنَت  َما لَِك َ�

 . »کردی می فرار که از آن

وابيض يستسقی « خواند: می بر بالین صدیقو  دوباره بازگردید ل ام المومنین

که ابرھا از صورت زیبایش ای  سپید چھره »الغامم بوجهه ربيع اليتامی عصمه االرامل
 خدمتگزار بیوه زنان بود. و  حافظو  آبیاری شدند. او بھار یتیمان

 )امام احمد(ا است. فرمود: او رسول خد سابوبکر صدیق
ابوبکر صدیق وصیت کرد که در کنار رسول خدا دفن شود چون وفات کرد آرامگاه 

لحد قبرش و  سرش در مقابل کتف رسول خدا قرار گرفتو  ل او در حجره عائشه
قبر ابوبکر نیز مثل قبر رسول خدا مسطح و  به آرامگاه حضرت رسول چسبانده شد
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 ل بدینسان ماه دوم در حجره ام المومنین عائشهو  بر آن آب ریخته شدو  گردید
 فرود آمد. 

مسئول اجرای را  ل دخترانش سیده عائشهو  ابوبکر صدیق از بین پسران
را بخشیده بودم  -باغ  -من برایت قطعه زمینی  به او فرمود:و  وصیت خود قرار داد

را برای  آنولی ھم اکنون در آخرین لحظات حیات چیزی از بابت آن در دل من است 
 تقسیم بین وراث بازگردان. 

 .آری بازگرداندم :عائشه گفت
و  م از درھمنیکه امر مسلمانان را بعھده گرفتاما از زما آنگاه بوبکر صدیق فرمود:

و  ممند شده ا از غذاھای پس مانده مسلمین بھره ولی ،مدینارشان چیزی دریافت نکرد
ت المال مسلمین از بیو  مرا پوشیده ا شان ی خشنھا م و جامهخود را سیر کرد  شکم

این قطیفه و  این شتری شیردهو  مگر این خدمتگزار حبشی ،مچیزی در دست ندار
 درخواست عفو کن. و  را به نزد عمر بفرست ھا آن چون من وفات کردم

برای تسلیم آن به ای  گوید به سفارش صدیق عمل کردم چون نماینده ل عائشه
و  افتاد می ی اشک بر زمینھا دانهو  عمر سرازیر شدی ھا رفت اشک سنزد عمر 

. »خداوندا ابوبکر را رحمت کند که جانشینان بعد از خود را به رنج انداخت«گفت:  می
 ).۲/۴۶۰ ةالصحاب ةحیا(

  بعائشه درعهد خالفت عمر 
 بیشتر ظاھر گردید.  لمقام واالی ام المومنین عائشه سدر عھد عمر 

 ،گردیدند میمواجه با مشکل که در امری  حابه وقتیو دیگر بزرگان ص عمر
نزد ام المومنین  شد، می مربوط احوال شخصی افرادبخصوص امری که مربوط به 

ابن سعد بروایت از محمود بن  .کردند می درباره آن از او سوالو  رفتند می لعائشه
ی کردند ول می ھمسران پیامبر احادیث رسول خدا را حفظ: لبید آورده است

و عثمان در مسایل دینی  عائشه در عھد عمر ،ام سلمه نبودندو  مثل عائشهشان  ھمگی
درگذشتند. بزرگان اصحاب رسول  -که خدا رحمتشان کند  -داد تا که آن دو  می فتوا

که بعد از آن دو بودند درباره مسایل دینی به نزد این دو  کسانیو  و عثمان خدا عمر
 (الطبقات .پرسیدند می درباره احادیث از آن دوو  دفرستادن می ھمسر حضرت رسول

۲/۳۵۷(. 
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 ۀمھاجرین درباره قضیو  توان نام برد اینکه چون انصار می ی کهیھا از جمله نمونه
 ،ن اختالف کردندآیا عدم وجوب و  وجوب غسلو  زن بدون انزالو  مقاربت مرد

ابوموسی گوید بر سپس  .آورم می ابوموسی گفت: من پاسخ این مشکل را برای شما
 چون اجازه داد به او گفتم: ،درب خانه عائشه از او اجازه ورود خواستم

خواھم درباره چیزی از شما سوال کنم ولی  می من !-یا ای مادر  -یا ام المومنین 
 دارم.  می از شما شرم

پرسی ھمچنانکه از مادرت  می گفت: از من شرم مدار از اینکه چیزی را لعائشه
آن گاه پرسیدم چه  .زیرا که من ھم مادرت ھستم ،داری نمی بدنیا آورده شرم که تو را

 کند؟ می چیزی غسل را واجب
گاه نیز ھم اکنون درمانده است، رسول خدا فرموده است وقتیکه « :گفت: آدم آ

گردد دراینجا است که غسل  می محل ختنه غائبو  آمیزد می شخص با ھمسرش در
عنوان نموده و  ی این حدیث را در مشکل االثار آوردهطحاو و ».واجب گردیده است

 بن خطاب این پرسش را نموده است. (االجابه) که عمرشاید 
چنین باور داشت که برای کسی که احرام دارد مناسب نیست که بوی  سعمر 

گفت: من اگر از شخص محرم بوی رجاله قیر را  میو  خوش عطر از او استشمام گردد
 ه از او بوی خوش عطر به مشامم برسد. بیابم بھتر است ک

از بوی خوش  -رسول خدا  گفت:و  چون عائشه این خبر را شنید او را دریافت
در روایتی رسول خدا در احرام خود از بوی خوش استفاده و  - اند استفاده کرده

بست که آثار مشک از پیکرش نمودار  می در حالی احرام ساز آن پس عمر  - اند کرده
  بود.

شنیدم که گفت در مراسم  سبیھقی از قول عبدالله بن عمر آورده که گفت از عمر 
استفاده از عطر و  سررا تراشیدید ھر چیزی جز زنان شماو  رازدید ھا ن جمرهوحج چ

 برایتان حالل گردیده است. 
گردد مگر استفاده از ھمسرانتان  می م گوید که عائشه گفت: ھر چیزی حاللالس

 (االجابة)زدم.  می ر موقع تمام شدن احرام پیغمبر او را عطرزیرا که من د
که عائشه گفت: من رسول خدا را در موقع احرام  اند مسلم آوردهو  صحیح البخاری

 حالل شدن قبل از طواف خانه عطر زدم. و  ھمچنین در موقع پایان احرامو  بستن



 أم المؤمنین عائشه بانوی دانشمند اسالم     ٧٨

 

بسیار شان  ز احوالاو  داد می منین بسیار اھمیتؤحضرت عمر نسبت به مادرھای م
 دھد: می د سیده عائشه در این مورد گواھیوکرد خ می جستجو

و  فرستاد حتی از کله می به نزد ما -ھمسران پیامبر  -عمر بن خطاب سھم ما را 
 کرد. (اخبار عمر) می پاچه نیز سھم ما را معین

ھم شد، س می آوردهی بود، که اگر میوه، یا چیزی نو عدد سین ٩ سدر نزد عمر 
 ةحیات الصحاب(فرستاد.  میشان  یھا خانهه بو  نھاد می ھا آن را در جھمسران رسول خدا 

٢/٣٦٩(. 
را، بین اینکه یک قطعه زمینی  جچون خیبر را تقسیم نمود، ھمسران رسول خدا 

یا اینکه ساالنه صد پیمانه محصول دریافت دارند، مختار قرار و  نان واگذار گردد،آه ب
 حفصه دریافت محصول را اختیار کردند. (اخبار عمر)و  هداد... که عائش

 به ھمسران پیامبر آمده است، که او نسبت به آنان سدرباره شدت اھتمام عمر
خواستند، به حج بروند،  می گاه که ھمسران حضرتھرو  کرد، می نھایت ادای ادب بی

دیگر و  جلوکرد، که یکی از  می مورأرا م سعبدالرحمن بن عوفو  سعثمان بن عفان
نگذارند کسی با آنان سیر کند، چون در محلی برای و  از پشت سر آنان حرکت کنند،

چون ھنگام طواف و  بودندشان  آمدند، آن دو مامور پاسداری می استراحتو  استقرار
مور بودند، که جز زنان کسی دیگر را نگذارند، با آنان در طواف أمو  رسیدند می خانه

 عمر) شریک باشند. (اخبار
کرد، که مزاح او با  می از او با احترام یادو  ھیبت عمر را در دل داشت ،سیده عائشه

 کند، عائشه می سیده سوده ـ که داستان آن در قبل گذشت ـ بر این واقعیت داللت
 به ھیبت او احترام ج داشتم، زیرا که رسول خدا می ھیبت عمر را در دل :گفت می
 درباره فضایل ج احادیثی آمده که او از رسول خدا لگذاشت. در مسند عائشه  می
 است: ج روایت کرده است، از آن جمله فرموده رسول خدا سمناقب حضرت عمر و 

گردید، اگر در امت من  می ی قبل از شما افرادی بودند، که به آنان الھامھا در امت«
 لم)(صحیح مس» ان خواھد بودنان باشد، حتما عمر بن خطاب از آنیکی از آ

 جن از عمر فرارو  بینم که شیاطین انس می من« :ج ھم فرموده رسول خدا و

پس از آنکه ضربت خورده بود، عبدالله پسرش را به نزد ام  سحضرت عمر »کنند می
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المومنین فرستاد که برایش اجازه بگیرد، تا در حجره شریفه دفن گردد، ام المؤمنین 
 بر این اجازه داد. 

عمر در کشاکش مرگ نسبت به سیده عائشه جای بسی تأمل درباره اظھار ادب 
 است، زیرا که او در آخرین لحظات حیات نیز نسبت به ھمسران پیامبر ادای احترام

به او بگو: عمر و  کرد، او به فرزندش عبدالله گفت: به نزد ام المومنین عائشه برو می
 کنی، زیرا که امروز امیرعنوان امیرالمومنین یاد نه رساند، مرا ب می سالم ار شما

خواست اجازه دارد، که در کنار بلکه بگو: عمر بن خطاب از شما درمسلمین نیستم. 
 ردد. گدو یار خود در حجره شریفه دفن 

اجازه خواست وقتیکه وارد حجره و  عبدالله فرمان پدر را اجرا کرد، سالم گفت
وصیت کرده بود، سالم  عمر شریفه شد، ام المومنین را در حال گریه یافت، ھمچنانکه

 درخواست او را مطرح نمود. و  او را ابالغ کرد،
 ولی امروز عمر را بر ،خواستم در اینجا دفن شوم می گفت: من خود لعائشه

سوی پدرش باز گردید، گفتند این عبدالله است ه چون عبدالله ب دھم. می خود ترجیح
ا بخود تکیه داد، یرید، مردی او رکه باز گردیده است. حضرت عمر فرمود مرا باال گ

 ای؟ پرسید چه آورده
 ل یننداری، ام المؤم می عبدالله گفت: یا امیرالمؤمنین آن چیزی را که دوست

 برای شما اجازه داد. 
 ھیچ چیزی به اندازه این آرامگاه برایم مھم نبود.  .الحمدلله :فرمود سعمر 

وتم بردارید، سپس بر درب حجره چون روحم قبض گردید، مرا با تاب !ای عبدالله
بگویید: عمر بن خطاب  ل شما بار دیگر خطاب به عائشهو  به ایستید لعائشه

خواھد، اگر اجازه داد مرا داخل کنید، ولی اگر نپذیرفت مرا به قبرستان  می اجازه ورود
ان عنوه مسلمین باز گردانید زیرا که بیم دارم اجازه او به من بخاطر قدرتی باشد، که ب

  ام. رئیس دولت مسلمین داشته
روز چنان مصیبتی  نمود که مسلمین را تا آن می چون پیکر او را برداشتند، چنین

اجازه خواست، چون اجازه و  ایستاد لنرسیده است، عبدالله بر درب حجره عائشه
بدینسان خداوند او را و  در حجره شریفه دفن نمودندو  داده شد، او را وارد کردند

 سومین ماه در حجره عائشه در آمد.  کرامت بخشید. و سابوبکر صدیقو  ج امبربا پی
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  سدر عهد عثمان لعائشه
ھای  ملتو  پس از آنکه دولت اسالم گسترش یافت سدر عھد حضرت عثمان

فقه او بودند، لذا مردم از ھر و  مختلف عائشه نیز باال گرفت، زیرا که مردم نیازمند علم
 مند گردند.  گردیدند تا از علمش بھره می سوی رھسپار خانه او

نسبت به مادرھای مؤمنین کمتر از حضرت عمر نبود در  سعنایت حضرت عثمان
و  کرد می موقع مراسم حج به شیوه زمان حضرت عمر، عبدالرحمن عوف را مأمور

داشت، بطوریکه یکی در  می بجای خود نیز صحابی جلیل سعید بن زید را مقرر
 .)ةالسیاسو (عائشه ی پشت سر امھات المؤمنین در حرکت بودند.دیگرو  پیشاپیش

مکانت حضرت عثمان و  مناقبو  شکی نیست که عائشه بیش از سایر مردم فضایل
روایت کرده،  سدانست او احادیثی را از فضایل عثمان  می ج را در پیشگاه رسول خدا

 یل بوده است. که ھمگی داللت قاطع بر احترامی است که برای حضرت عثمان قا
ورود حضرت عثمان  ھنگامدر  ج از جمله این احادیث، اینکه رسول خدا

مورد سوال کردم  عائشه گوید از حضرت در اینو  کرد می جورو  ھایش را جمع لباس
در روایتی دیگر و  »دارند شرم نکنم می آیا از مردی که فرشتگان از او شرم« که فرمود:

 (صحیح مسلم) »ستحیای با ... عثمان مرد« :آمده است که
بر من وارد  ج از جمله احادیث روایت شده قول عائشه است که گوید: رسول خدا و

 را فرستاده است؟  باشد، پرسید: چه کسی آن می شد، دید مقداری گوشت نزد من
 . عثمان :گفتم

  بر عثمان دعا فرمود.و  ھایش را باال برد را دیدم که دست جعائشه گوید: رسول خدا 
کنند،  می زبان درازی سبزار چون شنید که برخی مردم نسبت به حضرت عثمان

ت کند. نکند لع می را لعنت عثمانکس که  گفت: خدا آنو  شدت خشمگین شده ب
به تحقیق که و  دور دارده کس را که عثمان را لعنت کند، از رحمت خود ب خدا آن

بود. من عرق را از پیشانی حضرت  رسول خدا را دیدم که پایش را بر عثمان تکیه داده
دو دخترش را  جگردید. رسول خدا  می در ھمان حال وحی بر او نازلو  کردم می پاک

 فرمود: می پس از نزول وحی به عثمانو  یکی پس از دیگری به عثمان ازدواج کرد
 ».بنویس !ھان ای عثیم«
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گاه پیامبرش گوید امکان ندارد خداوند کسی را به این درجه در پیش ل عائشه
رسول او بنده بزرگواری و  مکانت بخشد، مگر اینکه حتمًا آن شخص در پیشگاه خدا

 طبرانی)و  است. (امام احمد
را به عثمان روایت  ج بود که وصیت رسول خدا ل شایسته ذکر است که عائشه

کرد که اگر گروھی در صدد خلع او از خالفت برآمدند، تسلیم آنان نشود، عائشه گوید: 
منافقین و  اگر روزی این امر ـ خالفت ـ به تو سپرده شد یا عثمان،«فرمود:  ج رسول خدا

 ».را بیرون مکش خواستند که پیراھنی را که خدا بر تو پوشانده در آورند پس شما آن
 لحضرت سه بار تکرار فرمودند. نعمان بن بشیر گوید: به عائشه زاین دستور ا

گاه :گفتم نکردی؟ عائشه گفت: فراموش کرده بودم. (ترمذی، امام  چرا مردم را به آن آ
 احمد، ابن ماجه)

روایت کرد، که رسول خدا در اثنای بیماری خود فرمود:  لھمچنانکه عائشه
 ».بود می دوست دارم یکی از یارانم اینجا«

 حضرت سکوت کرد.  آیا ابوبکر را بگوئیم خدمت آید؟ :گفتیم یا رسول الله
 .باز سکوت فرمود ا عمر را بگوئیم که خدمت شما آید؟دوباره گفتیم: آی

 فرمود: آری بازگفتیم: عثمان را بگوئیم که به نزد شما آید؟
 تغییراش  گفت. چھره می که با او سخن رد در حالیک عثمان آمد حضرت با او خلوت

 کرد.  می
که  :وی حدیث از عائشه گوید: ابوسھله برده آزاد شده عثمان گفتقیس بن حازم را

 با من عھدی کرده جکه رسول خدا  :تگف اش ضرت عثمان در روز محاصره در خانهح
 کنم.  می در روایتی من بر آن عھد صبرو  من بر عھد او ھستمو 

 (ابن ماجه) روز او را دیده بودند قیس گوید: آن
او بود که و  را تا لحظه شھادت حفظ کرد ساحترام عثمان و  عائشه صدیقه مودت

شورشیان را خواستار گردید، چنانکه ان شاء الله بیان آن و  قصاص قاتلین رااولین ب
سایر مادرھای مؤمنین و  لخواھد آمد. ھمچنانکه عثمان نیز ھمواره احترام عائشه

رعایت حال آنان تا واپسین لحظات حیات و  ھمیشه در تکریمو  کرد می را حفظ
 نمود خدا از او راضی بادا. می کوشش
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 ف حقایقتالش در کش
اختالفی وجود  سعثمانو  لکه بین ام المؤمنین عائشه اند برخی گمان کرده

ام المؤمنین عامل بسیج شورشیان بوده که سرانجام منجر به حوادثی و  داشته است
که  اند واھی متمسک شدهو  اساس بی روایاته گردیده است. صاحبان این گمان ب

تحقیق و  از راویان اخبار بدون بررسی بعضیو  سیاسی استو  زاییده تعصبات مذھبی
 کرده است.  می تفکر آنان مطابقتو  ، زیرا که با مراماند خود نوشتهھای  را در کتاب آن

پایه متوسل شده استاد سعید افغانی است که در  بی از جمله کسانیکه به این اخبار
و  مؤمنینچگونه رابطه ام ال«فصل مستقلی را با عنوان  »ةوالسیاس ةعائش«کتابش

بینیم که  می دیده انصاف بنگریمه اگر بو  اختصاص داده است »یدیعثمان به تیرگی گرا
ستم روا  لبر ام المؤمنین اند برخی از مؤرخین که دارای تعصبات سیاسی بوده

 .اند داشته
ل برای اینکه حق مطلب ادا شود بھتر است که روایاتی را که استاد افغانی بدان استدال

چه استاد مزبور از اسلوب محدثین در بیان خبر کار بررسی قرار دھیم اگر کرده مورد
شکی نیست که روش محدثین بھترین و  متن ھر دو را آورده استو  گرفته که سند

 کند.  می روایات ضرورت پیداو  بررسی اخبار تاریخیو  طریقی است که برای تحقیق
 ایراد اول 

گاه ه که قلب سیده عائشه را بسعید افغانی گوید: شاید اولین چیزی  طور ناخودآ
کم بودن بخشش عثمان بوده است. عمر بن خطاب عائشه را بر دیگر  ،تغییر داده

داد زیرا که او را در پیشگاه رسول  می خواھرانش مادرھای مؤمنین در بخشش ترجیح
 طوریکه بابت مستمری ساالنه برای او سھم بیشتری در نظره بدانست.  می خدا برتر

برای عائشه و  درھم ٦٠٠٠ھر کدام از مادرھای مؤمنین ه در این راستا بو  گرفت می
 .کرد می درھم پرداخت ١٢٠٠٠

مساوی سایر ھمسران و  چون عثمان به خالفت رسید، مستمری او را کم کرد
قرار داد. روزی عثمان مشغول خطبه بود که عائشه پیراھن رسول خدا را به  ج پیامبر

رسول خدا است که ھنوز  ۀاین جام !ای مسلمانان« فریاد زد:و  دادمسلمانان نشان 
 . »داند می را از رده خارجاش  که عثمان حقوق ساالنه فرسوده نشده در حالی

. »کید زنان را از من برگردان ھمانا که کید زنان بزرگ است !یاخدا« عثمان گفت:
 )ةوالسیاس ة(عائش



 ٨٣ بعد از پیامبر لفصل سوم: عائشه 

 

 این گمان به چند دلیل باطل است:
 ١٢٠٠٠ھر کدام از زنان پیامبر ه ب سین گزارش با روایت مشھوری که عمر ا -١

 درھم مستمری برقرار کرده بود، معارض است. 
و  درھم مستمری برقرار کرد ٦٠٠٠جویریه ھر کدام و  روایت شده که برای صفیه

درھم را بخاطر  ١٢٠٠٠ن دو گفت: به دیگرا داری کردند. به آنآن دو از قبول آن خود
در شان  خاطر مقامه شما این مبلغ را ب، خیر :کند آن دو گفتند می پرداختشان  تھجر

ا ھم در پیشگاه حضرت از چنان مقامی مو  دھید می به آنان ج نزد رسول خدا
 برخوردار ھستیم. 

و  روایت است که ابویوسف در کتابش با عنوان خراجترین  در این بخش این صحیح
دیگران نیز این خبر را مورد تائید  ،، غیر از این دواند دهرا آور ابن سعد در طبقات آن

 اخبار عمر)( .اند قرار داده
به این قول توجه کرده است که عمر برای ھر نفر از  »ةاحکام السلطانی«ماوردی در 

درھم  ١٢٠٠٠به عائشه و  درھم مستمری برقرار کرد ١٠٠٠٠ھمسران پیامبر ساالنه 
 مقرر نمود. 

حمد آمده است که عمر برای ھر یک از ھمسران پیامبر ساالنه در مسند امام ا
 درھم حقوق مقرر کرد.  ١٠٠٠٠

بدین ترتیب گزارش استاد افغانی که عائشه دو برابر دیگر ھمسران پیامبر  -١
 صحت ندارد. و  داشته باطل است می حقوق دریافت

فرمود:  یم فزونی نھاد که حسنه در دوره خالفت عثمان، ثروت عمومی رو ب -٢
ورزیدند. بسیار کم  می عثمان را در حالی یافتم که بعضی از مردم نسبت به او کینه

بلکه و  دارائی تقسیم نشودو  پولو  افتاد که روزی در عھد او بین مردم ثروت می اتفاق
سھم و  یدیبیا :ای مسلمانان«زد:  می ھمه روزه این کار استمرار داشت، منادی فریاد

که خدا به شما بخشیده  ای یخواھید از دارای می چهھرو  یدیدارید، بیاخود را دریافت 
 استفاده کنید. 

 چهھرو  مند شوید،  از مواد غذائی خود بھرهو  یدیبیا شد: می باز به مردم گفته
عسل و  از روغنو  ید! بیایای مردم شد:  می آنان گفتهه باز بو  خواھید برگیرید می

توزیع مواد غذائی بین مردم، و  صر عثمان استمرار داشتمند شوید. عطایا در ع بھره
 .)۷/۲۱۴ة والنھای ة(البدای .داشت حذر وامیو  دشمن را به پرھیزو  گردید  نمی متوقف
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او ھمواره در زمان حیات پیامبر و  بخشش مشھور استو  بذلو  عثمان به شھادت
دارد که پس از وفات  می آیا عقل سلیم باور ،غافل نبود پیامبرھمسران و  ھا از خانه

فراوان چنان که ثروت  در حالی ھمسران او سخت گیرد؟و  حضرت نسبت به خاندان
 باشد که ھمگان از آن برخوردار باشند. 

و  صدایش را در مقابل صحابه لعاقالنه نیست که باور داریم، سیده عائشه -۳
گذشت، و  سخاوتو  که او به زھد حالیدرھم بلند کند، در ۶۰۰۰ه خاطر در مسجد ب

 کرد می ھزار درھم را در یک مجلس بین نیازمندان توزیعھا  طوریکه دهه مشھور بود، ب
  ١تاریخ در این باره اخبار فراوانی را آورده است.و  کتب سیرهو 

 متداول کرد سی است، که حضرت عمریھا مستمری از روشو  پرداخت حقوق -۴
در این مورد  لکه سیده عائشه لیدر حا ،وجود نداشت ج در زمان رسول خداو 

گاھی داشته چگونه توان باور کرد که او عثمان را متھم به تعطیل  می بیش از دیگران آ
داند این سنت رسول خدا  می که او کند در صورتیی رسول خدا ھا یکی از سنت

 نیست. 
طور ه نسبت داده ب لاساس به سیده عائشه بی این روش نمایشی را که روایات -۵

 تواند واقعیت داشته باشد.   نمی و کند  نمی موقعیت سیده تطبیقو  اخالقو  لق با مقاممط

 ایراد دوم 
از عبدالله بن و  افغانی گوید: نمایندگانی از مصر به نزد حضرت عثمان آمدند استاد

او را و  به عبدالله نوشتای  حضرت عثمان نامه ،ابی سرح عامل مصر شکایت داشتند
ن ابی سرح خود را اما اب حذر داشت.را از عدم توجه به امور مردم بر اوو  تھدید کرد

  .قتل رسانیده مردی از آن گروه را بو  کنترل نکرد
در و  به مسجد آمدند نفر از مصر رھسپار مدینه گردیدند. ۷۰۰متشکل از  یگروھ

 با حضرت عثمان به سختیکرده و ن ابی سرح شکایت مواقع نماز در مورد رفتار اب
 سیده عائشه به عثمان پیغام داد:و  سخن گفتند

شما از و  خواست کردندعزل این مرد را از شما درو  نزدت آمدنداصحاب رسول خدا 
سانیده بنابراین از قتل ره این مرد از این گروه مردی را ب ،داری کردیدعزل او خود

 )ةوالسیاس ةدر مصر در این موضوع انصاف کن. (عائش طرف عامل خود

                                           

 شه مراجعه فرمائید. وجود سیده عائ به فصل آخر ھمین کتاب درباره سخاوت -١
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در  آورده است. "عقد الفرید"ربه در  ن عبدن بخشی از روایت طوالنی است که ابای
او را در نقل روایت ضعیف  علماء رجالو  سند آن یعقوب بن عبدالرحمن ذکر شده

گرا بوده  بسیار خیالو  گمان غلبه داردو  : در سخن او خیالاند ، حتی گفتهاند دانسته
 )فاءعالض يالمغنی ف( نیست. در نقل اخبار کارش رضایت بخشو  است

بن عیسی دمشقی ذکر شده، که علماء درباره  ھمچنین در سند این خبر محمد
 صحت اخبار او اختالف دارند. حاتم گوید: گفته او حجت نیست. 

در متن اخبار روایت و  کی نیست،خبارش باابن عدی گفته است: زیاد در قبول ا
ؤرخین را نسبت به او مشکوک ساخته است. تردید بسیار است، که مو  شده از او شک

 فاء)عالض ي(المغنی ف
معروف است که طبری و  رزیدهو ھمین خاطر طبری از ذکر اخبار او خود داریه ب

 چه بسا که درباره روایتیو  گذاشته است می طور جدی کناره روایات نادرست را ب
 زیرا که در صحت آن ایراد بود.  ،را کنار زدیم گوید: آن می

 ایراد سوم 
استاد افغانی گوید: از جمله اشکاالتی که مردم بر عثمان گرفته این بود: که او یار 
رسول خدا سعد بن ابی وقاص را که یکی از ده یار بھشتی بود، از فرمانداری کوفه عزل 

او  ،فرمانداری کوفه فرستاده جایش برادر مادری خود ولید بن عقبه را به بو  کرد
تقاضای عزل و  طوریکه گروھی از کوفه به نزد عثمان آمدنده ود، بپروا ب بی مردی

 گواھی دادند که او مرتکب منکری شده که حد را الزمو  فرماندار جدید را داشتند
گمان کرد آنان در پی تزویری و  حضرت عثمان به گواھی آنان قانع نشد .آورد می

 ھستند، از این رو آنان را ترسانید. 
عثمان گذشته و  از آنچه بین آنانو  به او پناه جستندو  شه آمدندشھود به نزد عائ

 را تھدید کرده است.  گفتند که عثمان آنانو  بود او را مطلع ساختند
شھود را تھدید و  عائشه فریاد برآورد: که عثمان حدود خدا را تعطیل کرده است

او نیز و  سخن گفت عائشه با شدت با عثمان :کرده است. بالذری در روایتی افزوده که
 خطاب به عائشه گفت: این چیست که تو را با آنو  با عائشه به شدت سخن گفت

ات بنشینی بعضی از مردم در این نظریه با عثمان  بینم؟ تو مامور ھستی که در خانه می
تواند در این امور مداخله  می گفتند: چه کسی بھتر از عائشه می برخیو  موافق بودند

این اولین درگیری بین مسلمانان پس از پیامبر بود. و  ران مانده بودندکند؟ مردم حی
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در  ؛غانی را ثابت کنمین جا روایت االگوید: خوشحالم که در ا می استاد افغانی سپس
اینکه سیده و  دارد تھدید او برمیو  این روایت تفاصیلی است که پرده از خشم عثمان

و  گرداند را به موضوع اصلی برمیاش  گفته عائشه ـ پس از آنچه در قبل گذشت ـ خود
 آورد.  می بردباری بیرونو  تفاوتی بی رفتار عثمان او را از حالت

 فھانی گوید:ج اصابوالفر
گروھی از مردم کوفه از کوفه خارج شدند تا درباره ولیدبن عقبه با عثمان صحبت 

د خشم گیرد، او را ا بر زمامدار خومشن به آنان گفت: آیا وقتی کسی از کنند، عثما
دھم، آنان به عائشه  می کند؟ فردا صبح ھمه شما را کیفر می متھم به کاری باطل

و  سخنانی سخت شنیدو  پناھنده شدند، چون صبح شد عثمان از خانه عائشه آواز
 فاسقان عراق پناھگاھی جز خانه عائشه نیافتند؟و  گفت: آیا سرکشان

گفت: ای عثمان و  ش رسول خدا را بلند کردعائشه صدای عثمان را شنید آنگاه کف
صدای آن دو را و  مردم سرای  تو سنت رسول خدا صاحب این کفش را ترک کرده

 گفتند:  می بعضی ؛بود ه طوریکه مسجد پر از مردمھمگی جمع شدند بو  شنیدند
گفتند: زنان حق مداخله در این کارھا را  می عائشه خوب کاری کرده است بعضی

فریاد کشید گروھی از اصحاب رسول خدا بر و  دادو  ا که کار به مشاجرهت .ندارند
و  حدود خدا را تعطیل مکنو  گفتند: ای عثمان از خدا بترس،و  عثمان وارد شدند

 )ة(عائشه والسیاس او نیز فرماندارش را معزول کرد.و  برادرت را از فرمانداری عزل کن
ژه یوصورت ه گوید: اکثرا اعتماد او ب می ابشافغانی در اول کت آور است که استاد تعجب

و  واقعیت استه مأخذ بترین  گوید: نزدیک می طور که او بر تاریخ طبری است، زیرا آن
 سپس او را ،دقت را مراعات کرده استو  صاحب تاریخ طبری بیش از سایر مؤرخین امانت

 که مبتنی بر بیان اسنادبه گزارشات طبری و  تابدینید که از روایات طبری روی برمی ب می
 وقعی ،شود می برخی اقوال موجب اثبات برخی دیگرو  باشد می مختلف روایات قطرو 

روایاتی که خود استاد افغانی  ،گردد می انگیز متمسک ایات مصادر شبھهروه نھد بلکه ب  نمی
 دھد.  می را مورد طعن قرار در کتابش آن

کنیم  می تاد افغانی مطرح کرده مشاھدهبا مقارنه روایات طبری در موضوعی که اس
را  خالف آنو  در بسیاری موارد با آنچه استاد افغانی مطرح کرده طبری مخالف است

 کند: می ثابت
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که بین او وعبدالله  عثمان سعد بن ابی وقاص را معزول نکرد، مگر پس از آن -١
قامش عثمان بدین سبب مجبور گردید او را از مو  بن مسعود اختالف پیش آمد

این در حالی بود که در اول خالفت خود بیش از یکسال سعد را به و  عزل کند
 .فرمانداری کوفه ابقاء کرده بود

 یو فرمانداری کوفه گمارده شده ولید بن عقبه ب ،پس از سعد بن ابی وقاص -٢
ه عھده را بعرب جزیره  فرمانداری در زمان خالفت حضرت عمر بن خطاب

که باور داریم، یکی از کارگزاران عمر فاروق در امور عاقالنه نیست پس  داشت.
طوریکه ه پروا باشد، زیرا که واقعیت امر با چنین اتھامی منافات دارد ب بی دین

او نسبت به آنان و  داشتند، می مردم او را دوستو  این مرد به کوفه آمد
 درب نداشت.و  حتی منزل او ھمواره بر روی مردم باز بودو  مھربان بود

ولید بن عقبه در مدت فرمانداری خود در کوفه مورد تعرض گروھی از توطئه  -٣
می کیفر داده بود ه خاطر ارتکاب جرایرا ب ھا آن که ولید گران قرار گرفت، آنان

بنا حق بر او شھادت و  مھرش را دزدیدندو  لذا او را متھم به شرب خمر کردند
با و  داستان را باز گفتو  ولید در حضور حضرت عثمان سوگند یاد کرد .دادند

 فرمود:و  حد زدخاطر اقامه شھادت او را ه این حال عثمان ب
 مسئولیت آنو  ، گناهاند حق گواھی دادهه ناآنانکه بو  کنیم می حد را بر تو جاری«

  ١».را بر دوش خواھند داشت، بنابراین برادرم صابر باش
جانب ام المؤمنین در  ازای  طبری در روایات متعدد خود، ھیچگونه مداخله -٤

 یک از مراحل آن روزگار بیان نکرده است.  این قضیه را در ھیچ
 باره پذیرفت ابی الفرج اصفھانی را در اینو  توان روایات یعقوبی می بنابراین چگونه

 را فریاد بطالن آنو  شود که ظاھر آن کذب می روایاتی متمسک چرا استاد افغانی بهو 
 ز قرار دادن اخبار واھی از تاریخ طبری روی برمی تابد در حالیبرای دستاویو  زند می

 است.  نقل قرار دادهو  که طبری ھر خبری را از چند طریق مورد بررسی
آور گردیم که اقامه حد بر ولید در صحیحین ثابت  الزم است به استاد افغانی یاد

 باشد: می شرح ذیله روایت مسلم بو  است

                                           

 و بعد از آن، مراجعه فرمائید. ٤/٢١٢٥١/٢٧١طبری صفحات   به تاریخ -١
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در حضور حضرت  :گفتو  نمودبیان ما حدیث برای ن حصین بن المنذر ابوساسا
رکعت  ٢گفتند که نماز صبح را و  لید آمدندو عثمان بودم که افرادی به شکایت از

 . ؟برای شما نماز بخوانمرکعت بیشتر  ٢از این آیا  :سپس گفته استو  خوانده
و  ستدو نفر این موضوع را گواھی دادند یکی ادعا داشت که ولید خمر نوشیده ا

عثمان فرمود تا خمر  ،کند می دیگری گواھی داد که او را دیده است که استفراغ
ای  . حضرت فرمود:او را تازیانه بزنو  برخیز !ای علی ،کند نمی ننوشیده باشد استفراغ

که از گرمایش استفاده کرده در مقابل  کسی :حسن فرمود .او را تازیانه بزن !حسن
آنگاه  .او را تازیانه بزنو  برخیز !د: یا عبدالله بن جعفرپس فرمو .سرمایش ھم بایستد
 ٤٠زیانه به کرد تا که شماره تا می حضرت علی شمارشو  زد می عبدالله او را تازیانه

 تازیانه حد ٤٠رسول خدا برای شرب خمر  :گفتو  رسید سپس فرمود: دست نگھدار
کرد ھمه  می زیانه اجراتا ٨٠عمر حد شرب خمر را و حضرت ابوبکر صدیق و  نددز می

 تازیانه در حد شرب خمر نزد من بھتر است.  ٤٠اینھا سنت است ولی 
باشد زیرا که  می که نماز ولید در حال مستی ثابت گمان مبر :محترم هخوانند
اگر از نظر  .کند می بلکه شایعه را حکایت ،دھد نمی را گواھی وی حدیث آنحصین را

ت عثمان نیازی نداشت که از کسی دیگر گواھی داش می راوی این اتھام واقعیت
گفت  می آن دیگری کهو  گفت ولید را در حال شرب خمر دیده می آن یکی که .بخواھد

 او را در حال استفراغ یافته است. 
 داریان پدرش از تازیانه زدن ولید خودوجود فرمبا ساینکه حضرت حسن  و
علی شھادت شھود صحیح نبوده کند خود دلیل است بر اینکه از نظر حسن بن  می

تواند به عثمان اتھام بزند که او از  نمی کنید کسی می ھمانطوریکه مشاھدهو  است
 را تھدید نموده آنانو  یا اینکه شھود را متھم ساخته استو  اقامه حد خودداری ورزیده

این روایت بطالن روایات و  آنان مجبور شدند به ام المؤمنین عائشه متوسل شوندو 
 سازد.  می اساس را بر مال بی و واھی

 ایراد چھارم
عبدالله بن مسعود از فرمان عثمان القدر گوید: صحابی جلیل  می استاد افغانی

قرآن خود را که خلیفه فرمان و  به مدینه اطاعت نکرد ھا مبنی بر ارسال کلیه قرآن
طر این تمرد خاه عثمان ب .تسلیم نکرد ،داده بود به عبدالله بن عامر تسلیم کند

 فرمان احضار عبدالله بن مسعود را صادر کرد. و  خشمگین گردید
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خطبه  عثمان در حالو  به مسجد رفتو  عبدالله بن مسعود به مدینه آورده شد
پندارند که چون عثمان ابن مسعود را داخل مسجد دید  می نینچخواندن بود مؤرخین 

افزاید:  می الذری در روایتشب وگفت: ھمانا حیوانکی زشت بر شما وارد شده است 
 سازد.  می را آلوده آنو  کند می کسی آمده است که بر غذایش استفراغ

رسول  رگوئید من نیستم، بلکه یا می گوید: آنچنانکه شما می ابن مسعود در پاسخ
 .!!ام الرضوان حضور داشته ةدر بیعو  معرکه بدر در خدا ھستم و

لذا  ،تواند خود را نگھدارد نمی این استقبال زشت در اینجا است که عائشه در برابر
 آیا با یار رسول خدا اینگونه سخن !د: ای عثمانزن فریاد میاش  از داخل حجره

 طوریکه دو ضلع اوه کشند ب می مسعود را ندھد پای اب می ! عثمان فرمان؟یگوی می
 ) ةالسیاسعائشه و(کند.  می بدلو  عائشه با او سخنان بسیاری را ردو  شکند می

تاریخ یعقوبی نقل و  واھی بودن آنچه را که استاد افغانی از انساب االشراف بالذری
 سمشھور عثمان و  روشن است. زیرا که ھرگز با خصوصیات معروفو  کرده بسیار واضح

به خصایص و  آزادگی استو  کرامتو  حیاءو  مظھر آزرم سندارد که عثمان  مطابقت
دارد که او یکی از کبار  نمی است. پس عقل سلیم باورعام و  اخالقی شھره خاص

 صحابه را با آن وضعیت دردناک مورد مؤاخذه قرار داده باشد. 
محدث و  گفته شده واقعیت این است که مؤرخھا  آوری قرآن اب جمعاما آنچه در ب

 ) آورده است. چون قرآن ابن مسعودةوالنھای ةبزرگ عالمه ابن کثیر در تاریخش (البدای
د بن ثابت در اسالم سبقت فرمود: که او از زیو  سوزانده شد، ناراحت شدو  از او گرفته

یارانش را فرمان داد که و  آوری قرآن زید شده است دارد درحالیکه مسئول جمع
 این آیه را تالوت فرمود:و  مصاحف خود را نگھدارند

  لُۡل َ�غۡ  َوَمن﴿
ۡ
 .]١٦١عمران:  [آل ﴾َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َغلَّ  بَِما تِ يَأ

 . »وردآ می ھر کس خیانت ورزد آنچه را که خیانت کرده روز قیامت«
او را به پیروی اجماع صحابه که بر اساس مصلحت و  نوشتای  به او نامه سعثمان 

ذر حی او را براز جدایو  جلوگیری از اختالف بوده دعوت فرمودو  مسلمینو  اسالم
پاسخ داد که فرمان و  اجماع صحابه بازگشتو  ظریهعبدالله بن مسعود نیز به ن .داشت

یاران   ۀاز ھم وندمخالفت خودداری خواھد نمود، خدااز او و  را متابعت خواھد کرد
  )٧/٢١٨ ةوالنھای ة. (البدایرسول الله خشنود باد
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روایتی صحیح از ابن مسعود آمده که فرموده است: اختالف شر است این قول را زمانی 
  .رکعت ادا نموده است ٤در منی نماز ظھر را  سو گفتند: حضرت عثمان گفت که به ا

رکعت ادا  ٤یارانش عصر را  اابن مسعود به این روش عثمان ایراد گرفت سپس خود ب
رکعت نماز ادا کردید؟  ٤خود نیز و  به او گفتند شما به حضرت عثمان ایراد گرفتید ،کرد

آمده است که گفت: در روایتی و  دانم، می ناپسندرا  آنو  فرمود: من از اختالف بیم دارم
 اختالف شر است. 

