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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺛﻨﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﺰاوار ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن اﺳﺖ.
و ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎمآور رﺳﺎﻟﺖ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﺪان و ﯾﺎران
راﺳﺘﯿﻦ آن ﻣﻘﺎم ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮑﻮه ﺗﺎ روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑﺎدا.
ﺑﺴﯽ ﺟﺎی ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﮫﺎرده ﻗﺮن ھﻨﻮز ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ اﺳﻼم ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺗﺎ او را آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪل از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﮑﺮی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺻﺪر اﺳﻼم ﻧﺎﻣﺶ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ و آﺛﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮫﺎده ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ره
ﮔﺸﺎی ﺳﺎﻟﮑﺎن درب ھﺪاﯾﺖ و اﻟﮕﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎز ﺑﺮای ﻣﻠﺖ و اﻣﺖ ﻣﺎ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ از َدﯾﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن
ﺑﺰرگ ﺑﺮﮔﺮدن ﻣﺎ دارد را ادا ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺗﻼش و ﺑﺎ ﺷﮑﻮه را در ھﻤﻪی
زﻣﯿﻦھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ادﺑﯿﺶ در ﺑﺮﮔﯿﺮد و در ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﮋوھﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺛﻤﺮۀ ﺗﻼش و زﺣﻤﺖھﺎی ﺑﯽدرﯾﻎ
روزھﺎی ﺻﺒﺮ و ﺷﺐھﺎی ﺑﯿﺪاری ﺑﺪور از دﯾﺪۀ ﺗﻌﺼﺐ و ﯾﮑﺴﻮﻧﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎز دارد.
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎبھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
اﺷﺎرهای ﮔﺬرا و اﻟﻔﺎﻇﯽ ﮐﻨﺎﯾﻪای ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده و از ﭘﮋوھﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎرور
ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﺳﺘﺎد ﺳﻌﯿﺪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺛﻤﺮه و ﺗﻼش  ٣٠ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در ﮐﺘﺎﺑﯽ زﯾﺒﺎ
ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ
وﺟﻮد ھﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ زﯾﺒﺎ و ﻋﻠﻤﯿﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﮫﻤﺖھﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﮐﻨﺎﯾﻪھﺎی ﻟﻐﺰﻧﺪه
و ﺗﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ از ﺣﮑﺎﯾﺖھﺎی ادﺑﯽ و رواﯾﺖھﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد زﺣﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻦ آنھﺎ را
ﻧﺪادهاﻧﺪ ،و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ زﺣﻤﺖ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ھﺮﮔﺰ و ھﺮﮔﺰ ﺳﻌﯽ در
ﺑﺎﺗﻼق ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻐﺰشھﺎﯾﯽ ﻓﺮو ﻧﻤﯽرﻓﺘﻨﺪ.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﻘﺎد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺸﮫﻮر و ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻣﺼﺮی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان )ﺻﺪﯾﻘﻪ
دﺧﺖ ﺻﺪﯾﻖ( ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮهھﺎی ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻋﻘﺎد ﻧﯿﺰ ﭼﻮن اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺣﻮادث دﭼﺎر ھﻤﺎن ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻤﺎت و اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪﺛﯿﻦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻨﮕﺎرﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻼش
ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻘﺪ ﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ
ِ
ﺿﻤﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﺣﺪﯾﺚ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ.
در ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﯾﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺖھﺎی ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﻪ
ﻣﻦ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی از
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻟﮕﻮ ﺑﺪﺳﺖ آوردهام ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﮫﻢ از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی آزاده
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آن را ﮔﻮﺷﻮارۀ ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﮔﻮشھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎزﻧﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ
زﻧﺠﯿﺮ اﺳﺎرت از ﮔﺮدن اﯾﻦ ﺳﺨﻦھﺎی درﺑﻨﺪ ورقھﺎی ﺑﯽروﻧﻖ را ﺑﺸﮑﻨﻢ و اﯾﻦ ﻣﯿﻮۀ
ارزﻧﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد اﺛﺮ ﺳﺎلھﺎ زﺣﻤﺖ و ﺗﻼش ﺑﻮد را ﺑﯿﻦ دو ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﮫﺎده ﺑﻪ
ﭘﮋوھﺸﮕﺮان و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ دارم ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرگ را آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻮد
درﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻨﮑﺎش و ﺑﺮرﺳﯽھﺎﯾﻢ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﺘﺎب ﻧﻤﻮدم و ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﮐﺘﺎب ﭘﺮده از زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرگ
ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﺎن ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن آﺷﮑﺎرا ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدد.
و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﺪور از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﻧﺪارد و زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﮫﺎد
او ﺛﻤﺮهای ﺑﻮد از ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺶ در ﻣﺪرﺳﮥ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﮫﻢ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -١ﺑﺨﺶ اول ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺎﻧﻪ رﺳﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
 -٢ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻘﻒ ﻧﺒﻮت ھﻤﮕﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

٣

 -٣ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ را ﭘﺲ از ﻓﺮاغ ﯾﺎر و ھﻤﮕﺎم ﺑﻮدن در
ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﺟﺎﻧﯿﺸﻨﺎن رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
 -٤ﺑﺨﺶ ﭼﮫﺎرم :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻟﻢ و ﺻﻔﺎت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادم و ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ او را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺟﻠﻮهﮔﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻢ.
در ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎب ھﺮﮔﺰ ﺑﯿﺎن ﺣﻘﻮق زن و ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ در راه
ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺟﻮر ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﺎھﻠﯽ از ﯾﺎد ﻧﺒﺮدهام ،و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺧﻮد
ﺷﺎھﺪی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد از ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ارزﻧﺪهای ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪل در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻔﺎ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ زن ﻣﻈﻠﻮم از زﯾﺮ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪی ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺟﮫﺎﻟﺖ رھﺎ ﺷﺪه ﯾﮑﺒﺎره
در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ رﺣﻤﺖ دﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻘﺎمھﺎی رﻓﯿﻊ و ﺑﻠﻨﺪ و ارزشھﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﺪ.
زن اﻣﺮوز ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ﺳﺎﯾﻪ ﺷﺮف و ﻋﺰت از ھﻤﮥ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﭘﺲ اﮔﺮ ِ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮد ﺗﻨﮫﺎ راھﺶ ھﻤﺎن ھﻤﮕﺎﻣﯽ و ھﻢ ﺻﺪا ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﺳﻮۀ زن ﻓﺪاﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮑﻮه رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ ﻧﮫﺎد ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
اﯾﻦ ﺗﻼش ﻧﺎﭼﯿﺰم را در ﺳﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﮫﺎﻧﯽ زن ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎ
ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﯿﺘﯽ ،ﻣﻘﺎم واﻻی زن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﺎ دﯾﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﺷﻮﻧﺪ و درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ و دراﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ زن را از ﻣﻨﺠﻼب ﭘﺴﺘﯽھﺎ و ﺷﮫﻮتھﺎ رھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮاﺗﺐ واﻻی ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺪور از زرق و ﺑﺮقھﺎی دروﻏﯿﻦ ﺳﻮق
داده اﺳﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﺋﺸﻪل آﯾﻨﻪ اﯾﺴﺖ روﺷﻨﮕﺮ از زﻧﺪﮔﯽ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
زن را در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮآن و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽدھﺪ .ﻋﺎﺋﺸﻪل ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﺪۀ ﻗﺮآن از زن ﻣﺴﻠﻤﺎن.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻤﻨﺎ دارم ﮐﻪ دﯾﺪۀ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی واﻗﻌﯿﺖھﺎی
ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﺗﺎ ھﺮ ﮐﺪام ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در زﻧﺪﮔﯽ درﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه و وﻇﯿﻔﮥ و
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ
آنھﺎ ﭘﺮده ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس از آن اوﺳﺖ ،اوﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﺰاوار ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺑﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ...
ﺑﻨﺪۀ ﻓﻘﯿﺮ درﺑﺎر اﻟﮫﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻃﮫﻤﺎز

/١٠ﺟﻤﺎدی اﻻول١٣٩٥ /ﻫ ق
ﺣﻤﺎة  -ﺳﻮرﯾﻪ

ﻓﺼﻞ اول:
ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺪق و اﯾﻤﺎن
 -١اﺳﻢ و ﺷﮫﺮت
 -٢ﻧﺴﺐ
 -٣ﻣﺎدر
 -٤ﺧﻮاھﺮان
 -٥ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﮫﺎﺟﺮ و ﻣﺠﺎھﺪ
 -٦ﺗﻮﻟﺪ
 -٧ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ و ﮐﻮدﮐﯽ
 -٨ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ
 -٩ﻋﺮوس در ھﺠﺮت
 -١٠ازدواج ﻣﺒﺎرک
 -١١آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای زﻓﺎف
 -١٢روز زﻓﺎف
 -١٣ﻣﮫﺮﯾﻪ ﻋﺮوس
 -١٤ﻣﮫﺒﻂ وﺣﯽ
 -١٥ﺟﮫﺎز ﻋﺮوس
 -١٦زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ

ﻓﺼﻞ اول:
ﻋﺎﺋﺸﻪل در ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺪق و اﯾﻤﺎن
اﺳﻢ و ﺷﻬﺮت

اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﺎﺋﺸﻪ« ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﺮدم او را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﯿﺶ و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﯿﺰ از روی ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ اﯾﺸﺎن را
»ﻋﺎﺋﺶ«  ١ﺻﺪا ﻣﯽزدﻧﺪ.
در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری ﺑﻪ رواﯾﺖ از ﻋﺎﺋﺸﻪل آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ای ﻋﺎﺋﺶ ،اﯾﻦ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.«...
در ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺗﺮﻣﺬی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج او را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ای
ﻣﻮﻓﻘﻪ«  ٢و ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖھﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ »ای دﺧﺖ ﺻﺪﯾﻖ ،ﯾﺎ دﺧﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ« ﺻﺪا
ﻣﯽزدﻧﺪ .٣
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﻨﯿﻪ و ﻟﻘﺒﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺰ او را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻪ از ﺧﻮاھﺮ زادهاش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺴﺮ اﺳﻤﺎء )ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ(
راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ از اﯾﻨﺮو ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ را »ام ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ« ﻧﯿﺰ ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ .٤
در ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ دو رواﯾﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ اﺷﺎره دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل ﭘﺎک ج اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
»ﺣﻤﯿﺮا« ﻧﯿﺰ ﻟﻘﺐ ﻣﯽدادﻧﺪ .٥
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﮫﺎء و ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ »ﻧﯿﻤﯽ از دﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺣﻤﯿﺮا
ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ« ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽورزﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﻣﺎم اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﯾﻦ
 -١اﻟﻌﺎﺋﺶ :ﮐﺴﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺒﺎی و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ(
 -٢ﻣﻮﻓﻘﻪ :ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ،ﯾﻌﻨﯽ ای ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی
ﻧﯿﮏ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ داده اﺳﺖ.
 -٣اﻟﺴﻤﻂ اﻟﺜﻤﯿﻦ.
 -٤اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و أﺑﻮداود.
 -٥ﻧﮕﺎ :اﻟﺴﻤﻂ اﻟﺜﻤﯿﻦ.
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ﺑﺎره رأﯾﯽ دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ھﯿﭻ اﺻﻞ و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ھﯿﭻ
ﯾﮏ از اﺻﻮل و ﺛﻮاﺑﺖ اﺳﻼم ﺑﺪان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎ آن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﻣﻦ از
اﺳﺘﺎدﻣﺎن اﺑﻮاﻟﺤﺠﺎج ﻣﺰی ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺮﺳﯿﺪم اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
را ھﯿﭻ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ« .١
و »ﺣﻤﺮاء« در زﺑﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﺮاﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺒﺰهاﻧﺪ ﮐﻢﺗﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎم ذھﺒﯽ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ :ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﯾﺸﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺘﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﺮاﯾﯿﺪ ﺣﻤﯿﺮا  ٢ﻧﯿﺰ ﺻﺪا ﻣﯽزدﻧﺪ .٣
ﻧﺴﺐ

أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ دﺧﺘﺮ ﺻﺪﯾﻖ اﮐﺒﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ،أﺑﻮﺑﮑﺮ:
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪ أﺑﯽ ﻗﺤﺎﻓﻪ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ،ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ،ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﺑﻦ ﺗﯿﻢ ،ﺑﻦ
ﻣﺮه ،ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ،ﺑﻦ ﻟﻮی ،ﻗﺮﺷﯽ ،ﺗﯿﻤﯽ ﻣﮑﯽ ﻧﺒﻮی ھﺴﺘﻨﺪ .٤
اﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻧﺎم ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻮد ھﻤﻨﻈﺮ اﻧﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم »ﻋﺒﺪاﻟﮑﻌﺒﻪ« ﺑﻮد و ﭘﺲ از اﺳﻼم ،رﺳﻮل اﮐﺮم ج اﯾﺸﺎن را
»ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ« ﻧﺎم ﻧﮫﺎدﻧﺪ.
ً
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﻪ رواﯾﺎت در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ ﻧﺎم اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و
ﻟﻘﺒﺶ ﻋﺘﯿﻖ  ٥ﺑﻮده اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .٦

 -١اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ .٩٢/٤
 -٢ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء.
 -٣ﺣﻤﯿﺮاء :ﺗﺼﻐﯿﺮ ﺣﻤﺮاء اﺳﺖ و ﺣﻤﺮاء ﻣﺆﻧﺚ اﺣﻤﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺮخ اﺳﺖ و ﺣﻤﯿﺮا ﻟﻘﺐ ﺣﻀﺮت
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج از روی دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ ﻋﻼﻗﮥ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻨﺪ
او را ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺎم ﺣﻤﯿﺮاء ﯾﺎ ﺳﺮخ روی ﺻﺪا ﻣﯽزدﻧﺪ.
 -٤ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء.
 -٥ﻋﺘﯿﻖ ﯾﻌﻨﯽ آزاده ﻣﺮد.
 -٦اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻃﻨﻄﺎوی.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﺎﺋﺸﻪل رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ روزی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ
َ َ َ ُْ
ﷲ
ﻣﺒﺎرک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪ ،رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :أﻧﺖ ﻋ ِﺘﻴﻖ ا ِ
َ َّ
ﺎر« ﯾﻌﻨﯽ» :ﺗﻮ ،ﻋﺘﯿﻖ اﻟﻠﻪ )ﺑﻨﺪهۀ آزاده ﺷﺪۀ ﺧﺪا( از آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ ھﺴﺘﯽ «.اﺑﻮﺑﮑﺮ،
ِﻣﻦ اﻨﻟ ِ
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻋﺘﯿﻖ )آزادﺷﺪه( ﻟﻘﺐ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﻨﯿﮥ اﯾﺸﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮد و »ﺑﮑﺮ« ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﺎک و ﺑﯽآﻻﯾﺶ ﺑﻮد ـ ﺑﻪ ﺷﺘﺮ ﺟﻮان ﻧﯿﺰ
ﺑﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ـ و در رواﯾﺎت ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج اﯾﺸﺎن را ﺑﺪﯾﻦ ﮐﻨﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺪا
ﻣﯽزدﻧﺪ .و از زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﻪ ﺻﺪﯾﻖ ،راﺳﺘﮕﻮ ،ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن از
ﺟﻤﻠﮥ ﺳﺮان ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﻧﺒﮫﺎ و دﯾﻪای ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻧﺮا
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﻋﻼم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺮﯾﺶ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻌﮫﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﻗﺮﯾﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﭘﺲ از اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻔﺖ ـ ﺻﺪﯾﻖ ـ ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪ و آن ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎدﺛﮥ اﺳﺮا و ﻣﻌﺮاج روی داد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮده از اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ اﺑﻮﺑﮑﺮ رﻓﺘﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در اﯾﻤﺎﻧﺶ رﺧﻨﻪ اﻧﺪازﻧﺪ ،ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ رﻓﯿﻘﺖ را دﯾﺪهای؟ ﺷﻨﯿﺪهای ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس رﻓﺘﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ؟!
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :از زﺑﺎن ﺧﻮدش ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری.
وی ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ﺣﯿﺮتزده ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺣﺮﻓﺶ را ﺑﺎور ﮐﻨﯽ ﮐﻪ دﯾﺸﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس
رﻓﺘﻪ و ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟!
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﮔﻔﺖ :آری ،ﻣﻦ او را در اﻣﻮری ﻣﮫﻢﺗﺮ از اﯾﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮدهام ،ﻣﮕﺮ
ﻧﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم اﺧﺒﺎر آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻦ او
را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺮاء و ﻣﻌﺮاﺟﺶ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻢ ...ﺳﭙﺲ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺧﺪﻣﺖ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج رﺳﯿﺪ و ﺟﻮﯾﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﻗﺼﮥ اﺳﺮا و ﻣﻌﺮاج ﺑﺮ آن ﻣﮫﺮ
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ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﮫﺎده ﺑﻪ درﺳﺘﯽ رﺳﺎﻟﺖ واﻻی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺷﮫﺎدت و ﮔﻮاھﯽ داد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج
ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ» :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﺗﻮ ﺻﺪﯾﻖ ،ﺑﺴﯿﺎر راﺳﺘﮕﻮ ھﺴﺘﯽ« .١
در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری رواﯾﺖ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار رﺳﻮل اﮐﺮم ج آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
روزی رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎﻻی ﮐﻮه اﺣﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﮐﻮه ﺑﻪ ﻟﺮزه آﻣﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ ﮐﻮه ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ای اﺣﺪ ،آرام ﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی اﺳﺖ و ﺻﺪﯾﻘﯽ و دو ﺷﮫﯿﺪ.«....
ﻣﺎدر أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ

اﺳﻢ ﻣﺎدرش أم روﻣﺎن ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺆرﺧﯿﻦ در ﻣﻮرد اﺳﻢ اﯾﺸﺎن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ،
ﺑﺮﺧﯽ اﺳﻤﺶ را زﯾﻨﺐ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ او را دﻋﺪ دﺧﺘﺮ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻮﯾﻤﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺸﻤﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .٢
أم روﻣﺎن در ﺳﺎلھﺎی اول ﻇﮫﻮر اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺸﺮف ﺷﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪل در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :از روزی ﮐﻪ ﺑﯿﺎد دارم ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ« .ﻣﺎدر
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﭘﺲ آن ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮده در آﻧﺠﺎ
اﻗﺎﻣﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ.
در رواﯾﺘﯽ از اﺑﻦ ﺳﻌﺪ آﻣﺪه ﮐﻪ ام روﻣﺎن در ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ
ھﺠﺮی دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﯽ را ﺑﺪرود ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ اﯾﺸﺎن آﻣﺮزش ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
ﺻﺤﺖ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺳﺨﻦ ﺑﺨﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ اوﺳﻂ و ﺻﻐﯿﺮش ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺑﺨﺎری ﻧﺎم اﯾﺸﺎن را در ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن وﻓﺎت ﮐﺮدهاﻧﺪ
آورده اﺳﺖ .٣
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﮐﻪ» :ﻣﻦ ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ
در رواﯾﺖھﺎی وارده ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهام ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری درﺳﺖ اﺳﺖ« .٤
 -١اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻃﻨﻄﺎوی.
 -٢اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻃﻨﻄﺎوی.
 -٣اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻃﻨﻄﺎوی.
 -٤ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری .٣٣٧/٧
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺶ

ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم دﺧﺘﺮی ﺑﻨﺎم »ﻗﺘﻠﻪ« دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰی
ﻗﺮﯾﺸﯽ ﻋﺎﻣﺮی را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮﯾﺶ در آورد ﮐﻪ ﻣﺆرﺧﯿﻦ در ﻣﻮرد اﺳﻼم اﯾﻦ زن ﺷﮏ
دارﻧﺪ ،ﺛﻤﺮۀ اﯾﻦ ازدواج ﭘﺴﺮی ﺑﻨﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و دﺧﺘﺮی ﺑﻨﺎم أﺳﻤﺎء ﺑﻮد.
اﺑﻮﺑﮑﺮ أم روﻣﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم و ھﺠﺮﺗﺶ اﺷﺎره ﺷﺪ ،از
وی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﺳﻼم اﺑﻮﺑﮑﺮ أﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ ﻋﻤﯿﺲ را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﺴﺮش
»ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ« را ﺑﺪﻧﯿﺎ آوردﻧﺪ و ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ »ﺣﺒﯿﺒﻪ« دﺧﺘﺮ ﺧﺎرﺟﻪ را ﺑﻪ زﻧﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ زن ﭘﺲ از وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ »ام ﮐﻠﺜﻮم« ﺿﻤﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .١
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﺠﺮت و ﺟﻬﺎد

ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪل در آن ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ ،ھﻤﮥ اﻓﺮادش در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪھﺎی
اول ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ و ھﻤﮥ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﺮف ھﺠﺮت ﻧﯿﺰ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺠﺰ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﺮادر ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮐﻪ اﺳﻼﻣﺶ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ در ﻏﺰوهھﺎی ﺑﺪر و اﺣﺪ در ﺻﻒ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪ .در روز
ﺑﺪر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش )اﺑﻮﺑﮑﺮ( ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ،
اﻣﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺪو اﺟﺎزه ﻧﺪاده ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮا از وﺟﻮدت ﻣﺤﺮوم ﻣﺴﺎز« .در
ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﯿﻨﮥ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ را ﺑﺎ ﻧﻮر اﯾﻤﺎن آﻻﯾﺶ داد و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم
ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ھﯿﭻ ﺧﺎﻧﻮادهای را ﺳﺮاغ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺮ ﻣﮫﺮ ﺻﺪﯾﻖ اﮐﺒﺮس
ﺑﻪ اﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮف و ﻓﺨﺮ ﮐﻪ زﯾﺒﻨﺪۀ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺪ ھﻤﺎن
ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن در ھﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ھﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
دوﺷﺎدوش ھﻢ ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت آن را ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و ھﺠﺮت ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺤﻮل در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ آن،
آن را آﻏﺎز و ﻣﺒﺪأ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺷﻤﺮدﻧﺪ ،را رﻗﻢ زدﻧﺪ.

 -١اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻃﻨﻄﺎوی.

ﻓﺼﻞ اول :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل در ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺪق و اﯾﻤﺎن
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ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ :ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ج روز ﺑﻌﺜﺖ و ﺣﺘﯽ وﻓﺎت آن
ﺣﻀﺮت را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ روز ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﮫﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .١
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقس ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ :ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺳﺎﻟﺮوز ھﺠﺮﺗﺸﺎن ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﻣﺒﺪأ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ھﺠﺮت اﯾﺸﺎن رﻣﺰ ﺟﺪاﺋﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ
ﺑﻮد .٢
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ،ﭼﻪ زن و ﭼﻪ ﻣﺮد ،در ﺻﺤﻨﮥ ھﺠﺮت ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﮫﺎد و ﻣﺮداﻧﮕﯽ و ﺛﺒﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﭼﺮخ ھﺠﺮت را ﺑﺴﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و
ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﺟﻠﻮ راﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺎل ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺼﮥ ھﺠﺮت ،ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺎدرﻣﺎن ـ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺨﺎری ـ
دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮح رﯾﺰی ﻧﻘﺸﮥ ھﺠﺮت
اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد:
» ...اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮای ھﺠﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ .اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ھﺠﺮت ﺑﺪھﻨﺪ« .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم ﻓﺪاﯾﺖ ﺑﺎد.
آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪی وﺟﻮد دارد؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﯽ« .ﭘﺲ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج را
ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﺪ ،از ھﺠﺮت ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد .و دو ﺷﺘﺮ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ﺑﺎ ﺑﺮگ درﺧﺖ
ﻣﻐﯿﻼن ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮد.
روزی ،ھﻨﮕﺎم ﻇﮫﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم؛ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ،
رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ و روﯾﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺎدت ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در اﯾﻦ
ﺳﺎﻋﺖ ،آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ،ﻓﺪاﯾﺶ ﺑﺎد .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﮐﺎر ﻣﮫﻤﯽ او را در
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آورده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج آﻣﺪ و اﺟﺎزه ورود ﺧﻮاﺳﺖ .ﺑﻪ او اﺟﺎزه دادﻧﺪ .وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ و
ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ» :اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺖ را ﺑﯿﺮون ﮐﻦ« .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﭘﺪرم ﻓﺪاﯾﺖ ﺑﺎد.
اﯾﻨﮫﺎ ،اھﻞ ﺗﻮ ھﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺤﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺧﺮوج )ھﺠﺮت( رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﭘﺪرم ﻓﺪاﯾﺖ ﺑﺎد .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ھﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ؟ آﻧﺤﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮد:
 -١ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری.
 -٢ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.٢٠٩/٧
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»ﺑﻠﯽ« .ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﭘﺪرم ﻓﺪاﯾﺖ ﺑﺎد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺷﺘﺮ را ﺑﺮدار .رﺳﻮل اﮐﺮم ج
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﻘﻂ آن را در ﻗﺒﺎل ﭘﻮل ،ﺑﺮﻣﯽ دارم«.
ﻣﺎ آن دو ﺷﺘﺮ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ،آﻣﺎده ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮای آﻧﺎن ،ﻏﺬاﯾﯽ در ﯾﮏ ﺳﻔﺮه ﭼﺮﻣﯽ ،ﺗﺪارک
دﯾﺪﯾﻢ .آﻧﮕﺎه ،اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،از ﮐﻤﺮ ﺑﻨﺪش ،ﻗﻄﻌﻪای ﭘﺎره ﮐﺮد و دھﺎﻧﻪ ﺳﻔﺮه را ﺑﺎ آن
ﺑﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ،او را ذات اﻟﻨﻄﺎﻗﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻏﺎری ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺛﻮر ،ﻗﺮار دارد ،رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﻪ ﺷﺐ در
آﻧﺠﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪﻧﺪ .و ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ھﻮﺷﯿﺎر و زﯾﺮک ﺑﻮد ،ﺷﺒﮫﺎ را ﺑﺎ آﻧﺎن
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .و ھﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ از آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻃﻮری ﺻﺒﺢ زود ،ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻧﺰد ﻗﺮﯾﺶ
ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺷﺐ را آﻧﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی ﻗﺮﯾﺶ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯽﺳﭙﺮد و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ،ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ
و آنھﺎ را ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
ﺷﯿﺮده را در آن
از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻓﮫﯿﺮه؛ ﻏﻼم آزاد ﺷﺪه اﺑﻮﺑﮑﺮ س؛ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان
ِ

ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﯽﭼﺮاﻧﯿﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،آنھﺎ را ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺮد و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
آﻧﺎن ﺷﺐ را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﯿﺮ ﺗﺎزه و داغ ،ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯽزد و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را از آﻧﺠﺎ ﻣﯽراﻧﺪ .و ھﺮ ﺳﻪ ﺷﺐ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد.(١ )«....
ﻧﻘﻞ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ـ ﻗﺼﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
أﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ـ ﺑﻪ ِ

»ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻋﺎزم ھﺠﺮت ﺷﺪه اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ،
اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻤﮥ داراﯾﯽاش ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ و ﯾﺎ ﺷﺶ ھﺰار درھﻢ ﺑﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
ﺻﺮف ﻣﺨﺎرج ﺳﻔﺮﺷﺎن ﮐﻨﺪ ،ﭘﺪرﺑﺰرﮔﻢ ـ أﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ ـ ﮐﻪ از ﻓﺮط ﭘﯿﺮی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﭼﻮن از ﻗﺼﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎن آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻤﮥ ﭘﻮلھﺎﯾﺶ
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده و ﺷﻤﺎ را در ﻓﻘﺮ و ﺑﯽﭼﺎرﮔﯽ رھﺎ ﻧﻤﻮده! ﻣﻦ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ﭘﺪر ﺟﺎن،
ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻮل زﯾﺎدی ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪاری ﺳﻨﮓ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده در ﺻﻨﺪوﻗﭽﮥ
ﭘﻮلھﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﭘﺎرﭼﻪای روﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪم .دﺳﺖ ﭘﯿﺮﻣﺮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:
ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻮلھﺎ دﺳﺖ ﺑﺰن ﺗﺎ ﺧﯿﺎﻟﺖ راﺣﺖ ﺷﻮد .او ﻧﯿﺰ دﺳﺘﯽ روی ﭘﺎرچ ﮐﺸﯿﺪ

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری.