آنھم  ،ن مسعود بدینسان از حضرت عثمان پیروی کندابن کثیر گوید: وقتی که اب
 .کند...!! نمی در مسایل فرعی چگونه در اصل قرآن از او پیروی

کرد که  ارو نماز را کامل اد از آن سکه عثمان  اند دیگران حکایت کردهو  زھری
به مسایل دین و  دور دست در مراسم حج شرکت داشتندھای  جمعی از اعراب سرزمین

گاھی نداشتند و  رکعت است٢ممکن بود آنان تصور کنند که نماز فرض ھمان و  نیز آ
ھمسر داشت. این بود و  خواند که در مکه خانه می رو نماز را تمام از آن اند برخی گفته

که در آن از ام المؤمنین  ب عثمانو  بن مسعودحقیقت مطلب درباب قضیه ا
 خیاالتی بیش نیست که برخی ازو  قضیه در حد پندارھاو  ھیچگونه ذکری نیست

ام المؤمنین را در آن شرکت  سیدهو  اند آوردهصورت نمایشنامه دره را ب مؤرخین آن
 . اند داده

ود: کسی را به فرمو  ثنا گفت سآری عبدالله بن مسعود خود روز بیعت بر عثمان 
مردی با آزرم است که و  سابقین در اسالم است ۀخالفت برگزیدیم که بھترین بازماند

 سر به ھوا نیست. (طبقات ابن سعد) 
 ایراد پنجم 

شأن صحابی جلیل دیگر عمار  بدتر از این درای  : بعد از آن فتنهداستاد افغانی گوی
آالت اض کرد که چرا برخی از زیوراعتر عمار بر حضرت عثمان ،بن یاسر اتفاق افتاد

شاید ھم این کار بر سبیل عاریه بوده  ،بیت المال را در اختیار زنانش قرار داده است
صورت عاریه از ه بحتی توقع نداشتند که و  دانستند می طراز عمرمردم او را ھم ولی

او را و  :به او ناسزا گفتو  اموال بیت المال استفاده کند. عثمان عمار را احضار کرد
 کتک زد که بیھوش شد. 

او به منزل ام و  ختنداطبق گفتار بالذری سپس فرمان داد که پیکرش را بیرون اند
ه دید که ام سلمه از لحاظ عمار خشمگین است. خبر به عائشه رسید بو  سلمه رفت.
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کفشی از و  یشھا از جامهای  جامهو  ی از موھای رسول خدایموو  شدت خشمگین شد
 ،چه زود سنت پیامبرتان را فراموش کردید :سپس گفتو  دست گرفت ا برحضرت ر

 این کفش او است که ھنوز فرسوده نشده است. و  این جامهو  این مو
 ،به مسجد آمدو  فھمید  نمی طوریکه گفتارش راه شدت ناراحت شد به عثمان ب

 )ةسیاسلاو (عائشه .گفتند: سبحان الله سبحان الله می مردمو  درھم بودو  فریادھا مخلوط
فرمائید که استاد افغانی بسیار عالقمند است که ام المومنین را در ھر  می مالحظه

شود دخیل کند تا اینکه بدینوسیله مدعی شود  می نسبت داده سکه به عثمانای  قصه
 که او عامل شورش بر علیه حضرت عثمان بوده است. 

 بعثمانو  ن روایات داستان عماراستاد افغانی روایات بسیاری آورده که ھمه آ
یشنامه در آورده شده است که صورت نماه ب ھا این قصهو  به اشکال مختلفی است

کفش رسول و  مویو  جامهو  اند پرداختهو  را ساخته ھا آن پردازان به میل خود دروغ
 . اند شریک کرده ھا ام المؤمنین عائشه ھمسر حضرت را نیز در این نمایشنامهو  خدا
گاھی خوانندب  تضادی که در این روایات موجودو  محترم در مورد تعارض هرای آ
را  از آنای  نمونه ،سازد می مالرا بر ھا آن واھی بودنھا  خود این تعارضو  باشد می

نمایم تا بدینوسیله برای خواننده ثابت گردد که سیده عائشه در  می عرضهو  برگزیده
ابوبکر بن ابی شیبه از اعمش است. شی نداشته ساختگی ھیچگونه نقھای  این نمایش

ای  را در صحیفهاش  گفتارھای مردم دربارهو  کرده است که یاران عثمان ایراداتروایت 
دھد؟ عمار گفت: من  می گفتند چه کسی این انتقادات را به عثمان تحویلو  نوشتند

خدا  !عمار یا :گفت برم چون عثمان این انتقاد نامه را قرائت کرد می را نزد عثمان آن
 عمر را. و  دماغ ابوبکرو  عمار گفت ،دماغت را خاک آلود کند

اش  سپس عثمان از کرده ،عمار را زیر لگد گرفت تا که بیھوش شدو  عثمان برخاست
به او پیشنھاد کرد که یکی از سه و  زبیر را به نزد عمار فرستادو  طلحهو  پشیمان گردید

 قصاص بگیرد.  -٣ .جریمه دریافت کند -٢ .را عفو کنداو  -١پیشنھاد را بپذیرد. 
در  .پذیرم تا که خدا را مالقات کنم  نمی خدا سوگند ھیچکدام راه عمار گفت: ب

را  عمار گفت آن ،دور انداخته را ب گوید: چون عثمان نامه را خواند آن می روایتی دیگر
خدا ه بو  ب رسول خدا استرا بخوان که این نوشتاری از اصحا دور نینداز بلکه آنه ب

 از عواقب کارت بیمناکم. و  سوگند من برایت خیر اندیش ھستم
 .ییگو می عثمان به او گفت: پسر سمیه تو دروغ
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آنقدر او را و  آنان فرمان را اجرا کردندو  آنگاه غالمانش را فرمان داد که او را بزنند
علت بیھوشی فوت ه از او بنماز  ٤این بیھوشی طوالنی شد که و  زدند که بیھوش شد

 پوشید.  می عمار به علت پارگی بدنش شلوار مخصوصی راو  گردید
خدا سوگند اگر عمار ه گفتند: بو  هدشخاندان بنو مخزوم از این بابت خشمگین 

حتمًا از بنی امیه شیخ بزرگی را خواھیم  ،این جریان منجر به قتل او گرددو  فوت کند
 . کشت که مقصدشان عثمان بود

از ھمه روایات و  را روایت کرده خود آن سدر روایت سوم که سیدنا عثمان 
در پی من فرستادند و  سعد به مسجد آمدندو  باشد چنین آمده است: عمار می تر صحیح
خواھیم بعضی تذکراتی را درباره برخی از کارھایت مطرح سازیم، من  می چون ،که بیا

 .شما فالن روز باشدو  موعد منو  ارم برگردیدشخصی را فرستادم که امروز گرفتاری د
دوباره کسی را به نزدش  و برگشت ولی عمار از بازگشت خودداری کردو  سعد پذیرفت

بار سوم کسی را فرستادم که باز ھم عمار حاضر نشد و  باز ھم اصرار کردو  فرستادم
سوگند من او را بدین  به خدا ؛بدون فرمانم او را زده بودام  این بار فرستادهو  بازگردد

 ھم اکنون این دست من اگر عمار ،بر زدن او راضی نبودمو  کار فرمان نداده بودم
 خواھد از من قصاص بگیرد. (کتاب عثمان خلیفه المفتری علیه) می

 ایراد ششم
بینی، ب د عثمان نقش عائشه را فاش خواھی در فتنه عھ می استاد افغانی گوید: اگر

از تأثیر این جریان گفته صحابی جلیل سعد بن ابی وقاص باشد که شاید بھترین تعبیر 
علی و  را تیز کرد طلحه آنو  را بیرون کشید گفت: عثمان با شمشیری که عائشه آن

زبیر با دستش اشاره کرد، ولی زبانش خاموش بود. و  را زھرآلود نمود به قتل رسید آن
 )ة(عائشه والسیاس

شرح زیر آورده ه را ب گرفته که مؤلف آن "عقد الفرید"افغانی این روایت را از کتاب 
آمد مالقات کردم گفتم  می است: عتبی گفت: که مردی از لیث گوید با زبیر که از راھی

و  یا عبدالله چطور ھستی؟ گفت: حالم مطلوب است در حالیکه پسرم بر من غلبه یافته
سعد بن ابی وقاص را و  مدموی گوید به مدینه آکند، سپس را می مرا به گناھم مؤاخذه

او در پاسخ گفت: و  ه کسی بقتل رسانید؟چمالقات کردم گفتم یا ابااسحاق عثمان را 
 .)۴/۲۳: شرحی که در فوق آمده است (العقد الفرید
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آثار عدم صحت در این گزارش نمودار است، زبیر در کجا مغلوب فرزندش بود؟ 
آنچه از حال سعد بن ابی وقاص و  این مرد لیثی کیست؟و  چگونه به عتبی برخورد

پس از قتل عثمان خود و  مشھور است اینکه او در اختالف صحابه خود را درگیر نکرده
 شنید کسی بر حضرت علی ایراد می پس از آن وقتی کهو  را به کنار کشیده است

کرد.  می داشت بر او دعا نمی اگر خود را از زبان درازی بازو  کرد می گیرد، او را منع می
 )۸/۷۷ة: والنھای ة(البدای

خود بدان اقدام نماید؟ ام و  آیا عاقالنه است که کسی مردم را از کاری منع کند
وفات کرد ون چو  کرد می احترام او را رعایتو  داشت می سعد را گرامی ،المومنین

را از مسجد عبور دھند تا مادرھای مؤمنین بر او نماز اش  خواست نمود که جنازهدر
 نند. خوا

در تائید و  ایرادتی که استاد افغانی بدان حجت جسته استترین  این بود مھم
ام المومنین اختالفی و  گمان برده که بین حضرت عثمانو  تصورات خود آورده است

مؤرخین پیش از او که و  در واقع با بیان بطالن تصورات افغانی .وجود داشته است
و  گردد می حقیقت روشنو  واقعیت اند ر دادهاساس را دستاویز خود قرا بی روایات

 سازد.  می را برمال آنان اثبات نادرستی این روایات اشتباھات

 رفتن به مکه
شرکت در مراسم حج از مدینه عازم مکه و  برای زیارت کعبه ل ام المؤمین

زندگی را و  پا کرده بودنده این در حالی بود که شورشیان در مدینه غوغائی بو  گردید
 چنان بر مردم تنگ کرده بودند که غیر قابل تحمل بود. 

 لحدی رسانیده بودند که نسبت به ام المؤمنین ام حبیبهه وقاحت را بو  جرأت
از رسیدن آب به او و  که عثمان را در محاصره داشتند زمانیو  سوء ادب کردند

ام حبیبه تصمیم گرفت به او آب برساند ولی شورشیان به او  ،کردند می جلوگیری
یا نزدیک به و  ایشان از مرکبش سقوط کردو  مھار قاطرش را بریدندو  اجازه نداند
 شد.  می شاید بوسیله شورشیان کشته ،اگر جمعی از مردم نرسیده بودندو  سقوط بود

اکثر مردم در و  ت واداشتاین اتفاق مردم را به وحشو  اتفاق بزرگی روی داده بود
برای شرکت در  لیشان مانده بودند. موسم حج رسید، ام المؤمنین عائشهھا خانه

و  به او گفتند: شاید اگر در مدینه بمانی برای صلح بھتر باشد ،مراسم حج بیرون شد
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من بیم دارم « ایشان فرمود:و  شاید این قوم شورشی ھیبت شما را در دل داشته باشند
به آنان نظری را ابراز دارم که این امر منجر به اذیت من گردد چنانکه برای  که نسبت

 ).۷/۱۸۷ ة:والنھای ة. (البدای»ام حبیبه چنین شد
گاھی یافته ام المؤمنین در بازگشت ب و  سوی مدینه از شھادت حضرت عثمان آ

 تگوزرنگ بودند این است پایان آنچه شما در بین خود گفو  گفت: قاتلین فرصت طلب
 .١ساختید می عنوان اصالح مطرحه ی که بھای سرزنشو  کردید می

و  کرد تا که بر درب مسجد آمد نمی صحبتو  به مکه بازگشت ل سپس ام المؤمنین
اجتماع کردند. و  سویش آمدنده قصد بوسید حجر االسود را نمود در اینجا بود که مردم ب

مردم ساکن در و  م شھرھای دور دستشورش را مردو  این غوغاای مردم! ایشان فرمود: 
آنان اجتماع کردند تا بر مقتول دیروز در  ،اند غالمان اھل مدینه براه انداختهو ھا  سر چاه

بگویند که او افراد کم سال را مسئولیت و  غوغا برانگیزندو  عقل ایراد بگیرندو  باب دین
و  از آنان حمایت نموده استو  هیا اینکه بگویند او بستگانش را بر سر کار آوردو  داده است

ین را مخالفپیشنھادات  ،او ھم برای اصالح امورو  این اموری بود که مطرح ساختند
در ای  بھانهو  عذری نداشتندو  چون غوغاگران دیگر دلیل .عملی کردو  پذیرفت

کردارشان و  دشمنی متوسل گردیدندو  اظھار عداوتو  لذا به لجاجت ،نبودشان  دسترس
بینیم به ریختن خون ناحق اقدام  می در اینجا است که .ظاھر گردیدشان  ف گفتهبرخال
 به تجاوزو  از مال حرام برای خود برگرفتندو  حرمت منطقه حرم را نادیده گرفتندو  کردند

انگشت عثمان  خدا سوگند سره ب .حرام را شکستندھای  حرمت ماهو  غارت پرداختندو 
که آنان او را  خدا سوگند اگر کسیه بو  افراد شورشی است بھتر از یک جھان امثال این

ریخته شدن و  گناھی داشته به علت مظلومیت ،به قتلش رساندندو  مورد دستم قرار دادند
خالص و  رود پاک می خونش بناحق ھمانند طالئی که مواد ناخالص آن در کوره از میان

                                           

دارد و اینکه او سرزنش برخی از صحابه را در  لبر دور اندیشی ام المؤمنین این سخن بلیغ داللت -١
یه که سبئدانست  باب عثمان آن ھم در مقابل عموم مردم از اھم علل جرأت شورشیان بر او می

ترین نوع خیانت را در ترویج  (پیروان عبدالله بن سبا یھودی) از فرصت بھره جستند و زشت
شایعات بر علیه عثمان به کار بردند و مردم را بر او شوراندند تا کار بدانجا رسید که به قتل 
عثمان منجر گردید. در این سخن دلیل واضحی وجود دارد که ام المؤمنین بر عثمان ایراد 

اند ھمگی  ای از او در این باب صادر نشده و آنچه که برخی مؤرخین آورده فته و ھیچ گفتهنگر
 اساس است. پندارھای واھی و بی
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 ،یدهدشود، تمیز گر می از چرک تمیز و شود می که با آب شستهای  ھمانند پارچهو  گردیده
 مالند شورشیان او را گوشمال دادند.  می که در آبای  زیرا که مثل جامه

این است که شورشیان پیشنھاداتی را مطرح ساختند که  ل منظور ام المؤمنین
قتل ه را بر آورده ساخت او را ب آنو  پذیرفترا پیشنھاداتشان  سچون حضرت عثمان

 ) ۴/۴۸۸ :ریرسانیدند. (طب
رزشی است که او گویای او  ام المؤمنین پس از قتل عثمان است این اولین خطبه

است، طبری پس از این دانسته  می ئاو را از اتھامات وارده برو  دهبه عثمان قایل بو
چون عائشه ام المؤمنین در بازگشت به سوی  دیگری نیز آورده است: ١روایت روایت

بدبن ام کالب ـ او عبدالله بن ابی سلمه است که به محل سرف رسید، عه مکه ب
 با او مالقی گردید.  .مادرش منسوب است

 ام المومنین از او پرسید: چه خبر است؟
پرسید: سپس چه  لروز صبر کردند. ام المؤمنین ۸و  را کشتند ساو گفت: عثمان 

 کردند؟
امان یافت. آنان امورشان به بھترین شکل سروسو  گفت: اھل مدینه اجتماع کردند

 طالب اجماع کردند.  بر علی بن ابی
ھمان شکل انطباق یابد، ه خدا سوگند، کاش این امر به گفت: ب لام المؤمنین

 مرا برگردانید. ، البته اگر کار بر صاحبت تمام شود. مرا برگردانید
ه بو  خدا سوگند عثمان مظلوم کشته شده گفت: ب می و سپس به مکه مراجعت کرد

خدا ه ن ام کالب به او گفت: چرا؟ بابکنم.  می سوگند به انتقام گیری خونش اقدامخدا 
 سرنازسازگاری با او برداشت تو بودی. و  سوگند اول کسیکه حرفش را رد کرد

 او را بکشید که کافر شده است.  :گفتی می وتو بودی که
آنان نیز و  فتممن گ ،قتل رسانیدنده سپس بو  او را توبه دادند ام المؤمنین گفت:

 باشد.  می گفته اخیر من بھتر از گفته اولمو  گفتند
 ابن ام کالب این شعرا خطاب به او سرود:

 آغاز از تو بود و دگرگونی تصمیم نیز با تو
 

ـــو  ـــز از ت ـــاران نی ـــو و ب ـــاد از ت  ب
 

 تو بـودی کـه بقتـل امـام فرمـان دادی
 

 وگفتــی کــه او کــافر گردیــده اســت 
 

                                           

 آورد. ضعیف را در تاریخش در آخر ھر مطلبی می معروف است طبری روایات -١
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ــ ــتلش از ت ــا در ق ــردیمو م ــروی ک  و پی
 

 دانیم کـه آن و ما قاتل او را کسی می 
ـــــــــت ـــــــــان داده اس  را فرم

 

 نریختـه اسـت سقف بـر بـاالی مـا فـرو
 

 وخورشید و ماه، سیاه نگردیده اسـت 
 

مردم با مردی صاحب قـوت و تـوان بیعـت 
 کردنـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

ھا و مشکالت را از میـان  که دشواری 
 دارد برمـــــــــــــــــــــــــــی

 
 

 ھای جنگ برتن کرده و جامه
 

 که به عھدش وفا کند مثل آنکه خیانت کرده نخواھد بود.  است کسی بدیھی
قصد زیارت حجر االسود و  بر درب مسجد فرود آمدو  آنگاه ام المؤمنین به مکه رفت

 او گفت:و  را نمود مردم به اطرافش اجتماع کردند
خدا سوگند من به انتقام خون او اقدام ه بو  عثمان مظلوم گشته شد ای مردم!

 )۴/۴۵۸ :(طبری .م کردخواھ
تناقصی آشکار در و  بزرگو  تفاوتی واضح ،کند می که این دو روایت را بررسی کسی

برای  .یابد میی تعصب سیاسی را درھا در روایت دوم انگیزهو  نماید می آن مشاھده
این و  بن مزاحم عطار قرار دارد روایت دوم طبری دو سند ذکر کرده که در اولی نصر

رافضی است روایات او منکر « ه شرح ذیل توصیف گردیده است:رجال ب مرد در کتب
. (المغنی »واسطه اخبار دروغ شالق خورده استه او ب ،روایاتش را ترک کنید .است

 الضعفاء)  يف
در سند دوم این روایت عمر بن سعد قرار دارد که متھم به ساختن اخبار دروغین 

 الضعفاء) يانش صحیح نیست. (المغنی فیا سخنو  یا اخبار او متروک استو  است
فرموده است: اش  در سند دوم اسد بن عبدالله نیز قرار دارد، که امام بخاری درباره

 پیروی گردید. (المغنی والضعفاء) نبایدو  شود نمی حدیث او باور
 دوم را ترک کنیم. و  ما را وامیدارد که روایت اول را بپذیریم ،با عنایت به موارد فوق

ر بگوئید در روایت اول سیف بن عمر قرار دارد که محدثین او را متھم به زندیق بودن اگ
ایت تاریخ مورد اعتماد یت حدیث ضعیف است ولی در روچه او در رواگویم اگر می ،اند کرده
  ١.دارد می را بیان دلیلی بر زندقه بودن او وجود ندارد. بلکه روایات خالف آنو  است

                                           

 مغنی و تعلیقات دکتر نورالیدن عتر آن مراجعه فرمائید. به کتاب -١
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در باب برادرش  لموقف ام المؤمنین عائشهه زم است که بپس از ھمه اینھا ال
عوامل توطئه بر علیه حضرت عثمان بوده و  بن ابی بکر که از بزرگان شورشیان ج محمد

شدت خشمگین ه خاطر اعمال برادرش در این باب به ب لسیده عائشه .اشاره کنیم
امل قتل حضرت عثمان دیگر عوو  ھمواره از ته دل بر اوو  کرد می او را مذمتو  بود
 دعائی گرم از اعماق جان.  .کرد می دعا

میان جسد درو  قتل رسیده او ب ،دامن برادرش را گرفت لآری دعای عائشه
 .١گندیده سوزانده شدو  االغی مردار

 ب در عهد حضرت علی لعائشه
عھده ه که حضرت علی امور خالفت را ب قبل از آن بعلیو  بین سیده عائشه

بلکه روابط آن دو  ،ردی برای اختالف وجود نداشت که موجب شورش گرددمو ،بگیرند
بیش از  سطالب  بر اساس احترام متقابل استوار بود. شکی نیست که علی بن ابی

دانسته  می ج را در پیشگاه رسول خدا لمکانت واالی ام المؤمنینو  دیگران مقام
و  را در پیشگاه رسول خدا سمکانت واالی علی  نیز متقابالً  لسیده عائشه است و
و  شجاعتو  ھم جھادو  دانسته است می مقام دامادی او را نسبت به حضرتو  قرابت

یقت تأکید این روایت بر این حقسابقه علی در اسالم بر ام المؤمنین روشن بوده است. 
 ج دارد که چون از ام المؤمنین پرسیده شد: چه کسی در خدمت رسول خدا

 ود: فاطمه گفته شد: از مردان؟ تر بود؟ فرم محبوب
به ھا  شبو  دارد می دانم او بسیار روزه می طور که من فرمود: شوھرش که آن

 کند. (ترمذی) می عبادت قیام
است که حدیث فضیلت اھل بیت را که از  لچنانکه باز این ام المؤمنین عائشه

 رود روایت کرده است: می شماره مناقب علی بترین  بزرگ
منقوش از موی ای  که پارچه حالیروزی بیرون شدند، در ج ول خدافرمود: رس

در زیر آن پارچه داخل در این موقع حسن بن علی آمد او را  ،سیاه برخود داشتند
حسین بن علی آمد او را نیز جای دادند سپس فاطمه آمد او را نیز در  فرمودند سپس

                                           

 .و طبری مالحظه فرمائید در بدایهتفصیل آنرا  -١
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ند، سپس این آیه را تالوت آن جای دادند، سپس علی آمد او را ھم در آن داخل نمود

َما﴿ فرمودند: ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
جز « ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

. »شما را کامَال پاک گرداندو  خواھد تا از شما اھل بیت پلیدی را بزداید می این نیست که خدا
 (مسلم)

 برا نسبت به حسن بن علی جمحبت پیامبر است که  لھم این عائشه و
 گفته است. و  روایت کرده

فرمود: این پسرم است او  میو  گرفت می حسن بن علی را در آغوش ج رسول خدا
 (طبرانی)  .دارم می ھر کس او را دوست بدارد نیز دوستو  دارم می را دوست

 ا به علی بن ابیسوال کننده ر ،دانست نمی شد که می ین پرسشینچون از ام المؤم
او و  درباره مسح بر موزه از او پرسید ھانئاز جمله شریح بن  ،کرد می حواله سطالب 

ھمراه ه از او سوال کنی زیرا که او بو  طالب بروی الزم است نزد علی بن ابی :گفت
از او و  رفته س طالب نزد علی بن ابی :شریح گوید .کرد می مسافرت ج رسول خدا

برای مقیم یک و  شبانه روز ۳: رسول خدا مسح بر موزه را برای مسافر فرمود. پرسیدیم
چه بسا که اشخاصی را به حضرت و  شبانه روز مقرر فرمودند (مسلم، نسائی، ابن ماجه)

گاھی داشت از جمله  ھا آن جوابو ھا  داد با اینکه به برخی از سوال می علی حواله آ
طالب  گفت برو از علی بن ابی ،ه نماز بگزارداینکه از او پرسیده شد که زن در چند جام

گاه گردان گوید سوال کننده خدمت و  سوال کن سپس ھر چه گفت مرا نیز از آن آ
 از او پرسید ایشان فرمود: و  علی آمد

او را خبر و  باز گردید لپیراھن کامل آن مرد نزد ام المؤمنین عائشهو  در چادر
 ) ۲/۱۲۸ :. (المنصنفداد ام المومنین گفت: راست گفته است

برای خالفت بیعت کردند، قلب ام المؤمنین نسبت  سچون مردم با حضرت علی 
نسبت به بیعت با او خیر اندیش بود. طبری با سندی صحیح از  به او تغییر نکرد بلکه

سط و  قول احنف بن قیس آورده است که گفت: ما به حج رفته بودیم که مردم را در
 زبیر مالقات کردم گفتم این مرد راو  جمه یافتیم با طلحهنه یدممسجد نبوی در 

دھید  می پس با چه کسی فرمان .مگر مقتول - یعنی حضرت عثمان را -بینم   نمی
 بیعت کنم؟
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مالقات  لسپس به مکه آمدیم با ام المؤمنین عائشه ،آن دو فرمودند: با علی
  .ت: با علیکنید با چه کسی بیعت کنیم؟ گف می کردم به او گفتم: امر

به بصره بازگردیدم. (فتح و  راوی گوید سپس به مدینه بازگشتیم با علی بیعت کردم
 )۱۳/۲۹ :الباری

 ابن ابی شیبه به سندی جید از عبدالرحمن بن ابزی روایت کرده که گفت:
 آمد لرقاء خزاعی به نزد ام المؤمنین عائشهو  در روز جمل عبدالله بن بدیل با

شھات حضرت  از یاد دارید که پسه گفت: یا ام المؤمنین، آیا بو  هاو در ھودج بودو 
فرمائید با چه کسی بیعت کنیم؟ گفتید:  می گفتم امرو  عثمان به خدمت شما آمدم

 )۱۳/۴۸ :علی را برخود الزم بگیر. راوی گوید: ام المومنین سکوت کرد. (فتح الباری

 در مقابل فاجعه 
چه قبل  برابطه ام المومنین عائشه با حضرت علیآید که  می از آنچه که گذشت بر

ای نیک بوده است، اما سوالی مطرح است که چرا چنین  از خالفت و یا بعد از آن رابطه
حادثه جمل آن فاجعه و  به بصره رفتام المؤمنین ؟ چرا اختالفی میان ایشان رخ داد

 ریخ مسلمانان شمردهتاھای  مصیبتترین  که این فاجعه از بزرگ ،دموجود آه دردناک ب
 .!!!؟شود می

 دارد: می شرح ذیل تقدیمه پاسخ این سوال را ب

مخالفت  سدر باب تولیت خالفت با حضرت علی لھرگز ام المومنین -١
ھیچ اقدامی از ایشان صادر نگردیده که این امر را ثابت کند بلکه و  نورزیده است،

ھا  قصاص آنو  ت عثماندر تاخیر مواخذه قاتالن حضر سمخالفت او با حضرت علی
پایدار نخواھد شد تا و  این بود که امر مسلمین ثابت لنظر ام المؤمنین .بوده است

امت ھرگز احساس آرامش و  کیفر برسنده بو  آن زمان که قاتالن عثمان مجازات گردند
ه باعث ارائ ھا آن نخواھد کرد تا مادامی که این گروه جنایتکار آزاد باشند، زیرا که آزادی

 برامت افزایش خواھد یافت.  ھا آن ھر روز خطرو  خواھد شدشان  شرارتھای
کبار و  تنھا نبوده بلکه جماعت کثیری از صحابه لدر این نظریه ام المومنین

و  ی ام المومنینأحوادثی که اتفاق افتاد پرده از درستی رو  اند تابعین با او ھمرای بوده
انست از شر این قوم تو می سحضرت علیراستی اگر ه بو  گیرد می صحت آن بر
افتاد زیرا که   نمی را کیفر دھد ھرگز واقعه جمل اتفاق ھا آن و ی یابدجنایتکار رھای
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به  سکه بر علیه عثمان گردد به کسانی می مسئولیت این روز شوم در تاریخ اسالم بر
چگونه اختالف در صفوف مسلمین را گشودند که و  باب تفرقو  توطئه دست یازیدند

 اداء این نقش باعث ایجاد حادثه جمل گردید. 
دانسته  می را سخطر ادامه آزادی قاتالن حضرت عثمان ساما حضرت علی -٢

پس از آن نیز امر خالفت استقرار و  دیده است می را دشوار ھا آن ولی مبادرت به قصاص
ز صحابه از دی االذا چون تعد ،قدرت شورشیان ھمچنان نیرومند بودو  شوکتو  نیافت

از او خواستند که حد شرعی را درباره قاتالن حضرت عثمان  بزبیرو  جمله طلحه
 کند خطاب به آنان فرمود: ااجر

توانم از  می ولی چگونه ،دانید نادان نیستم می من نسبت به آنچه که شما !برادران
اینھا  .تسلط نداریم ھا آن ا برمو  بر ما تسلط دارند ھا آن قومی قصاص بگیرم که

از جمله شورشیان و  ی ھستند که غالمان شما با آنان ھماھنگ شدهیھا نھما
ھر و  میان شما استدر ھا آن اند اعراب با آنان رابطه خوب برقرار کردهو  اند گردیده

بینید که  می ی برای ابراز قدرتیدھند آیا جا می خواھند درباره شما انجام می کاری
 )۴/۴۳۷ :بریخواسته شما برآورده گردد؟ (ط

و  لکه ام المومنین :یمیبر ما آسان است که پس از وقوع فاجعه جمل بگو -۳
دشوار است که این حکم را قبل از  ولی جداً  ،اند ھمراھان او در خروج خود اشتباه کرده

 آنچه اتفاق افتاده صادر کنیم. 
کرد که کار منجر به چیزی خواھد شد که  نمی گمان لبراستی ام المومنین

کرد که  نمی اصَال تصورو  خونریزی را نداشتو  ھرگز او توقع حدوث قتالو  تفاق افتادا
و  فراھم خواھد ساخت سرا توسط قاتلین حضرت عثمانای  ایجاد فتنه ۀخروج او زمین

 افتد.  می توانند حوادثی را توجیه کنند که اتفاق می آنان
بر درخواست قصاص قاتالن یش ھا گفتهو ھا  بلکه ام المومنین در تمام سخنرانی

 رد. ک می مواخذه آنان اقتصارو  حضرت عثمان
تا و  ودشپراکندگی در صفوف امت را گو  باب تفرق سشھادت حضرت عثمان -۴

و  ھا سری تلبیسپیرامون این جنایت یک ،به امروز ھم این رخنه بسته نشده است
وحشتناک در آورده و  حیرت انگیزای  صورت فتنهه را ب مسایلی وجود دارد که آن

اضطراب ھستند. پس بدین ترتیب و  درباره آن در حیرت یناست. که ھنوز ھم محقق
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مؤاخذه عامالن ھم و  چگونگی قصاصو  نیز در مواجھه با آن شبدیھی است که صحابه
 نظریات گوناگونی داشته باشند. 