ﻓﺼﻞ اول :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل در ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺪق و اﯾﻤﺎن
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و ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ زﯾﺮش ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﻮل اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻔﺎﻓﺘﺎن ﮐﻨﺪ.
و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺪرﻣﺎن ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﯿﺎل
ﭘﯿﺮﻣﺮد را راﺣﺖ ﮐﻨﻢ« .١
ﺗﻮﻟﺪ ﻋﺎﺋﺸﻪل
ﻋﺎﺋﺸﻪل زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻤﺎن و ﺗﻘﻮی ،رﺳﺘﮕﺎری و ﺳﻌﺎدت ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﮔﺸﻮد،
اﯾﺸﺎن از ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺰھﺮاء ل  ٨ﺳﺎل ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻧﺪ..
ﺧﻮدش ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :از روزی ﮐﻪ ﺑﯿﺎد دارم ﭘﺪر و ﻣﺎدرم
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ« .٢
زرﮐﺸﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﺰء ﻋﺎﺋﺸﻪل ھﯿﭻ ﯾﮏ از زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﮫﺎﺟﺮ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺪر و ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ھﺮدو از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﯾﺎران آن ﺣﻀﺮت ج ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽروﻧﺪ« .٣
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ أﺑﯽ ﺧﯿﺜﻤﻪ در ﻣﻮرد او ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﺎﺋﺸﻪل در ھﻤﺎن ﺳﻦ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽاش ﭘﺲ از  ١٨ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻗﺒﻮل اﺳﻼم ﮔﺸﺖ« .٤
راﺟﺢﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮل در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ھﺠﺮت
ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺧﻮدش در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﺷﺶ ﺳﺎل داﺷﺘﻢ رﺳﻮل اﮐﺮم ج
ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد و در  ٩ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواﺟﺶ درآورده و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮد« .٥
و در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﺎه ﺷﻮال ﺳﺎل دوم ھﺠﺮی ﭘﺲ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻏﺰوۀ ﺑﺪر اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ.

 -١ﺣﯿﺎة اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .٣٣٧/٢
 -٢ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء.
 -٣اﻹﺟﺎﺑﺔ.
 -٤ﻋﯿﻮن اﻟﻨﺠﺎﺑﺔ.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ.
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روزﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ

ﻋﺎﺋﺸﻪل در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ و ﯾﺎ ﺷﺸﻢ و در رواﯾﺘﯽ ﭼﮫﺎرم ﭘﺲ از ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺳﺎلھﺎی اول زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ او ﻣﺼﺎدف ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ روزھﺎی دﻋﻮت
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در زﯾﺮ ﯾﻮغ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎ ،ﻓﺸﺎرھﺎ ،آزار و اذﯾﺖھﺎ ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﻧﺪاﺷﺖ...
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺗﺼﻮﯾﺮی از رﻧﺞھﺎ و ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش در راه ﺑﻪ ﺛﻤﺮ
رﺳﺎﻧﺪن دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده» :ﭘﺪرم از دﺳﺖ
ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از آن ﻋﺬابھﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ
َ
رھﺴﭙﺎر ﺣﺒﺸﻪ ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮک اﻟﻐﻤﺎد رﺳﯿﺪ ،اﺑﻦ ُدﻏ ﱠﻨﻪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻗﺎره
ﺑﻮد ﭘﯿﺶ او آﻣﺪه از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮﮔﺮدد و وی ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ او را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻗﺮﯾﺶ ﺟﺮأت ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺑﺪو ھﯿﭻ آزاری رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ!
ﻣﺮدی ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺷﮫﺮ و دﯾﺎر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﺑﯿﺮون راﻧﺪن او
را ﻧﺪارد ،ﺷﻤﺎ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎﻧﯿﺪ ،راﺑﻄﻪ و ﻣﮫﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪﯾﺸﺎن را ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽﺳﺎزی ،ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻣﯿﮫﻤﺎن دوﺳﺘﯽ ﺻﻔﺖ ﺑﺮﺗﺮ
ﺗﻮﺳﺖ ،در ﮐﻨﺎر ﻣﻈﻠﻮم اﯾﺴﺘﺎده ﺣﻘﺶ را از ﭼﻨﮓ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﻣﯽآوری ،ﺑﺮﮔﺮد ﺑﻪ ﺷﮫﺮ و
ﺧﺪاﯾﺖ را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﻦ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اھﺎﻧﺘﯽ روا دارد ﺑﺎ ﻣﺎ ﻃﺮف اﺳﺖ!« .١
از رواﯾﺖھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪل در ﮐﻮدﮐﯽ دﺧﺘﺮﮐﯽ زرﻧﮓ ﺑﻮده و ﺳﺮﮔﺮم
ﺑﺎزی و ﺷﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﻦ  ٩ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﺶ ھﻤﯿﺸﻪ ﻃﻨﺎب
ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮده و وﻗﺘﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرﯾﺶ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺑﻮد او ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺳﺮﮔﺮم
ﺑﺎزی ﺑﻮد ،ﺧﻮدش ﻗﺼﻪی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺨﺖ رﻓﺘﻨﺶ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»روزی ،ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﻃﻨﺎب ﺑﺎزی ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺎدرم؛ ام روﻣﺎن؛ آﻣﺪ و ﻣﺮا ﺻﺪا زد.
ﻧﺰد او رﻓﺘﻢ وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ از ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ .او دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮا ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ
ﻣﯽزدم ،ﮐﻨﺎر دروازه ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﮫﺪاﺷﺖ .اﻧﺪﮐﯽ ،آرام ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻧﻔﺲ زدﻧﻢ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﯾﺪ .آﻧﮕﺎه،

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری.
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ﮐﻤﯽ آب ﺑﺮداﺷﺖ و دﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺻﻮرﺗﻢ ﮐﺸﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮد .ﺟﻤﻌﯽ از
زﻧﺎن اﻧﺼﺎر در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺧﻮش آﻣﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ« .١
ﻋﺎﺋﺸﻪل ھﻨﮕﺎم ازدواج ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ
ﺑﺎزی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ داﺷﺖ .رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز او را درک ﻣﯽﮐﺮد و دﺧﺘﺮﮐﺎن ھﻢ
ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﺶ را ﭘﯿﺸﺶ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻮد.
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺧﻮدش ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻮدم،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج دﺧﺘﺮﮐﺎن ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﻢ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺮﮔﺮم
ﺷﻮﯾﻢ .٢
ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎزیھﺎی رزﻣﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن ﺣﻀﺮت ج ﺑﺎزی ﺷﺎن را ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﮐﻨﺪ .از اﯾﻨﺮوﺳﺖ ﮐﻪ او اﯾﻦ ﺣﺎﺟﺖ ﻣﺒﺮم را در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺨﻮﺑﯽ درک ﮐﺮده ﭘﺪران و
ﻣﺎدران را ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻧﻮﺟﻮاﻧﺘﺎن را درک ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ اﺟﺎزۀ ﺑﺎزی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
دھﯿﺪ« .ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﺮای ﺧﻮدش اﺳﺒﺎب ﺑﺎزیھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ در
ً
ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ »اﺣﯿﺎﻧﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺳﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ دﺧﺘﺮﮐﺎن از آن
ﺣﻀﺮت ج ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪه از ﺑﺎزی دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع را درک
ﮐﺮده از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ آنھﺎ دوﺑﺎره ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ« .٣
ھﻤﭽﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ :روزی ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﺗﻦ از ھﻢ ﺑﺎزیھﺎﯾﻢ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎزی ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻋﺎﺋﺸﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ داری؟
ﮔﻔﺘﻢ :اﺳﺐ ﺑﺎﻟﺪار ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﯿﺰ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .٤

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
 -٢أﺑﻮداود.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری.
 -٤ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

روزھﺎی ﺷﺎد ﮐﻮدﮐﯽ او در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﮫﺮ و ﻋﻄﻮﻓﺖ ،ﺻﺪق و ﺻﻔﺎ ،اﯾﻤﺎن و رﺳﺘﮕﺎری،
ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ

ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روزھﺎی ﺧﺎﻃﺮهاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای ھﺮ زﻧﯽ ھﻤﺎن روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎھﯿﻦ
ﺳﻌﺎدت ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪھﺎی آرزوﯾﺶ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺟﻮان دﻟﺨﻮاھﺶ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرﯾﺶ ﻗﺪم ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﻧﮫﺪ .اﯾﻦ روز زﯾﺒﺎ ھﻤﻮاره در ﻗﻠﺒﺶ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻮھﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻗﻠﺒﺶ را ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻘﺶ درآورد و ﻻﻧﻪ ﺳﻌﺎدﺗﺶ را ﭘﺮ ﺑﺎرﺗﺮ ﮐﻨﺪ ،اھﻤﯿﺖ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ روز دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﮔﺮدد و ھﻤﯿﺸﻪ ﭼﺮاغ راه زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺷﻮھﺮ ﺑﺰرﮔﻮارش را ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﻗﻠﺒﺶ ﻣﺎﻻﻣﺎل اﯾﻦ ﻋﺸﻖ
و ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ ﺑﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻗﻠﺐھﺎ ﺟﺎی ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺼﻮص در ﻗﻠﺐ ﭘﺎک زن دﻟﺨﻮاھﺶ؟
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮۀ روز ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرﯾﺶ ھﻤﻮاره ﺣﺪﯾﺚ ﺷﯿﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻮد .ﺧﺎﻃﺮهای
ﮐﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ و ﺟﻮدش را ﻏﺮق ﺷﻮق و ﺳﺮور ﮐﺮده ﺑﻮد .ﯾﺎد آن روز ﺷﯿﺮﯾﻦ او را در ﭘﺮﺗﻮی از
اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد و دﯾﺮوز زﯾﺒﺎ را ﺑﺮاﯾﺶ زﻧﺪه ﻣﯽﮐﺮد!.
ِ
ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﭼﻪ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ دارد؟

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آن ،ﺧﻄﺎﺑﯽ اﻟﮫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ وﺣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج اﺑﻼغ ﺷﺪ و آن
ﺣﻀﺮت ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرﮔﻮار ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ» :ﺳﻪ ﺷﺐ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﻮ را در
ﺧﻮاب ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﺗﻮ را در ﭘﺎرﭼﻪای از اﺑﺮﯾﺸﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ھﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﭘﺮده از ﭼﮫﺮهاش ﺑﺮﮔﯿﺮ ،ﻣﻦ ھﻢ ﭼﻮن ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﯽﮐﺮدم
ً
ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯽ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ« .١
ﺗﺮﻣﺬی از زﺑﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪل ﭼﻨﯿﻦ آورده ﮐﻪ» :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ÷ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺸﺎن را
در ﭘﺎرﭼﻪای ﺳﺒﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺧﺪﻣﺖ آن ﺣﻀﺮت آورده ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ ھﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ در دﻧﯿﺎ
و آﺧﺮت اﺳﺖ« .و ﭘﺲ از وﻓﺎت اوﻟﯿﻦ ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ اﺳﻼم ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﺒﺮیل

 -١ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ازدواج ﺟﺎﻣﮥ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ج
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪل ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ھﺠﺮت از اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﯽ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺖ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﺎﻧﻮی اﺳﻼم ﻋﺎﺋﺸﻪل را ﮐﻪ
دﺧﺘﺮی  ٦ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﺧﻮﯾﺶ درآوردﻧﺪ .١
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﭼﻮن ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﺒﺮی
وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﺧﻮﻟﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج رﺳﯿﺪه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،آﯾﺎ ﻗﺼﺪ ازدواج ﻧﺪارﯾﺪ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﺮ ﭼﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺴﻨﺪﯾﺪ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮی و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻮه زﻧﯽ .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :دﺧﺘﺮ
ﮐﯿﺴﺖ و ﺑﯿﻮه ﮐﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :دﺧﺘﺮ ،ﻋﺎﺋﺸﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺖ و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ،و
ِ
ﺑﯿﻮه ،ﺳﻮده دﺧﺘﺮ زﻣﻌﻪ ،آن زن ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن آورده و در راه ﺧﺪا ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم
و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ھﺮدوﯾﺸﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ ﻗﺮار ده ،ﺧﻮﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و
ھﺰار و ﯾﮏ آرزو ﻧﺰد أم روﻣﺎن رﻓﺘﻢ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ أم روﻣﺎن! ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ و
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪﯾﺪ ،ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎﻟﺘﺎن! ﮔﻮﯾﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﻟﻄﻒ ﺧﺎﺻﯽ دارد .ام
روﻣﺎن ﺣﯿﺮت زده ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮرت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﻋﺎﺋﺸﻪ را
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﻢ او ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ
اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻣﺪ ﻣﻮﺿﻮ ع ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری را ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺮض ﮐﺮدم .او ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ازدواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ﺑﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر اوﺳﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺟﻮاب اﯾﻦ اﺷﮑﺎل
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﻦ و اﺑﻮﺑﮑﺮ دو ﺑﺮادر دﯾﻨﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ـ ﻧﻪ ﺑﺮادر ﻧﺴﺐ ـ و ازدواﺟﻢ ﺑﺎ
دﺧﺘﺮش ھﯿﭻ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺪارد.
اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﭘﯽ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺷﺎدﻣﺎن از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .أم
روﻣﺎن ﺑﻪ او ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﻋﺪی ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮده
ﺑﻮد و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﺶ را ﻧﻤﯽﺷﮑﺴﺖ .ﻧﺰد ﻣﻄﻌﻢ رﻓﺖ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
درﺑﺎرۀ دﺧﺘﺮم ﺣﺮف آﺧﺮﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻄﻌﻢ روی ﺑﻪ زﻧﺶ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭼﻪ
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﭘﺎﺳﺨﯽ دادی؟ زن ﻣﻄﻌﻢ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ اﮔﺮ ﭘﺴﺮم ﺑﺎ دﺧﺘﺮت ازدواج ﮐﻨﺪ او
را وادار ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﻪ دﯾﻨﺖ ﺑﮕﺮدد.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻄﻌﻢ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟
ﻣﻄﻌﻢ ﺧﺠﺎﻟﺖ زده ﮔﻔﺖ :راﺳﺘﺶ ھﻤﺴﺮم ﺑﺎ ازدواج ﭘﺴﺮﻣﺎن ﺑﺎ دﺧﺘﺮﺗﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﺒﮏ ﺑﺎل و ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﺟﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن
ﺷﮑﻨﯽ ﻧﺒﻮد .و ﺑﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﻧﮫﺎدﻧﺪ و ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .١
ﻋﺮوس ﻫﺠﺮت
ِ

ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج از ﻋﺎﺋﺸﻪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺒﻮت ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻋﻤﺮ اﯾﺸﺎن و ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻗﺒﻞ از ھﺠﺮت ﺑﺎ آن
درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ازدواج ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد.
وﻗﺘﯽ ﺣﺎدﺛﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز ھﺠﺮت از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻣﻦ و اﻣﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ روی داد و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﺎر ﻏﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮد ،ﻋﺎﺋﺸﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﺪان
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﻓﺮﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺑﻮﺑﮑﺮ در
ﻣﮑﻪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺎﺟﺮای ھﺠﺮت از زﺑﺎن ﻋﺎﺋﺸﻪل ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎ و دﺧﺘﺮان آن ﺣﻀﺮت در ﻣﮑﻪ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮدﯾﻢ ،آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ و اﺑﻮ راﻓﻊ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ٢
ﺷﺘﺮ در ﭘﯽ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ٥٠٠درھﻢ ﮐﻪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﯿﺰ
داده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺳﻔﺮ را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه  ٢ﯾﺎ  ٣ﺷﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ أرﯾﻘﻂ ﻟﯿﺜﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ
ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺠﺮت ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدم و ﻣﺎدرم أم روﻣﺎن و
ﺧﻮاھﺮم أﺳﻤﺎ را ﺑﺪھﺪ .زﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن ﻣﺒﻠﻎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺪﯾﺪ  ٣ﺷﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آورد .در
آن ھﻨﮕﺎم ﻃﻠﺤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺒﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﮕﯽ
ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﺴﻔﺮ ﺷﺪﯾﻢ .زﯾﺪ و اﺑﻮ راﻓﻊ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ و ام ﮐﻠﺜﻮم و ﺳﻮده و أم أﯾﻤﻦ و أﺳﺎﻣﻪ را
 -١ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء

ﻓﺼﻞ اول :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل در ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺪق و اﯾﻤﺎن
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ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺾ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ ﻣﻦ َرم ﮐﺮده از ﻗﺎﻓﻠﻪ دور ﺷﺪ،
ﻣﺎدرم ﮐﻪ در ھﻮدﺟﯽ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ دﯾﺪن ﺷﺘﺮ ﻣﻦ ،ﻓﺮﯾﺎد زد :وای
دﺧﺘﺮم ،وای ﻋﺮوﺳﻢ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ...ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا دﺧﺘﺮم را ﻧﺠﺎت دھﯿﺪ ...و ﺑﺎ
ﺳﺮوﺻﺪای او ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺘﺮ را آرام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻨﻮز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ« .١
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﻋﺎﺋﺸﻪل در دوران ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪیای روﺑﺮو
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﮫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺷﺪه از ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را از رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
»در ﺳﻔﺮﻣﺎن ﺑﺴﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﮓ و ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺷﺘﺮ ﻣﻦ
دﯾﻮاﻧﻪوار ﺑﺼﻮرت ﺑﺴﯿﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ رﻣﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ ﺻﺪای ﻣﺎدرم ﮐﻪ
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،آی ﻣﺮدم ﻋﺮوﺳﻢ را ﻧﺠﺎت دھﯿﺪ ...ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ...در ﮔﻮشھﺎﯾﻢ اﺳﺖ.
ﺷﺘﺮ ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ و آﻧﺴﻮ ﻣﯽﺗﺎزﯾﺪ .ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻣﮫﺎر ﺷﺘﺮ را رھﺎ ﮐﻦ ،ﻣﻦ ھﻢ ﻃﻨﺎب زﻣﺎم را ﮐﻪ در دﺳﺘﻢ ﺑﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،ﺷﺘﺮ ﺑﺪور ﺧﻮدش
ﭼﺮﺧﯽ زد و آﻧﭽﻨﺎن آرام ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ آن را ﻣﮫﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ« .٢
»ﺑﻮدن ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از زﻧﺎن او ﻧﺒﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﺗﺮﯾﻦ اﯾﻨﺎن ﺑﻮدم«.
ازدواج ﻣﯿﻤﻮن و ﻣﺒﺎرک