را  لن آنچه که در این کتاب برای ما اھمیت دارد این است که موقف ام المومنی
به ببینیم که با مسایل مربوط به این قضیه او چگونه روبرو و  در این قضیه بررسی کنیم

 شده است. 
میان امت از لحاظ در سدر عھد حضرت عثمان لمنین عائشهام المو -۵

در واقع این دوره مکانت او را افزایش و  ی قرار داشتاجالل در مقام واالیو  احترام
و  آمدند می سوی حجره او از دورترین نقاط دنیای اسالم به مداده بود. زیرا که مرد

ه طالبان معرفت روی بو  یانوبنابراین دانشج ،فقه او نیازمند بودندو  مردم به علم
 .تبدیل گردید یمدرسه فکرترین  به بزرگاش  طوریکه خانهه سوی حجره او داشتند ب

و نیز افزایش یافت که موقعیت اجتماعی ا لھمراه با مکانت علمی ام المومنین
درحقیقت این مکانت واالی او و  کردند می مردم در مسایل مختلف خود با او مشورت

 او را در قله حوادث قرار داد.  سبود که پس از شھادت حضرت عثمان
در آن موقعیت مھم امکان نداشت  لبنابراین برای شخصیتی مثل ام المومنین

 نکند. نظری عثمان ھیچگونه اظھار که در حادثه بزرگی مثل شھادت حضرت 
ناچار و  در واقع موقعیت بزرگ او بود، که او را با کوھی از حوادث مواجه ساخت

مثل  لگوید: آیا بھتر نبود که ام المومنینبگردید وارد حوادث گردد. شاید کسی 
 کرد؟ می گیری مھات المومنین از این امور کنارهسایر ا

مشابه موقعیت سایر امھات المومنین  لعائشه گویم: موقعیت ام المومنین می
با  ،توانست ھمانند آنان عمل کند زیرا که مکانت او با آنان تفاوت داشت نمی اوو  نبود

ھمراه گردد. ولی  لتصمیم داشت که با عائشه لاین ھم ام المومنین حفصه
 او را از این کار باز داشت.  ببرادرش عبدالله بن عمر

 روی آوردن حوادث 
چنانکه تفصیل آن  ،در راه بازگشت به مدینه بود لام المومنین عائشه -١

گاھی یافتھش. از گذشت طوریکه چون ه پس به مکه بازگشت ب ،ادت حضرت عثمان آ
بر او وارد  ،عبدالله بن عامر حضرمی نماینده حضرت عثمان در مراسم حج ام المومنین

فت: مرا بازگردانید زیرا که عثمان د؟ گشتیپرسید: یا ام المومنین چرا بازگو  گردید
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چونکه این غوغا مقتصدی  ،گیرد امر مسلمانان سر نمی و مظلوم به قتل رسیده است
انتقام خون عثمان را مطالبه کنید که این امر عزت اسالم را در پی دارد. و  بروید .دارد

 .)۴۹/۴۴۹: (طبری
 آن گذشت.  سپس اولین سخنرانی خود را در این باب ایراد کرد که ذکر

از خالل  و با ھم تفاوت دارد سروایات در وصف کیفیت بیعت با حضرت علی -٢
مدت و  آید که غوغا گران بر مدینه تسلط یافتند می آنطور که طبری بیان کرده بر ھا آن
 امیر مدینه غافقی بن حرب بود.  .شبانه روز حالت فوق العاده اعالم کردند ۵

 داشتند ولی آنان از قبول آن خوداری می را عرضه شورشیان بر کبار صحابه بیعت
منصب  سکه پس از شھادت حضرت عثمان زیرا کسی ،آوردند می عذرو  کردند می

این ھمان  و گردید می متھم به شرکت در قتل او گرفت حتماً  می عھدهه خالفت را ب
 کردهبنی امیه از این فرصت استفاده  .اتفاق افتاد سچیزی است که برای حضرت علی

حضرت علی را متھم به شرکت و  را فراھم آوردند سزمینه خروج علیه حضرت علیو 
 در شورش بر علیه عثمان نمودند. 

امت بدون  یزیرا که بقا ،با اکراه منصب خالفت را پذیرفت سحضرت علی -٣
 کرد که امر خالفت برتر از ھر امر مھمی می مصلحت امت اقتضاو  خلیفه خطرناک بود

تحمل کرد و  پذیرفترا شود  می رنج ھر آنچه درباره او گفته سحضرت علی .باشد می
 . شتزیرا که مصلحت امت را بر ھمه چیز ترجیح دا

 سحضرت علی  -۴
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 ـسبب آن و  در این مورد اجازه نداد بزبیرو  برای طلحه سحضرت علی -٥
بازگشت سھل بن حنیف و  همدینگریختن بنی امیه از  ـطور که طبری گفته است  آن

گروھی از جانب  ،ر بالد شام فرستادعنوان عامل به است که چون حضرت علی او را ب
اگر غیر از و  یدیگفتند: اگر شما را عثمان فرستاده است بفرماو  امویان با او روبرو شده

 عثمان کسی دیگر شما را فرستاده پس بازگرد. 
به مکه و  اجازه رفتن به عمره را گرفتند ساز حضرت علی بزبیرو  طلحه -۶
مواخذه شورشیان و  بر مطالبه انتقام خون عثمان لدر آنجا با ام المومنینو  آمدند

 کوفه بروندو  بر این قرار گرفت که به بصرهشان  در آنجا بود که رأیو  رأی گردیدند ھم
بدینسان با و  از آنان قصاص بگیرندو  نیرو آماده سازند تا شورشیان را گوشمالی دادهو 

 از مکه به بصره رفتند.  لام المومنین
گردید،  می در بالد شام مھیا سسوی معاویهه برای خروج ب سحضرت علی -۷

 ،سوی بصره شنیده ام المومنین را بو  زبیرو  خروج طلحهو  چون خبر اھل مکه
را از  آنانو  را در راه مالقات کند امیدوار بود که آنانو  شتابان از مدینه بیرون شد

 مقصدشان باز گرداند. 
دلیل به این در تالش آن نبود و  نداشتقصد جنگ  ،در موقع خروج سحضرت علی

گفت: یا امیرالمومنین چه و  ابن رفاعه بن رافع به خدمتش آمد ،که چون به ربذه رسید
جریان را  ،خواھم که اگر قبول کنند می برید؟ فرمود: می کجاه ما را بو  تصمیمی دارید؟

 ود: با آنان صحبتبه اصالح بپایان برسانم. ابن رفاعه پرسید: اگر قبول نکردند؟ فرم
 کنیم.  می صبرو  دھیم می به آنان حقو  پذیریم می عذرشان راو  کنیم می

 گفت: اگر باز ھم راضی نشدند؟
 حال خود بگذارند. ه خواھیم ما را ب می فرمود: از آنان

 گفت: اگر ما را رھا نکردند؟
 )۴/٤٧٩ :(طبری داریم. می فرمود: خود را از آنان باز

 که از مکه خارج گردید چشمانش را به اصالح امت از زمانی لام المومنین -۸
بقیه  .بوجود آورده بود سی دوخت که شھادت حضرت عثمانھای بازسازی خرابیو 

شیون با او وداع  در آنجا باو  امھات المومنین تا محل ذات عرق او را ھمراھی کردند



 أم المؤمنین عائشه بانوی دانشمند اسالم     ١٠٤

 

به  ،ماتم بوجود آیدو  یهخاطر اسالم گره روز ب ھیچ روزی دیده نشد که مثل آن .کردند
 )۴/۴۶۰ھمین سبب این روز روز شیون نامیده شد. (طبری 

را دید گفت: ھا  بنی عامر رسید شب ھنگام پارس کردن سگھای  چون به آب -۹
  .این کدام آب است؟ گفتند: آب جواب
برخی از کسانیکه ھمراھش بودند گفتند: بلکه  ،گردمگفت: گمان من چنین است که بر

 وسیله شما صلحی را فراھم آورد. ه مردم شما را ببینند تا خداوند بو  باید بروید می شما
وسیله ه خواھی برگردی شاید خداوند ب می در روایتی دیگر آمده که زبیر به او گفت:

 شما بین مردم اصالح را پدید آورد. (امام احمد) 
آنکه موجب به امید  ،به رفتن طریق بصره ادامه داد لام المومنین عائشه 

 این در حالی بود که عزم به بازگشت گرفته بود. و  اصالح مسلمانان گردد
را عثمان  به بصره برسد دو نفر که آنان لقبل از آنکه ام المومنین عائشه -۱۰

آن دو  .او را مالقات کردند ،فرستاده بود سالی بصره از جانب حضرت علیو بن حنیف
وئلی بود. از او اجازه دیگر تابعی ابواالسود دو  یکی صحابی جلیل عمران بن حصین

 گفتند:و  او به آنان اجازه داد، آن دو سالم کردندو  ورود خواستند
آیا ما را از مسیر خود  ؟روید می امیر ما را فرستاده است که از شما بپرسیم به کجا

گاه د؟ رو می کجاه سوگند کسی مثل من نیست که نداند ب به خداید؟ گفت: فرمای می آ
 پوشد:  نمی بدیھی است که کسی خبر را از فرزندانش

داخل حرم رسول خدا ه انگیزان قبایل، جنگ را ب اختالفو  گران شھرھاھمانا غوغا
و  اند سازان در آن جای گرفته حادثهو  اند در آنجا حوادثی را پدید آوردهو  اند کشیده

گناھی امام و  بدون ھیچ عذر ھا آن. اند رسول او گردیدهو  بدینسان مستحق نفرین خدا
حرام ھای  حرمت ماهو  منطقه حرم را حالل کردهو  اند مسلمین را به شھادت رسانیده

 . اند جان مردم تجاوز کردهه بو  آبروی مردم را دریدهو  اند را نگه نداشته
 را زشتشان  باقیماندنو  را دوست نداشته ھا آنکه  اند ی مردم آمدهھا به خانه ھا آن

و  ھمراه ندارنده و ھیچ نفعی را ب اند بار آوردهه زیان فراوان بو  این قوم ضرر ،انندد می
مرج و  قادر به جلوگیری از ھرجو  ھم ریختهه امنیت مردم را ب .اند بھره بی از تقوا

تا مردم را از دستاوردھای ام  میان جمعی از مسلمین برآمدهبنابراین من در نیستند.
گاه گردانم ھم و  اند رای ما چه کردهو بر ھمگان اعالم دارم که این گروه درو  این قوم آ

 اکنون مردم برای اصالح کارھا چه کاری باید انجام دھند. 
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 سپس این آیه را قرائت کرد: 

ۡ  ّمِن َكثِ�ٖ  ِ�  َخۡ�َ  �َّ ﴿ َّ� ٰ َمرَ  َمنۡ  إِ�َّ  ُهمۡ َوٮ
َ
وۡ  بَِصَدقَةٍ  أ

َ
وۡ  ُروٍف َمعۡ  أ

َ
 َ�ۡ�َ  �َ�ٰ إِۡص  أ

 ].١١٤[النساء:   ﴾�َّاِس ٱ
نیست خیری در بسیاری مشورت پنھانی با ایشان ولی خیر در مشورت کسی است «

 .»دمیا اصالح بین مرو  که فرمان دھد به صدقه یا معروف
و  کبیرو  رسول او صغیرو  ھمان فرمانی که خداه ایم، ب ما برای اصالح قیام کرده

بر و  کنیم می این است کار ما که شما را بدان امر. پس اند زن را بدان فرمان دادهو  مرد
 ھا بر تغییر زشتیو  کنیم می آری ما شما را از منکر منع ،یمنمای می آن شما را تشویق

 )۴/۴۶۲: کنیم. (طبری می شما را دعوت
 اطالع یافتند سه گروه شدند: لمردم بصره چون از قدوم ام المومنین -۱۱
 به او پیوستند. و  گفتندگروھی که به او خوش آمد  -الف

 .دانستند ناپسندخروج ام المومنین را و  گروھی که با عثمان بن حنیف ماندند -ب
 گروھی که از ھر دو گروه فوق گوشه گرفتند.  -ج

مواقف خود در بصره از آغاز امر به اصالح مسلمین  ۀدر ھم لام المومنین -۱۲
عضی از پیروان عثمان بن حنیف چون ب .را برخود الزم دانستند آنو  اھمیت داده

فرمان داد پیروانش از جنگ خود داری کنند  لام المومنین ،اقدام به جنگ کردند
داد که مبادا به جنگ  می را سوگند آنانو  زد می منادی فریادو  مگر برای دفاع از جان

 .)۴/۴۶۶ :اقدام کنند. (طبری
 ی از کسانی که در قتلبرخ و بر بصره تسلط یافتند لچون پیروان ام المومنین

به تعقیب آن  لام المومنین پیروان بردند. سر میه در آنجا بعثمان شرکت داشتند 
مگر یک نفر را که او حرفوص بن زھیر بود  ،رساندندقتل ه ھمه را بو  افراد پرداختند

    که توانست در پناه عشیره بزرگش بنی سعد از مؤاخذه فرار کند. 
 ،عالقمند به اصالح نبود لز ام المومنین عائشهتر ا کم سحضرت علی -۱۴

به او گفت: با این دو مرد و  را به بصره فرستاد سچون نزدیک بصره قعقاع بن عمرو 
 عواقب آنو  تفرقه راو  جماعت بخوانو  را به الفت آنانو  -زبیرو  طلحه-مالقات کن 

 را بر آنان بزرگ معرفی کن. 
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 :گفتو  شروع کرد لرسید از ام المومنین عائشهقعقاع براه افتاد تا که به بصره 
 ای؟ مادرم: چرا به این شھر آمده

 .ام المومنین گفت: پسرم برای اصالح بین مردم
آن دو را شما بشنوید. ام و  تا سخنان من ،زبیر بفرستیدو  گفت: پس در پی طلحه

منین من از ام المو :آنان آمدند قعقاع گفتو  در پی آن دو فرستاد لالمومنین
ید؟ آیا گوی می پرسیدم چرا که این شھر آمده؟ فرمودند برای اصالح بین مردم شما چه

 کنیم.  می کنید یا مخالفت؟ گفتند: پیروی می پیروی
 گفت مرا اطالع دھید که شکل اصالح چگونه خواھد بود؟

را  توانیم به اصالح برسیم ولی اگر آن نمی سوگند اگر ما مسایل را ندانیم به خدا
 توانیم اصالح کنیم. می دانیمب

را در واقع تعطیل  است زیرا ترک آن سگفتند: مقصد ما مواخذه قاتالن عثمان 
 دانیم که اگر به آن عمل شود قرآن احیاء گردیده است. می فرمان قرآن

شما قبل از قتل و  قعقاع گفت: شما قاتلین عثمان را که اھل بصره بودند، کشتید
 ۶۰۰۰را کشید و نفر  ۶٠۰یک نفر کم دیکتر بودید از امروز. شما آنان به اقامه امور نز

شما  .اند بیرون رفتهو  رفتهگشما کنار و از  اند خشمگین شدهنفر از این عملکرد شما 
 ۶۰۰۰را تعقیب کردید در حالیکه  -یعنی حرقوص بن زھیر  -آن مردیکه فرار کرده 

 برند.  می سره راب باضطو  در حالت خوفو  کنند می نفر او را نگھبانی
اگر با این قوم که او را و  ،اید اگر این مرد را رھا کنید، گفته خودتان را ترک کرده

گردید  می در نتیجه با مشکلی روبروو  شوند می بر شما جری ھا آنبجنگید  اند پناه داده
 برید.  می ن بدآشما از و  گردد می اختالفو  که باعث تفرقه

که به  اید ادار کردهو ان رانآو  اید عه را از این بالد بیرون راندهربی و شما قبایل مضر
که گروھی که آن  ھمچنان ،به یاری آن گروه برخیزندو  جنگ با شما اجتماع کنند

 بر علیه خلیفه مسلمانان اجتماع کردند.  ،وجود آوردنده گناه بزرگ را بو  حادثه عظیم
و  م داروی این درد آرامشیگوی می گفت: ؟یدگوی می ام المومنین گفت: شما چه

سایر و  از اجتماع خود بر علیه شماو  گردند می تسکین است چون آرامش یابند متفرق
 مژده رحمت است و دارند. اگر شما با ما بیعت کنید عالمت خیر می مسلمین دست بر

و  کنند می واقعیت را درک اند افرادیکه بخاطر حمایت آن مرد بر انگیخته شدهو 
 آورد.  می سالمت امت را در پیو  انجام آن عافیتسر
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این امر را بزرگ و  شویده فشار متوسل بو  اگر شما پیشنھاد ما را رد کنید و
خداوند بر این و  شورش خواھند زده این عالمت شر است که جمعی دست ب ،بشمارید

 جنگ را فرود خواھد آورد. و  مردم بالیا
و  نیز کلیدھای خیر  چنانکه قبالً و  ده ترجیح دھیدبنابراین عافیتی که نصیب تان ش

رحمت تبدیل کنید ما را در و  ھم اکنون نیز خود را به کلیدھای خیر اید رحمت بوده
شما دچار دردسر خواھیم و  رنج نیندازید که ماه خود را بو  معرض بالیا قرار ندھید

خوانم من بیم دارم که  می شما را بدانو  گویم می راھا  سوگند من این حرف به خداشد. 
مصیبت دچار و  به بالو  واسطه آنچه که پیش آمده این امت را مؤاخذه کنده خداوند ب

زیرا  ،شویم بزرگ است می کمی دارد ولی مصیبت آن که دچار دامات فعلی ارزشاق .سازد
 یستمثل سایر امور نو  نیست که حدود آن معین باشدای  این امری که اتفاق افتاده حادثه

 یا مثل درگیری قبیله مرد نیست.و  دست مردی دیگر نیسته یا ھمانند قتل مردی بو 
 سبازگرد اگر علی ،نیکو سخن گفتیو  دیسانگفتند: آری شما نیکی را به انجام ر

حضرت و  قعقاع بازگشت .گیرد می ھم مثل رای شما دارد این امر به اصالح پایان
 .مردم را در جریان اصالح قرار دادو  خوشحال شد او ،را در جریان امر قرار داد سعلی

 )۴/۴۸۸بعضی از آن اکراه داشتند. (طبری و  کردند می برخی از اصالح اظھار شادمانی
 دو گروه نمایندگانی مبادله کردندثمر داد و ھر سپاک قعقاع بن عمرو ھای  تالش -۱۵

و  بر پیامبر درود گفت: و خدا را ثنا گفت .در میان یارانش سخنرانی کرد سحضرت علیو 
نعمتی که خداوند در پرتو و  سعادتو  از اسالمو  را بیان کرد سیه روزی آنو  جاھلیت

سپس و  خالفت پس از حضرت رسول نصیب امت فرموده بود سخن گفت اجماع بر
حوادثی که امت ما را با این مشکالت مواجه ساخته نتیجه عمل مردمی  یادآوری نمود،

 راز کرامتی که خداوند نصیب مسلمین گردانیده دیگو  اند دنیا کوشیدهاست که در طلب 
خواھند کار را به عقب بازگردانند ولی خدا امر خود  میو  جوش آمدهه حسد آنان بو  کینه

گاه باشید من فردا از  می اآنچه را اراده فرموده اجرو  رساند می را به مقصد نماید. فرمود: آ
نوعی  سکنند، که بر علیه حضرت عثمان  نمی نی کوچکساو  کنم می این محل کوچ
 )۴/۴۹۳دانند. (طبری  می نیاز بی خردان خود را از من بی و اند ھمکاری داشته
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 روز فاجعه
زبیر و  عبدالله بن عباس را نزد طلحه ،به آن طرف بصره فرود آمد سچون علی

گردید ھر کدام با مقرر و  بن طلحه را نزد علی فرستادند آن دو نیز محمدو  فرستاد
 بدینسان به توافق رسیدند. و  یاران خود صحبت کنند

در پی سران گروه  بزبیرو  طلحه - چون شب شد در ماه جمادی االخر بود
نیز سران گروه خود را فرا خواند بجز کسانیکه در  سحضرت علیو  خود فرستادند

 ه بودند. جرح شرکت کردو  یا در قتلو  فاجعه شھادت عثمان شرکت داشتند
ی که در کنار یدور از غوغاو  آن شب را به امید صلح خوابیدند شبی ھمراه با عافیت

را ھا  بخاطر آن اسبو  کردند می را آرزو دور از درگیری که جمعی آنو  آن قرار داشتند
 ).۴/۵۰۶طبری (زین کرده بودند. 

ارشان دامن زودی عواقب که بو  نیست ھا آنشورشیان دانستند که صلح به مصالح 
را  سپری کردند که ھرگز مثل آن رفت، لذا آن شب را به بدترین حالرا خواھد گ ھا آن

آن شب را تا صبح به مشورت  .دیدند می طه ھالکتور خود را در ھا آن .ندیده بودند
این ماجرا را و  سرانجام تصمیم گرفتند پنھانی آتش جنگ را بر افروزندو  ندنداگذر

گاه گرددپنھان داشتند که م صبح که ھنوز ھوا تاریک بود  .بادا کسی از راز خیانتشان آ
مردمی که از مضر بودند  ،گوشه بیرون رفتندو  ندانند از کنارشان  طوریکه اطرافیانه ب

ه نیز ب ھا یمنیو  کسانیکه از ربیعه بودند به آنان پیوستندو  به بستگان خود پیوستند
میان بستگان خود آنگاه طبق نقشه در .دیدندمتفرق گربین قبایل و  جای خود رفتند

ھر گروھی طبق و  وجود آوردنده یکباره در بصره نقشه غوغا بو  سالح پخش کردند
 بر آنان ھجوم بردند. و  ماموریتش گروه مقابل خود را غافلگیر کرده

تمام اقدامات برای توقف آن ناموفق و  جنگ آغاز گردیدو  بدینسان فاجعه پدید آمد
 فریاد سکه حضرت علی کردند در حالی  نمی توقفای  سبائیان از جنگیدن لحظهماند. 

 ـدر این موقع کعب بن سور  .خود را باز دارید که ھیچ چیزی نیست !ای مردمزد:  می
مردم درگیر  ،گفت: مرم را دریابو  آمد لبه نزد ام المومنین عائشهـ قاضی بصره 

 بر آنان صلحی را مقرر فرماید.  وسیله شماه شاید خداوند ب ،اند جنگ شده
سپس شترش را به و  زره پوشانید ھودجش را با سوار شد و لام المومنین

 دست داشت. ه کعب زمام شتر را بو  ندندمیدان را
کتاب خدا را بر مردم و  گفت: ای کعب زمام شتر را رھا کن لام المومنین
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ی را به کعب داد. گروھی از آنگاه قرآن .را به کتاب خدا دعوت کن آنانو  عرضه دار
آنان از عواقب صلح و  سبائیان قرار داشتندشان  مردم پیش تاختند که در پیشاپیش

 بیمناک بودند. 
 زد می از عقب فریاد سرفت در آن حال حضرت علیشان  کعب با قرآن به استقبال

 د. رفتن می پیشو  ی نکردهیاعتنا ھا آنفرمود ولی  می را به بازگشت دعوت آنانو 
ھودج ام  ند ورساندقتل ه اما با تبری او را ب ،را به کتاب خدا دعوت کرد کعب آنان

 . دست نگه دارید !زد. ای پسرانم می المومنین آماج تیرھا قرار گرفت در حالیکه او فریاد
ولی آن قوم  ؛حساب او را یاد آوریدو  سرانجام صدایش بلند شد: الله، الله، خدا

 )۴/۵۱۳: (طبری .کردند می داریاز توقف جنگ خودو  ندتاخت می ھمچنان پیش
ن درک یھمچن ،در اینجا ام المومنین دانست که امر از دست او گرفته شده است

کرد، که قاتالن حضرت عثمان بودند که آتش جنگ را بر افروختند، پس راھی برایش 
بیند پیرامونش  می درد از اینکهو  با حرارتو  باقی نبود جز آنکه مردم را فریاد زند

قاتالن  !ای مردم :شود، صدایش را بلند کند که می ناحق ریختهه مسلمین بھای  خون
  را نفرین کنید.شان  ھمکارانو  عثمان

دعا روی آوردند. حضرت ه بو  اھل بصره ناله سردادندو  داشتبردعا ه خود دست ب
و  که او دعایشان را شنید فرمود این ناله چیست؟ گفتند: عائشه است سعلی

نیز دست به  سحضرت علی ،کنند می ھمکارانشان دعاو  ھمراھانش بر قاتالن عثمان
 ھمکارانشان را نفرین کن. و  گفت: خدا یا قاتالن عثمانو  دعا برد

در آنجا بر اثر زخمش و  سوی بصره رفته او بو  تیری رسید سدر اول معرکه بر طلحه
به و  ور شدن آتش جنگ میدان را ترک فرمود شعلهو  از اول درگیری سدرگذشت. اما زبیر

 شھادت رسانید. ه مردی بناه وز او را تعقیب کرد تا او را بوادی سباع رفت، عمرو بن جرم
 را گرفتند لوضبه با شجاعت پیرامون شتر ام المومنیننب و مردم بصره از قبایل ازد

 ا رسد در کنار آنوضبه یاران جمل ھستیم چون مرگ مان فرنما ب کردند: می زمزمهو 
و  ابن عفان ما چنین تیزبا خبر مرگ و  است تر آرامیم. مرگ برای ما از عسل شیرین می

ای بھترین  !مامادر . ایشیخ ما را به ما بازگردانید تا احترام شما برقرار گردد ایم. برنده شده
و  دارند یبینی که چقدر افراد شجاع پیرامونت زخم برم می آیا ،شناسیم می مادری که ما

مام فرزندانت قھرمان ای زندگانی مراعات ما را مکن که ت ما و رای مادزنند.  می فریاد
  ھمسر مبارک ھدایتگر ما!ای ! ای مادر ما ای ھمسر پیامبر شجاع ھستند.
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 هچبرای توقف جنگ به میدان آمد ولی عکس آن لسیده ام المومنین
پیروان ابن سبا قصد و  دان جنگ گرم شدخواست اتفاق افتاد زیرا که با خروج او می می

 جمعناچار طرفدارانش در پیرامون شتر او ه پس ب ،کردند او را با تیر ھدف قرار دھند
ه و بنا بـ نفر  ۴۰طوریکه در پیشاپیش شتر ه خود را در آتش جنگ انداختند بو  هدش

 قتل رسیدند. ه بـ نفر  ۷۰قولی 
در آن روز  ،ا مثل روز جنگ جمل ندیدمگوید: من ھیچ روزی ر سعبدالله بن زبیر

استوار بودیم. ھر کس زمام و  ما چون کوھی سیاه مقاومو  نفر از ما فرار نکرد حتی یک
 ) ۴/۵۱۹رسید. (طبری  می قتله گرفت ب می شتر را

بنابراین  ،دریافت که جنگ جز با پی کردن شتر متوقف نخواھد شد سحضرت علی
ه مردی ب شوند. می را با پی کردن آن جماعت متفرقیزفریاد برآورد! شتر را پی کنید 

به  سحضرت علیو  شتر به زمین افتادو  صورت فوری اقدام به پی کردن شتر نمود
 آورد. ای  خیمه لبن ابوبکر فرمان داد که برای ام المومنین محمد

 سوی بصره برده بن ابوبکر ام المومنین را از خیمه ب چون شب به آخر رسید محمد
و را در خانه عبدالله بن خلف خزاعی فرود آورد که در آنجا صفیه دختر حارث بود. او 

 ق بود.  .ه ۳۶جمادی االخر سال  ۲۰شنبه  ۵این واقعه روز 
 تعقیب نکند ،جنگ نمود سی را که پشت بهککه چنین بود  سسیرت حضرت علی

 نکند. مال دریافت و  ردرا ندای  پردهو  گرفتاری درست نکند ھا بر زخمیو 
گان  صره وارد نشد تا که مردم بر کشتهبه بو  او مدت سه روز در سپاه خود ماند

دو گروه ی ھرھا به کشته سحضرت علی .را دفن نمودند ھا آنو  خود عزاداری کردند
ی امیدوارم ھیچکدام از کسانیکه دارای قلب پاک بودند باق گفت:و  نماز جنازه خواند

 )۴/۵۳۴ :بھشت داخل نماید. (طبری ا بهنماند مگر آنکه خداوند او ر
 پاھای مقتولین را در قبری بزرگ دفن نمودو  باقیمانده دست سآنگاه حضرت علی

فرمان داد که و  ھر چه اثاثیه در میدان معرکه موجود بود در مسجد بصره جمع نمودو 
ا ر باید آن می شناسد پس می سایل چیزی مال او است کهو ندا کنند: ھر کس از این

حضرت علی روز دوشنبه  .دریافت دارد. مگر سالحی که در آن عالمت دولتی باشد
رفت در  لنماز خواند سپس به نزد ام المومنینو  وارد بصره گردید به مسجد رفت

چون نزد ام المومنین رسید به او سالم کرد. آنگاه  ،که بر قاطر خود سوار بود حالی
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ھمه کسانیکه او را ھمراھی کرده بودند و  ساخت تمام وسایل الزم برای سفر او را مھیا
 داشت.  می نیز با او ھمراه نمود مگر کسیکه خود اقامت در بصره را دوست

به برادرش و  زن از زنان معروف اھل بصره را با ام المومنین ھمراه نمود ۴۰تعداد 
 بن ابوبکر فرمود: محمد

چون روز حرکت  ،ه مدینه برساناو را بو  امکانات الزم را برایش مھیا کن ای محمد
در مقابلش ایستاده مردم نیز حضور و  آمد لنزد ام المومنین سرسید حضرت علی

بعضی از  !وداع کرد در اینجا ام المومنین فرمود: ای فرزندانم یافتند. ھمراه مردم با او
باید   نمی بنابراین ھیچکدام از شما ،اھمال سرزنش نمودندو  ما بعضی دیگر را به سستی

 به خداخاطر چیزی که به او در این واقعه رسیده دیگری را مورد تجاوز قرار دھد: ه ب
حامیان او وجود دارد چیز و  علی در قدیم جز آنچه که بین یک زنو  سوگند بین من

 من از جمله برگزیدگان است.  او درنزدو  دیگری وجود نداشته
 حضرت علی نیز فرمود: 

او و  نداشته او جز این چیز دیگری وجودو  بین من نیک فرمودیو  راست گفتی
روز شنبه اول رجب  لآخرت است. ام المومنینو  در دنیا ج ھمسر پیامبر شما

چندین میل مسافت او را  سحضرت علیو  ق از بصره خارج گردید -ه ۳۶سال 
و  به پسرانش اجازه داد که یک روز او را در مسافرت ھمراھی کردهو  مشایعت نمود

 ) ۴/۵۴۴: س بازگشتند. (طبریسپ
در آن تا موسم حج اقامت گزید سپس پس از و  آھنگ مکه نمود لام المومنین

 غیبت طوالنی به مدینه منوره بازگردید. 

  تھمت ظالمانه
را قبل از  بعلیو  برای ما ضرورت دارد که رابطه بین ام المومنین عائشه

تھمت ظالمانه را از او دفع کنیم. ھمان  در اثناء آن بیان داریم تا بدینوسیلهو  خالفت
و  را ساخته تھمتی که برخی از مؤرخین متعصب برای ارضای ھواھای خود آن

و  در کتابش آوردهو  را از آنان دریافت نموده افغانی آن سعید استادو  اند پرداخته
و  کیبا او به نیو  نرمش بودهو  چه عائشه در مقابل عثمان دارای انعطافگوید: اگر می

 ساما با علی ،خشنود بودو  طور کلی از او راضیه بو  نمود می احترام برخوردو  محبت
و  خیرخواه او ھم نبودو  برخالف این بود زیرا که او نسبت به علی خشنود نبود
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در اغلب موارد رابطه عائشه با علی و  طور عامه توانیم بگوئیم که قبل از خالفت ب می
 )ةار بوده است. (عائشه والسیاسجفا استوو  اساس جور بر

با او در حکمی که نسبت به ام و  گردیم بار دیگر به مناقشه استاد افغانی برمی
پردازیم زیرا که او از طریق حق بسیار دور  می صادر کرده به بحث لالمومنین

 گمانی نادرست ابراز داشته که در بحث گذشته آن لنسبت به ام المومنینو  افتاده
ترین دستاویزھای او  مھمو  رویم می باز ھم به مناقشه افغانی وجود ردیم با اینرا بیان ک

 دھیم: می پرداخته است مورد بررسی قرارو  را ساخته ھا آنرا که تصورش 

 امھات المومنین و  سعلی حضرت
عادی بین ھای  در رقابت ساستاد افغانی گمان کرده است که حضرت علی

امھات المومنین ھای  در بیشتر موارد در رقابتو  کرده می ھمسران رسول خدا مداخله
 کرده است.  می بر خالف عائشه اظھار نشر

واسطه غیرت ه استاد افغانی گوید: ھمسران رسول خدا ھمگی بر علیه عائشه ب
دیدند رسول خدا او را از لحاظ محبت  می طبیعی زنانگی ھمداستان بودند زیرا که

منزلت او و  امشان در قلب رسول خدا دارای مقامکد ھیچو  مخصوص گردانیده است
افتد که زنی که  می ک امر فطری است، که بسیار کم اتفاقیغیرت بین زنان و  نیستند

 از آن خود را دور نگھدارد. 
کردند محبت  می دختر رسول خدا تالش لھمسرش فاطمهو  سحضرت علی

ین راستا وظیفه ا ردو  عائشه تخفیف دھند هرا نسبت ب ج حضرت رسول اکرم
را راضی گردانند اما این  گرفتند تا آنان می عھدهه واج مطھرات را بازنمایندگی سایر 

 گردید.  می امر به خشم عائشه منتھی
فاطمه از نظر عائشه و  استاد افغانی گوید: گمان دارم که این نمایندگی حضرت علی

 را وقعیتی باشد آنجرمی غیر قابل بخشش بوده که البته ھر زنی که در چنان م
 بخشاید.   نمی

و  زیرا که شدت عالقه ،آمده است که روزی غیرت در سینه ام سلمه شعله کشید
به و  محبت رسول خدا نسبت به عائشه را مشاھده نمود پس غیرت ام سلمه برانگیخته شد

امه ی ادیاما او ھمچنان به ناسزاگو ،ی عائشه پرداخت رسول خدا او را منع فرمودیناسزاگو
کرد که اجازه دھد  ئشه خشم او را دریافت لذا حکمت اقتضاحضرت در سینه عاو  داد
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 .به عائشه امر کرد تا که ام سلمه را پاسخ گویدو  عائشه از ام سلمه قصاصی عادالنه بگیرد
 .کردند می فاطمه رفت زیرا که آن دو ھمواره رعایت موقع ام سلمه راو  ام سلمه نزد علی

فاطمه گفت: که عائشه او را ناسزا و  او به علی .گ از حزب علی بوداو تا دم مر و
به و  حضرت علی از رفتار عائشه ناراحت گردید .چنان گفته استو  چنینو  گفته

چنان گفته و  که عائشه بر ما چنین :به او بگوو  فاطمه گفت: خدمت رسول خدا برو
 ت رسول خدا فرمود:جریان را مطرح ساخو  است. حضرت فاطمه خدمت پدرش آمد

 ».باشد می سوگند به خدای کعبه که عائشه محبوب پدرت«
 ج لذا به رسول خدا ،سپس افغانی گوید: گویا این جریان به مزاق علی خوش نیامد

فاطمه خدمت و  چنان بگویدو  ا کافی است که عائشه برای ما چنینمگفت: برای ش
باشد.  می ار کعبه که او محبوب پدرتید قسم به پروردگیشما به ایشان بگوو  شما برسد

 )ة(عائشه والسیاس
ه بود که ب می بھترو  نقل کرده »السمط الثمین«استاد افغانی این روایت را از کتاب 

بررسی و  متن حدیث را مورد تحقیقو  کرد می وفا ،قولی که در اول کتابش داده بود
یم یبگوو  او را مورد ایراد قرار دھیمدھد که  می داد. آیا استاد افغانی به ما اجازه می قرار

 حدیث بپردازد؟ نکه ایشان برای خود زحمت نداده تا به تحقیق مت
باعث  یافت که حتماً  می کرد در آن اموری می زیرا اگر استاد متن حدیث را بررسی

گردید. در این حدیث نسبت دروغ به یکی از امھات المومنین داده  می عدم تصدیق آن
که در این خبر سخن از آمدن حضرت  مر غیر قابل باور است ھمچنانشده که این ا

 میان آمده گفتگو در امور خصوصی حضرت رسول کریم بو  خدا ج لونزد رس سعلی
از حضرت علی امکان ندارد چنان رفتاری صادر شده و  این نیز باور کردنی نیستو 

شرح ذیل در سنن ه را ب سند خبر ضعیف است، زیرا که ابوداد آن ،باشد. عالوه بر این
 خود آورده است. 

 - ابن عون گویدو  زن پدرش او از ام محمد ابن عون از علی بن زید بن جدعان و
 شده است.  می امھات المومنین وارد گمان دارد که زن پدرش بر

 روایت کرده که ام المومنین گفته است:
او با  ،در آنجا بودحش جمن وارد گردید که زینب دختر  بر در حالی ج رسول خدا

دستش را فشار دادم تا  ،متوجه زینب نبود من برای اشارهو  دستش مشغول کاری بود
به او ناسزا و  در این موقع زینب با شتاب به او روی آورد ،او خود را از کارش باز داشت
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در این موقع حضرت  .رسول خدا ما را از درگیری منع فرمود اما زینب توجه نکردگفت. 
بر زینب غالب و  ی پرداختیعائشه نیز به پاسخگو .ائشه فرمود: او را پاسخگویبه ع

چنان و  : عائشه درباره شما چنینو گفت گردید. در این موقع زینب نزد علی رفت
 چنان کرد. و  یا چنینو  گفت

فرمود:  ج رسول خدا .با حضرت سخن گفتو  آمد ج فاطمه خدمت رسول خدا
 ».باشد می عائشه محبوب پدرتی کعبه که به خداسوگند «

چنان و  چنین ج رسول خداو  چنان گفتمو  : که چنینو گفت فاطمه بازگردید
 :(ابوداود .در این باره با او صحبت کردو  خدا آمد ولخدمت رس سفرمود. آنگاه علی

۴/۲۷۵ ( 
 .بن جدعان ذکر شده که در نزد محدثین ضعیف است ر زیددر سند این خب

 فاء)الضع ي(المغنی ف
ابن عون نیز در اینکه او بر ام و  زن پدرش ناشناخته است ھمچنین ام محمد

گمان دارند که او بر « المومنین وارد شده باشد شک دارد به ھمین دلیل گفته است:
 .»شده است می ام المومنین وارد

را مالحظه  »السمط الثمین«ضرورت دارد که خواننده محترم خطای صاحب کتاب 
د که این موضوع در رابطه با ام المومنین زینب مطرح گردیده نه به ام بینبو  کند

و  المومنین ام سلمه و باز عاقالنه نیست که باور داریم سیده زینب به نزد علی رفته
 .گفت!! می چنانو  به او گفته باشد که عائشه درباره شما چنینو  پردازی کرده باشد! دروغ

 لحتی عائشهو  ی شھره استیدر پارسا لدانیم سیده زینب می که در حالی
 من  گوید: رسول خدا درباره می در قضیه افک بر این واقعیت گواھی داده است آنجا که

 ای؟ و چه دیده دانی ش پرسید که ای زینب درباره عائشه چه میحاز زینب دختر ج
 ،کنم می حفاظتو  ھایم را مواظبت چشم وھا  زینب فرمود: یا رسول الله من گوش

 دانم.  نمی درباره او جز نیکی
منزلت او در نزد حضرت با و  گوید تنھا زینب بود که مقام لام المومنین عائشه

 ی او را حفظ فرمود. یخداوند بوسیله پارساو  کرد می رقابتو  من برابری
این حدیث منکر است زیرا که با  ،سند خبرو  عالوه بر ھمه این دالیل وارده در متن

 اگرو  ذکر آن در فصل (ھمسر غیرتمند) گذشت مخالفت دارد حدیث صحیح که
 آن مراجعه کن تا فرق بزرگ آن را دریابی. ه خواھی ب می
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در مسایل  سای از جانب حضرت علی  گونه مداخله با بررسی دقیق موضوع ھیچ
 امھات المومنین نخواھی یافت.

  افک در واقعه سموقف حضرت علی
و  لی در موضوع اختالف ام المومنین عائشهدستاویز افغانترین  شاید مھم

دروغ) باشد که ذکر آن در و  موقف حضرت علی در قضیه افک (تھمت سحضرت علی
در آنجا مرور کردیم: که حضرت علی در پاسخ به مشورت رسول خدا در و  قبل گذشت

تنگ  ی از اھلش پس از تأخیر در وحی فرمود: یا رسول الله خداوند بر شمایباب جدا
به خواستگاری ھر دختری بروی قبول خواھد و  زن فراوان استاو از غیر  و رفتهنگ

 و زد می ز عائشه رایکن سدر برخی از روایات افزوده شده است که او  کرد. و
سوگند درباره عائشه جز  به خداگفت:  می کنیزو  رسول خدا راست بگوه فرمود: ب می

 دانم.  نمی نیکی
حق داشت که  گفته است عائشه کامالً و  ت تعلیقی نگاشتهاستاد افغانی بر این روای

او اثر گذاشته بود، ھرگز فراموش نکند زیرا اگر لطف خدا  ر رواناین خاطره را که ب
شد که مردم در نمازھا تا به   نمی او نازل آیات پاکو  گردید  نمی اوو  شامل حال پیامبر

 نمود.  می کار او را دشوار این نظریه حضرت علی ،کنند می را قرائت امروز آن
 سشک ندارم که این عمل حضرت علیو  دانم می گوید: با اینکه می استاد افغانی

ی جز این با این از حضرت عل ،خاطر غیرت او نسبت به خانواده رسول خدا بوده فقط ب
گمان دارم شما خواننده محترم با من در بدست آوردن چنین  مورد انتظار بوده است.

در واقع این موضوع بوده که در طول حیات عائشه او را و  تمی ھمرای ھستیدنتیجه ح
 ) ةدشمنی با علی برانگیخته است. (عائشه والسیاسه ب

مناقب ام و  گویم: شکی نیست که ھمگان اخالق می در تعقیب قول استاد افغانی
و  روند می بدیھی است که این گروه راه افغانی راو  دانند نمی را لالمومنین عائشه

 در این امر معذورند. ولی استاد افغانی در این راه معذور نیست، زیرا چنانکه خود
گذرانیده است پس بر  لسال عمرش را در تحقیق درباره عائشه ۱۰گویند  می

چگونه با و  مناقب ام المومنین پوشیده نیستو  اخالقو  اشخاصی مثل او سیرت
راضی شده است؟!!! آیا استاد ای  چنین نتیجهاطالعاتی که او در این باره داشته به 
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داند؟ حسان ھمان مردی   نمی افغانی موقف حضرت عائشه را نسبت به حسان بن ثابت
 داد.  می است که در حادثه افک شایعه را انتشار

 باحسان قابل مقایسه است؟  سآیا موقف حضرت علی
رنج او را و  را که اندوهداد زی می را ترجیح ج باید جانب رسول خدا می حضرت علی

بنابراین نظر داد که حضرت از ام  ،دید می ی غیرت را در اوھا شعلهو  کرد می احساس
ئت ام المومنین ثابت گردید چون براو  المومنین جدا شود تا خروش او آرام گردد

 ) ۸/۳۵۷به او رجوع نماید. (الفتح الباری  مجدداً 
سازان پیوسته  که به جمع شایعه مردی ،ردمشابھت داآیا این موقف با موقف حسان 

حضرت عائشه  ،ی که حسان کرده بودداد؟ با ھمه کارھای می اتھام دروغ را انتشارو  بود
عفو و  او را وادار به گذشت لاخالق واالی ام المومنینو  دل نگرفته کینه او را ب

ادبی به او  بی ازو  کرد می طوریکه دیگران را از دشنام دادن حسان منعه ب ،نمود
بخاری حدیثی است نمود. در صحیح  می ھمواره احترام او را راعایتو  داد می ھشدار

نزد عائشه دشنام گویم که ام المومنین  تاحسان را رفتم :روایت از عروه که گویده ب
 .کرد میدفاع  ج ناسزا مگو زیرا که او با سخنانش از رسول خدا فرمود: او را

 لروایت از قتاده آورده است که ام المومنین عائشهه ب عبدالرزاق از قول معمر
 مدر مقابل ھجو ج زیرا که او از رسول خدا ،یدیجز خوبی مگو نفرمود: درباره حسا می

 نظم دفاع کرده است. و  مشرکین با شعر
آورد  می ی، ام المومنین متکایگردید می وارد لبر عائشه سگوید: چون حسان

 نشست.  می و داد می که او بدان تکیه
خدمات حسان را نسبت به  مواقف و لدارد که ام المومنین می آیا عقل باور

خدمات و  احترامی به او منع کند ولی مواقف بی مردم را ازو  رسول کریم در نظر دارد
جھاد او در و  آن ھمه زحماتو  در نظر نگیرد ج حضرت علی را نسبت به پیامبر خدا

 .دل نگھدارد؟!!!ه کینه او را بو  راه اسالم را نادیده بگیرد
براستی آنچه استاد افغانی تصور نموده صحیح نیست، بلکه سیده ام المومنین 

که ی ا نهاضرورت دارد که موقف بزرگوارو  داشته سعائشه رابطه نیکی با حضرت علی
م أدر نظر گرفته شود که چگونه تو اند ایشان پس از واقعه جمل داشتهو  حضرت علی
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 لادب بوده است. ھمین مساله مھم بوده که باعث گردیده ام المومنینو  امبا احتر
 را اظھار کند.  در بازگشت به مدینه آنو  شدت غمگین گردده واقعه جمل ب از

 لفاطمهو  لعائشه
بر  بالزم است در اینجا اضافه کنیم که رابطه سیده عائشه با سیده فاطمه

تمجید ام  یل بر این مدعا تعریف ومحبت استوار بوده است. دلو  اساس مودت
 در حدیث ذیل است.  لمهطاز سیده فا لالمومنین عائشه

پیرامون او جمع بودند، حضرت فاطمه که  ج عائشه فرمود: ھمه زنان رسول خدا
 رفت تشریف آورد.  می راه ج مانند رسول خدا

خود ه سمت راست یا چپ آنگاه او را ب» مرحبا به دخترم«رسول خدا فرمودند: 
سپس سخن  ،فاطمه پس از شنیدن آن گریست ،پنھانی فرمودبا او سخنی و  نشاند

 ایشان فرمود: این بار فاطمه خندید. ه پنھانی بو  صورت سرگوشیه دیگری را ب
کنم به او  نمی ات چه بود؟ فرمود: راز رسول خدا را افشاء از او پرسیدم علت گریه

با اندوه ندیده بودم. آیا رسول خدا شما را به  خوشحال و ھمراهگفتم: تو را مثل امروز 
ات ھمین است؟ فرمود:  هسخنی ویژه اطالع داده که ما در جریان نیستیم؟ و علت گری

 کنم. چون پیامبر در گذشت دوباره از او موضوع را پرسیدم.  نمی راز حضرت را آشکارا
 به او عرضهجبرئیل ھر سال یکبار آیات قرآن را « فرمود ج فرمود: رسول خدا

این نشانه آن است که اجل من و  را عرضه داشته است داشت ولی امسال دوباره آن می
من و  شوی می به من ملحقام  تو اولین کسی ھستی که از خانوادهو  فرا رسیده است

 من فرمود:ه ب تنھاییاز این رو من گریه کردم سپس » سلف نیکی برای تو ھستم
» سرور زنان این امت باشی ـیاـ نان مؤمنان باشی آیا راضی نیستی که سرور ز« 

 ).صحیح مسلم(
ای جمھور علماء امکان این حدیث را روایت نکرده بود بر لاگر سیده عائشه

زیرا که رسول در حدیثی دیگر  ،را بر ھمه زنان ترجیح دھند لطمه نداشت که فا
کسانی که دارای مقام  ـدانی از زنان مسلمانان ه کافی است شما را که ب« فرموده بود:
، ج خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد ،مریم دختر عمران :عبارتند ازـ واال ھستند 

بر  ثرید شدهفضیلت عائشه بر سایر زنان ھمانند فضیلت غذای و  آسیه ھمسر فرعون،
 روایت از انس).ه صحیح مسلم بو  صحیح البخاری(». سایر غذاھاست
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تواند فضل یکی از این زنان مسلمان را بر  نمی نگرد یم بدینسان کسی که به حدیث
طور قطع فضیلت فاطمه را بر سایر زنان ه ب لاما سیده عائشه .سایرین بیان دارد

ذکر آن در فوق و  بر اساس حدیثی که روایت نموده ـمسلمان رضوان الله علیھن 
 بیان فرمود. ـ گذشت 

 سدر عهد معاویه لعائشه
 پس از واقعه جمل لام المومنین عائشه

و  به شکل خاصی نگرانو  پس از واقعه جمل بسیار متأثر گردید لسیده عائشه
از آن پس ھمه کوشش  ،او را نومیدی تلخی دست داده بود ،رسید می نظره ترسناک ب

 اما ھر روز دردسر افزون گردید .گرفتاری امت شدو حل اختالف و  او صرف جلوگیری
ھای  دید که مسلمانان در مقابل چشمانش شالق می او .از ھم پاشیدگی وسعت یافتو 

برخی از آنان روبروی او ھای  خونو  کنند می پیکر خود تحمل این مصیبت را بر
 برزمین ریخته بود. 

 استاد افغانی راست گفته است آنجا که گفت: 
ش نادمان را زیرورو کردم کسی را مثل عائشه نیافتم که بر کارو  صفحات تاریخ تائبان

کسی را در و  کسی را مثل او نیافتم که صادقانه توبه کندو  افسوس بخوردو  حسرت
کرد کاش  می ندامت کشت چه بسا که آرزوو  او را پشیمانی ،اخالص ھمتای او نیافتم

 ھموارهو  بود می کرد کاش سنگی یا کلوخی می چه بسا که آرزوو  آفریده نشده بود
کردم از  می کار را رفتم اگر این  نمی به بصرهو  ستمنش می کاش در منزل خود فرمود: می

 داد بھتر بود.  می فرزند مثل عبدالرحمن بن حارث بن ھشام ۱۰من ه اینکه خداوند ب
فرمود: ای کاش درختی بودم که  می لھمچنین استاد افغانی گوید: عائشه

سال پیش  ۲۰دادم کاش  می سپرده شده بود انجامام  عھدهه آنچه بو  گفتم می تسبیح

 ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿ :فرمود می ھرگاه که این آیه را تالوتو  از واقعه جمل مرده بودم
 گریست، به طوریکه چادرش از اشک خیس می ھایتان بمانید در خانه .﴾ُ�ُيوتُِ�نَّ 

 ة، به نقل از طبقات).گردید. (العائشه والسیاس می
د. طبری از قول عبدالرحمن کر می آورد، گریه می یاده بار که حوادث آن روز را بھر

بن جندب آورده که از قول پدرش و پدرش از قول جدش روایت نموده که در روز 
شد  می ھر کس به او نزدیکو  جمل عمروبن اشرف زمام شتر عائشه را در دست داشت
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 گفت: می اوو  ث بن زھیر ازدی روی آوردردر این موقع حا .زد می او را با شمشیر
بینی چقدر فرزندان شجاعت  می آیا !شناسیم می ھترین مادری کهای ب !ای مادر ما

ھر دو را دیدم که با پاھایشان و  بدل کردندو  زنند. آن دو با ھم دو ضربه را رد می فریاد
 کاوند تا که مردند.  می زمین را

 ؟وارد شدم پرسید شما کیستی لروزی بر عائشه
 ت دارم. د ھستم که در کوفه سکونگفتم مردی از قبیله از

 فرمود: روز جمل حضور داشتی؟ 
ای بھترین مادری  !گفت: ای مادر ما می گفتم: بر علیه شما. فرمود: آن مردی که

 شناختی؟ گفتم: بلی او پسر عمویم بود.  می او را !شناسیم می که
 )۴/۵۲۰ :گیرد. (طبری  نمی طوریکه گمان کردم ھرگز آرامه عائشه گریست ب

و  شبو  مشغول عبادت شدو  مسکن گزیداش  در خانه لاز آن پس سیده عائشه
بیان و  نشر علمو  صدقاتو  ھمواره باستغفارو  روزه تقسیم کردو  روز را برای نماز

 سنت مشغول بود. 

  سبا معاویه لرابطه ام المومنین عائشه
و  نبود راشدین یبا خلفااش  ھمانند رابطه سبا معاویه لرابطه ام المومنین

را با ام المومنین استحکام بخشد اش  کوشید تا رابطه می که معاویه با شدت رغم آنه ب
گردید. از جمله  می خراب شدن رابطه آن دوو  آمد که موجب سستی می حوادثی پیش

 در مصر.  ۳۸بن ابوبکر در سال  است: کشته شدن برادرش محمد
ھبری ه رب سداران معاویه دوست ،والی مصر بود ساز طرف حضرت علی محمد

معاویه با سپاھی گران به فرماندھی عمروبن و  یج السکونی بر او شوریدندمعاویه بن حد
ست معاویه بن حدیج اسیر دخود و  سپاه محمد شکست خورد ،العاص آنان را یاری داد

چون خبر  ،سپس آن را آتش زدو  در پوست االغ انداختو  او ھم او را کشت .گردید
 پس از نمازھا برایش دعاو  شدت ناراحت گردیده او رسید بقتل برادر ام المومنین به 

 نمود.  می عمرو نیز دعاو  بر علیه معاویهو  کرد می
تحت سرپرستی او واقع شد.  قاسم بن محمدو  به او پیوستند سپس خانواده محمد

 )۵/۱۰۵ :(طبری
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نین ام الموم ،دیجه دست معاویه بن حبن ابی بکر ب الزم به ذکر است که قتل محمد
دیج باز نداشت، آنگاه که به او خبر دادند این ختمجید خدمات معاویه بن و  را از تعریف

سه بر او وارد شماشایسته دارد چون عبدالرحمن بن و  مرد با مردم رفتاری خوب
 گردید پرسید شما کیستی؟

  .گفت: مردی ھستم از اھل مصر
  .ـ دیجحمعاویه بن ـ یعنی کند  می فرمود: صاحب شما با شما چگونه رفتار

 خدمتگزاراگر  ،دھد می اگر شتر یکی از ما بمیرد به او شترام  گفت: از او بدی ندیده
 کند.  می اگر کسی به نفقه نیاز دارد بر او انفاق ،بخشد می خدمتگزارکسی فوت کند او را 

گاه باش که قتل برادرم محمد د دار نمی دست او مرا بازه بن ابی بکر ب فرمود: اما آ
 نگویم. ام  که حدیثی را که از رسول خدا شنیده

 کس امری از امت من بدو سپردهخدایا ھر«فرمود:  میام  حضرت در این خانه
ھر کس امری از امور امت و  خدایا بر او سخت بگیر ،گیرد می بر مردم سختو  شود می

 )صحیح المسلم( »کند خدایا بر او مدارا فرما می به آنان مداراو  من به او سپرده شود
از  ـمدینه از جانب معاویه  والیـ از جمله این حوادث جلوگیری مروان بن حکم 

پس از صدور اجازه از جانب ام  ،در حجره شریفه بدفن حضرت حسن بن علی
اگر سعد بن ابی و  است در این موقع نزدیک بود آشوبی بر پا گردد لالمومنین

که از آشوب ردند ک  نمی درخواست سحسین  از شابن عمر و  جابرو  ابوھریرهو  وقاص
برادرش و  را شنید نیز سخنان آنان سحسین  .شد می آشوب بر پا جلوگیری کند حتماً 

  ة).والنھای ةالبدای( ـ ش ـ را در کنار قبر مادرش در بقیع دفن فرمود
دلیل رابطه نیک او با اش  در حجره ساجازه دادن حضرت عائشه به دفن حسن 

این بر خالف تصور افغانی است که گفته است: شاید آخرین تعبیر و  است. خاندان علی
این باشد که او نسبت به فرزندانش  ساز موقف منفی او نسبت به علی بن ابی طالب

با اینکه آن دو از محارم او بودند در و  داد نمی حسین روی خوش نشانو  حسن
 (عائشه والسیاسة).گرفت.  می حجابشان  مقابل

ی این گفته را بر اساس نوشته ابن سعد مطرح ساخته که از ابن ابی سبره روایت افغان
ابن عباس گفته و  کرد می حسین حجاب را رعایتو  شده است عائشه در مقابل حسن

 .)۸/۷۳ :مجاز بوده است. (الطبقاتو  خدمت عائشه شرعًا حالله است: ورود آن دو ب



 ١٢١ بعد از پیامبر لفصل سوم: عائشه 

 

قول عمروبن دینار به روایت ابوجعفر ولی ابن سعد از طریق سفیان بن عینیه از 
ابن عباس و  شدند  نمی حسین بر ھمسران رسول خدا واردو  آورده است که حسن

 )۸/۷۳گفته است ورود آن دو از لحاظ شرعی اشکالی نداشت. (الطبقات 
زیرا که سفیان بن عینیه در نزد  ،تر است شکی نیست که روایت دوم صحیح

حسین و  در آن تصریح است بر اینکه حسنو  برتر استمحدثین از ابن ابی سبره معت
خانه ھیچکدام از ه بلکه ب اند کرده  نمی خودداری لخانه عائشهه تنھا فقط از ورود ب

 . اند آمد نداشتهو  امھات المومنین رفت
مروان بن حکم در موقع و  آن است که بین او سموارد اختالف با معاویهجمله از  

 بیعت گرفتن برای او بروز کرد. و  ت یزیدتصمیم معاویه بر خالف
مروان  ،کار را عملی سازد نوشت که این ـ عامل خود در حجازـ معاویه به مروان 

موضوع بیعت با یزید را مطرح و  به آنان سخنرانی نمودو  بن حکم مردم را جمع کرد
برای را  )قیصریو  ساخت، عبدالرحمن بن ابوبکر فرمود: آیا روش ھرقلی (شاھنشاھی

 گزینید؟ می ولیعھد برو  ریدیگ می برای فرزندان خود بیعتو  ؟اید ما به ارمغان آورده
نتوانستند او را دستگیر و  رفت لاما او به حجره عائشه ،مروان گفت: او را بگیرید

 کنند. 

ِيٱوَ ﴿فرموده است: اش  مروان گفت: این ھمان کسی است که قرآن درباره  قَاَل  �َّ
 ٰ يۡ لَِ� ّفٖ  هِ ِ�َ

ُ
ٓ  أ تَعَِدانِِ�ٓ  لَُّكَما

َ
مادرش گفت نسبت و  آنکس که به پدر و«]. ١٧األحقاف: [ ﴾...�

 . »دھید که از (قبر) برانگیخته نشوم می به شما دلتنگ شدم آیا مرا وعده
از ورای حجاب فرمود: خداوند درباره ما در قرآن چیزی را نازل  لعائشه

این آیه درباره  به خداده که فرمود: دروغ گفتی در روایتی آمو  نفرموده مگر برائت مرا
کنم ولی رسول خدا خاندان مروان را  می کار را او نازل نشد اگر بخواھی نام ببرم این

 که مروان ھنوز وجود نداشته است.  نفرین فرموده در حالی
صدد  معاویه ھمواره در ،یدیمراجعه فرما ۸/۴۴۳فتح الباری و  به صحیح البخاری

 .فرستاد می یت ام المومنین بود از این رو ھدایای بزرگی برایشجلب رضا
 .زد  نمی را پینهاش  کرد تا که جامه  نمی حتی لباسش را نو لعروه گوید عائشه

درھم برایش پول آوردند ولی  ٨٠٠٠٠روزی از نزد معاویه مبلغ  ،کرد  نمی را تعمیر آن
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ش به او گفت: خدمتگزارنبود.  اش شب حتی یک درھم در خانهو  ھمگی را انفاق نمود
 چرا یک درھمی گوشت برای ما نخریدی؟ 

 .)۴/۱۶۶ :کردم. (الترغیب والترھیب می این کار را ،آوردی می فرمود: اگر بیادم
 ییراھنماو  از او درخواست نصیحتو  نویسد می معاویه به ام المومنین نامه

نوشت که چیزی را برایم  در سنن ترمذی آمده که معاویه به ام المومنین .کند می
به معاویه نوشت: سالم بر تو اما  لبنویس ولی زیاد بر من سخت مگیر. پس عائشه 

ھر کس رضای خدا را در خشم مردم بجوید « فرمود:  می بعد: از رسول خدا شنیدم که
ھر کس رضای مردم را با خشم خدا و  کند می خداوند مشکالت مردم را از او کفایت

 ».والسالم علیک دسپار می او را به مردم خداوند ،بجوید
نافرمانی خدا و  ھر کس ثنای مردم را به معاصی« روایت بزار بدین گونه است: و

 ).مسند عائشه(» شوند می مردم بر او خشمگینو  گیرد می بجوید خداوند بر او خشم
ود رفتارھای معاویه که تجاوز از حدو  با این ھم سیده عائشه از برخی از تصرفات

ی که انتقاد شدید او را بر انگیخت یترین قضایا شاید بزرگو  شرع بود اظھار تنفر نموده
 یارانش بود. و  قضیه قتل حجربن عدی

 بن سیرین این قضیه را خالصه کرده است.  تابعی جلیل محمد
خواند خطبه را  می روزی زیاد ابن ابیه والی کوفه از جانب معاویه خطبه جمعه را

 بن عدی به او گفت: نماز است.  حجر .نماز بتاخیر افتادو  طوالنی کرد
حجر دوباره گفت: نماز است ولی او باز ھم به  ،را ادامه داداش  ولی او خطبه

و  چون حجر فوت نماز را نزدیک دید چنگی سنگ ریزه بر گرفت ،ادامه داداش  خطبه
د آن حالت را دید از مردم برانگیخته شدند چون زیا ،سوی نماز دعوت کرده مردم را ب

 به معاویه نوشتای  چون از نماز فارغ گردید نامه .مردم نماز گذارده بو  منبر پائین آمد
زنجیر نزد من و  او را در غل .معاویه به او پاسخ داد .بر علیه حجر بسیار سخن گفتو 

و کار جلوگیری کنند ولی ا قوم حجر خواستند از این ،چون نامه معاویه رسید .بفرست
به نزد و  زنجیر بستنده کنم آنگاه او را ب می شنوم به اطاعت می خود فرمود: نه بلکه من

 ةرحمو  یا امیر المومنین چون به او داخل گردید فرمود: السالم علیک .معاویه بردند
 .الله وبرکاته

نه و  گویم می سوگند نه با تو سخن به خدامعاویه به او گفت: امیرالمومنین اما 
او را بیرون  . گردنش را بزنیدو  او را بیرون کنید ،دھم می توه سخن گفتن باجازه 
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رکعت  ۲به او اجازه دادند او ھم  ،حجر فرمود: بگذارید دو رکعت نماز بگزارم .بردند
را  سپس فرمود: اگر این وضعیت من نبود دوست داشتم که آنو  خفیف اداء کرد

رکعت مگر چه اندازه خیر  ۲ندھد در این  اگر نمازھای گذشته مرا خیری ،طوالنی کنم
و  برایم خواھد بود؟ سپس به اطرافیانش فرمود: پس از مرگ زنجیرھا را از من باز نکنید

رسم در قیامت با معاویه  می خواھم ھمانطور که بقتل می زیرا که ،یدخونھایم را نشوی
بن سیرین  از محمدگردنش را زدند ھر گاه و  آنگاه او را پیش انداختند .روبرو گردم

فرمود. (طبری  می شد آیا شھید را غسل دھیم؟ حدیث حجر را بیان می پرسیده
۵/۲۵۶.( 

 لروایت نموده که عائشه  ی ـلوط بن یحیـ نیز طبری از طریق ابی منحنف  و
عبدالرحمن بن حارث بن ھشام را برای نجات حجر نزد معاویه فرستاد، اما وقتی رسید 

 ده بود. شھادت رسیه که حجر ب
 ، باید حتماً توانستیم چیزی را از امور تغییر دھیم می فرمود: اگر می حضرت عائشه

دانم حجر  می طور که من سوگند آن به خدااما  ،کردیم می از قتل حجر جلوگیری
 آورد.  می عمره بجایو  گذارد می وارسته بود که حجو  مردی مسلمان
از او اجازه ورود خواست به او  ،دگذر کر لبه حج آمد بر عائشه سچون معاویه
ایمن ھستی از اینکه تو را در  آیاچون نشست ام المومنین از او پرسید:  ،اجازه داده شد

 بازخواست نمایم؟ای  قتل آوردهه مورد آنکه او را ب
خانه امن داخل ه من ب :معاویه گفت ،بن ابی بکر بوده است منظور یادآوری قتل محمد

 ام. شده
من  :یارانش نترسیدی؟ معاویه گفتو  آیا از خدا در قتل حجر :عاویهفرمود: ای م

 :گواھی دادند. (طبریشان  را کشتند که بر علیه را نکشتم بلکه کسانی آنان آنان
۵/۲۷۹ ( 

ای  عائشه به معاویه فرمود: :بن سیرین فرمود ج در روایتی دیگر آمده که محمد
 ود؟در موقع قتل حجر بردباری تو کجا ب :معاویه

 حضورم نبود که مرا ارشاد کند. گفت: ای ام المومنین کسی در
ما رسید که چون مرگ معاویه رسید فریادش در گلویش ه ابن سیرین گوید: خبر ب

 خاطر قتل تو ای حجر روزی طوالنی است.ه گفت: روز مؤاخذه من ب و می گیر کرده بود
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 لوفات ام المومنین 
بیمار گردید که این بیماری  لسیده عائشه  .قه ۵۸در ماه مبارک رمضان سال 

اش  منجر به وفات او شد. ایشان در بیماری خود وصیت کرد: که در موقع حمل جنازه
 )۸/۷۶ :قطیفه قرمز برتشک او قرار ندھند. (الطبقاتو  آتش روشن نکنند

پسر  ،اجازه عیادت خواست بچون بیماری او شدت یافت عبدالله بن عباس
ین عبدالله بن عبدالرحمن به او گفت: این عبدالله بن عباس است که المومنام  برادر

 خواھد.  می اجازه ورود
لذا  ،تمجید کندو  خواھد در آخرین لحظات از او تعریف می سیده بدانست که او

 گفت: مرا از عبدالله بن عباس بازدار زیرا که به تعریف او نیازی ندارم. 
وداع و  ان نیک شما است برای عرض سالمابن عباس از فرزند !گفت: ای مادرم

 آمده است. 
 خواھی به او اجازه ورود بده. می فرمود: اگر

 فرمود: مژده باد ام المومنین را.و  نشستو  آنگاه عبدالله بن عباس سالم کرد
 ام المومنین پرسید برای چه؟ 
ی روح از جسد. شما دوستان در ھنگام جدایو  فرمود: دیدار با رسول خدا

بدیھی است که در قلب پاک رسول خدا جز و  بودید ج ل خداوھمسر رسترین  بوبمح
رسول خدا و  گردن بندت افتاد ،گیرد. در شب غزوه ابواء  نمی محبت انسان پاک قرار

اما  ،که آب نبود که مردم وضو بگیرند در جستجویش شب را به صبح رسانید در حالی
 را ھمراه داشت. خداوند آیه را نازل فرمود که حکم تیمم 

این رخصت را خداوند به وسیله شما بر مردم و  سبب این لطف خدا شما بودید
 ارزانی فرمود. 

سمان نازل کرد و جبرئیل آن حامل آن آخداوند حکم برائت شما را از باالی ھفت 
 اکنون مسجدی نیست که این آیات در اوقات شب وروز در آن تالوت نگردد. و  بود

خودم واگذار، سوگند به آن ذاتی که جانم ه رمود: ای ابن عباس مرا بام المومنین ف
در روایت دوم  .بودم می داشتم که موجودی فراموش شده می دوست ،است او دست در

آمده که ابن عباس به او فرمود: ام المومنین نامیده نشدی مگر برای آن که نیک بخت 
تولد بر تو گذاشته شده بود. عنوان ام المومنین اسمی بود که قبل از و  گردی

  )۸/۷۶ :الطبقات(



 ١٢٥ بعد از پیامبر لفصل سوم: عائشه 

 

 ۱۷شنبه  ۳شب  لام المومنین  ،را آورده است صحیح البخاری قسمتی از آنو 
سال از  ۶۶که  ھمان شب بعد از نماز زوتر دفن گردید در حالیو  رمضان وفات کرد

 )۸/۷۶ :گذشته بود. (الطبقاتو ا عمر
 آنو  مردم از منطقه عواملی جمع شدندو  امامت داد سازه او را ابوھریره جننماز 

قاسم بن و  عروه بن زبیر ،جماعت کثیری اجتماع کرده بودندھا  شب بیش از سایر شب
عبدالله بن عبدالرحمن او را در و  عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن ابوبکرو  محمد

 ) ۸/۷۶ :قبر قرار دادند. (الطبقات
به عبدالله بن و  ود بدان سفارش کرده بودخو  پیکر او را در بقیع دفن کردند

بلکه  ،دفن نکنید ـ بعمرو  ابوبکرو  رسول خدا ـمرا با آنان «فرموده بود:  سزبیر
خواھم  نمی زیرا که ،یدیدر بقیع دفن نما ـھمسران رسول خدا ـ مرا با دیگر دوستانم 

 ).صحیح البخاری( »١تمجید قرار بگیرمو  واسطه حضرت مورد تعریفه ب
گاه شد گفت لاز وفات ام المومنینون عبید بن عمیر چ  بر عائشه غمگین«: آ
در موقع اطالع از  لگفته ام سلمهو  »شود مگر کسیکه او مادرش بوده است نمی

پس از  ج در نزد رسول خدا لام المومنین عائشه«وفات او گذشت که فرمود: 
 ».مردم بودترین  پدرش محبوب

                                           

مردم مرا ثناء نگویند و در نفس امر احتمال  ج به سبب رسول خدا مفھوم این گفته است که -١
شان نباشم این قول بر سبیل تواضع و شکسته نفسی است. (فتح  دارد که من شایسته ثنای

گر ایشان زمانی که عمر با سخن دی» التدفنی مھعم«). و این سخن ام المؤمنین ۳/۲۰۴الباری: 
که » کنت اریده لنفسی«از ایشان اجازه خواسته بود که در جوار پیامبر دفن شود، فرموده بود: 

داللت داشت بر اینکه فقط جای دفن برای یک نفر باقی مانده است، ظاھرا تعارض دارد، و جمع 
کردند که جای  یم ایشان احساس سمیان این دو روایت بدین صورت است که قبل از دفن عمر

برای دفن یک نفر بیشتر باقی نمانده اما چون عمر دفن شد معلوم گشت که برای یک نفر دیگر 
  )  ٢٠٥/  ٣نیز امکان دفن وجود دارد.  (فنح الباری: 





 

 

 

 

 
 فصل چهارم:

  لام المومنین عائشه مناقب و فضایل
 مقدمه  -١
 زھد -٢
 عبادت -٣
 سخاوت و بخشش -٤
  یپارسای -٥
 علم و دانش او: -٦

عائشه آموزگار علماء بانوی مفسر، بانوی محدث، بانوی فقیه،  -دانش آموز پیامبر
 آشنائی او با طب و انساب. 