 ١٧رﻣﻀﺎن ﺳﺎل دوم ھﺠﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ واﻗﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺑﺪر ﺑﻮﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ و ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼح اﯾﻤﺎن و ﺗﻘﻮی از اﺳﻠﺤﻪھﺎی
آھﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺪهﺗﺮ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽاش را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮدﻣﺪاران و ﺳﺮان ﻗﺮﯾﺶ
را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﮐﺮده و ﻃﻮغ ﺑﺮده ﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را ﺑﺮﮔﺮدن آﻧﺎن ﻧﮫﺎد و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ را
ﻏﺮق ﺧﻮنھﺎی ﭘﻠﯿﺪﺷﺎن در ﺳﯿﺎھﭽﺎلھﺎی ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ دﻓﻦ ﮐﺮد.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮﺑﺎر اﯾﻦ ﻏﺰوه ﺑﺎﺷﮑﻮه ﮐﻪ ﻧﺒﺮد ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل و

 -١ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء.
 -٢ﻃﺒﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎب )ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ( اﯾﻦ رواﯾﺖ را ذﮐﺮ ﮐﺮده و اﺳﻨﺎدش را ﻧﯿﺰ )ﺣﺴﻦ( ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
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ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪ .ﻧﯿﺰ از ارﻣﻐﺎن اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج
وﻗﺖ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎدی را ﺑﺎ ﺷﺎدیای دﯾﮕﺮ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺳﺎزد از اﯾﻨﺮو ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺎه ﺷﻮال ھﻤﺎن ﺳﺎل را ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﺧﻮد و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺒﻮت و وﺣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
ھﯿﭻ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻣﺎه ﺷﻮال را ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﻣﺎهھﺎی ﺳﺎل دوﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻮال آن ﻣﺎه ﭘﺮﺑﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮۀ ﻋﺎﺋﺸﻪ را در آﻏﻮش دارد ،ھﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻮال ﺑﺎ آﻣﺪﻧﺶ ﻗﺼﮥ ﺳﻌﺎدت و ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ را ﺑﺎ
آھﻨﮓ دﻟﻨﺸﯿﻦ ﻣﺤﺒﺖ و ﻧﺒﻮت ﭘﯿﺎم آور آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺳﺮود.
ﺧﻮدش اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد» :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﺮا در ﻣﺎه ﺷﻮال ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﮥﺷﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﻮد«.
»ھﯿﭻ ﯾﮏ از زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﭼﻮن ﻣﻦ ﻋﺰﯾﺰ و ارﺟﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ از ھﻤﮥﺷﺎن
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﺗﺮ و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮدم«.
از اﯾﻨﺮو ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪل دوﺳﺖ داﺷﺖ ھﻤﻪ زﻧﺎن در ﻣﺎه ﺷﻮال ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .١
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎه ﺷﻮال در ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ داﺷﺖ ،ﺷﻮال ﺑﺮاﯾﺶ ھﻤﮥ
ﺧﻮﺑﯽھﺎ و ﺳﻌﺎدت و ھﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮهای زﯾﺒﺎ و ﺷﺎد زﻧﺪﮔﯽ را در ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺷﻮال او را از
دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺷﺪن ﻋﺮوج داد ودر ﺑﻠﻨﺪیھﺎی ﭘﺮ روﻧﻖ ﺳﻌﺎدت
ﺟﺎی داد.
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای زﻓﺎف

در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪﻧﺸﺎن از وﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ج ﭼﻮن اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ را دﯾﺪﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ» :ﺑﺎراﻟﮫﺎ! ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﮑﻪ را در دلھﺎﯾﻤﺎن
ﻋﺰﯾﺰ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺟﺎی دادهای ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﻧﯿﺰ در دلھﺎﯾﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﮔﺮدان .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ!
ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺻﺤﺖ و ﻋﺎﻓﯿﺖ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎ و در ﻣﺎل و ﺗﺠﺎرت و زﻧﺪﮔﯽ آن
ﺑﺮﮐﺖ ده ،و ﺑﯿﻤﺎریھﺎی واﮔﯿﺮش را ﺑﻪ ﺣﺠﻔﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدان« .٢
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ.
 -٢ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.

ﻓﺼﻞ اول :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل در ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺪق و اﯾﻤﺎن
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ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ اﻟﮫﯽ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎری از ﺷﮫﺮ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺷﮫﺮی آرام و زﯾﺒﺎ و ﭘﺎک ﺷﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮫﺮھﺎی ﭘﺎک و ﻣﻘﺪس ﭘﺮوردﮔﺎر ﮔﺮدﯾﺪ.
آب و ھﻮای ﺷﮫﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﮫﺎده ﺑﻮد ﻧﯿﺰ
ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﻔﺘﺎد از اﯾﻨﺮو اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﺮد وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺘﺎد و ﻣﺪت
ﯾﮑﻤﺎه ﺗﻤﺎم رﻧﺞ و درد ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪﻧﺶ را ﻣﮑﯿﺪ .و ﻣﻮھﺎی ﺳﺮش ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ
رﯾﺰش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﻣﻮھﺎ از ﮔﻮﺷﮫﺎﯾﺶ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﺻﺤﺖ و
ﺳﻼﻣﺘﯽ دوﺑﺎره ﺑﺮوﯾﺶ ﻟﺒﺨﻨﺪ زد .ﻣﺎدرش ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ دﯾﺪن
رﻧﮓ و ﺑﻮی ﺳﻼﻣﺘﯽ در آرزوی ﻋﺮوﺳﯿﺶ او را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ھﺮ ﭼﻪ
زودﺗﺮ دﺧﺘﺮش ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان و زﯾﺒﺎﯾﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪاش را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﺪ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺎدرم ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﺻﺤﺖ ﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻦ از ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﻧﻤﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺟﺴﻤﻢ را ﺗﻘﻮﯾﺖ دھﺪ .وﻗﺘﯽ اﺷﺘﮫﺎی ﻏﺬا
ﺧﻮردن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﺮﻣﺎ و ﺧﯿﺎر ﺗﺎزه ﺑﺨﻮرم ،ﮔﻮﯾﯽ او ﺑﻪ آرزوﯾﺶ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و
ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﺮا ﭼﺎق و ﺳﺮﺣﺎل ﮐﻨﺪ« .١
روز زﻓﺎف

اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روز و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮۀ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،روز در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺳﻌﺎدت ...روزی ﮐﻪ دﻗﯿﻘﻪھﺎ و
ﺛﺎﻧﯿﻪھﺎﯾﺶ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ در روح و رواﻧﺶ زﻧﺪه و ﺟﺎوﯾﺪان ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﻧﻔﺲ
ﻧﻔﺲ زدنھﺎ و ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺒﺶ را ﺑﯿﺎد دارد از او ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رﺳﻮل ﺧﺪا وﻗﺘﯽ
ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺶ ﺳﺎل داﺷﺘﻢ ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد و در  ٩ﺳﺎﻟﮕﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ
وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪم و ﻣﻮھﺎی ﺳﺮم رﯾﺨﺖ ،ﭘﺲ از
ﺑﮫﺒﻮدﯾﻢ روزی ﺑﺎ دﺧﺘﺮﮐﺎن ھﻢ و ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎزی ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺎدرم ﻣﺮا ﺻﺪا زد.
دوان دوان ﺑﺴﻮﯾﺶ رﻓﺘﻢ ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮا ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ .او ﻧﯿﺰ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮ زﺑﺎن آورد دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺴﻮی اﺗﺎق ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﯿﻢ ،ﻗﻠﺒﻢ از ﻓﺮط ﺧﺴﺘﮕﯽ و
در اﺗﺎق اﯾﺴﺘﺎد و ﭼﻮن ﺧﺴﺘﮕﯿﻢ
دوﯾﺪن ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﻣﯽزد ،ﺑﺮای آرام ﮐﺮدﻧﻢ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺮ ِ
ﮐﻤﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮا وارد اﺗﺎق ﮐﺮد ،ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن اﻧﺼﺎر در آﻧﺠﺎ ﮔﺮد آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺒﺎرﮐﻪ إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﭘﺮ از ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
 -١اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
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ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺎدرم ﻣﺮا ﺑﻪ آنھﺎ ﺳﭙﺮد ،آنھﺎ ﺳﺮم را ﺷﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺮا آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ در اﺗﺎق ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،زﻧﮫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ« .١
در ﺟﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ وﻟﯿﻤﻪ ازدواﺟﺶ را ﭼﻨﯿﻦ و ﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ...» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﮐﻪ ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯿﻢ ﺷﺘﺮ و ﯾﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺳﺮﻧﺒﺮﯾﺪﻧﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺰرﮔﯽ
از ﻏﺬا ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن آن را در ﺑﯿﻦ ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ،
ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻦ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ آن ﻏﺬا را ﺳﻌﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد« .٢
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﺮای ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺮ و ﻏﺬا ﻓﺮﺳﺘﺎد.
أﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ ﯾﺰﯾﺪ اﻧﺼﺎری ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ را
ﺑﺮای زﻓﺎف آﻣﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪاری ﺷﯿﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮔﻔﺘﯿﻢ،
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮن ،ﻻزم ﻧﺪارﯾﻢ ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و درو غ را ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ« .٣
در ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﻤﺎء ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ج آراﯾﺶ
دادم ،ﺳﭙﺲ ﻧﺰد آﻧﺤﻀﺮت آﻣﺪه اﯾﺸﺎن را دﻋﻮت ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ
ﺗﺸﺮﯾﻒ آورده در ﮐﻨﺎر ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺎﺋﺸﻪ از ﺷﺪت ﺣﯿﺎء ﺳﺮش را ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد
و ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﻣﻦ او را ﻣﺤﮑﯽ زدم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﯿﺮ را از دﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﮕﯿﺮ.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺷﯿﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺪاری از آن ﻧﻮﺷﯿﺪ .ﭘﺲ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﺎﺳﻪ ﺷﯿﺮ را ﺑﻤﻦ داده
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ھﻤﺴﺮم ﺑﺪھﻢ« .٤
ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻋﺮوس ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ

ﻣﮫﺮﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺮد را ﺑﺮ ادای آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان
ﯾﮏ واﺟﺐ آﻧﺮا ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺗﻘﺪﯾﻢ دارد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در آﯾﻪ  ٤ﺳﻮرۀ ﻧﺴﺎء ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
َۡٗ
ََ ُ ْ ّ َ َٓ َ َ
ص ُد� ٰت ِ ِه َّن ِ�لة﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» [٤ :ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﮫﺮ و ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﺷﺎدی ﻣﮫﺮﯾﻪ زﻧﺎن را
﴿وءاتوا ٱلنِساء
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ دارﯾﺪ«.
 -١ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
 -٢اﻟﺴﻤﻂ اﻟﺜﻤﯿﻦ.
-٣د اﻣﺎم اﺣﻤﺪ .٤٥١/٦
 -٤اﻣﺎم اﺣﻤﺪ .٤٥٨/٦

ﻓﺼﻞ اول :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل در ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺪق و اﯾﻤﺎن
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رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﻌﺎدل  ٥٠٠درھﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﮔﺮاﻧﻘﺪرﺷﺎن ﺣﻀﺮت
ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺧﻮد در ﺟﻮاب ﺳﺆال اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮐﻪ از ﻣﮫﺮﯾﮥ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ
ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﮫﺮﯾﻪای ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از
ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﻣﻌﺎدل  ١٢أوﻗﯿﻪ و ﯾﮏ ﻧﺶ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :آﯾﺎ
ﻣﯽداﻧﯽ ﻧﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻧﺶ ﻣﻌﺎدل ﻧﺼﻒ اوﻗﯿﻪ
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮫﺮﯾﻪ ھﺮ زن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ١٢/٥أوﻗﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  ٥٠٠درھﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﻢ
ﻣﮫﺮﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ را در ھﻤﺎن اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺲ از ﺗﺸﺮﯾﻒ
آوردﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ،ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺎی داد .ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﺎق ھﻤﭽﻮن
ﺳﺎﯾﺮﺣﺠﺮهھﺎی آن ﺣﻀﺮت در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ واﻗﻊ ﺑﻮد.
ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﻃﺮف ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل و ﺟﻠﻮﯾﺶ ﺑﻪ  ٩اﺗﺎق ﭼﻮﺑﯽ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
ﭘﺮدهھﺎﯾﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻮی ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮ درھﺎﯾﺸﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ و از ﺟﮫﺖ ﻣﻐﺮب ﻓﻀﺎی
ﺑﺎزی ﺑﻮد و ھﯿﭻ اﺗﺎﻗﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .درب ھﺮ ﯾﮑﯽ از اﺗﺎﻗﮏھﺎ ﺑﻪ راھﺮوﺋﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺗﺎقھﺎ ﮐﻪ درش از ﭼﻮب ﺳﺮ ِو ﮐﻮھﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ

ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ  .١ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :در

روزھﺎی ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺗﺎ
ﺳﻘﻒھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﻢ« .٢
در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺴﺠﺪ
اﺗﺎقھﺎی ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدد .ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﻌﯽھﺎ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ای ﮐﺎش ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج را ﺑﺤﺎل ﺧﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی اﻓﺮاط ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻠﯿﺪ ﮔﻨﺞھﺎی ﺟﮫﺎن را در اﺧﺘﯿﺎرش
ﻧﮫﺎده ﺑﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎده و ﺑﺪون آﻻﯾﺶ ﻣﯽزﯾﺴﺖ و اﯾﻦ اﺗﺎقھﺎی ﺳﺎده اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪ

 -١اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺮأة.
 -٢اﻟﻄﺒﻘﺎت .٥٠٦/١
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻪ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده و ﺑﯽزرق و ﺑﺮﻗﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد« .١
ﻋﻤﺮان ﺑﻦ أﺑﯽ أﻧﺲ ﺣﺠﺮۀ ﺷﺮﯾﻔﻪ را ﭼﻨﯿﻦ وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﭼﮫﺎر ﺗﺎ از اﯾﻦ اﺗﺎقھﺎ از
ﺳﻨﮓ و ﺷﺎﺧﻪای ﺧﺮﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ اﺗﺎق دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮫﺎ از ﭼﻮبھﺎ و
ﺷﺎﺧﻪھﺎی درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در آنھﺎ از ﺳﻨﮓ ھﯿﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و در
دروازهھﺎی ھﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮدهای از ﻣﻮ ﺑﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض )ﺳﻪ در ﯾﮏ(  ١/٣ذراع آوﯾﺰان ﺑﻮد.
ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺗﺎقھﺎ ﺑﺠﺰ اﺗﺎق ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮐﻪ آراﻣﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج و دو ﯾﺎر
ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ -رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻨﮫﻤﺎ -اﺳﺖ ،ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺠﺮه
ﻋﺎﺋﺸﻪ ھﻨﻮز ھﻢ در زﯾﺮ ﻗﺒﮥ ﺧﻀﺮاء )ﺳﺒﺰ( ﻗﺮار دارد و ﺳﺒﺐ آراﻣﺶ روح و روان
ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭼﮫﺎر ﺳﻮی ﺟﮫﺎن ﺑﺴﻮﯾﺶ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ اﺗﺎﻗﮏ ﺑﯽآﻻﯾﺶ و ﺳﺎده ﺑﻪ ـ ﻣﮫﺒﻂ وﺣﯽ ـ و ﺧﺎﻧﮥ ﺻﺪای آﺳﻤﺎن ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ در آن وﺣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺣﺠﺮه ﭼﺴﭙﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮده ﻃﻮری ﮐﻪ دروازهاش داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪه وﺣﺘﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ آن در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﮑﺎف ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﺳﺮ
ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن را از ﭘﻨﺠﺮۀ آن داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺳﺮ آن ﺑﺰرﮔﻮار را
ﺷﺴﺘﺸﻮ دھﻨﺪ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﻌﻀﯽ
وﻗﺖھﺎ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻌﺘﮑﻒ ﺑﻮد ،ﺳﺮش را داﺧﻞ اﺗﺎﻗﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد ﻣﯽآورد
ﺗﺎ ﻣﻦ آن را ﺷﺴﺘﺸﻮ دھﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪام
ﻣﯽﺑﻮدم و ﺳﺮﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن را ﻣﯽﺷﺴﺘﻢ« و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎن را
ﺷﺴﺘﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮدم و ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽزدم .٢

 -١از ﮐﺘﺎب ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﺳﯿﺪاﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ،از اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﻘﻠﻢ.
 -٢ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
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ﺟﻬﺎز ﻋﺮوس

ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه دﻧﯿﺎ و ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن در ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ» :ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب رﺳﻮل ﺧﺪا ج از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ داﺧﻠﺶ ﺑﺎ ﻟﯿﻒ درﺧﺖ
ﺧﺮﻣﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد« .١
وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪ و آن را دﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻋﺎﺋﺸﻪ! اﯾﻦ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﺸﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻟﺤﺎف ﺷﻤﺎ
را دﯾﺪ ،ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﺸﮏ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎزﮔﺮدان ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ
ﻣﻦ ﺑﺨﻮاھﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮھﮫﺎﯾﯽ از ﻃﻼ و ﺟﻮاھﺮات ﺑﻤﻦ ارزاﻧﯽ ﻣﯽدارد« .٢
در آن روزھﺎی اول زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺟﺰ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ھﯿﭻ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ از
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ :آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪﺗﺎن ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ
ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ،آری ،در آن روزھﺎ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ
ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺧﺘﺨﻮاب دﯾﮕﺮی ﺑﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪام از ﻣﻦ
ﮐﻨﺎره ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .٣
از ﺣﺪﯾﺚ آﺗﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ رﺧﺘﺨﻮاب آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮ روی ﺣﺼﯿﺮی
ﻓﺮش ﻣﯽﺷﺪ.
ﭼﻮن از ﻋﺎﺋﺸﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺳﮓ و ﯾﺎ اﻻغ و ﯾﺎ زن از ﺟﻠﻮی ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ ﻣﺎ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﮓھﺎ و اﻻغھﺎﯾﺘﺎن ﺗﺸﺒﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ! ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻦ روی
ﺣﺼﯿﺮی ﺟﻠﻮﯾﺸﺎن ـ ﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن و ﻗﺒﻠﻪ ـ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدم و اﮔﺮ ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ

 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ .اﯾﻦ رواﯾﺖ از زھﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﺋﯽ رﺳﻮل اﮐﺮم ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ رﺧﺘﺨﻮاﺑﺶ از ﻟﯿﻒ
درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ و از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮده ﻧﻪ از ﭘﺸﻢ و اﺑﺮﯾﺸﻢ .و اﮔﺮ دﺳﺖ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ روزﮔﺎر ﺑﺪو رﺧﺘﺨﻮاب ﻧﺮم
و ﺷﺎھﺎﻧﻪای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺑﺪون ﺷﮏ رﺳﻮل اﮐﺮم ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺎﺋﺸﻪل رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ» :روزی ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ آﻣﺪ ،و ﺑﺎ دﯾﺪن رﺧﺘﺨﻮاب رﺳﻮل اﮐﺮم ﮐﻪ ﻟﺤﺎﻓﯽ
ﺧﺸﻦ و ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﺸﮑﯽ از ﭘﺸﻢ را ﺑﺮای ﻣﺎ ھﺪﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد«.
 -٢ﺣﯿﺎة اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.
 -٣اﻣﺎم اﺣﻤﺪ..