 مشھورترین دانش آموزان مرد او:
 ن او:مشھورترین دانش آموزان ز جعروه بن زبیر، قاسم بن محمد

  جعمره بنت عبدالرحمن، قاسم بن محمد
 مشھورترین دانش آموزان زن او:

 عمره بنت عبدالرحمن، معاذه العدویه 
 ادب:  -٧
 خاتمه. .ی ادب او. از سخنان اویدب ادباء از زیباؤم



 

 

 

 

 فصل چهارم:
  لفضایل ام المومنین عائشهو  مناقب

 مقدمه 
مناقب مخصوص و  فضایلرا به بسیاری از  لخداوند متعال، سیده عائشه

برای آنکه بررسی  .گذشته بیان گردید ھای لردانیده است که برخی از آن در فصگ
ھای  درباره زندگانی ام المومنین عائشه را کامل نمائیم، ناچاریم بارزترین ویژگی

المومنین ام . بدیھی است از خالل بررسی حیات شخصیت او را درک کنیم
عنوان ه ادب بو  علمو  بخششو  سخاوت ،بادت بسیارع ،ییپارساو  خصوصیات: زھد

 گردد.  می آشکارو  ی بزرگ شخصیت او نمایانھا نشانه

 زهد
بخشی از زندگانی خود را در تحت  لبا ھم مرور کردیم که سیده عائشه

سادگی در زندگی بود. سیده وی خوی مبارک و  سپری نمود ج سرپرستی رسول خدا
را  آنو  زندگی پایدار ماند فشارِ و  ره بر حالت تنگدستیعائشه در طول حیات خود ھموا

چنانکه ابونعیم او را توصیف کرده ھمیشه این خصوصیت را برای خود و  تغییر نداد
و  سرورو  کرد می ی دشمنییدنیاھای  با ارزش لداشت: ام المومنین می محفوظ

 نس خودھمواره برای از دست دادن موو  دانست می شادمانی دنیا را بیھوده
 گریست.  می

زیرا  ،ورزید می به آن عشقو  داشت می اینگونه حیات را دوست لام المومنین
 ج بدینسان زندگی کردن بود که او را به رسول خدا .این حیات پر افتخار رسول بود

من ه زیرا که حضرت او را سفارش کرده بود: چون خواستی که ب .گردانید می ملحق
و  نیا به اندازه توشه یک نفر سوار بر مرکب برای خود برگیریملحق گردی پس باید از د

جامه را تبدیل به نو نکنی مگر زمانیکه و  خود را از نشستن با سرمایه داران باز داری
 (ترمذی).آن را پینه زده باشی. 
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(تحفة زد.   نمی را پینه کرد، تا که آن  نمی را نواش  گفت: عائشه جامه می عروه
 االحوذی).

 ت اوعباد
در روش عبادت خود بسیار از رسول خدا متأثر گردیده  لام المومنین عائشه

گاه بود.   بود زیرا که او بیش از دیگران به حضرت آ
در احادیث بسیاری صورتی کامل از عبادت پیامبر را نقل کرده  لام المومنین

رار آن استمو  پایداری او در عبادت ج است. نشان بارز در روش عبادت پیامبر خدا
 پرسیده ج چه بسیار که از سیده در باب عبادت رسول خدا ،بدون قطع آن بوده است

تواند مثل رسول  می کدامیک از شما ،گفت: عبادتش دائم بود می او در پاسخو  شد می
ماندند.  می دادند بر آن پایدار می وقتی عملی را انجام ج خدا باشد؟ خاندان محمد

 ).مسلمو  صحیح البخاری(
خصوص ه ب ،کرد می نوافل مداومت ۀھم یبرادا له ھمین خاطر ام المومنینب

 کرد.  می نصیحتو  به مداومت آن سفارشو  کرد  نمی نماز شب را ھیچگاه ترک
به من  لامام احمد به روایت از عبدالله بن قیس آورده است که گوید عائشه

گاه که ھرو  فرمود  مین را ترک فرمود: قیام شب را ترک مکن زیرا که رسول خدا آن
 ).۶/۲۴۹ :المسند(داد.  می را نشسته انجام شد یا کسالت داشت آن می بیمار

روایت ه کرد: امام احمد ب می آید که او نماز را بسیار طوالنی ادا می از حدیث ذیل بر
 لاز عبدالله بن ابی موسی آورده که او گوید: مدرک یا ابن مدرک مرا نزد عائشه

 به نزدش رفتم دیدم نماز ضحی را بجا ،ش کنممورد چیزھایی از او پرسفرستاد تا در 
کسانیکه آنجا بودند گفتند: ھیھات!!  .نشینم تا از نماز فارغ گردد می آورد گفتم می

 ).۶/۱۲۵ :المسند(
کرد  می تضرعو  رسید بسیار دعا می ھمچنین در نمازھای نافله چون به آیه وعید

ُ ٱ َ�َمنَّ ﴿مثل این آیه:  ٰ  َناَعلَيۡ  �َّ ُمومِ ٱ َعَذاَب  َناَوَوقَٮ خداوند بر ما  ].٢٧الطور: [ ﴾٢٧ لسَّ
 ما را از عذاب سوزان حفظ فرمود. و  منت نھاد

گفت: خدا بر من  می و دنمو می باز تکرارشو  گریست می کرد می را قراءت چون آن
گین حفظ فرماید.   ).السمط الثمین ،ةالحلی(منت فرموده است امیدوارم مرا از عذاب زھر آ
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به اش  او ھمواره در خانه ،جماعت بگذارده عالقمند بود که نماز فرض را ب -
 ).۲/۸۲ :المصنف(کرد.  می از ھمانجا به امام اقتداءو  پیوست می جماعت

اش  زیرا که حجره او متصل به مسجد بود چه بسا که اگر جمعی از زنان در خانه -
 البته در وسط صف ،داد می بدانان امامتخود و  کرد می بودند جماعت را برگزار

 ).۲/۱۴۱: المنصف(ایستاد.  می
 ).۲/۱۲۶ :المصنف(گردید.  می اقامه برگزارو  البته این جماعت پس از اذان

 طوریکه پی درپی روزهه آن دلباخته بود به طور جدی به اما در مورد عبادت روزه ب
 ھمواره روزه للمومنینابن سعد از قول قاسم روایت کرده که ام ا رفت.گ می
 :الطبقات(داشت.  می سوزان را با تمام سختی آن روزهو  حتی روزھای گرمو  رفتگ می

۸/۶۸.( 
امام احمد روایت نموده که عبدالرحمن بن ابی بکر روز عرفه برسیده عائشه وارد 

شد عبدالرحمن به او گفت:  می بر او آب پاشیدهو  گردید در حالیکه او روزه داشت
روزه گرفتن « که فرمود:ام  کن گفت: افطار کنم در حالیکه از رسول خدا شنیده افطار

 .»١باشد می قبل آن روز عرفه کفاره سال
را در اوسط آورده است. چنان به روزه گرفتن شیفته بود که در ایام  یطبرانی مطلب

 ).۲/۵۶۱ :المصنف(گرفت.  می سفر روزه در و ٢منی
 الوداع ھمراه بود ةدر حج ج با رسول خداو  بجا آوردعمره را چندین بار و  اما حج

رسول خدا او را فرمان داد که  ،رسیداش  در اثنای ھمین حج بود که عادت ماھانهو 
 فقط طواف خانه را پس از گذشت عادت انجام دھد. و  مناسک را بجای آورد

                                           

است که او محرم برای حج نبوده زیرا که روزه گرفتن روز عرفه برای غیر حجاج  ظاھر امر این -١
گرداند و  ج مکروه است، زیرا که آنان را از ادای مناسک حج ضعیف میمستحب است و برای حجا

از روزه داشتن روز عرفه در عرفات منع  ج روایت نموده که رسول خدا لخود ام المومنین
 اند.  فرموده

اند که در ایام منی روزه گرفتن روا نیست) زیرا که این روزھا روزھای  (جمھور علماء بر این عقیده -٢
ایام تشریق ایام غذا خوردن و «ست در صحیح مسلم حدیثی آمده که رسول خدا فرمود: تشریق ا

بعضی از علماء برای زائر متمتع که قادر به تقدیم ھدیه نیست روا ». نوشابه نوشیدن است
 مراجعه نمائید.  ۴/۲۱۰اند در این مورد به کتاب فتح الباری  دانسته
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 ج سول خدااز ر ،الوداع انجام عمره قبل از مراسم حج از او فوت گردید ةدر طول حج
او را با و  حضرت به او اجازه دادو  را پس از مراسم حج بجای آورده اجازه خواست تا آن

او احرام عمره و  فرستاد -که اول زمین حرم است  -برادرش عبدالرحمن به تنعیم 
 شود.  می ھنوز ھم مسجد تنعیم بنام مسجد عائشه خواندهو  بست

عمره بجای و  چندین بار حج ج خداپس از وفات رسول  لام المومنین عائشه
آورد که موضوع شرکت او در مراسم حج در عھد خلفاء در قبل بیان گردید. او بدور از 

در جوف کوه ثبیر که نزدیک مکه است و  آورد می مردان مراسم طواف خانه را بجای
د. ترکی بود که بر آن پرده آویخته شده بوای  در آنجا دارای خیمهو  گردید می مجاور

 ).صحیح البخاری(
پرسید: شما بھترین اعمال  ج از رسول خدا لشایان ذکر است که سیده عائشه

 دانید آیا ما زنان جھاد نکنیم؟ می را جھاد
 ).صحیح البخاری( »ولی بھترین جھاد برای شما حج مبرور است«حضرت فرمودند: 

ھم جھاد  له بر زنانپرسید: یا رسول ال ج در روایتی دیگر آمده است که از رسول خدا 
 ).ابن ماجه(» عمرهو  حج ،بلی بر آنان جھاد ھست نه جنگ«فرض است؟ حضرت فرمود: 

 بخشش اوو  سخاوت
و  دل برکند د،کند که انسان پارسا از آنچه در دست خود دار می ی اقتضایپارسا

چه برسد به آنچه که در دست  ،سیده عائشه از ھر آنچه در دست داشت دل برکنده بود
طوریکه ھر چه در ه سخا دست یافت بو  بدینسان او به واالترین درجات جود .او نبود

 تفاوتی نداشت که کم باشد یا زیاد.  ،داد می را صدقه گرفت آن می دستش قرار
چه به نیمی خرما از دوزخ بپرھیزید اگر«او مطابق فرموده رسول خدا بود  این کار

 ).امام احمد(» باشد
را  آنو  او حتی چند دانه خرما در اختیار داشته ج رسول خدا چه بسا که در عصر

 دھد: می صدقه نموده است خود این موضوع را شرح
خواست کمک کرد من چیزی را نیافتم که به نزدم آمد که دو کودک داشت در زنی

و  را دو نیم کرد را به او تقدیم کردم. او ھم آن به او بدھم فقط یکدانه خرما بود که آن
 سپس بیرون رفت. و  کدام از کودکانش نیمی خرما دادھره ب
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چیزی  -کودکان  -ھر کس به این دختران «فرمود: و  تشریف آورد ج رسول خدا
 »آنان احساس کند این احساس برایش مانعی خواھد شد از آتشه بو  را ببخشد

 ).مسلمو  صحیح البخاری(
کودک خود  ۲و  زدم آمدگوید: زن مسکینی به ن لدر حدیث دیگری ام المومنین

کدام از کودکانش یک ھره او ب ،خرما داشتم که به او دادمدانه  ۳من  ،را بر دوش داشت
 ،دھانش نزدیک کرده را ب یکدانه را خواست خود استفاده کند چون آنو  دانه خرما داد

از ھرکدام نیمی داد ه بو  کودکانش از او تقاضای غذا نمودند او ھم خرما را دو نیم کرد
قصه کردم که حضرت فرمودند:  ج را خدمت رسول خدا آنو  کار زن در شگفت ماندم

 »خداوند بخاطر این کارش بر او بھشت را واجب نمود یا او را از دوزخ آزاد فرمود«
 ).صحیح المسلم(

سرازیر  لسوی عائشهه ھدایای بزرگی از ھر طرف ب ج پس از وفات رسول خدا
 باقی نبرای خود چیزی از آو  کرد می سپس صدقهو  یرفتپذ می او ھمه آن را ،گردید

 در اول کار سیده جز مستمری مقرر از بیت المال دیگر ھدایا را. گذاشت  نمی
پول برایش فرستاد او به نماینده و  روزی عبدالله بن عامر مقداری لباس ؛ذیرفتپ  نمی

 ش خارج شد فرمود: پذیرم چون از نزد  نمی یزی راچعبدالله گفت: پسرم من از کسی 
 ج یاد آوردم که رسول خداه اکنون چیزی را ب او را باز گردانید چون بازگردید فرمود:

اگر کسی چیزی را برایت بدون درخواست تقدیم کرد  !ای عائشه« من فرموده بود:ه ب
 )امام احمد( ».که خداوند بر تو عرضه فرموده استرا بپذیر، که آن روزی است  آن

 ج القمند بود که در طول حیاتش بر ھمان روشی که در عھد رسول خدااو ھمواره ع
و  حضرت ملحق گردد. او بیم داشت که دنیا بین اوه کرد باقی بماند تا که ب می زندگی

 حضرت حایل گردد. 
فت: بھتر است که این جامه را کنار گپینه زده دید ای  روزی جابر او را با جامه

ھمانا راز تو در لقای من بر این است « فرمود: ج خدادر پاسخ گفت: رسول  .بگذاری
» ماه ذخیره نکنی طعامی را برای یکو  را پینه زنی را نیندازی تا که آنای  که جامه

دھم تا  نمی مرا بدان فرمان داده تغییر ج بنابراین من چیزی را که حضرت رسول خدا
 ة).االجاب(که ان شاء الله به او ملحق شوم. 
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 ج رسید زندگی مبارک رسول خدا می گاه که برایش چیزی ھدیهر بود ھرھمین خاطه ب
 داد. می را صدقه سپس آنو  گریست و می شد می اشک بر او غالبو  آورد می را یاد

را  ھا آن لچون عائشه ،مقداری نقره ھدیه فرستادو  ییھا یکبار معاویه برایش جامه
 نیافت. آنگاهاش  ی را در خانهیچیزھا چنین ج گفت: اما رسول خداو  گریه افتاده دید ب

 :االولیاء ةحلی(از آن چیزی باقی نگذاشت. و  آن بخشیدو  به اینو  متفرق ساخترا  ھا آن
۲/۴۸.( 

ش خدمتگزار، ولی را تقسیم نمود سالل برایش مقداری انگور ھدیه فرستاد او آن
پس ام  را آورد چون شب شد آن .عائشه ندانستو  را برداشت یک خوشه از آن

 پرسید: این چیست؟ لالمومنین
 را برداشتم تا بخوریم.  م آنبانویگفت:  خدمتگزار

 را سوگند من آن به خدا ،ام المومنین فرمود: جز یک خوشه بیشتر نیست
یش پینه زده ھا را خودت میل کن. چه بسا که عائشه دیده شد جامه خورم پس آن نمی

 شده بود. 
درھم پول را بین نیازمندان تقسیم کرد در  ۷۰۰۰۰ عروه گوید: عائشه را دیدم که

 که چادرش پینه زده شده بود.  حالی
 .چون از او پرسیده شد: مگر خداوند بر شما گشایش عنایت نفرموده است؟!!!

مندرس نشده جامه نو بپوشد. و  کھنهاش  فرمود: درست نیست کسی که جامه
  ).۲/۴۸۲ :االولیاء ةحلی(

حتی در موقع روزه داری شخص مسایل را بر شخص خود  لام المومنین عائشه
 داد:  می ترجیح

 ج امام مالک در موطا آورده است که به او خبر رسیده که از عائشه ھمسر رسول خدا
ای  جز پارهاش  دار بود، در خانه که عائشه روزه چیزی کرد، در حالی سایلی درخواست

ن داد که آن پاره نان را به درویش دھد، فرمااش  نان چیز دیگری نبود به کنیز آزاد شده
ار گفت: اگر آنرا به درویش دھیم چیزی برای افطار شما نداریم. فرمود: آنرا به زخدمتگ

مقداری  ھا سایل تقدیم کن. خدمتگزار گوید: چنان کردم چون شب شد یکی از خانواده
این غذا استفاده  فرمود: ازو  نان برای ما ھدیه فرستاد. عائشه مرا احضار کردو  گوشت

 ).۲/۳۵۳ ةالصحاب ةحیا(کن البته که این بھتر از قرص نانی است که به سایل دادی. 



 أم المؤمنین عائشه بانوی دانشمند اسالم     ١٣٤

 

ھر چه در دستش بود آنرا و  کرد می چه بسا که در حال روزه داری از خود فراموش
 بخشید:  می نیازمندانو  به فقراء

به ده بود فرستا لدرھم پول برای ام المومنین ۱۰۰۰۰۰ سعروه گوید: معاویه
سوگند ھنوز خورشید غروب نکرده بود که ھمه آن پول را بین نیازمندان تقسیم  خدا

شد که یک درھم از آن پول را برای ما  می به او گفت: چهاش  کرد. خدمتگزار آزاد شده
 خریدی؟ می گوشت

 ).۲/۴۷ ة:الحلی(کردم.  می گفتی این کار را می ام المومنین فرمود: اگر قبل از توزیع آن
بخشی از وسایل  ،یافت  نمی صدقه کردنچیزی برای  لاگر ام المومنین عائشه

کارھایش روزی  خاطر اینه طوریکه به ب ،داد می را صدقه آن یبھاو  فروخت می خود را
باید از این کارھا باز  می شه خود رائیا عا به خداپسر خواھرش عبدالله بن زبیر گفت: 

کنیم این خبر به گوش ام المومنین  می ی به او را منعی مالھا یا اینکه کمکو  دارد
 .رسید پرسید آیا او چنین گفته است؟ گفتند: آری

کنم که ھرگز با ابن زبیر سخن نگویم. چون این  می فرمود: ھم اکنون با خدا نذر
او فرمود: من و  یبر کسانی را برای میانجیگری فرستادزقطع رابطه طوالنی شد ابن 

 شکنم.   نمی نذر خود راو  پذیرم  نمی کسی را میانجیگری ھیچ
 چون مدت این قطع ارتباط بسیار طوالنی گردید عبدالله بن زبیر با مسوربن مخرمه

آن دو را سوگند و  که از بنی زھره بودند صحبت کرد -عبدالرحمن بن عبداالسود و 
بر عائشه روا نیست  گفت: می شه فراھم نمایند زیرا که اوئداد که زمینه ورود او را بر عا

 که نذر کند با من قطع ارتباط نماید. 
که رداھای خود را بر دوش داشتند بر درب خانه  عبدالرحمن در حالیو  آنگاه مسور

 الله وبرکاته  ةورحم كگفتند: السالم علیو  عائشه اجازه ورود خواستند
 آیا داخل شویم؟

 عائشه گفت: وارد شوید
 گفتند: ھمگی ما؟

 .ه شما بفرمائیدفرمود: ھم
چون وارد گردیدند ابن زبیر به قسمت  ،دانست که ابن زبیر نیز با آنان است نمی او

 زاری او را سوگندو  با گریهو  وارد گردید داشت،عائشه که پرده نشست مخصوص 
و  گفتند: رسول خدا از قطع رابطه خویشاوندان می به اوو  داد که عذر او را بپذیرد می
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 ۳بیش از  سلمانان روا نیست که برادرش رافرموده است زیرا که برای ممسلمانان منع 
او را در حرج انداختند او و  شب ترک کند. چون آنان تذکرات فراوانی به عائشه دادند

 وام  در حالیکه میگریست گفت: من نذر کردهو  ھم شروع به تذکر دادن به آنان نموده
 کردند تا که با ابن زبیر سخن گفت.  نذر دشوار است. آنان ھمچنان با او صحبت
گاه نذرش آن ھربعد از و  برده آزاد نمود ۴۰او برای برائت خود از سوگندش تعداد 

صحیح (گردید.  می ھایش خیس کرد بطوریکه چادرش از اشک می رد گریهوآ می را بیاد
 ).البخاری

 یپارسای
این از و  واقع شود ی ھمان پرھیز از شبھات است که مبادا انسان در حرامپارسای

روردگارش معرفت پچه بنده نسبت به ھرو  ثمرات معرفت خداوند سبحان است
شود. شکی نیست که  می ی او نیز افزونیبه او نزدیک گردد پارساو  بیشتری پیدا کند

 او را در خاندانی پرھیزکارو  به سبب لطفی که خداوند به او فرموده لسیده عائشه 
ھمگی و  تشمورد گذ قرار داشت که تصویرھای بسیاری در اینمحیطی پاک و  پارساو 

 بیم او از خشم خداوند متعال دارد. و  یداللت بر شدت پارسای
، او در حیات بود عالیدر تمام مراحل حیات خود دارای صفات  لام المومنین

تا که رسول  ،نداداش  خانه ویژهه ی رضاعی خود را اجازه ورود برسول خدا بود که عمو
 .»ی عمویت بر تو وارد گرددبایست«فرمود: و  خدا تشریف آورد

مرد در آن نقشی و  با این ھم از حضرت توضیح خواست که مرا زنی شیر داده
باید بر تو  می عمویت«لذا بار دیگر رسول خدا گفتارش را تکرار فرمود:  ،نداشته است

 ».وارد گردد
ره بیرون کند تا جانماز را به از او خواست که دستش را از حج ج چون رسول خدا

حالت عات «او بدھد گفت: من در حالت عادت ماھانه ھستم پس رسول خدا فرمود: 
 ).صحیح مسلمو  صحیح البخاری( »ماھانه در دست شما نیست

ه ی او اینکه او حتی از ورود یک دختر بچه کوچک بھای پارسای نمونهاز جمله 
فرمود: او را بر من و  ص جلوگیری کردی مخصوھا خاطر داشتن زنگولهه حضورش ب

که ام  یش را بر گرفته باشید زیرا که از رسول خدا شنیدهھا وارد نکنید مگر آنکه زنگوله
 ».شوند  نمی که در آن زنگوله باشد واردای  فرشتگان رحمت به خانه« فرمود:
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سیده  و نماید می نھی از منکرو  ی صاحبش را وادار به کثرت امر به معروفپارسای 
مروه یافت و  داد. روزی زنی را بین صفا می اوقات این وظیفه را انجامو  در تمام احوال

ت دور کن زیرا ا  را از جامه ئشه به او گفت: آنعا ،که پیراھنی مخطط به صلیب داشت
امام (کرد.  می محوو  تراشید می را آن ،دید ای می را در جامه که رسول خدا چون آن

 ).۶/۲۲۵ :احمد
شاید «معنی قول او به زنان حمص گذشت که چون بر او داخل گردیدند فرمود:  و

 ».شوند... می عمومی داخلھای  ی باشید که به حمامیشما از آن زنھا
کرد: به ھمسران  می ھمواره به زنان امر لی او اینکه او یاز جمله موارد پارسا

زیرا که  ،دارم می از آنان شرم وسیله آب خود را پاکیزه کنند زیرا که منه ید بخود بگوی
  ).ترمذیو  نسائی(داد.  می چنین کاری را انجام ج رسول خدا

گویا که برای دریافت نماز و  گرفت می روزی برادرش عبدالرحمن را دید که وضو
عبدالرحمن ای   کرد پس عائشه به او فرمود: می شتاب سجنازه بر سعد بن ابی وقاص 
وای بر آنانکه «فرمود:  می شنیدم که ج که از رسول خدا وضویت را کامل گردان زیرا

. »گیرد می ماند که آتش آنان را فرا می یشان در موقع وضو گرفتن خشکھا پاشنه
  ).مسلم یحح(ص

آن مرد به او و  ی او حجاب گرفتن او از یک مرد نابینا استاز جمله موارد پارسای
 بینم؟ فرمود: اگر شما مرا  نمی که شما را روی در حالی می گفت: از من در حجاب

 ).۸/۶۹ :الطبقات(بینم.  می بینید من شما را  نمی
و  دگردی  نمی مرور کردیم که در موقع طواف کعبه با مردان مخلوط با ھم قبالً 

علت داشتن چادری نازک مورد تنبیه ه گفتیم که چگونه حفصه دختر عبدالرحمن را ب
 جای آن چادری ضخیم بر او پوشانید.  هبو  چادرش را پاره کردو  قرار داد

علت مبادرتشان به اجرای ه ی اینکه زنان عھد رسول خدا را بدیگر از موارد او پارسای
 احکام شرعی مورد ستایش قرار داد. 

را حکایت کرده است.  ی او در چیزی باشد که خود آنشاید بارزترین صورت پارسای
 با خودو  شدم می دند بدون حجاب وارددفن بو سپدرم و  که رسول خداای  در خانه

در آنجا مدفون گردید  سچون عمر  ،باشد می دیگری پدرمو  گفتم که یکی شوھرم می
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ھایم را بر  لباس سخاطر حیا از عمر ه د در آن خانه وارد نشدم مگر آنکه بسوگن به خدا
 ).السمط الثمین(خود پیچیده بودم. 

و  داد فقط به تھدید می د بود چون کسی را پندی پایبنه شدت به پارسایاو با اینکه ب
 تشویقو  بلکه نظر او این بود که در طریق دعوت از روش ترغیب ،کرد نمی ترھیب اکتفا

 تھدید ھر دو کار گرفته شود تا که مبادا مردم نومید گردند. و  ترھیبو 
 .بندندکار ه کرد که این اسلوب را ب می گردید نصیحت می کسانی را که بر او وارد

ی عبید بن عمیر بر او وارد گردید پرسید شما چه کسی ھستید؟ گفت من عبید بن زرو
 عمیر ھستم. 

 .گفت: عمیر بن قتاده؟ گفت: آری مادرم
کنند؟ گفت: بلی یا  می آنان با تو مجالستو  نشینی می که با مردمام  فرمود: شنیده

 ام المومنین چنین است. 
 ).۳/۲۲۰ :المصنف(را ھالک کنی.  آنانو  یدی واداریفرمود: مبادا مردم را به نوم

 لم المؤمنیندانش او  علم
 دانش او به برترین قله کمال .است لدانش یکی از بارزترین صفات سیده عائشه

فقه و  حدیثو  تفسیرو  به تمام امور مربوط به دین از قرآنو  دپختگی رسیده بوو 
ه است که ربع احکام شرعی از طریق احاطه داشت. حتی حاکم در کتاب مستدرک گفت

مواجه با مشکلی نقل شده است. بزرگان صحابه چون در امور دینی  لعائشه
 یافتند:  می را نزد او دانش آنو  خواستند می از او فتوا ،شدند می

 آمد آن می مشکلی پیش - اصحاب رسول خدا -ما  موسی اشعری گوید: چون بر وبا
 ترمذی).و  ةاالجاب(یافتیم.  می انش او را در نزد اودو  پرسیدیم می را از عائشه

را دیدم که در مورد فرائض از  ج مسروق بن اجدع گوید: بزرگان اصحاب رسول خدا
  ة).االجاب(پرسیدند.  می لعائشه

 آمد از شھرھای دور دست به حجاز نامه می اگر در یکی از امور مردم مشکلی پیش
چون دانش چیزی را در اختیار نداشتند به و  ندپرسید می حکم خدا راو  نوشتند می

و  سو ابوھریره بفقه شھرت داشتند ھمچون عبدالله بن عمرو  علمه ی که بعلمای
میانشان مقام در لکردند ولی مقام سیده عائشه می .. مراجعه.بابن عباس

تمام امور مربوط به زنان را به او محول کرده  سطوریکه عمربن خطابه استادی بود ب
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دانست.  نمی احوال رسول خدا کسی را ھم تراز اوو  در امور مربوط به خانوادهو  ودب
 (العائشه والسیاسه).

با دانش تمام زنان سنجیده شود باز ھم دانش  لزھری گوید: اگر دانش عائشه 
 ھمگان افزون خواھد بود. (االجابة) او بر

به سمع  -ھم اجمعینرضوان علی-احکامی از طرف برخی از صحابه و  گاھی روایات
 را تصحیحشان  رسید، که بر اساس صحیح استوار نبود پس او اشتباھات می عائشه

اگر و  نمود. بطوریکه اینکار او مشھور گردید می موارد مخفی را بدانان بیانو  کرد می
اگر در و  پرسید می را از او آنو  آمد می داشت نزد عائشه می کسی در موردی شک

 کرد.  می را سوال آنو  نوشت می نامه مسافت دوری بود
: مبنی بر اینکه زیاد بن ابی اند مسلم آوردهو  آن جمله است آنچه که بخاری زا

حج ھدی (قربانی)  یسفیان به عائشه نوشت که عبدالله بن عباس گفته است اگر کس
اش  شود تا که ھدیه می گردد بر او نیز حرام می اعزام کند ھر آنچه بر شخص حاج حرام

 بنابراین نظرت را برایم بنویس.ام  را فرستادهام  قربانی گردد من ھدیه
ی ھدیه ھا عائشه گفت: آنچنانکه ابن عباس گفته صحیح نیست من خود قالده

ھمراه و  را حضرت با دستش قالده فرمود سپس آنو  رسول خدا را با دستم تابیدم
ز را بر خود حرام نکردند تا که ھیچ چی ج خود رسول خداو  را به مکه فرستاد پدرم آن

 ھدیه او قربانی گردید...
روایت از زھری آورده است که گفت: اولین کسی که پرده را از مردم ه بیھقی ب

 ة).االجاب(بود.  لسنت را بدانان بیان نمود عائشه و  برگرفت
از روایت خود از طریق فضل بن عباس رجوع  سھمین خاطر بود که ابوھریرهه ب

جنب باشد روزه ندارد. چون این و  گفت: ھر کس صبح را دریابد می یتی کهکرد روا
و  کرد می ام سلمه پرسیده شده گفتند: بر رسول خدا صبح طلوعو  موضوع از عائشه

چون ابوھریره این گفته  .گرفتند می سپس روزه ھمو  ایشان بدون احتالم جنب بودند
صحیح (داد رجعت نمود.  می آنچه که فتواسپس از و  گفت: آندو از من داناترندرا شنید 

 ).المسلم
امام بدر الدین زرکشی کتابی را تألیف نموده که تمام مسایل بیان شده از سوی 

 »ةاليراد ما استدركه عائشه علی الصحاب ةاالجاب«را با عنوان:  آنو  عائشه را جمع نموده
 نامگذاری نموده است. 
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ضعیف آنرا مشخص نموده است و  حیحصو  او درباره این مسایل تحقیق کرده
 خداوند او را پاداش نیک دھد. 

اگر مسایل این کتاب را درست عرضه داری بسیاری از این استدراکات را که به 
تفسیر و  برخی دیگر ھم از حدود توضیحو  بینی می عائشه نسبت یافته غیر صحیح

 کند.   نمی تجاوز

  ج دانش آموز پیامبر
توانسته است به آن مقام  لمل ویژه است که سیده عائشهخاطر یک سری عواه ب

 شرح ذیل است: ه ب ھا آن ترین واالی علمی دست یابد که مھم
برای این امر این دلیل و  حافظه او استو  قوه یادآوریو  عامل اول سرشت زیرکانه -١

کافی است که چه بسیار مطالبی را از رسول خدا روایت نموده است که بخش 
 ھر مناسبتی عرضه داشته است. ه گردد که ب می امثالیو  اشعار بزرگی شامل

عامل دوم ازدواج او با رسول خدا در آغاز نوجوانی است که این امر باعث   -٢
ماه در کنار  ۵و  سال ۸حدود و  گردید که او در کنف رعایت حضرت قرار گیرد

ن نسبت به او بسیار مھربا ج در این مدت رسول خداو  حضرت زندگی کند
 ارشادش اھتمام فرموده است. و  برای تعلیمو  بوده است

چنانکه در قبل ـ عامل سوم کثرت نزول وحی در حجره او است که حتی  -٣
 به مھبط وحی نامگذاری شده بود.اش  حجره ـگذشت 

افتاد چیزی بر او  می زیرا که کم اتفاق ،عامل چھارم زبان بسیار پرسشگر او بود -٤
سیده عائشه بدین  .درباره آن سوال نکندو  از آنو  ندمشکل آید یا امری را ندا

 عادت معروف بود که حتی ابن ابی ملکیه گفته است:و  خوی
 ج روزی رسول خدا .را بشناسد گردید تا آن می آن بازه دانست ب نمی چون چیزی را

 شود.  می ھر کس بازخواست شود عذاب«فرمود: 

 ﴾٨ ��َِس�ٗ  اِحَسا�ٗ  ُ�َاَسُب  َف َسوۡ فَ ﴿گفت: مگر خداوند نفرموده است:  لعائشه
 .»بزودی بازخواست خواھد شد بازخواسی آسان«. ]٨االنشقاق: [

به مناقشه اش  ولی ھر کس در محاسبه ،فرمود: این عرضه اعمال است ج حضرت 
 (صحیح البخاری).». گردد می کشانده شود ھالک
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کرد زیرا که آنان  می زنان انصار را ستایش لھمین خاطر بود که سیده عائشهه ب
 کردند.  می ھمواره از شئون دین خود پرسش

گردد تا در دین  نمی گفت: چه خوبند زنان انصار که شرم مانع آنان می لعائشه
 ).صحیح البخاری(دانش حاصل کنند. 

 متکبر تعلیمو  طور که مجاھد گفته است شخص باحیاء شکی نیست که علم را آن
 اب الحیاء في العلم).حیح البخاری بص(رد. یگ نمی

او و  گردانید می این امتیازات بود که سیده عائشه را در روایت احادیث نبوی ممتاز
 را نشنیده بودند.  داشت که دیگران آن می روایاتی را عرضه

بپرسند تحت  ج از اینکه از رسول خدا -رضوان الله علیھم اجمعین-بزرگان صحابه 
 در مواردی پرسیدن زیاد موجب تعجب آنانو  دگرفتن می تأثیر ھیبت مبارک قرار

 گردید:  می
 از رسول خدا سواالتیو  آمد می انس بن مالک گوید: چه بسا که مردی از صحرا

 ).مسند انس(دادیم.  می ما گوشو  کرد می

 آموزگار علماء لعائشه
دانش از ھر طرف و  علم طالبانو  در شھرھای شایع گردید لدانش سیده عائشه

ه روی آوردند باش  طالبان معرفت به حجرهو  دانشجویانو  حجره او گردیدندرھسپار 
مدارس گردید که در تاریخ اندیشه اسالمی نقش ترین  طوریکه این حجره یکی از بزرگ

بزرگی را ایفا نمود. از این مدرسه دانشمندان بزرگ تابعین فارغ التحصیل گردیدند که 
 ادباء بود. دب ؤمو  بحق ام المومنین معلم علماء

چه و  شد می از دانش آموزان غیر محارم خود در حجاب لام المومنین عائشه 
بسا که با صدای دست از پشت حجاب آنان را متوجه آمادگی خود برای پاسخ 

امام (نمود. مسروق گوید: صدای دست او را از ورای حجاب شنیدم.  می سواالتشان
 ).۶/۳۰ :احمد

ای  ھمان شیوهه دختر بو  دانش آموزان پسر در روش آموزشی لسیده عائشه
 اصحاب خود را بدان روش تربیت فرمود.  ج اتکاء داشت که رسول خدا

 .را بطور کامل دریابد نی در کالم است تا که شنونده بتواند آنأتھا  از جمله این روش
 گرفت.  می کرد مورد ایراد از جانب ام المومنین قرار می ھر کس در سخن گفتن شتاب
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کنی که روزی به   نمی تعجب -ابوھریره  -گفت: از فالنی  لعروه گوید: عائشه
که من  گفت در حالی می از رسول خدا سخنو  نشستهای  بگوشه آمده وام  حجره

خبر بود سپس صحبت خود را قبل از پایان نماز من  بی او از آنو  مشغول نماز بودم
دادم به اینکه رسول  می یافتم پاسخش را می بیرون رفت اگر او را درو  بپایان رسانید

 ).صحیح البخاری(فرمود.   نمی با شتاب بیانو  خدا سخنش را پشت سرھم
ھای آموزشی او برنامه عملی بود چه بسا که به شاگردانش احکام  دیگر از روش و

 کرد.  می شان حکم را ادا آموخت به طوریکه خود در پیشاپیش می شرعی را بصورت عملی
 او بود.  ١جمله است آموزش سالم بن سبالن که برده یکی از محارماز آن

ه بار آب ب ۳ :را به من آموخت ج روش وضو رسول خدا لام المومنین عائشه
سپس دست و  آنگاه دست راستو  بار شست ۳سپس صورتش را و  بینی کردو  دھان

ار مسح سمت عقب یکبه سرش را با دستش از جلوی آن بو  بار شست ۳چپ خود را 
 مرور داد و...اش  را بر رخساره آنو  ھایش را مسح نمود سپس گوشو  کرد

رفتم از چشم من  می به نزدشو  سالم گوید: تا زمانیکه من ھنوز آزاد نشده بودم
گفتم تا اینکه روزی به نزد  می با او سخنو  نشستم می من مقابل او ،گردید  نمی پنھان

 دعا کن که خداوند برایم برکت عنایت فرماید.  یا ام المومنین :گفتمو  او رفتم
 زاد کرد. آخداوند مرا  :فرمود: چرا گفتم
روز به  از آنو  آنگاه در حجاب رفتو  شما برکت عنایت فرمایده فرمود: خداوند ب

 (نسائی).بعد او را ندیدم. 
 را به حرج خواستند آنان می در پاسخ کسانی که از او فتوا لام المومنین عائشه

 شد پاسخ می در تمام مسایل دینی اگر چه مربوط به شئون خصوصی فردو  انداخت  نمی
دانست  می دلیل اینکهه ب ،کرد می داد زیرا که خود را برای بیان آن مسئول احساس می

 داند. نمی از ھمسران رسول خدا کسی این مسایل را که غیر
سواالت خود را در مسایل داشت که بدون شرم  می وابلکه در مواردی پرسشگران را 

 با ھم مرور کردیم که چگونه ابوموسی اشعری به او گفت:و  دینی مطرح سازند
 دارم.  می خواھم از شما سوالی بکنم اما شرم می

                                           

آمد و به او  رده یکی از محارم او جزو محارم به حساب میام المومنین برده شخص یا ب طبق نظر -١
 کیفیت وضو را آموزش داد و خود این موضوع را بیان کرده است. 
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 کنی می خواھی بپرس گویا که از مادرت سوال می ھر چهو  فرمود: از من شرم مدار
 شکی نیست که من مادرت ھستم. و 

اینگونه احکام را بدون سوال خود نیز در مواردی که  لومنینچه بسا که ام الم
 .داد می کرد توضیح می را احساس ضرورت بیان آن

در خواب احتالم شدم  ،عبدالله بن شھاب خوالنی گوید: مھمان ام المومنین بودم
شستن لباسم را به ام المومنین خبر داد و  خدمتگزارش مرا دید ،را شستمام  جامه

ات را شستی؟ گفتم:  اد چون حاضر شدم فرمود: چرا جامهمن فرست عائشه در پی
یا در آن چیزی آگفت:  .بیند می را چیزی در آن یافتم که شخص خواب گاھی آن

را آب کشی، من در لباس  دیدی؟ گفت: خیز گفت: اگر چیزی در لباست دیدی باید آن
با ناخن خود زدودم. اش  را که خشک بود از جامه آنو  رسول خدا آثار احتالم را یافتم

 ).صحیح مسلم(
 آنچه که قابل مالحظه است این است که سیده عائشه فقط به بیان احکام اکتفاء

ھمین روش و  داد می سنت مورد تائید قرارو  را با دالیلی از کتاب بلکه آن ،کرد نمی
که برای این ھمان فقھی است  .فقه استداللی) معروف گردید(بین علما به  بود که بعداً 

اگر شما مسند ام المومنین را مطالعه کنید  ،گردد می ھر مساله فرعی دالیلی بیان
مشاھده خواھید نمود که او با ھر حکمی دالیلش را بیان کرده است. شاید گفتگویش 
با شاگرد بزرگش در موضوع یکی از مسایل بسیار حساس عقیدتی در این مجال برایت 

 گردد: می ه در ذیل تقدیماین اسلوب را روشن گرداند ک
تکیه داده بودم که فرمود: ای ابا عائشه ھر کس در  لد: نزد عائشهیمسروق گو

بھتان را ترین  بر خداوند بزرگ ،گویم اعتقاد داشته باشد می چیز خالف آنچه ۳مورد 
 بسته است. 

پروردگارش را در  ج چیست؟ گفت: ھر کس گمان کند که محمد ھا آن گفتم
 بھتان را بسته است. ترین  بر خدا بزرگمعراج دیده 

 حال مرا بنگر :گفتم: یا ام المومنینو  از حالتی که بودم نشستم مسروق گوید: فوراً 

ِ  رََءاهُ  َولََقدۡ ﴿شتاب مکن مگر خداوند نفرموده است: و   ٱب
ُ
]. ٢٣التکویر: [ ﴾اخرى...فُقِ ۡ�

 . »دیگرھمانا دید او را یکبار و  ھمانا او را در افق روشن دید«
ایشان و  را از رسول خدا پرسیدم گفت: من اولین کسی بودم از این امت که آن

 صورتیه جز این نیست که او جبرئیل بوده است که او را جز این دوباره ب«فرمودند: 
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زمین را و  ما بین آسمانو  آید می او را دیدم که از آسمان فرودام  که آفریده شد ندیده
 .»خود پر کرده استعلت بزرگی آفرینش ه ب

 ٱ رُِ�هُ تُدۡ  �َّ ﴿فرماید:  می که خداوندای  فرمود: مگر نشنیده
َ
 رِكُ يُدۡ  وَُهوَ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

 ٱ
َ
ۖ َ�ٰ بۡ ۡ�  ھا را او چشمو  یابند  نمی درھا  او را چشم« ].١٠٣األنعام: [ ﴾١٠٣ بِ�ُ �َۡ ٱ للَِّطيُف ٱ َوُهوَ  َر

 .»خبیر استو  او لطیفو  یابد می

ن لِبََ�ٍ  َ�نَ  َوَما﴿فرماید:  می که خداوندای  همگر نشنیدو  
َ
ُ ٱ يَُ�ّلَِمهُ  أ  يًاوَحۡ  إِ�َّ  �َّ

وۡ 
َ
ٓ  ِمن أ وۡ  ِحَجاٍب  يِٕ َوَرا

َ
ٓ  َما ۦنِهِ �ِإِذۡ  َ�ُيوِ�َ  رَُسوٗ�  ِسَل يُرۡ  أ ۚ �ََشا ٌّ  ۥإِنَّهُ  ُء  ﴾٥١ َحِكيمٞ  َ�ِ

خدا مگر به وحی یا از ورای  ممکن نیست ھیچ آدم را که سخن گوید با او« ].٥١ی: الشور[
حجاب یا رسول را بفرستند پس وحی کند به اذن او آنچه خدا خواسته است که خدا بلند 

  .»با حکمت استو  مرتبه
چیزی از کتاب خدا را پوشیده است  ج گفت: ھر کس گمان کند که رسول خداو 

 َ�ٰٓ ﴿فرماید:  می خداوندو  راستی بھتانی بزرگ بر او بسته استه ب
َ
َها� ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ �ُّ  َما

نزَِل 
ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ ای پیامبر برسان « ].٦٧المائدة: [ ﴾ۥرَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ

نکنی پس رسالت او را ابالغ اگر این کار را و  آنچه بر تو از جانب پروردگارت نازل گردیده
 .»ای نکرده
گاھی دارد بھتانی  می اتفاقان کند که آنچه فردا ھر کس گمو  فت:گ افتد او از آن آ

َ�َٰ�ٰتِ ٱقُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ﴿ فرماید: می خداوندو  بزرگ بسته است �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
 ۡلَغۡيَب ٱ ۡ�

ۚ ٱإِ�َّ  ُ زمین است غیب را مگر و ھا  داند ھر کس در آسمان نمی بگو« .]٦٥[النمل:  ﴾�َّ
 ).صحیح مسلمو  بخاریصحیح ال(. »خدا

 بانوی مفسر قرآن
ه ب لوسایل را فراھم نمود تا ام المومنین عائشهو  خداوند متعال تمامی اسباب

تبارز کند. زیرا که از  ج عنوان یکی از نامداران علم تفسیر در بین یاران رسول خدا
یم که که با ھم مرور کرد قبالً و  شنید می زمان کودکی او قرآن را از زبان پدرش صدیق

اذیت فراوانی از و  او در راه قرآن آزارو  فرمود می ق ھمواره قرآن را تالوتیحضرت صد
 مشرکین دید. 
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ذکاوتی که خداوند به او ارزانی فرموده بود و  به سبب فھم لام المومنین عائشه
کند: این آیه  می این گفتارش بر این واقعیت داللت ،اندیشید می شنید می درباره آنچه

کردم:  می ازیبکه من دخترکی بودم که  نازل گردید در حالی ج مکه به رسول خدا در

اَعةُ ٱ بَلِ ﴿ اَعةُ ٱوَ  ِعُدُهمۡ َموۡ  لسَّ دۡ  لسَّ
َ
َمرُّ  َ�ٰ أ

َ
 بلکه قیامت میعادگاه است« ].٤٦القمر: [ ﴾٤٦ َوأ

نساء نازل نگردید مگر آنکه من نزد و  سوره بقرهو  »است تر تلخو  تر قیامت سختو 
 )صحیح البخاری(ت بودم. حضر

اسباب نزول آیات و  نأدر بسیاری از ش ،سپس چون به خاندان نبوت انتقال یافت
ترین  به مھبط وحی نامیده شد. او نزدیکاش  طوریکه حتی حجرهه حضور داشت ب

ه که حضرت در حجره او ب گردید در حالی می وحی نازلو  بود ج رسول خداه کس ب
را در موقع نزول وحی  ج ل است که احوال مبارک رسول خداھمین دلیه ب .برد می سر

از جبین و  گردید می او را که در روزی بسیار سرد وحی بر او نازل دیدم«کند:  می بیان
 ).صحیح البخاری( »مبارکش عرق سرازیر بود

 مراد خداوند را جویاو  پرسید می چه بسیار که از رسول خدا معانی آیات را
روبروی قرآن را از زبان مبارک و  ن او فضیلت شرف دریافت فوریبدینسا .گردید می

را از حضرت یکجا برای خود گردآورده  مفاھیم آنو  دریافت معانیو  ج رسول خدا
 بود. 

ِينَ ٱوَ ﴿درباره این آیه پرسیدم:  ج گوید: از رسول خدا لعائشه ٓ  تُونَ يُؤۡ  �َّ ْ  َما  َءاتَوا
قُلُوُ�ُهمۡ  ترسان شان  دلھایو  دھند می دھند آنچه را که می آنانکه و« ].٦٠ن: المؤمنو[ ﴾وَِجلَةٌ  وَّ

 کنند؟  می دزدیو  نوشند می آیا آنان کسانی ھستند که خمر »است
 نمازو  گیرند می نه ای دختر صدیق بلکه آنان کسانی ھستند که روزه«فرمود: 

ْوَ�ٰٓ ﴿بیم دارند که از آنان پذیرفته نشود. و  گزارند می
ُ
 وَُهمۡ  تِ َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ ِ�  رُِعونَ �َُ�ٰ  �َِك أ

�ابن ماجه ( ].٦١المؤمنون: [ ﴾٦١ بُِقونَ َ�ٰ  لََها و  کنند می شتابھا  آنان در خوبی« )ترمذی 

 .»گیرند می برای انجام آن سبقت

ُل  مَ يَوۡ ﴿ درباره این آیه پرسیدم: ج از رسول خدا دیگوھمچنین و    ٱ ُ�َبدَّ
َ
 َ�ۡ�َ  ُض �ۡ�

 ٱ
َ
ٰ َ�ٰ لسَّ ٱوَ  ِض �ۡ� بدل و  که بدل گردد این زمین بغیر این زمین روزی« ].٤٨ابراهیم: [ ﴾ُت َ�

 .»ھا کرده شوند آسمان



 ١٤٥                 ل فصل چهارم: مناقب و فضایل أم المؤمنین عائشه

 

 روز کجا ھستند؟ پس مردم در آن
 ).صحیح مسلم( »برصراط«فرمود: 

گاھی  در کنار اینھا او ھر آنچه را یک مفسر قرآن بدان نیازمند است از جمله قوه آ
و  تبحر در ادبیات عرب جاھلی اعم از شعرو  عربی احاطه برطرق کالمو  از لغت عرب

به قصاحب  لحکم را برای خود جمع نموده بود. عائشه و  امثالو  خطابهو  نثر
و  با ھم تفصیل این جنبه ازو  علو بیان سرآمد بودو  نیروی عرضه کالمو  زبان

 کنیم.  می او را مرورھای  یژگی
و  ر آیات قرآن منسجم با اصول اسالمبسیار عالقمند بود که تفسی لام المومینن

در گفتگوی او با یکی از شاگردانش در بحث این حقیقت و  عقاید آن باشدو  کلیات
ترین  ی دیگر از او را با یکی از بزرگیواضح گردید در اینجا گفتگوآموزگار علماء 

در آوریم، که روش سیده  می کس به او یعنی عروه بن زبیر راترین  نزدیکو  شاگردان
 این موضوع روشن گردد. 

ٰٓ ﴿: مدرباره قول خداوند متعال پرسید لعروه گوید: از عائشه  َس  َٔ َتۡ� سۡ ٱ إَِذا َح�َّ
ْ َوَظنُّوٓ  لرُُّسُل ٱ �َُّهمۡ  ا

َ
ْ  قَدۡ  � ٓ  ُكِذبُوا و  تا که ناامید شدند پیامبران«. ]١١٠یوسف: [ ﴾نَانَۡ�ُ  َءُهمۡ َجا

 . »باری ما برایشان آمد اند کرده شدهگمان کردند قومشان که آنان بدروغ وعده 
بوا«شود یا  می خوانده» ُکِذبوا«لفظ آیا این   ؟  »ُکذِّ

 یح است. حص ١وا بُ ذِّ کُ  :عائشه گفت
پس مفھوم گمان در  اند را تکذیب کرده گفتم: آنان یقین داشتند که قومشان آنان

 اینجا چیست؟
 آری سوگند که آنان به این یقین داشتند.  :گفت
 ؟اند : پس گمان کردند که دروغگو شدهگفتم

                                           

رساند که عائشه قرائت به تخفیف را منکر بوده شاید ثبوت آن به او نرسیده بوده،  می این گفته -١
زه و کسانی که آن را به تخفیف حم –اعمش  –یحیی بن وثاب  –البته ائمه کوفه از جمله عاصم 

اند از آن جمله ابوجعفر قعقاع که ھمان قرائت  اند و بعضی از قراء حجاز با آنان موافق بوده خوانده
ابن مسعود و ابن عباس است و وجه قرائت به تشدید ھمان است که نسائی از ابن عباس روایت 

شان بر آنان  ن پنداشتند که ابنیاءکرده است که رسل از ایمان قوم خود ناامید شدند و قومشا
  اند. (در اینباره به فتح الباری مراجعه فرمائید). دروغ گفته
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 .اند نبرده به خداگفت: پناه بر خدا ھرگز پیامبران چنین گمانی 
 گفتم: پس مفھوم آیه چیست؟

انبیاء را تصدیق و  باشند که به پروردگارشان ایمان آورده می گفت: منظور پیروان انبیاء
خیر افتاده تا که انبیاء از قوم خود تأه بشان  پیروزیو  ، پس بالء بر آنان طوالنی شداند کرده

انبیاء گمان بردند که پیروانشان و  اند پرداختهشان  ناامید گردیده ھمان قومی که به تکذیب
 ).صحیح البخاری( .نمایند در این موقع نصرت خدا فرا رسیده است می را تکذیب آنان

ھماھنگی و  امانسجو  عالقمند بود تا اتفاق فیما بین آیات قرآن لنیز عائشه  و
 نمود. می وسیله بعضی آیات دیگر تفسیره طوریکه برخی آیات را به را نمودار سازد ب آن

�َّ  ُتمۡ ِخفۡ  �نۡ ﴿عروه از او درباره فرموده خداوند پرسید: 
َ
ْ ُ�قۡ  �  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱ ِ�  ِسُطوا

ْ ٱفَ  ٓ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َطاَب  َما نِ�ُحوا ٰ  َ�ٰ َمثۡ  ءِ لّنَِسا ٰ  َث َوثَُ� اگر بیم دارید که «. ]٣النساء: [ ﴾عَ َوُرَ�
کنید پس نکامح کنید برای خود از زنان آنچه شما را   نمی درباره دختران یتیم به عدل رفتار

 . »تا۴و  تا۳و  تا۲خوش آید 
 سره منظور دختر یتیمی است که در کفالت ولی خود بزاده ام! فرمود: خواھرم 

 جمال او شیفته نکاح با اوو  خاطر ماله او ب در مال با او شرکت دارد پس ولیو  برد می
مثل بقیه زنان حقوق او را و  کند نمی عدالت رفتاره باش  گردد در حالیکه در مھریه می

کند پس خداوند اولیاء را منع فرموده که با اینگونه دختران یتیم ازدواج  نمی مراعات
یشان را بر اساس عرف ھا مھریهو  عدالت رفتار نماینده بشان  کنند مگر آنکه درباره

متداول بپردازند و امر گردیدند که با زنان دیگر نیز ازدواج نمایند پس از این باز ھم 
کردند که خداوند این آیه را  می مردم از رسول خدا درباره اینگونه دختران یتیم پرسش

ٓ ٱ ِ�  ُتونََك َتفۡ َو�َسۡ ﴿مود: رنازل ف ُ ٱ قُلِ  ءِ� لنَِّسا  ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  َوَما �ِيِهنَّ  تِيُ�مۡ ُ�فۡ  �َّ
ٓ ٱ َ� يََ�ٰ  ِ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ٰ ٱ ءِ لنَِّسا ن َ�ُبونَ َوتَرۡ  لَُهنَّ  ُكتَِب  َما تُوَ�ُهنَّ تُؤۡ  َ�  ِ� �َّ

َ
 ﴾...تَنِكُحوُهنَّ  أ

 دھد می کنند از تو درباره زنان بگو خدا درباره آنان شما را فتوا می طلب فتوا و« ].١٢٧النساء: [
دھید به آنان آنچه که  نمی شود بر شما از کتاب در حق زنان یتیمه که می خوانده آنچهو 

 . »کنید که با آنان ازدواج کنید می رغبتو  برایشان فرض گردیده

 ﴾بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  َوَما﴿آنچه که خداوند فرموده است  :گوید لعائشه
�َّ  ُتمۡ ِخفۡ  �نۡ ﴿مراد این آیه است:  »شود بر شما در قرآن می آنچه که تالوتو «

َ
ْ ُ�قۡ  �  ِسُطوا
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ْ ٱفَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱ ِ�  ٓ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َطاَب  َما نِ�ُحوا اگر بیم دارید که درباره  و« ].٣النساء: [ ﴾ءِ لّنَِسا

مراد از آیه و  »دختران یتیم به عدل رفتار کنید پس آنچه شما را از زنان خوش نکاح کنید
 دیگر:

ن ُبونَ �َ َوتَرۡ ﴿
َ
 . »کنید که با آنان ازدواج کنید می رغبتو « ].١٢٧[النساء:  ﴾تَنِكُحوُهنَّ  أ

از و  برد می سره میل کردن یکی از شما به دختر یتیمی است که در کفالت او ب
بنابراین افراد منع گردیدند از اینکه با دختران یتیم فقط  .جمال نادار استو  لحاظ مال

 .ازدواج کنند مگر آنکه در این مورد عدالت را مراعات نمایندن شا جمالو  خاطر ماله ب
 صحیح البخاری).و  صحیح مسلم(

ترین روش فھم قرآن را برای آیندگان خود  نزدیکو  بدینسان سیده عائشه بھترین
 ترسیم نمود.

 بانوی محدث
طور مطلق این صفت (یعنی روایت حدیث) از بارزترین صفات علمی برای سیده ه ب
روایت حدیث و  در حفظو  آید می شماره است او از بزرگان حفظ حدیث ب له عائش

کسی  شابن عباس و  انس بن مالکو  ابن عمرو  غیر از ابوھریرهو  مقام پنجم را دارد
از آنان در این  لولی امتیاز سیده عائشه ،در این بخش از او سبقت نگرفته است

ور مستقیم از رسول خدا ده به طعظم احادیثی را که روایت نمواست که قمست ا
ام و  اند اما غیر او از صحابه بعضی از بعضی دیگر نیز حدیث روایت کردهو  دریافت کرده

بدینسان او  .المومنین عائشه بسیار کم است که حدیثی را از غیر پیامبر نقل کرده باشد
یت کرده شود که بیش از سایر صحابه از رسول خدا حدیث روا می حق صحابی شمردهه ب

  است.
در حالیکه  اند روی ھمین اساس است که او احادیثی را آورده که دیگران ذکر نکرده

کدام ا ھم مشترک ھستند. در مسندھای ھرسایر صحابه در روایات بسیاری از احادیث ب
بینی که احادیث مشترک وجود دارد در صورتیکه در مسند عائشه چنین  می از صحابه

ندارد مگر آنکه از او روایت کرده  د وجودیمسان راو در سایاحادیث و  چیزی نیست
 باشند. 

بخشد که  می این امتیاز ام المومین به او فضیلت خاصی را در نشر احادیث نبوی
بخصوص سنت عملی حضرت در خانه از و  بود بخش عظیمی از سنت نبوی  نمی اگر او
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د عائشه بیشتر بر سنت عملی گردید زیرا که مسن  نمی کسی از آن مطلعو  رفت می بین
احادیثی را که سیده در آن عمل حضرت  تقریباً و  استوار است ج حضرت رسول کریم

 باشد.  می را توضیح داده بر روایات قولی او غالب
بدینسان حجره شریفه اولین مدرسه حدیث نبوی بوده است که طالب علم از 

تا ضمن تشرف به زیارت  اند دهآور می مغارب زمین برای تعلیم بدانجا رویو  مشارق
به آثار مبارک تبرک و  مند گردند. جوار حضرت بھره از ج روضه مطھر رسول خدا

انسان به ترین  سنتی که از زبان نزدیک .به دریافت سنت مبارک مفتخر گردندو  جویند
مالقات بوده و  گردد. کسیکه بیش از دیگران به حضرت در تماس می رسول کریم بیان

 است. 
را دریغ نکرد  اما سیده عائشه در رساندن سنت نبوی از ھیچکس از اھل علم آن

و  چه غیر عرب چه بزرگو  چه عربو  چه بردهو  را به ھمه جویندگان چه آزاد بلکه آن
آزاد و  چه بسیارند بردگانو  چه زن بر ھمگان تقدیم نمودو  چه کوچک چه مرد

 او را دارند. کودکان که افتخار شاگردی و  زنانو  شدگان
 ھمین دلیل است که عده راویان حدیث از او بسیار است که ذھبی در نبالء آنانه ب

 براستی اگر کسی کتب حدیث را بررسی کندو  نفر ذکر کرده است ۱۰۰را حدود 
 تواند بر این ھم بیفزاید چنانکه استاد افغانی گوید: تعداد راویان به چندین برابر این می
سنت رسول کریم اشتغال و  روایت سیرهه سال ب ۵۰اینکه او حدود ه برسد با توجه  می

شود در  می طوریکه مشاھدهه ب ،درس  نمی نظره داشته عده راویان حدیث از او بسیار ب
در مکتب عائشه حدیث بیاموزند  اند توانستهاش  نبیرهو  پسرشو  مواردی یک شخص

 بشرح ذیل است:شان  مشھورترینبسیارند اما  اند آنانکه از او حدیث روایت کرده
عمربن خطاب، عبدالله بن عمر، ابوھریره، ابوموسی اشعری، عبدالله  :از صحابه -١

 دیگران. و   عبدالله بن زبیرو  بن عباس
 پسر برادرش. قاسم بن محمدو  از خاندانش: عروه بن زبیر پسر خواھرش -٢
و  یشبزربن ح و شعبیو  عکرمهو  مجاھد،و  از بزرگان تابعین: علقمه بن قیس -٣

 محمدو  طاووسو  اسود بن یزیدو  مسیب سعید بنو  عبیدبن عمیرو  مسروق
سلیمان و  عطاء بن ابی رباحو  عبدالرحمن بن الحارث بن ھشامو  بن سیرین

ابوبرده بن ابی و  ابن ابی ملکیهو  ی بن یعمرییحو  علی بن الحسینو  ساریبن 
 .دیگران و مطرف بن الشخیرو  ابوالزبیر مکیو  موسی
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 .فروخو  ابویونسو  ذکوانو  اش: ابوعمرو ی آزاد شدهھا از برده -٤
جره بنت و  از زنان: عمره دختر عبدالرحمن، معاذه العدویه، عائشه بنت طلحه -٥

صفیه و  خیره مادر حسن بصریو  حفصه دختر برادرش عبدالرحمنو  دجاجه
 . ١دیگرانو  دختر شیبه

روایت به معنی و  دانست می ث را واجبحفظ الفاظ حدی لام المومنین عائشه 
 یکی از حفاظ صحابه چه بسا که یکی از شاگردانش را، نزدو  شمرد  نمی حدیث را جایز

 باز پس از مدتی طوالنی این پرسش را تکرارو  فرستاد تا از او حدیثی را بپرسد می
 وت برسد. صحت روایتش به ثبو  نمود تا که ضبط الفاظ حدیث مورد تائید قرار گیرد می

من خبر رسیده که ه ب !از آن جمله است: که به شاگردش عروه گفت: پسر خواھرم
از او حدیث بپرس زیرا که او از رسول و  آید برو می عبدالله بن عمرو امسال برای حج
 خدا دانش فراوان اخذ کرده است. 

سول خدا از او پیرامون آنچه از رو  عروه گوید: با عبدالله بن عمرو مالقات کردم
 ج شنیده سوال نمودم از جمله آنچه که او بیاد داشت این حدیث بود که رسول خدا

 کند می گیرد ولی علماء را قبض نمی خداوند دانش را از میان مردم بر«فرموده است. 
 نادان باقی یساؤسپس برای مردم ر ،شود می علم ھمراھشان از میان برداشتهو 

 خود نیز گمراهو  کنند می دھند پس مردم را گمراه می اکه آنان بدون علم فتوماند  می
 ».شوند می

گفت: آیا او و  عروه گوید: چون این حدیث را به عائشه باز گفتم برایش گران آمد
 را از رسول خدا شنیده است؟ گفت که آن

از او و  عروه گوید: چون سال آینده آمد گفت ابن عمرو آمده است با او مالقات کن
 ه در باب علم گفته بود دوباره بپرس. حدیثی را ک

حدیث را از او پرسیدم دیدم و  عروه گوید: دوباره با عبدالله بن عمرو مالقات کردم
 را باز گفت: ھمانطوریکه دربار اول متن حدیث را گفته بود دوباره آن

 راست که او حتماً عروه گوید: خبر را به عائشه باز گفتم. او گفت: گمان دارم 
 ).صحیح مسلم(. ٢از آن کم نکرده استو  بینم بر آن نیفزوده می زیرا که گوید می

                                           

 ھای النبالء واالجابه و تعلیقات آن مراجعه فرمائید.  در این مورد به کتاب -١

ی امام نووی گوید: معنی این گفتار عائشه این نیست که او عبدالله بن عمرو را متھم به دروغ گوی -٢
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دانستند  می سنت از صحابه کوشش سیده عائشه را بر ضبط الفاظ حدیث انظافح
خواندند  می احادیث خود را بر اوو  آمدند می روی ھمین اساس بعضی از آنان به نزدش

 . حفظ خود را مورد تائید قرار دھندو  تا قوت ضبط
به مکانی در نزدیک حجره  ،که بیش از ھمه صحابه حافظ حدیث بود سابوھریره

ای  .بشنو !گفت: ای صاحب حجره میو  خواند می حدیثو  نشست می سیده عائشه
 ).صحیح مسلم(بشنو.  !صاحب حجره

تقویت حدیث بوده که سیده عائشه با اقرار  ،مقصودش چنانکه امام نووی گفته است
 ).شرح صحیح مسلم( در برابر آن احادیث او را مورد تائید قرار دھد. یا سکوتو  بدان

 نمودند. می عائشه صحبت کردند با می ھمچنانکه صحابه چون در امری اختالف
در صحیحین آمده است که به ابن عمر گفته شد که ابوھریره گوید: از رسول خدا 

 رایش یک قیراط مزدای را ھمراھی کند ب ھر کس جنازه«فرمود:  می کهام  شنیده
 ».باشد می

نزد عائشه را کسی ابن عمر گفت: ابوھریره بر ما زیاده روی کرده است سپس 
 دیق کرد. صفرستاد تا از او سوال کند پس ام المومنین ابوھریره را ت

 ة).االجاب(فراوان افراط کردیم. ھای  ابن عمر گفت: ما درباره قیراط
ه خروج زن حایض از مکه بدون انجام طواف ابن عباس دربارو  بن ثابت چون زید

وداع در صورتیکه قبل از حیض طواف افاضه را بجای آورده باشد، اختالف کردند ابن 
زید گفت: نبایستی از مکه خارج گردد و  تواند از مکه خارج گردد می عباس گفت: زن

 پرسید.  دمور از او در اینو  خانه عائشه رفته برای حل اختالف زید ب
 تواند خارج گردد پس زید در حالی از خانه خارج گردید که می شه گفت:عائ

 ة).االجاب(بود. نگفت: سخن حق جز ھمان کالمی که گفتی چیز دیگری  می
ام المومنین به زید گفت: که ام المومنین صفیه در شب خروج از مکه عادت شد 

 ای؟ آیا طواف روز عید را انجام داده به او فرمود: ج که رسول خدا
 گفت: آری.

 .پس فرمود: بیرون شو

                                                                                                       
کرده است، بلکه بیم آن داشته که سخن بر او مشتبه شده باشد. در این مورد به شرح صحیح 

 مسلم از امام نووی مراجعه فرمائید. 
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مرجع صحابه در حدیث  لکند که ام المومنین عائشه می تمام اینھا بر ما ثابت
ما یاران رسول خدا ھیچ حدیثی  گفتیم که ابوموسی اشعری گفت: بر قبالَ  .بوده است

 یافتیم.  می لرا نزد عائشه شد مگر آنکه دانش آن نمی مشکل

 بانوی فقیه
 آمد می شماره از مجھتدین نامدار آن بو  از بزرگان صحابه لعائشه  ام المومنین

او و  پرسیدند می صحابه بسیاری از مسایل را از او در قبل مرور کردیم که بزرگانو 
حتی قاسم بن محمد آورده است که عائشه در خالفت ابوبکر  .داد می بدانان فتوا

د صدور فتوا مستقل بود. در مور شعثمان ذی النورین و  عمر فاروقو  صدیق
 ).۲/۳۷۵الطبقات (

کرد بلکه در   نمی بسنده ج فقط به بیان احوال رسول خدا لام المومنین 
 اجتھاد ،شد نمی سنت بدان یافتو  استنباط احکام وقایع نو که حکم صریحی در قرآن

و  رسول خداھای  : کسی را داناتر به سنتدنمود. ابوسلمه بن عبدالرحمن گوی می
فرایض و  نزول آیاتن شأ  داناتر بهو  شد می ی در صورتیکه بدان نیازی پیداأدر ر تر هفقی

 ).۲/۳۷۵الطبقات (از عائشه نیافتم. 
کردند که بر  می لی کفایتئدر مورد اجتھاد فقط به مسا شروشن است که صحابه 

درباره  از اینکهو  یافتند  نمی سنتو  حکمی در باب آن در کتابو  گردید می آنان عرضه
سیده عائشه نیز چنین بود و  به اجتھاد بپردازند کراھت داشتند همسایلی که واقع نشد

را مورد  آنو  سنت مراجعهو  شد به کتاب می پس چون حکم یکی از قضایا از او پرسیده
سنت و  استنباط حکم از کتابو  یافت با اجتھاد  نمی اگر در آنجاو  داد می بحث قرار

 نمود.  می اقدام
گیرد  می منظور عبادت انجامه داری از ازدواج را که ببنگر که چگونه منع خود

گفت: قصد دارم خلوت گزینم و  استنباط کرده است: چون سعد بن ھشام به نزد او آمد

رۡ  َولََقدۡ ﴿کار را مکن مگر نشنیده ای که خداوند فرموده است:  این
َ
 ّمِن رُُسٗ�  َناَسلۡ أ

َ  َناوََجَعلۡ  لَِك َ�بۡ  زۡ  ُهمۡ ل
َ
و  ھمانا فرستادیم رسوالنی را پیش از تو و«]. ٣٨الرعد: [ ﴾َوذُّرِ�َّةٗ  اجٗ َ�ٰ أ

 (نسائی).. »فرزندانی قرار دادیم بنابراین گوشه گیری مکنو  برایشان ھمسران
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سازد: ابن  می (صیغه) را با استفاده از دلیل ثابت ١بیندیش که چگونه حرمت متعه و
آنان و  گفت: بین من می شد می ئشه درباره صیغه سوالابی ملکیه گوید: چون از عا

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  می اب خدا است کهتک ٰٓ  إِ�َّ  ٥ فُِظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
 أ

يۡ  َملََكۡت  َما
َ
ٓ  تََ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  ٦ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ  ُنُهمۡ َ�ٰ � ٰ  ءَ َوَرا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�

ُ
 َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

کنند  می را خود نگھداریھای  رستگار گردیدند مومنانی که آنان فرج« ].٧-٥المؤمنون: [ ﴾٧
است که در این دو حالت آنان شان  آنان مالکھای  مگر بر ھمسران خود یا زنانی که دست

  .»ھر کس غیر این دو را بجوید آن گروه تجاوز کارانندو  مالمت نیستند
یا ام المومنین من  :مله استنباط فقھی او نیز قصه زنی است که به او گفتاز ج

سپس دوباره او را به و  درھم فروختم ۸۰۰کنیزی داشتم او را به زید بن ارقم به مبلغ 
 نوشتم. درھم بر او  ۸۰۰و  درھم را نقد کرده ۶۰۰و  درھم باز خریدم ۶۰۰مبلغ 

ھمانا زید جھاد خود با رسول  اید کردهای  هزید بن ارقم بد معاملو  عائشه گفت: شما
 البته زید توبه کرد).  (و خدا را با این کارش باطل کرده است مگر آنکه توبه کند

 زیادتی را بر او باز گردانم نظر شما چیست؟و  زن گفت: اگر اصل پولم را بگیرم

ٓ  َ�َمن﴿عائشه گفت:  ّ�ِهِ  ّمِن ِعَظةٞ َموۡ  ۥَءهُ َجا پس ھر کس را « ].٢٧٥البقرة: [ ٢ ﴾نَتَ�ٰ ٱفَ  ۦرَّ

  ة).االجاب(. »خود را بازداشت او راست آنچه که گذشته استو  پندی از جانب پروردگارش آمد
و  منحصر به خود او است که جمھور صحابه لفقھی سیده عائشه یبرخی از آرا

شرح زیر ه ب این مواردترین  که مھم اند مخالف بوده ھا آن آیندگان پس از آنان با او در مورد
  است:
مشھور است که نماز نفل پس از نماز عصر مکروه است ولی سیده عائشه با این  -۱

دو رکعت نفل پس از  ج گفت: رسول خدا میو  دانست می را جایز آنو  نظر مخالف بود
 ).صحیح مسلم(کرد.  نمی نماز عصر را ترک

                                           

شود که مردی زنی را در مقابل مقدار مال مشخص برای مدت  می متعه به عقد نکاح موقت گفته -١
یابد. نگا: (نکاح  می آن نکاح پایان کند که با پایان یافتن آن مدت، بدون طالق می معینی نکاح

 المتعة حرام فی االسالم) اثر محمد الحامد رحمه الله.  
 اش دست کشید و توبه نمود.   طبق روایت مسند احمد، زید از این معامله -٢
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ر روایت مسلم داللت دارد به این امو  ی خود رجوع کرده باشدأشاید بعد از این از ر
رکعت نفل پس از نماز عصر  ۲درباره و  نزد او فرستادند ی راکسکه برخی از صحابه 

 او گفت: از ام سلمه سوال کنید. و  پرسیدند
ھای  که نماز نفل پس از نماز عصر از ویژگی اند بعضی از فقھاء بر این قول رفته
 رسول خدا بوده است. (الحلی الکبیر)

 رکعت ۱۱نماز شب را ھمراه با وتر ھای  ام ماه رمضان او تعداد رکعتدر قی -۲
و  نماز رسول خدا در رمضان :دانست چون ابوسلمه بن عبدالرحمن از او پرسید که می

  .کرد نمی رکعت نماز شب بیشتر ادا ۱۱غیر آن از 
 رکعت دیگر ۴سپس  ،طوالنی بودن آن مپرسو  خواند که از خوبی می رکعت ۴ابتدا 

خواند گفتم یا  می رکعت ۳در آخر و  طوالنی بودن آن مپرسو  خواند که از خوبی می
 قلبمو  خوابند می چشمانم !یا عائشه« خوابید؟ فرمود: می رسول الله آیا قبل از وتر

 ).مسلمو  صحیح البخاری( ».خوابد  نمی
م حضرت عمر مردو  کردند می رکعت ادا ۲۰نماز شب در رمضان را  شولی صحابه 

بزرگان صحابه با اینکه زیاد بودند بر حضرت عمر ایراد و  را بر یک امام جمع نمود
نگرفتند حدیث عائشه دلیل بر منع افزودن در نماز نیست زیرا که فعل رسول خدا بر 

 . ١نفی بیشتر آن داللت ندارد این تعداد بر
و  دانست می امنین روزه گرفتن ایام تشریق را روؤبا ھم مرور کردیم که ام الم -۳

گرفت ولی جمھور صحابه در این مورد با او مخالف بودند به بحث  می هرا روز خود آن
 عبادت او مراجعه فرمائید. 

و  گردد می این بود که در شیرخوارگی حرمت ثابت لمنین عائشهؤنظر ام الم -۴
ن تابعیو  که جمھور صحابه مورد میزان سن شیر خواره مطرح نیست در حالی در این

 داند.  می سال ۵/۲را در  شود مگر امام ابوحنیفه که آن می نظرشان این

ٰ لۡ ٱوَ ﴿کنند:  می جمھور به این آیه استدالل �َ ٰ وۡ  نَ ِضعۡ يُرۡ  ُت لَِ�
َ
�  لَۡ�ِ َحوۡ  َدُهنَّ َ�ٰ أ  ﴾َ�ِملَۡ�ِ

 . »مادران فرزندان خود را دو سال کامل شیر دھند و« ].٢٣٣البقرة: [

                                           

ھای تطبیقی در حدیث نبوی) از دکتر نورالدین  توانید در کتاب (بررسی تفصیل این بحث را می -١
 فرمائید.  العتر مطالعه



 أم المؤمنین عائشه بانوی دانشمند اسالم     ١٥٤

 

 جکه رسول خدا  :م المومنین آنرا روایت کرده استبه این حدیث که خود ا و
 .»کودکی –شود مگر از گرسنگی  نمی شیرخوارگی ثابت« فرمود:

کند که در خانواده  می استدالل به قصه سالم مولی ابی حذیفه لاما سیده عائشه
گفت: و  آمد ج خدمت رسول خداه روزی ھمسر ابوحذیفه ب ،کرد می ابوحذیفه زندگی

و  ھمانند مردان عاقل گردیده استو  در حد مردانگی رسیده استو  دهسالم بزرگ ش
بابت چیزی  من گمان دارم که در دل ابوحذیفه از اینو  شود می او بر خانواده ما وارد

 است. 
آنچه در دل و  شوی می سالم را شیرده بر او محرم«به او فرمود:  ج رسول خدا

 . »شود می ابوحذیفه است دور
صحیح (او را شیر دادم پس آنچه در دل ابوحذیفه بود دور گردید. و  مگوید: بازگشت

 ).مسلمو  البخاری
 دانند.  می جمھور حدیث سیده عائشه را مخصوص ھمسر ابوحذیفه

سایر ازواج مطھرات روایت آورده که آنان در این مورد با عائشه و  مسلم از ام سلمه
 )مسند السیده عائشه(. اند مخالف بوده
طوریکه ه درایت جمع نمود بو  بین علم روایت لام المومنین عائشه بدینسان

و  ی بوده استأصورت عام صاحب بھترین ره بو  ین مردمتر عطاء گوید: عائشه فقیه
سر آمد بود. و  گفته است: که او در عصر خود در سه علم یگانه /ابوعمر بن عبدالبر 

 )ةعلم شعر (االجابو  علم طب ،علم فقه

  لیده ام المومنین عائشهس ١از فقه
 .۱/۱۰۲دانست.  می ی را که گربه از آن خورده پاکلمومنین عائشه غذایام ا -١

 ۱/۱۲۷دانست.  می خبیث را مستحبو  وضو گرفتن پس از گفتار زشت -٢

 ۱/۱۳۵دانست.  می لمس کردن زن را موجب نقض وضوو  وسیدنب -٣

زن غسل را و  ردچه انزال صورت نگرفته باشد، برای مبا القای ختانین، اگر -٤

 ۱/۲۵۴دانست.  می واجب

                                           

 هیھر نظر انیکه در پا دهینقل گرد یامام عبدالرزق صنعان فیاز کتاب المصنف تأل یفقھ یآرا نیا -١
 .است دهیشماره جلد و صفحه کتاب مذکور ذکر گرد
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نماز بگذارد. و  را بشوید شود اگر خونی دید آن  نمی گفت زن حامله حیض می -٥
 شاید مقصودش فقط شستن خون بوده نه غسل. ،   ۱/۳۱۷

 یاده احتالم را بو  اگر شخص خواب پس از بیداری بر لباس خود رطوبت دید -٦
 ۱/۲۵۴آورد بر او غسل الزم است.   نمی

ه کرد مگر کسی را که ب می عمومی منعھای  زنان را از وارد شدن به حمام -٧
 برود.   ـ ویژه درمانیـ علت بیماری خاصی ناچار است به حمام عمومی 

 ۱/۳۰۲گذاشت.  می دیدن عالئم زردی را برای زن به حساب عادتش -٨
جا ه زن مستحاضه در ایام حیض از نماز خود داری کند. سپس یک غسل ب -٩

 ۱/۳۰۴نماز بخواند. و  برای ھر نماز یک وضو انجام دھد و آورده
مالیدن آن برای نماز خواندن عبیبی و  اثر خون حیض بر جامه پس از شستن -١٠

 ۱/۳۱۹ندارد. 
در نش که در حال حیض است بھره مند گردد. البته زاند از تو می شوھر -١١

 ۱/۳۲۳زار داشته باشد. صورتی که ھمسرش ا
 ۱/۳۴۰زده است قرائت قرآن روا است.  که بر پھلو تکیه برای کسی -١٢
 ۱/۳۶۶رسد پاک است.  می که عرق شخص جنب به آنای  جامه -١٣
 ۱/۵۶۲شب گذرانی بعد از آن مکروه است. و  خواب قبل از نماز عشاء -١٤

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿نمازگزاران نمازش را با  -١٥  ۲/۸۹آغاز کند.  ﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
 ۲/۲۷۳بگذارد منع شده است. اش  خاصرهکه دستش را بر  نمازگزارا از این -١٦
 ۲/۳۹۴کرد.  می خود به غالمش ذکوان اقتداو  تواند امام نماز باشد می برده -١٧
 ۲/۴۲۰خواند.  می در حال نماز از روی مصحف -١٨
 ۲/۴۵۱کرد.  می در نماز در اثناء قرائت قرآن دعا -١٩
را  آن خود در سفرو  داشت نمی که در سفر نماز را کامل ادا کند با کی از این -٢٠

 ۳/۵۶۱داد.  می انجام
 ۲/۵۷۰گرفت.  می در سفر روزه -٢١
  ۳/۶۰دانست.  می رکعت سنت صبح را مستحب ۲تخفیف   -٢٢
 را ترک برخی اوقات آن ج گفت: رسول خدا میو  وردآ می نماز ضحی را بجا -٢٣

گیری بر مردم را  او آسانو  کرد که مبادا این سنت بر مردم فرض گردد می
 ۳/۷۸داشت.  می دوست
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به امام  ،داشت یباز مسجد درو  که چسبیده به مسجد بوداش  حجرهاز  -٢٤
 ۳/۸۲کرد.  می مسجد اقتدا

زنان ه خواست ب می خود اگرو  دانست می ی جماعت زنان را روابرپایو  اذان -٢٥
 ۳/۱۲۶داد.  می امامت

گفت چادر برای آن است  میو  دانست نمی نماز زن بالغه را بدون چادر روا -٢٦
 ۳/۱۳۳وشاند. پوست را بپو  که مو

 ۳/۲۰۰دانست.  نمی غسل روز جمعه را واجب -٢٧
گفت سجده تالوت حقی است برای  و می دانست نمی سجده تالوت را واجب -٢٨

ھیچ مسلمانی نیست  ،آورید می را بجا کنید یا نفلی است که آن می خدا که ادا
برد یا گناھی از  می که برای خدا سجده کند مگر آنکه خدا او را یک درجه باال

 ۳/۳۴۷فرماید.  می یا ھر دوی این را به او عنایتو  کند می او کم
دانست که میت از محل وفاتش برای دفن به جای دیگری انتقال  می مکروه -٢٩

 ۳/۵۱۷یابد. 
 ۳/۵۲۶دانست.  می اداء نماز جنازه در مسجد را روا -٣٠
 ۴/۶۶کرد.  نمی را منع تجارت به آنو  دانست می زکات اموال یتیمان را الزم -٣١
شاید منظورش در صورت ناتوانی  ۴/۱۰۳گفت: زکات ندارد.  می باره قرضدر -٣٢

 صاحب آن از تحصیل آن بوده است. 
البته به  ،خاطر بوسه زدن ھمسرش افطار نکنده دار ب معتقد بود که روزه -٣٣

 ۴/۱۸۳شرطی که چیزی از آب دھانش را فرو نبرد. 
 ۴/۱۱۰نست. دا می روا استفاده از ھمسرش را بجز جماع برای روزه دار -٣٤
 ھر کسو  خواھد روزه دارد می گفت: ھر کس می درباره روزه عاشورا -٣٥

 ۴/۲۸۹را ترک کند.  خواھد آن می
 ۴/۳۵۸معتکلف نباید به عیادت مریض بیرون شود.  -٣٦
 ۵/۲۳دانست.  می صدقه بر فقراء را بھتر از ارسال ھدیه به مسجد الحرام -٣٧
 .۵/۲۵داد.  می با حجاب انجامطواف را و  کرد  نمی صورتش را در حال احرام باز -٣٨
 رکعت نماز۲گردش  ۷سپس برای ھر و  داد می طواف را با تقارن انجام -٣٩

 .۵/۶۵خواند.  می
 ۵/۶۷گردید.   نمی در موقع طواف با مردان مخلوط -٤٠
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 ۶/۲۰۱نظر او این بود که عقد ازدواج توسط مردان انجام گردد.  -٤١
 ۶/۳۱۹کرد.  می که در قرآن آمده) به پاکی تفسیر(کلمه قرء را  -٤٢
ماه  ٤کرده و مدت ایالء او را که شوھرش  نظرش این بود که طالق بر زنی -٤٣

 ۶/۴۵۷شود.  نمی واقعاست،  سپری شده
اختیار دادن به او طالق و  گفت: که سپردن امر طالق به زن می چنین -٤٤

 ۱۱/۷شود.  نمی شمرده
�سکنی و  گفت: برای زن مطلقه نفقه می -٤٥ �در ایام عده   اطمه بر فو  رسد می 

 سکنی برای مطلقهو  حدیث او که روایت کرده بود نفقهو  دختر قیس
 ۷/۲۰گرفت.  می باشد، ایراد نمی

خارج اش  کرد که مبادا قبل از انقضای عده از خانه می زن مطلقه را منع -٤٦
 ۷/۲۶گردد. 

 ۷/۲۹داد  می برای زنی که شوھرش فوت کرده در مدت عده به او اجازه خروج -٤٧
 دانست.  می وهشرط را مکربا بیع  -٤٨
آن به  یکرد که کاالی فروخته شده را قبل از دریافت بھا می فروشنده را منع -٤٩

 ۸/۱۸۴تر از قیمت آن خریداری کند.  کم

 نسب شناسیو  به طب لآگاھی عائشه
کند: که دانش  می این شھادت عالمی جلیل مثل ابن عبدالبر است که برای ما بیان

سیعی بر سایر علوم مثل و بلکه او اطالع ،ر نبودسیده عائشه فقط به علوم دینی منحص
ام المومنین به  ۀطوریکه عروه بن زبیر از احاطه شعر داشت بو  نسب شناسیو  طب

که درباره  گوید: یا ام المومنین وقتی می به اوو  حیرت مانده بودو  این علوم در شگفت
گویم چرا چنین  می ،بینم می مردم یِن تر شما را فقیه ،کنم می اندیشم تعجب می شما

گاه به علم طب ۀنباشد که پدرش عالم بینم در  می قریش بود؟ ولی از اینکه شما را آ
 گویم از کجا؟  میو  مانم می تعجب

خود اعتماد ه دھد پاسخی در خور آموزگاری که ب می به او پاسخ لسیده عائشه
و  افزون گردید ھمانا رسول خدا بیماریش -تصغیر عروه -گوید: ای عریه  میو  دارد

 من یاد گرفتم. و  کردند می عجم برایش داروھا را تعریفو  پزشکان عرب
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نمایندگان و  در آخر عمرش بیمار بود ج ھمانا رسول خداـ تصغیر عروة ـ ای عریه 
من ھم در پی و  کردند می برایش از درمان تعریفو  آمدند می دیدارشه سو بعرب از ھر

گاھی پیدا کردم. معالجه حضرت بودم از ھمانج   )النبالء(ا به طب آ
 درمانی برایم توضیح داده ،در روایتی دیگر گفت: من پرستار رسول خدا بودم

شنیدم که بعضی بر بعضی دیگر  می منو  گردید می برای مریض چیزی بیانو  شد می
  )النبالء(کردم.  می را حفظ من ھم آنو  کنند می کیفیت معالجه را بیان

لت دارد که سیده بر اساس آموزش طبیب و راھنمای به علم طب این گفته دال
گاھی او از طب ھمان ذکاوت  نیروی توجه او بوده است. و  دست نیافت بلکه اساس آ

که از او درباره این علم بپرسند بسیار کم بود بلکه مردم از او درباره  البته افرادی
ه دانستند. ب  نمی مورد در این کردند زیرا که حاذق بودن او را می مسایل دینی سوال

به از میان رفتن این علم با  لخاطر ھمین بود که عروه پس از فوت ام المومنین
گفت: دانش عمومی او در حالی از  میو  خورد می شدت تأسفه وفات ام المومنین ب

  )النبالء(میان رفت که کسی از او نپرسید. 
گاه بود این  عائشه به علم کند که سیده می آنچه که داللت نسب شناسی بسیار آ

طبرانی در (تا معدبن عدنان درست است.  )اھل مکه(گفتار او است: نسب مردمان 
 ).اوسط

  لمشھورترین دانش آموزان مرد در نزد عائشه
با ھم و  بزرگان تابعین کسب دانش کردند له شاز مدرسه ام المومنین عائ

ائشه را داشتند مرورو نمودیم که شریف مالقات با عرا که  بعضی از اسامی آنان
مقابل  درو  شدند می که به حجره شریفه داخل  آنان .اکثرشان از مشاھیر تابعین بودند

 سپردند تا او از ورای حجاب مرواریدھا می به آ موزگار بزرگ گوشو  ایستادند می حجاب
 ی سنت را بر آنان فرو ریزد. ھا گنجینهو 

نزدیکان ام المومنین بودند که سیده آنان را و  حارمبعضی از این دانش آموزان از م
را  وسیله تربیت او آنانه خداوند بو آموزش در کنار گرفته بودند، و  برای پرورش

این افراد از  .تابعین قرار دادو  پس از صحابهھای  ناقالن آن به نسلو  ھبانان اسالمنگ
توانستند  می حتیو  آمد داشتند و بیشتر رفتو  تر بودند دیگران به ام المومنین نزدیک

از او کسب علم  رو در روو  المومنین بنشینند در مقابل امو  وارد قسمت حجاب شوند
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مشکالت را و  دادند می چه بسا که در سوال کردن نیز جرئت بیشتری بخرجو  نمایند
 پرسیدند.  می تر از دیگران آسان
قاسم بن محمد پسر و  مومنینعروه پسران زبیر از خواھر ام الو  آنان عبدالله
ابوسلمه بن عبدالرحمن پسر و  بن حمزه بن عبدالله بن زبیر عبادو  عبدالله بن زبیر

 خواھر رضاعی او بودند. 
قاسم دو تن از شاگردان معروف او آشنا و  کافی است که خواننده محترم با عروه

 از او علم آموختند.  بیش از سایرینو  کسان عائشه بودندترین  گردد که این دو نزدیک

 عروه بن زبیر 
 .دانشمند مدینه ابو عبدالله قرشی اسدی مدنیو  عروه بن زبیر بن عوام امام

.ق اواخر ه ۲۳بود. در سال  بمادرش اسماء دختر ابوبکر صدیق )الحفاظةتذکر(
ساله بود که کوچک شمرده شد.  ۱۳روز جمل و  تولد یافت سحضرت عمرخالفت 

 .)تھذیب التھذیب(
ق یعنی سال ششم خالفت حضرت عثمان تولد یافته  .ه۲۹در سال  اند بعضی گفته

خطا و  ابن حجر با این قول مخالفت کردهو  تحقیق داردو  که این خبر جای بررسی
 ).تھذیب التھذیب(قول اول را ترجیح داده است. و  بودن آنرا بیان داشته

قبیصه بن  .گردید می واردبسیار بر او و  دانش آموخت لعروه از سیده عائشه
گاهو  ذوئیب گوید: عروه در ورود بر عائشه بر ما غالب بود مردم بود. ترین  عائشه آ

 ).التھذیب تھذیب(
گاه این مطلب را ابن سعد در  .تر بود عروه باز نسبت به حدیث عائشه از سایرین آ

د بود حدیث گفته است عروه مورد اعتماو  طبقه الثانیه من اھل المدینه بیان کرده
 ثابت و امانتدار بود. و  عالمو  کرد فقیه می فراوان روایت

 وید: چون عروه حدیثی رای آورده که او گروایت از ابن شھاب زھره ابن سعد ب
و  دیدم که حدیث عروه صحیح است می شنیدم می ةمررا از عُ  سپس آنو  گفت می

 ).۵/۱۸۱ :الطبقات(دیدم.  می پایان در حدیث بی کردم عروه را دریائی می چون دقت
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 .کسانیکه عروه از آنان حدیث روایت کرده بشرح ذیل است
 ،طالب علی بن ابی ،عائشهاش  خاله ،مادرش اسماء ،برادرش عبدالله ،پدرش زبیر

عبدالله عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر،  ،سعید بن زید، حکیم بن حزام، زیر بن ثابت
 ).التھذیب التھذیب(دیگران. و  رد، ابوایوب، ابوھریرهبن عمرو بن عاص، اسامه بن زی

 :اند کسانیکه از عروه حدیث روایت کرده
پسر و  عمر بن عبداللهاش  نوهو  یحی،و  فرزندانش عبدالله عثمان، ھشام، محمد

و  ابواالسود محمد بن عبدالرحمن یتیم عروهو  برادرش محمد بن جعفر بن زبیر
عمر و  ابن ابی ملیکهو  زھریو  ابوبردهو  بن عبدالرحمن ابوسلمهو  سلیمان بن بسار

 سایرین. (ھمان مرجع).و  بن عبدالعزیز
طوریکه طالب علم را با پرداخت پول ه عروه بر نشر سنت نبوی بسیار حریص بود ب

 .کرد می تشویق به اخذ آن
 فرزندانش را بر تعلیم آن تشویقو  کرد می ذھبی گوید: مردم را بر حدیث جمع

میان قوم کوچک را تعلیم گیرید که اگر امروز در علم :فرمود: فرزندانم میو  نمود یم
 .!!نان باشید چه زشت است بزرگ نادانھستید شاید فردا بزرگ آ

 مرا رھا نکنید که مبادا احادیث آن روزم بازو  گفت: فرزندانم از من پرسید می ھم و
 (صفة الصفوة). .گردد می

باید خود را در راه کسب دانش خوار کند تا به  می شجونظرش این بود که دان و
ظاھر کوچک عزتی طوالنی را ه گفت: چه بسا که سخنی ب میو  عزت طوالنی برسد

 ارمغان آورده است. ه برایم ب
ئشه عامن قبل از وفات  :گفت می و گرفت می ھمان مرجع عروه دانش عائشه را بر

م: اگر امروز عائشه بمیرد ھیچ حدیثی نیست گفت می با خودو  ام چھار یا پنج حج کرده
 ).تھذیب التھذیب( ام. را حفظ کرده در نزد او مگر آنکه آن

بخشش و  ھمچنانکه عروه بسیاری از شمایل عائشه را برگرفته بود در واقع سخاوت
 بخشنده بود چون ایام چیدن خرماو  که انسانی بزرگوار  طوریه ب ،او را نیز گرفته بود

خرما و داد که وارد شوند  می مردم اجازهه بو  کرد می بازای  دیوار باغش رخنهشد از  می
وی َد چه بسا که بسیاری از مردم بَ  .خواھند ببرند می با خود ھر چهو  صرف کنند

چون و  بردند می با خودو  خوردند می شدند خرما می به باغش وارد ،پیرامون او بودند

ٓ  َما َت قُلۡ  َجنََّتَك  َت َدَخلۡ  إِذۡ  َ�ٓ َولَوۡ ﴿کرد.  می وتشد این آیه را تال می وارد باغ خود  ءَ َشا
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ُ ٱ ِ  إِ�َّ  قُوَّةَ  َ�  �َّ ِ ٱب چرا چون بوستانت داخل گردیدی نگفتی ھر چه خدا « ].٣١[الکهف:  ﴾�َّ

 (حلیه االولیاء). .»به خداخواسته است قوتی نیست مگر 
قرآن  ۴/۱و مردی عابد بود ھر روز ا ،ھمچنین عروه از عبادت عائشه متاثر شده بود

و  جز یکشب این وظیفه را ترک نکردو  ایستاد می شب را به عبادتو  کرد می را تالوت
سپس از شب بعد وردش را ادامه داد. این حادثه و  آن شبی بود که پایش قطع گردید

ه با فرزندش محمد بن عروو  وقتی اتفاق افتاد که عروه بر ولید بن عبدالملک وارد شد
پای و  محمد به طویله وارد گردید حیوانی او را لگد زد که بر اثر آن وفات یافت ،او بود

به او گفت پایت را قطع کن  .آن شب وردش را ترک نکرد ولیدو  عروه نیز خوره افتاد
ت: پایت را قطع کن گفت خیر ولی بیماری ساق پایش را ھم مبتال کرد ولید به او گف

او پیرمردی و  گردد پس پاھایش را با اره قطع نمود می بودنه تمام جسمت ناوگر
از این سفر «گفت:  می در آن حالو  داشت نمی کھنسال بود در حالیکه کسی او را نگه

 گفت:  می ھمو  »ما را خستگی رسید
عضو برایم باقی  ۳و  یکی را گرفتهو  خدا یا اگر مرا چھار عضو عنایت فرمودی

نفر  ۳و  فرزند داشتم که یکی را گرفته ۴گویم. من  می ثناو  پس تو را حمدای  گذارده
ذات تو ای خدا ه گویم. سوگند ب می ثناو  پس تو را حمدای  را برایم باقی گذاشته آنان

اگر شخصی بیمار را مبتال کنی او را عافیت و  ای که اگر بگیری در واقع باقی گذاشته
 ة).الحلی(ای.  بخشیده

فرمود:  میو  کرد می نماز سفارش یاھل خود را به ادا عروه که خدا رحمتش کند
و  مراجعه کنداش  دنیا را به بیند باید به خانوادهھای  ییزیباو  ھا چون یکی از شما زینت

 َ� ﴿بر آن استوار باشد که خداوند متعال فرموده است. و  را به نماز دعوت کندد آنان
نَّ  زۡ  ۦٓ بِهِ  َناَمتَّعۡ  َما إَِ�ٰ  َك نَيۡ َ�يۡ  َ�ُمدَّ

َ
�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ َرةَ زَهۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  اجٗ َ�ٰ أ و « ].١٣١[طه:  ﴾َيا�ُّ

را از قسم آرایش  ھا مند ساختیم به آن جماعت مگشای دو چشمت را بسوی آنچه بھرهباز

 ة).الحلی(. »زندگانی دنیا
 در خارج مدینهای  با روزه وفات کرد. عروه برای خود خانهو  دار بود او ھمواره روزه

کند: علی بن حسین بن  می طور روایت علت آن را عبدالله بن حسن اینو  انتخاب کرد
 یپس از ادا ج طالب ھر شب با عروه بن زبیر در آخر مسجد رسول خدا علی بن ابی

از و  گفتیم می نشستم. شبی با ھم سخن می من نیز با آنانو  نشست می نماز عشاء
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وجود آوریم. ه م در این وضعیت ناگوار تغییری بتوانی  نمی ستم بنی امیه حرف زدیم که
پس عروه خطاب به  ،علی بن حسین از عواقب خشم خدا سخن گفتندو  سپس عروه

خدا خشم او را نسبت و  ستم کناره گیردو  علی گفت: ای علی ھر کس از اھل جور
ستمکار  بر آن قومو  اگر از آنان به اندازه یک میل فاصله داشته باشد -داند  می بدانان

 رود که از آنچه به ستمگران رسیده به سالمت بماند.  می عذاب خدا نازل گردد امید
 ).الطبقات(در محله عقیق در خارج مدینه سکونت گزید. و  سپس عروه بیرون شد

کرد که او  می آرزوو  عروه که خدا رحمتش کند از زمان کودکی شیفته دانش بود
 عامل نشر دانش باشد. 

عبدالله بن و  عبدالله بن زبیرو  عروه بن زبیرو  ل حجر مصعب بن زبیرروزی در مح
گفت: من آرزو  سعبدالله بن زبیر عمر جمع بودند گفتند ھر کس آرزویش را بگوید:

 مند گردند.  مردم از دانش من بھرهو  دارم که صاحب علم باشم
سکینه و  هبین عائشه دختر طلحو  مصعب گفت: من آرزو دارم که امیر عراق باشم

 دختر حسین جمع کنم. 
 عبدالله بن عمر گفت: اما من آرزوی مغفرت دارم. 

امید است که ابن عمر ھم مورد و  نوعی به آرزوی خود رسیدنده پس ھر کدامشان ب
 ة).الحلی(غفران خداوند واقع شده باشد. 

ھاء آن سال را سال فقو  روز جمعه دفن گردیدو  وفات یافت .. قه ۹۴عروه در سال 
ی او ھا زیرا که بسیاری از فقیھان در آن سال وفات کردند. الطبقات از گفته ،نامیدند

را نیز انجام  دھد بدان که امثال آن می است: وقتی که کسی را دیدی کار نیک انجام
را  دھد بدانکه ھمانند آن می اگر کسی را دیدی که کار زشت انجامو  دھد می داده و

عمل بد داللت بر و  ھد. زیرا که عمل خوب داللت بر خوبید میو  نیز انجام داده
 که یکی از شما چیزی را به پیشگاه خدا تقدیم گوید: وقتی می ھم اوو  زشتی دارد

تان نگردد. زیرا که  باشید چیزی باشد که موجب شرمندگیکنید، توجه داشته  می
که بایستی ھمه سزاوارترین ذاتی است و  بزرگواران استترین  خداوند متعال بزرگ

 ة الصفوة).صف(به پیشگاه او تعالی تقدیم گردد. ھا  خوبی
دانی که من با این پا  می چون ساق پایش بر اثر بیماری آسیب دید گفت: خدا یا تو

  ).ھمان مرجع( ام. یا بدکاری ھرگز گام برنداشتهو  بسوی حرام
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ادرانشان شباھت مو  که به پدرانین ی او است: مردم به جای اھا ھم از گفته و
عزت و  گفت: من عاشق شرف میو  شباھت دارند.شان  داشته باشند، بیشتر به زمانھای

کند که سخنت  می گفت: حکمت اقتضاء میو  باشم می ییھستم چنانکه عاشق زیبا
مردم تو را از ھمه بیشتر دوست بدارند حتی از و  ات گشوده باشد چھرهنیک باشد 

 ة)الحلی(کند.  می بخشش یاریو  را با بذل که آنان کسی

 قاسم بن محمد
 چنانکه گذشت پدرش کشته شد ،امام نمونه ابو عبدالرحمن تیمی مدنی فقیه مدینه

 ة).التذکر(از او کسب دانش نمود. و  عائشه تربیت گردیداش  خود در کنار عمهو 
 انسانیو  دانست می ابن سعد گوید: او در دانش مقامی واال داشت حدیث فراوان

 (الطبقات)پارسا بود. و  ارستهو
او ھمواره و  اھتمام ورزیدو  به امور لام المومنین عائشه ،پس از قتل پدرش

گفت: عائشه در شامگاه  و می یاد داشته برادرش را بو  عنایت سیده نسبت به خود
و  فرستاد می دسپس دست جمعی ما را به مسجو  کرد می عرفه سرھای ما را اصالح

 (الطبقات).ن ھمراه ما بود. فردا صبحگاھا
گویند: اش  که درباره او که خدا رحمتش کند از عائشه حدیث را به ارث برد بطوری

 عمره. (التھذیت).و  عروهو  قاسم ،نفر بودند۳مردم به احادیث عائشه ترین  عالم
و  فاطمه دختر قیسو  معاویهو  او عالوه بر ام المومنین عائشه از ابن عباس

که از او حدیث روایت  دیگران نیز حدیث روایت کرده است. کسانیو  عمر ابن
 یربیعه الرأو  ابن عونو  ابن المنکدرو  زھریو  پسرش عبدالرحمن :عبارتند از اند کرده

 (التذکرة).خلق. و  ایوب سختیانیو  حنظله بن ابی سفیانو  فلح بن حمیدأو 
 وجود آورد. ه روایت سنت اجتماع بو  او که خدا رحمتش کند بین فقه

گاهو  ابوالزناء گوید: من فقیھی داناتر از قاسم نیافتم  تر از او ندیدم.  کسی را در سنت آ
 ابن وھب از امام مالک روایت کرده است که فرمود: قاسم از فقھاء این امت بود. 

 ابن عیینه گوید: قاسم داناترین شخص زمان خود بود. 
 ةالتذکر(کرد که به قاسم اقتداد کنند.  می ابن سیرین به حجاج بیت الحرام توصیه

 ).تھذیبو 
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و  با ھم مرور کردیم که سیده عائشه عالقمند بود که حدیث با الفاظ آن حفظ
و  حروف آن حفظو  حدیث را با متن کاملو  روایت گردد قاسم نیز از او متأثر بود

 کرد.  می روایت
بھترین اھل زمانش بود از  امام بخاری درباره فرزندش عبدالرحمن گفته سات: او

 پدرش حدیث شنیده که پدرش نیز بھترین اھل زمانش بوده است. 
قاسم ترجیح دھیم.  دیدیم که بر نمی یحیی بن سعید گوید: ما کسی را در مدینه

 (التھذیب).
 ۲و  آمد می او در مسجد رسول خدا صاحب مجلس علمی ویژه بود که اول روز

پرسیدند او  می مردم از اوو  نشست می جلس خودخواند سپس در م می رکعت نماز
منبر است پس از او پسرش و  نشست که روبروی قبر می مقابل پنجره حضرت عمر

پس از آن دو مالک بن انس در و  نشستند می عبیدالله بن عمر در آنجاو  عبدالرحمن
 (الطبقات). .نشست می آنجا

دینار برایش  ۱۰۰۰عبید پارسا بود. عمر بن و  مردی عفیف، بزرگوار /قاسم
ھزار درھم که برای فرستاده شده بود از جایش جنب  ۱۰۰او نپذیرفت به و  فرستاد
از آن ھیچ چیزی استفاده نکرد بلکه ھمه را واگذاشت پسرش عبدالرحمن و  نخورد

ھای  از ارزشای  ید که ھیچ بھرهیگو می مردمانی را دید که درباره صدق پدرش سخن
 ).لطبقاتا(مادی برنگرفت. 

مھربان، و  جمله است: فقیه پارسا گوید: از آن می ابونعیم بدینسان درباره او سخن
غوامض احکام فائق و  نسبت آزادگی او بر مشکالتو  نوه گرامی صدیق، صاحب حسب

 ة).الحلی(اخالق نیکو بر ھمگان سبقت داشت.  درو  بود
 ی که از اویھا تمام پرسشی او که خدا رحمتش کند این بود که به یاز جمله پارسا

راستی اگر ه بو  دانم نمی راھا  فرمود پاسخ ھمه پرسش و می داد  نمی شد پاسخ می
به و  شخصی پس از معرفت حقوق خدا در صحنه زندگی نسبت به مسایلی نادان باشد

 داند.   نمی را نادانی خود اعتراف کند بھتر از آن است که زبان به چیزی باز کند که آن
دانم چون پرسش را  نمی گوید: کسی از قاسم در منی پرسشی کرد فرمود: ایوب

 اگر دانیم حتمًا   نمی سوگند پاسخ ھمه سواالت شما را به خداتکرار کردند فرمود: 
 ة).الحلی(را از شما پنھان داریم.  پوشیدیم و روا نبود که آن  نمی را دانستیم آن می
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پرسید: شما و  ه نزد قاسم بن محمد آمدمحمد بن اسحاق گوید: یک نفر اعرابی ب
 داناتر ھستید یا سالم؟ 

راه خود ه بر آن چیزی نیفزود تا که اعرابی بو  ی منزلگه سالم استفرمود: دانای
ھم نگفت و  رفت. او نخواست بگوید سالم از من داناتر است که مبادا دروغ گفته باشد

 (ھمان مرجع).تر معرفی کند. بدینسان خود را بر او برو  که من از سالم داناتر
و  ی فراوان بردھا عمر بن عبدالعزیز که خدا رحمتش کند از قاسم بن محمد بھره

زندگی او پس از بدست گرفتن خالفت رخ داد و  تغییراتی که در شیوه سلوک  ظاھراً 
 نتیجه ھمین تأثیر بود. 

قاسم بن محمد  : چون عمربن عبدالعزیز زمام امر خالفت را بدست گرفت بااند گفته
 کرد. (التھذیب). می درباره امور صحبت

زیرا  ،داشت که خالفت را پس از خود به قاسم واگذارد می عمر بن عبدالعزیز دوست
داشتم اعمیش بنی  می اگر من اختیار :گفت   و می دید می کار که او را شایسته برای این

 کرد.  می عنوان خلیفه معرفیه تمیم یعنی قاسم را ب
گفت او اختیار نداشت، زیرا که یزید بن  می العزیز راستعبدی گوید: عمر بن ذھب

 تعیین شده بود. (التذکرة) عنوان ولیعھده عبدالملک ب
ی قاسم بود واقعیتی روشن است که ھا اینکه عمر بن عبدالعزیز تحت تأثیر گفته

بن مروان چون عبدالملک  :که دالیل فراوان درباره آن موجود است از آن جمله این
زندگی را برخود تحریم ھای  وفات کرد عمربن عبدالعزیز از شدت اندوه استفاده از لذت

شب  ۷۰مند بود به طوریکه  زندگی بھرهھای  که او در آن زمان از لذت کرد در حالی
 ی به تن داشت. موئ لباس

ف قاسم بن محمد چون تأسف او را دید خطاب به او فرمود: بدان که کسانیکه از سل
و  ییاعتنا بی ھا با نعمتو  کردند می ی استقبالمصائب را به نحو زیبای اند ما گذشته

 گردیدند.  می خواری روبرو
یمنی ھای  از لباسو  عمر بن عبدالعزیز از آن روز دوباره به زندگی عادی بازگشت

 ة)الحلی(درھم بود دوباره استفاده نمود.  ۸۰۰آن  یکه بھا
مدینه در حالی وفات کرد و  کند در محل قدید بین مکه قاسم که خدا او را رحمت

قبرم را و  خاک بسپاره به پسرش فرمود: پیکرم را ب که برای زیارت کعبه رھسپار بود.
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 .چنان شدو  ی چنین بودکه درباره من بگویمبادا  ،ات ملحق شو و به خانواده برابر کن
 (صفة الصفوة)

به خاک بسپارید ام  نماز کرده ھا آن که با ییھا به پسرش سفارش نمود: مرا در جامه
  .رداء و ازارو  یعنی پیراھن

حضرت ابوبکر ھم  !مسرخواھید؟ فرمود: پ  نمی آیا دو جامه دیگر !پسرش گفت: پدرم
 (الطبقات). انسان زنده به لباس نو بیش از مرده نیازمند است.و  چنین تکفین گردید

پسرش او و  میلی قدیه دفن گردید ۳د ل حدواو که خدا رحمتش کند در محل مشلّ 
 ل رسید او را در آنجا دفن کرد. را تا آنجا به پشت خود حمل نمود چون به موضع مشلّ 

حدود و  قاسم در حالی به رحمت خدا پیوست که چشمانش را از دست داده بود
 . ق. ه ۱۰۸سال عمر داشت یعنی به سال  ۷۲یا  ۷۰

. ق در گذشته ه ۱۰۶ه که او در اواخر سال ذھبی از خلیفه بن خیاط روایت نمود
 تذکره)و  طبقات(. اند . ق گفتهه ۱۰۷بعضی تاریخ وفات او را و  است

 گردد.  می ملحق اند را مرتکب شده ھا آن ی او است: این گناھان به کسانیکهھا از گفته
 گفتار من حتماً و  نظر من چنین است فرمود: می کرد می چون از او کسی پرسشی

 یست. حق ن
کردند فرمود: خود را از صحبت در  می خطاب به گروھی که درباره قدر صحبت

 تالفات صحابه در مسایل فروعبیان نفرموده بازدارید. درباره اخرا  موضوعی که خدا آن
 )حلیهو  طبقات(فرمود: اختالف صحابه برای مردم رحمت بود.  می فقھیو 

  لآموزان زن در نزد عائشه مشھورترین دانش
تربیت زنان نیز و  بلکه به تعلیم ،تربیت مردان اکتفا نکردو  سیده عائشه در تعلیم

که از حجره شریفه او زنان دانشمندی تربیت گردیدند که او  طوریه داد ب می اھمیت
ھای  روایت آن به آیندگان تربیت کرده بود در فصلو  نقلو  آنانرا در حفظ سنت

عنوان نمونه دو تن از شاگردان او ه در اینجا ب ،دیدگذشته اسامی بعضی از آنان ذکر گر
 گردد.  می به خواننده محترم معرفی

 عمره دختر عبدالرحمن 
از بنی و  او عمره دختر عبدالرحمن بن سعد بن زراره انصاری است که اھل مدینه

اسم او سعدبن گفته اند، بعضی  ،اند اختالف کردهو ا نجار بوده است. علماء درباره جد
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ابن اثیر از ابی عمر روایت نموده که گفته است: بیم دارم سعد اسالم را در  .اره استزر
 نیافته باشد. 

کند جدش ھمان اسعد بن زراره  می ابونعیم سندی را برای حدیثی آورده که داللت
کسیکه و  ھمان کسی که یکی از نقباء در بیعت عقبه بوده است ،صحابی مشھور است

برآمد. اش  رسول خدا در ایام بیماریش درصدد معالجهو  گذشتدر سال اول ھجری در 
 ة)الغاب اسد(

 ھم در نسب پدرش علماء اختالف دارند:  و
 بعضی گویند:و  : عبدالرحمن بن اسعد بن زرارهاند بعضی گفته

 ة)الغاب اسد(را دریافته است.  ج عبدالرحمن بن سعد ولی در ھر صورت او رسول خدا
نظر داده است که او دختر عبدالرحمن بن اسعد بن زراره  طور قطعیه ابن سعد ب

 (الطبقات)بن عدس بن عبید بن ثعلبه، بن غنم، بن مالک، بن النجار بوده است. 
 بوده است.  ج رسول خداھای  بدینسان او از خاندان بنی نجار یعنی دائی

 ج ل خداپدرش پس از وفات رسو ظاھراً و  اند مؤرخین تاریخ وفات پدرش را نیاورده
در  ةخواھرش را در کنار گرفت. عمرو  ةزیرا که سیده عائشه عمر ،وفات کرده است

بدیھی است که عائشه در حیات رسول خدا کسی را و  کنار عائشه رشد کرده است
 برای پرورش قبول نکرده بوده است. 

خواھرانش را پذیرفت که آنان از خاندان و  رو سرپرستی او از آن لشاید عائشه
 . اند بوده ج رسول خداھای  ی نجار دائیبن

خواھرانش در کنار عائشه و  روایت کرده که گفته است: که او ةابن سعد از عمر
 (الطبقات)دادیم.  نمی گوید: مقداری زیور داشتیم که بان اھمیتو  اند کرده می زندگی

ید: کند: گو می یدیمسلم در صحیح خود حدیثی آورده که سند آن این موضوع را تا
بن  نمود، که ابوالرجال محمدبیان حدیث  برای ما. .احمد بن عبدالرحمن بن وھب

عبدالرحمن به او گفته است که از مادرش عمره دختر عبدالرحمن که در کنار عائشه 
 ).صحیح مسلم(کرده شنیده است.  می زندگی

ابن سعد شوھرش را نام برده و  ازدواج کرده است ةحدیث داللت دارد که عمر
از او محمد بن و  گوید: عبدالرحمن بن حارثه بن نعمان با او ازدواج کردو  است

 )الطبقات(عبدالرحمن است که معروف به ابوالرجال گردیده است. 
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 لقب محمد بن عبدالرحمن بوده است که جدش حارثه از اھل بدر ،پدر رجال
سالم بن و  س بن مالکانو  ةابن حبان او را از ثقات دانسته که از مادرش عمر .باشد می

 عبدالله حدیث روایت نموده است. 
ابوحاتم رازی و  گوید: او در حدیث ثابت است امام احمد بن او را موثق دانسته می

 . )التھذیب(نیز او را ثقه دانسته است. 
  )الطبقات(اھل دانش بوده است. و  ام سلمه حدیث روایت نمودو  عمره از عائشه

و  او را بزرگ دانسته استو  مره دختر عبدالرحمن سخن گفتهابن المدینی درباره ع
 تعلیم دیده است.  لگوید: عمره یکی از ثقات علماء است که نزد عائشه

گاه  مردم به احادیث به عائشه بوده است. ترین  ابن حبان گوید: او از آ
پسر برادرش و  برادرش محمد بن عبدالرحمن انصاریو  از عمره پسرش ابوالرجال

پسر خواھرش ابوبکر و  حارثه بن ابی الرجالاش  نوهو  یی بن عبدالله بن عبدالرحمنیح
دیگران حدیث و  زھریو  سلمان بن یسارو  عروه بن زبیرو  بن محمد بن عمرو بن حزم

  )التھذیب(. اند روایت نموده
خواھرانش و  نسبت به عمره لمطالب فوق داللت دارد بر اینکه سیده عائشه 

مبذول نمود بطوریکه یک خانواده محدث پدید آورده که در روایت سنت ای  یژهو  توجه
 . اند نقش مھمی داشته

به ابوبکر و  پرسید می عمر بن عبدالعزیز مشکالت خود را از عمره که خدا رحمتش کند
ی ھا سنتو  بن محمد بن عمرو بن حزم نوشت: که درباره احادیث رسول خدا بیندیش

شنوی آنرا یاد داشت  می یا از عمره دختر عبدالرحمن اگر حدیثیو  گذشته را احیاء کن
ھم گوید: و  دانشمندان از میان ما برداشته شوندو  کن زیرا که بیم دارم که تحقیقات علمی

 ز عمره باقی نمانده است. (الطبقات)کسی ھم اکنون داناتر به احادیث عائشه ا
 ةی که در حدیث داشت از عمریھمچنانکه قاسم بن محمد بن محمد با آن مقام واال

 ).الطبقات(پرسید.  می
شھرت او دارد اینکه ابن سعد در طبقات او را و  برتری علمو  آنچه داللت بر مکانت

انصار در مسایل اسالمی و  جمله کسانی آورده که پس از صحابه از فرزندان مھاجرین از
 . اند داده می فتوا

 در حالی ۱۰۶در سال  اند گفتهو  ذشتدر گ ۹۸او که خدا رحمتش کند در سال 
 )التھذیب(سال عمر داشت.  ۷۷که 
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 او خطاب به یکی از پسران برادرش فرمود: در باغ محلی برای قبر من در نظر بگیرید. 
شنیدم که فرمود:  لزیرا که از عائشه اند آنان باغی در کنار بقیع داشته

 (الطبقات)شود.  می شکستهشکند ھمچنانکه در حیات انسان  می میتھای  استخوان

 معاذة العدویة
است. أشیم بن  ِصلةھمسر  ،مادر صھباء بصری ،او معاذه دختر عبدالله عدوی

 )التھذیب(
ی یپارساو  اومردی استوار، صاحب فضیلت .شیم از برگزیدگان تابعین استصلة بن أ

سرش نیز در کابل به شھادت رسید پ ھا در اوایل امارت حجاج در یکی از معرکه .بود
من پاداش و  مبارزه کن تا خداوند به شماو  روبھمراه او بود که به او گفت: پسرم پیش 

مبارزه و  پیش تاخت صلةمبارزه کرد تا که شھید شد سپس و  دھد پسرش پیش رفت
 کرد تا که به شھادت رسید. 

ریک زنان نزد ھمسرش معاذه العدویه آمدند که او خطاب به آنان فرمود: اگر برای تب
الطبقات (باز گردید.  اید اگر برای چیزی دیگر آمدهو  اید خوش آمدید گفتن آمده

 پط).والحلی
نماید که معاذه العدویه عالقه فراوان به عبادت را از عائشه به  می مر چنینا ظاھر

گفته است: او و  ارث برده او در این خصلت معروف بود. ابن حبان او را از ثقات دانسته
 اھل عبادت بود. و  پارساھای  از زن

 )التھذیب(اء به بستر نخوابید تا که در گذشت. بھگویند: پس از شھادت ابوالص
ام عمرو دختر عبدالله بن زبیر حدیث و  ھشام بن عامرو  علیو  معاذه از عائشه
دیگران و  ...عاصم االحولو  یزید الرشکو  قتادهو  از او ابوقالبهو  روایت کرده است

 )التھذیب(. اند کرده حدیث روایت
من دنیا را از  ،سوگند به خدا فرزندش به شھادت رسیدند او چنین فرمود:و  چون شوھر

سوگند  به خداولی  ،مند گردم آن بھرهیا از نسیم و  خواھم که در آن خوش باشم  نمی آن رو
ویم به تقرب ج به خدادارم که با استفاده از وسایل  می ماندن در جھان را از آن رو دوست
 (صفة الصفوة).فرزندش در بھشت جمع کند. و  امید اینکه خداوند مرا با ابی الصبھاء

 غلبه چون خواب بر اوو  داشت می او که خدا رحمتش کند نماز شب را دوست
ای جان خواب در پیش تو «گفت:  میو  زد می در حیاط دورو  خاست می کرد بر می



 أم المؤمنین عائشه بانوی دانشمند اسالم     ١٧٠

 

و  یا با سرورو  طوالنی خواھد بود یا با حسرتاست، اگر صبر کنی خوابیدن تو در قبر 
 ة الصفوة).صف(برد.  می بدینسان شب را به پایانو  »شادمانی

 .که از ابی بشر داشت ابن حجر گوید: در فوائد عبدالعزیز مشرفی بر اساس سندی
پس لیوانی از  ،ثر استؤشیخ اھل کوفه آمده که نزد معاذه آمدم گفت: درد شکم دارم م

 در مقابلش گذاشتم. و  آوردم آن برایش
دانی که عائشه حدیثی از رسول خدا روایت نمود که از مصرف  می فرمود: خدایا تو

 نیاز فرما.  بی خواھی از آن می نبیذ کوزه منع فرموده است پس ما را خود آن طور که
او را از آن راحت نمود.  خداوندو  محتوی آن بر زمین ریختو  لیوان افتاد :گوید

 تھذیب).(ال
سپس خنده است و  سپس خندید. گفتند: اول گریهو  چون وفاتش رسید گریه کرد

ذکر را که و  نمازو  ی خود از روزهیاز آن رو بود که جداام  فرمود: اما گریه برای چه بود؟
خندیدن من، از و  تبسم اام .پس گریه کردم ،یاد آوردمه وسایل تقرب به خدا ھستند ب

که دو حله سبز رنگ  اء را دیدم که در صحن منزل در حالیبالصھاین جھت بود که ابو
آن جماعت که ھمراه او بودند  ،میان جمعی بر من روی آورده استبرخود دارد در

اش  شود پس چون به ابوالصھباء نگریستم به چھره نمی ھمانندشان در جھان یافت
  .کنم دیگر وقت اداء فرضی را دریابم  نمی خندیدم گمان

 قبل از آنکه وقت نماز سر رسد او درگذشت.  گوید:
 در گذشته است. خدا رحمتش کند. ۸۳سال  راو د ابن جوزی گوید:

 ادب
و  در مقابل فصاحتو  یا خوانده باشدو  را شنیده لکسی نیست که سخن عائشه

 تأثیر آن به حیرت نیفتاده باشد. و  سحر بالغت
که  از خروج از نزد عائشه در حالی در این باره گفته معاویه بن ابی سفیان که پس

سوگند سخن  به خدا« بر خدمتگزارش ذکوان تکیه داشت. بیان نمود ما را کافی است:
 الء).النب( ».تر از عائشه از کسی نشنیدم آری پس از رسول خدا را بلیغ

و  عثمان بن عفانو  عمر بن خطابو  احنف بن قیس گوید: خطبه ابوبکر صدیق
ولی ام  ھمچنین سخنان خلفاء پس از آنان را تاکنون شنیدهو  را شعلی بن ابی طالب 
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مستدرک ( ام. از کسی دیگر نشنیدهام  فصاحتی که از عائشه شنیدهو  ییزیباه سخن را ب
 ).حاک

تر از  ترمذی از موسی بن طلحه روایت نموده که گفته است من کسی را فصیح
 ة).االجاب( .ام    عائشه ندیده

درباره  :گفت میو  نمود می علم او تعجبو  کرد از فقه می شه یادچون شعبی از عائ
 .النبالء (ادب نبوت چه گمان دارید؟ 

این ادب رفیع که از عائشه صادر گردیده شکی نیست که از مواھب الھی است ولی 
 در رشد آن عواملی متعدد او را یاری کرده است. 

و  نسب شناسیو  ره تاریخ عرباو دختر صدیق است که داناترین مرد قریش دربا -۱
و  ی آنانھا نسبو  اخبار بود پس عائشه از خانه پدرش بسیاری از اخبار عرب

کرد.  می بیت بود روایت ۶۰که شامل ای  که قصیده طوریه را گرفته بود بشان  افتخارات
 (النبالء).

کرد گفت: شما را به  می توصیف لدر فصل قبل گفتیم که عروه چون از عائشه
گاهو  نسب شناسیو  یخ عربتار گویم چرا نباشد زیرا که پدرش  می بینم با خود می اشعار آ

گاھی او از طب ھم اکنون و  نسب شناسی مراجعه فرمائیدو  عالمه قریش است. به فصل آ
برای آنکه بھتر حقیقت را دریابیم بھتر است به گفتگوی ابوبکر صدیق با یکی از نمایندگان 

 تاریخ آن بدانیم. و  دانش او را درباره نسب شناسی اعراب عرب، گوش بسپاریم تا
ابن عباس گوید: حضرت علی بن ابی طالب فرمود: چون خداوند به پیامبرش فرمان 

ابوبکر صدیق ھمراھش بود و  یکبار بیرون شد ،داد که دعوت را بر قبایل عرضه فرماید
سالم کرد او در ھر و  تتا که به مجلسی از مجالس عرب رسیدیم ابوبکر صدیق جلو رف

 در نسب شناسی اطالعاتی داشت. و  کار خیر در پیشاپیش بود
 از آن قوم پرسید: شما از کدام قوم ھستید؟ 

  .گفتند: از ربیعه
 یا از طبقه متوسط آنان؟شان  پرسیدند: از کدام ربیعه؟ از اشراف

  .شان گفتند: از اشراف بزرگ
 ھستید؟از کدامین گروه اشراف ربیعه  :پرسید

 .گفتند: از اشراف برتر
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وادی عوف ھمپای او  گویند: کسی دراش  ابوبکر گفت: عرف بن محلم که درباره
 نیست آیا از شما است؟ 

 .گفتند: خیر
 باز گفت: آیا مزدلف صاحب عمامه یگانه از شما است؟

 .گفتند: خیر
 باز گفت: آیا بسطام بن قیس معروف به ابوالقراء در بین شما است؟ 

 .تند: خیرگف
تر  ابوبکر فرمود: پس شما از اشراف برتر ربیعه نیستید، بلکه از اشراف کوچک

  .١ھستید
حیات او در زیر  لدیگر از عوامل مؤثر در ادب ام المومنین عائشه -٢ 

قرآن را و  بوده است. زیرا که شاھد انوار نزول قرآن کریم بود ج سرپرستی رسول خدا
صحبت با حضرت و  روزش با گفتگوو  شبو  افت داشتهاز زبان پیامبر مستقیم دری

مند گردیده  ایرین از محضر مبارک پیامبر بھرهبدینسان او بیش از س .سپری گریده است
 است. 
گان عرب با   دیدارھای نماینده ،ده به مسجد بودچسبیاش  چنانکه از حجره -٣

 اشعار شاعران راو  دهسپر می گوش ھا آن ی خطیبانھا به خطبهو  پیغمبر را شاھد بود
با و  داه ھمچنین شاھد بود که پیغمبر چگونه بدانان پاسخ میو  شنیده است می

 . اند روده اصحابش چگونه در پاسخ نمایندگان عرب شعر می
سرعت و  صفای سلیقهو  مادهآذھنی و  با ھمه اینھا او صاحب ذکاوت فراوان -٤

 بدیعه بود. 
و  انگیز نخواھد بود که او صاحب چنان فصاحت فتبنابراین با شرایط بیان شده شگ

کدامین شخص بالغت  :بالغتی باشد که زیاد بن ابیه در پاسخ معاویه که پرسید
 بیشتری دارد؟

 پرسی، پس بدانکه عائشه از ھمه در بالغت بیشتر مھارت دارد.  می گفت: اگر از من

                                           

 زمخشری و دالیل النبوة بیھقی مطالعه فرمائید.» فائق«مبرد و » کامل«را در  شرح این خبر -١
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را که بخواھد ای  هکند که ھر روزن می پس معاویه گفت: ام المومنین طوری صحبت
 را باز ھر بخش از سخن را که گمان داری بسته است او آنو  بندد می را بندد آنب

 ة)الصفو ةصف(کند.  می

 آموزگار ادباء
دانست، لذا به  می ی ادبی راھا اثر بزرگ قرآن کریم، در رشد ریشه لسیده عائشه

او و  ه کنندحفظ مطالعو  صورت درسه کرد، که قرآن را ب می شاگرانش سفارش
تواند   نمی گفت کسی و می ادب ھر دو را دارا باشندو  عالقمند بود که شاگردانش علم

که علماء از آن ای  ھمان مائده ،که به قرآن روی آورد به این مقام برسد مگر در صورتی
 کنند.   نمی نیازی بی ادباء از آن احساسو  شوند نمی سیر

 ی غیر از الفاظ قرآن را منعظکار بردن الفا هب او چنان عالقه به قرآن داشت که از
یکی از رفیقانم به نزد عائشه رفتیم اجازه ورود و  بن بابنوس گوید: من کرد یزبد می

 پرده حجاب در بین ما قرار داشت. و  خواستیم اجازه داد
منین نظر شما درباره عراک چیست؟ گفت: عراک چیست؟ رفیقم گفت یا ام المؤ

تم زدم فرمود: برادرت را آزار رساندی سپس فرمود: عراک چیست؟ من بر شانه دوس
عادت ماھانه زنان) (بلکه لفظی را استعمال کنید که خداوند فرموده است: المحیض. 

ھر شخصی و  داد می از توجه به غیر قرآن ھمواره ھشدار لاو و  ۶/۲۱۹امام احمد 
او بود او به ابن ابی السائب دارد مورد تنفر  می که انسان را از توجه به قرآن باز

با تو  کنی یا اینکه حتماً  می گوی اھل مدینه فرمود: یا با من درسه مورد بیعت قصه
 مبارزه خواھیم کرد. 

کنم  می بیعت ھا آن بلکه با شما در مورد ؟آن سه مورد چیست یا ام المومنین :گفت
 یا ام المومنین.

که ام  یارانش را دیدهو  جرسول خدا فرمود: از سجع کلمات در دعا بپرھیز که من 
 را مراعات برای مردم در ھر جمعه یکبار قصه بگو اگر آنو  کردند.  نمی این کار را

 ملول مکن.  ـ قرآنـ مردم را از کتاب خدا و  بار قصه بگو۳اکثر  حدو  کنی دوبار  نمی
 واگذار حال خوده روی سخنانشان را قطع مکن بلکه آنان را ب می چون نزد مردم و

  ة)االجاب(که به تو اجازه دادند با آنان سخن بگو.  در صورتیو 
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تحسین آن و  دانست که شعر عربی در تقویت زبان عربی می لچنانکه عائشه 
 بسیار کم بود که مناسبتی پیش آیدو  لذا بسیاری از اشعار را حفظ بود ،اثری مھم دارد

را در قبل بیان  ر این باره دالیل آنشعری را به آن مناسبت بر زبان نیاورد که دو 
. اند داده آورده می بسیاری از کتب ادبی این اشعار را که او مورد استفاده قرارو  نمودیم

ابن عبدر به از ابن ابی ملیکه روایت نمود که گفته است: عائشه فرمود: خدا لبید را 

الغيب/ ك الكرام ترسأواحلق ب /واذهب كبالأ ال ةقض اللبان«گفت:  می رحمت کند که

مْ  نَافِهِ اشُ يفِ أَكْ ينَ يُعَ بَ الَّذِ هَ بِ  /ذَ رَ لْدِ األَجْ جِ لَفٍ كَ يتُ يفِ خَ بَقِ   »وَ
راھت را برو که حق با خانواده گرامی تو است که و  باک مدارو  بشکن کار بیھوده را

  .اند غایب گردیده
  .پوست گر باقی ماندممن در پی آنان مثل و  شد رفتند می زندگیشان  آنان که در سایه

بیت  ۱۰۰۰فرمود: من  می که او رحالییافت؟ د می چگونه بود اگر او زمان ما را در
 )العقد الفرید(کنم.  می چیزی است که از او روایتترین  این کمو  از او را حفظ دارم

فرمود. فرزندان خود  و می کرد می ھمین سبب فرزندان را به تعلیم شعر سفارشه ب
 (العقد الفرید)بخشد.  می یاموزید که این امر بدانان شیرین زبانیرا شعر ب

ابن عتیق گوید:  .گردید می خواند او به شدت متنفر می اگر کسی شعر را با آواز و
 فرزند ام ولد بود. و  گفتیم قاسم مردی خوش آواز می قاسم نزد عائشه سخنو  من

دانم که  می کنی؟ اما من  نمی عائشه گفت: چرا شما مثل این پسر برادرم صحبت
شما را نیز مادرت و  آواز شما از کجا ریشه دارد اما این شخص را مادرش ادب آموخته

 ادب آموخته است. 
چون سفره عائشه آمد برخاست  ،دل گرفته کینه بو  گوید قاسم خشمگین گردید

 روم نماز بخوانم.  می روید؟ گفت: می عائشه گفت: کجا
در موقع «فرمود:  می ر است من از رسول خدا شنیدم کهعائشه گفت: بنشین عذ

 ».نماز نیست ،زمان تنگ وضو بودنو  حضور غذا

 ی ادب او از زیبای
که فرمود:  اند سند حسن از عائشه روایت کردهه خطیب بو  ابونعیمو  ابن عساکر

فرمود. پیشانی  می خود را وصلهکفش  ج رسول خداو  رشتم می نخو  من نشسته بودم
م حضرت من مبھوت شده بود شد، می از عرق او نور پدیدارو  کرد می ارک عرقمب
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 از عرق شما نور تولیدو  ای؟! گفتم: پیشانی شما عرق کرده فرمودند: چرا مبھوت مانده
تر ھستید  دانست که شما به شعر او اولی می دید می اگر ابوکبیر ھذلی شما را .شود می

صورتش بنگری ه چون بو  فساد شیر مبرا استو  ناپاکی گوید: او از غبار ھر می آنجا که
 تحرک آفرین است. و  شور انگیزو  عارض زیبایش براق

و  را برای ما تعریف کن فرمود: مردی سپید سبه عائشه گفته شد: ابوبکر صدیق
مالیم و  ھایش نرماپ .شد می الغر اندام متمایل به جلو بود که ازارش به پائین کشیده

 برجستهاش  پیشانی ،چشمانش براق بود .درخشید می د در جبینش عرقکر می حرکت
فرمود: خداوند و  عیب بود پس از مرگ ابوبکر صدیق بر قبرش ایستاد بی انگشتانشو 

را خوار  تافتن از دنیا آنتو باروی بر .کوششت را بپذیردو  ات را درخشان سازد چھره
اگر چه پس از رسول خدا  .یرا عزیز نمود با روی آوردن به آخرت آنو  کردی
ترین رنج پس از پیامبر فقدان تو است  بزرگو  ترین حادثه مصیبت نبودن تو است بزرگ

خواھد که جانشین تو گردد من نیاز خود را  می تو کسی را گکتاب خدا اکنون در سو
درخواست و  با نیایشو  کنم می ی جبرانیشکیباو  درباره تو به پیشگاه خدا با صبر

تو سالم بادا ھمراه با  برو  )فاناهللا وانا اليه راجعون( دارم. می برایت دلخوشرحمت 
 رحمت خدا.
ات به مورد   به حکمی که دربارهو  کنم وداعی که در آن نگرانی نیست می با تو وداع

 گیرم.   نمی بر آن عیبو  اجرا، در آمده راضی ھستم
یت رحمت فرمود: پدرم خداو  در روز حکمین در مقابل مقبره ابوبکر صدیق ایستاد

و  پا داشتند تو دین را بر پا داشتی که دنیا بخشی از دین استاگر آنان دنیا را بر ،کند
آنچه را که این گروه دنیا طلب اھمیت و  لرزه در آوردیه دنیا را با آن ھمت واال ب

 ،ارزش دانستی بی یدندپآنچه را که آنان محکم چسو  را محکم گرفتی  ندادند آن
آنچه را که بزرگ و  ارزش به حساب آوردی بی را وطن پنداشتند ی که آنان آنیدنیا

مراعات  ،دست غفلت سپردنده پنداشتند کوچک شمردی آنچه را که در دین آنان ب
باک کناره  بی از توچه به ھشدارھاو  از پنداشتنددرو  امان را دورو  آنان امن ،فرمودی
 گرفتند. 

فردایت را خراب نکردی و  درھم ریختن حفظ کردیو  تنشما دین خود را از شکس
پشتت از گناھانی که این قوم بر  دست آوردی وه در مقام جوانمردی جام پیروزی را ب

 ة)العائشه والسیاس(بار است.  دوش دارند سبک
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ی ھا سوگند اگر آنچه بر پدرم از توطئه به خداوفات فرمودند،  ج وفرمود: رسول خدا
 شد مقاومت می استوار واردھای  بر کوه ،اد عرب و... وارد گردیدارتدو  منافقین

 نیاز بی مگر آنکه پدرم با روح .سوگند مردم در کاری اختالف نکردند به خداکردند   نمی
اختالف آنان در اسالم را حل فرمود... ھر کس عمر بن خطاب را دیده اش  وارستهو 

وگند او در آن لحظه در فکر س به خدابود ارسته و داند که او در اسالم انسانی می است
ھمه نوع و  ی بود که در امت پدیدار شده بودیھا ھم بافتن شکافه گیری برای ب کناره

نظام نوپای اسالم وارد گردد. اما این پدرم بود که ھمه و  فشار آماده بود که بر دولت
 ة)العائشه والسیاس(را مسدود کرد. ھا  این شکاف

 زنند، می ییھا ی درباره ابوبکر صدیق حرفیھا ید که گروهخبر رس لبه عائشه
خود از پشت پرده و  را فرا خواند، چون حاضر آمدند پرده را انداخته جماعتی از آنان

 بر پیامبرش درود فرستاد. و  ثنای خدا را گفتهو  حمدو  نزدیکشان ایستاد
پدرم ھا  دست سوگند به خدان فرمود: پدرم براستی پدرم کیست؟ آضمن سرزنش  و

و  مقاومتو  او مظھر پایداری ،از او چیزی دریافت نکردو  را در کنترل نداشت
ھیھات که دشمن بتواند با شایعه پراکنی از مقام واالی او بکاھد. آری  ،سربلندی بود

او بود که و  پیروزی سر دادو  ابوبکر صدیق بود که در زمان نومیدی شما فریاد مبارزه
مبارزه قرار داشت او گوی جوانمردی را از و  ا در پیشاپیش جھاددر موقع سستی شم

سپس در و  زیست می کار را به پایان برد او جوانی بود که در قریشو  ھمگان ربود
را ھموار ھا  ناھمواریو  را تحمل کردھا  طریق دین کھنسال گردید. او در راه خدا رنج

که  طوریه حاد سوق داد باتو  تشتت به جماعتو  ملتش را از تفرقهو  ساخت
کار این بود که  ھایشان را یکجا نمود. سپس با خدا معامله نمود فائده او از این دل

ان برده می ی که بیھوده کاران ازیھا ارزشو  نشست می مسجدی را بنا نھاد که در آنجا
در مقابل و  ریخت می ھایش فرو او مردی دل نرم بود که اشک .کرد می بودند احیاء

شد پس  می بلنداش  صدای گریه .رفت می ستم بیداری که بر بندگان خداو  ھا ردینام
 گرفتند. شان  فرزندانو  در کنار مسجد او زنان مکه

 سرگردان باقیشان  را در طغیان آنانو  گیرد می حالیکه خدا آنان را به تمسخردر(
و  ار او بر آمدهسنگدالن در پی آزو  ) این کار او بر رجال قریش گران آمدگذارد می

او را آماج تیرھای خود قرار دادند پس و  تیرھای خود را بسوی او نشانه رفتند
او و  پیشرفت او را با شکست مواجه سازندو  شکاف ایجادو  نتوانستند در کارش رخنه
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ی دین ھا ھیچ چیز مانع کارش نگردید تا که پایهو  ھمچنان بکارش استمرار داد
ھمگان فوج فوج به اسالم و  برکت آن بر خلق عیان گردیدو  استوار شدو  مستحکم

جمعی بسوی دین شتافتند و  صورت فردیه بای  ھر دستهو  از ھر قومو  روی آوردند
 آنگاه بود که خداوند متعال برای پیامبرش مقام در پیشگاه خود را اختیار فرمود. 

 پا نمود و یش را برھا چون روح مبارک رسول خدا قبض گردید شیطان آشیانه
آزھای و  مردانی تصور کردند که طمعو  استوار کردو  یش را محکمھا خیمهھای  طناب

توانستند  می شورش زدند اما چگونه آنانو  آنان برآورده خواھد شد لذا دست به توطئه
 .میانشان بود؟!!که صدیق در نو آغاز کنند در حالی بت پرستی را از

اسالم را و  مھیا ساختو  یام کرد خودش را آمادهکمر بسته قو  پس او با سر برھنه
کندی کار او را  .خاک مالیده پوزه دشمنانش را بو  دوباره بروال اول آن بازگردانید

قومی را  ،پایداری نیفزود. او باکاردانیو  ھجوم مخالفان بر او جزئیاتو  پریشان نساخت
بار دیگر گلستان و  ساختنفاق را ریشه کن و  که به کژی گراییده بودند راست نمود

 را آبیاری کرد.  آنو  ھرزه پاک نمودھای  دین را از علف
خون در مسیر و  امور مھم در مدار اصلی خود واقع شدو  چون حق به حقدار رسید

واالی ھای  پاسداری از ارزشو  اصلی به جریان افتاده مرگ به سراغش آمد او برای حراست
از لحاظ و  عدالت گستری برادر اوو  سیرتو  مرحمت اسالمی کسی را معرفی کرد که در

 بود.  ساین شخص حضرت عمر بن خطاب و  صالبت در حق ھمانندش بودو  پایداری
بر طریق آن پایداری کرد او در این و  او ھم برای خدا پرچم دعوت را بدوش گرفت

و  یان برداردشرک را از مو  ذلیل کندو  راستا مردی یگانه بود که توانست کفر را خوار
و تمام مظاھر بروید،  آن رھا د عمتنو  ھا میوهو ھا  را طوری شخم زند که انواع گل نیزم

ی به آن یاعتنا بی باو  اعتنا بود بی مادیھا  او نسبت به ارزشو  پلیدی را از زمین برکند
را بر اساس درستی بنا  آنو  توانست ثروت را در بین مردم بر اساس صحیحی توزیع کند

 نھد. 
به کدام عملشان و  !عمر شک داریدو  ید در کدام کار ابوبکریمن بگوه ای مردم ب

شما ه آن دو بو  که درمانده بودید روز اقامه عدل، یا در روزیه گیرید؟؟ آیا ب می عیب
خواھم.  می شما استغفارو  کارتان را نظام بخشیدند؟؟ از خداوند برای خودو  نگریست

 ة)صفه الصفو(
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  لعائشه ناز سخنا
برای زن باکی نیست که در بین دو خانواده از انصار که نیکوکار ھستند فرود آید 

 )ةالصفو ةصف(گردد؟   نمی مادرش واردو  مگر شخص بر پدر
ی انصار در مدینه را مورد تقدیر قرار داده است ھا منین خانوادهؤدر این سخن ام الم

 رند. که در مھربانی نسبت به مسلمانان سرآمد روزگا
ھر کس عنایت فرماید ه ی در اختیار خدا است که بیفرو ریختن مرواریدھای پارسا

 (عیون االخبار)یابد.  می روانی شفاھای  از ھمه بیماری
 باید بنگرد که عزیز خود را در بردگی چه کسی قرار می نکاح مانند بردگی است پس

 ید)(العقد الفردھد.  می
یا و  یا برای عروسی ی سه گروه: برای نمازگزارداری روا نیست مگر برا شب زنده
 )عیون االخبار(برای مسافر. 

گویند پس گفت: خداوند از آنان  می را ناسزا ج به او گفتند: گروھی یاران محمد
 )ةعائشه والسیاس(دوست دارم که اجرشان را قطع نفرماید.  ،عمل را قطع کرده

استغفار کنند پس  جان رسول خدا مردم فرمان داده شدند که برای یار :گفت و ھم
 )صحیح مسلم(به آنان ناسزا گفتند. 

 این گفتار ام المومنین اشاره به این آیه است: 

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ�  َسَبُقونَا �َّ
 ِ ِ  ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب ِينَ  ِغّ�ٗ  َناقُلُو� ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا
 ].١١الحشر: [
برادران ما را که در و  گویند: پروردگارا ما را بیامرز می آنان که پس از ایشان آمدند«

را که ایمان  ما کینه آنانھای  ایمان بر ما سبقت گرفتند مورد غفران قرار ده و در دل

 .»مھربانیو  قرار مده پروردگارا تو بخشاینده ندا آورده
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