٢٦

أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﻣﯽآﻣﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﻧﺠﺶ آن ﺣﻀﺮت ﺷﻮم و از ﺟﻠﻮﯾﺸﺎن ﺑﮕﺬرم ،از اﯾﻨﺮو از
ﮐﻨﺎر ﭘﺎی آن ﺣﻀﺮت ﮐﻨﺎر ﻣﯽﺧﺰﯾﺪم ﺗﺎ ﮐﺎرم را اﻧﺠﺎم دھﻢ .١
ـ ﺑﻌﺪھﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ دﺳﺖ داد ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﻪ اﺗﺎق اﯾﻦ اﺑﺮ ﻣﺮد ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﮑﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ـ ﭘﺎرﭼﻪای داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﮑﺲھﺎﯾﯽ روی آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد آن را روی ﺗﺎﻗﭽﻪای
ﮐﻪ در ﻗﺒﻠﮥ ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮد آوﯾﺰان ﮐﺮدم ،آن ﺣﻀﺮت ﭼﻮن ﭘﺎرﭼﻪ را در ﻧﻤﺎز ﺟﻠﻮی
ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻋﺎﺋﺸﻪ! اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪ را از ﺟﻠﻮﯾﻢ ﺑﮕﯿﺮ« ﻣﻦ ھﻢ آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ آن
ﭼﻨﺪ ﻣﺘﮑﺎ درﺳﺖ ﮐﺮدم .٢
از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و رواﯾﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﻋﺎﺋﺸﻪل ذوق و ﻋﻼﻗﮥ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﺰﺋﯿﻦ و زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺗﺎﻗﺶ داﺷﺖ ،از آﻧﺠﻤﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﭘﺮدهای داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻋﮑﺲھﺎی ﭘﺮﻧﺪهھﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﺗﺎق
وارد ﻣﯽﺷﺪ آن را ﻣﯽدﯾﺪ ،آﻧﺤﻀﺮت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﭘﺮده را از ﺟﻠﻮﯾﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ،
ﭼﻮن ھﺮ وﻗﺖ وارد اﺗﺎق ﻣﯽﺷﻮم ،ﺑﺎ دﯾﺪن آن دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ« ،و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﮑﺲھﺎ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻋﺬاب ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪهاﯾﺪ زﻧﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن رﺣﻤﺖ
اﻟﮫﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن ﻋﮑﺲ ﺑﺎﺷﺪ وارد ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ«.
٣
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را دﺳﺘﻮر ﻧﺪاده ﮐﻪ ﺳﻨﮓ و ﮔﻞ را ﻧﯿﺰ ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ« .
در ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎزه ﻋﺮوس ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﭼﺮاﻏﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎه ﺗﺎرﯾﮑﯽ را درھﻢ
ﺷﮑﻨﺪ» :ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪم و ﭘﺎھﺎﯾﻢ در ﻗﺒﻠﻪ آﻧﺤﻀﺮت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﺸﺎن
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺎھﺎﯾﻢ ﻣﯽزدﻧﺪ ﻣﻦ ﭘﺎھﺎﯾﻢ را ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﮐﺮدم ،و ﭼﻮن دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ دوﺑﺎره ﭘﺎھﺎﯾﻢ را دراز ﻣﯽﮐﺮدم ،اﻟﺒﺘﻪ در آن
روزھﺎ ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﭼﺮاغ ﻧﺪاﺷﺖ« .٤

 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ.
 -٣ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
 -٤ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری.
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ﺷﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺎ
روﻏﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻦ ﭼﺮاغ ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ از آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .١
در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﻔﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺮدم ﭼﺮاغھﺎ را ﺑﺎ ﭘﯿﻪ و ﭼﺮﺑﯽ ﻣﯽاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺸﺎن از روﻏﻦ ھﻤﺎن ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ھﻤﺎن اﺗﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰگ اﺳﻼم ،و زن داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﺒﻮت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل در آن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد ،و در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ اﺗﺎق ھﯿﭻ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ در اﺗﺎق ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻄﮫﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج و دو ﯾﺎر ﺑﺎوﻓﺎﯾﺶ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقب در زﯾﺮ
ﺳﻘﻒ آن اﺗﺎق ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ آرام ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ.
ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ

آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻮد زﻧﺪه از ﻗﺼﺮ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺷﺎهﺑﺎﻧﻮی اﺳﻼم ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺻﺪﯾﻘﻪل،
در اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ رﻧﮓ و ﺑﻮی زھﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮ دﯾﻮارھﺎﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ،ﭼﻪ
ﺳﻔﺮهھﺎﯾﯽ ﭼﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ؟ و ﭼﻪ ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﻧﻮش ﺟﺎن ﻣﯽﮔﺸﺖ؟
اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺧﻮد در ﺟﻮاب ﺧﻮاھﺮزادهاش ﻋﺮوه از ﺧﻮرد و ﺧﻮراک
ﻣﺎدران ﻣﺆﻣﻨﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ» :ﺧﺎﻟﻪ ﺟﺎن! ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖھﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و در ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻋﺮوه ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭘﺲ ﺧﺎﻟﻪ! ﭼﻄﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ؟ ﺧﻮراﮐﺘﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد؟ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :آب و
ﺧﺮﻣﺎ ،اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪای از اﻧﺼﺎر داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ دام ﭘﺮور ﺑﻮد و ﮔﺎھﯽ از ﺷﯿﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺶ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﺪﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺎ ھﻢ از آن ﺷﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ« .٢
ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﺟﻮاب ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج از ﺧﺮﯾﺪن ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ
از ﺳﻪ روز ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ؟ ﺟﻮاب داد :آﻧﺤﻀﺮت ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺤﻂ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد،
ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﻏﺬا دھﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن از ﭘﺎﭼﮥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی
ﮐﻪ ﺑﺮ آن  ١٥روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ؛ آﺧﺮ ﭼﺮا؟ ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ:
 -١ﺑﻪ اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 -٢ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

»اھﻞ ﺑﯿﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺗﺎ روزی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﮫﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،ھﯿﭻﮔﺎه ﺳﻪ
روز ﺗﻤﺎم از ﻧﺎن ﮔﻨﺪم ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ« .١
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ دﯾﺪار ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺷﺘﺎﻓﺖ ﺳﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ آن ﺣﻀﺮت
ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻋﺎﺋﺸﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﺮوزی ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
از ﺟﮫﺎن ﻓﺎﻧﯽ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻪام ﺟﺰ ﻣﻘﺪاری ﺟﻮ ﮐﻪ در ﺗﺎﻗﭽﻪ ﺑﻮد ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺎ روزھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ـ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ـ ﻏﺬاﯾﻢ ھﻤﯿﻦ ﺟﻮھﺎ ﺑﻮد« .٢
أﻧﺲ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺧﻮراک آﻧﺤﻀﺮت را ﭼﻨﯿﻦ وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :آﻧﺤﻀﺮت
زره ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٢٠ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻧﺰد ﻣﺮدی ﯾﮫﻮدی ﺑﻪ ﮔﺮو
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،آن روز ﻣﻦ ﻧﺎﻧﯽ از ﺟﻮ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ روﻏﻦ ﺑﺎز ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﻌﻤﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﺑﺮدم« روزی از آﻧﺤﻀﺮت ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ »ھﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺷﺒﯽ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ« اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺤﻀﺮت  ٩ھﻤﺴﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻨﺪ .٣
اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽھﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﻤﺒﻮدھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدران ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﯾﻨﺪ و از
آﻧﺤﻀﺮت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎرﺟﺸﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ ،آﻧﺤﻀﺮت از اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎراﺣﺖ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه از آنھﺎ دوری ﺟﺴﺘﻪ در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻗﺮار داﺷﺖ
ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﮫﯽ ﺑﺮای آﻧﺤﻀﺮت ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮاﻧﺶ را در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺸﺎن ﻣﺨﺘﺎر ﺳﺎزﻧﺪ:
 -١ﯾﺎ از اﯾﺸﺎن ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی دﻧﯿﺎﯾﯽ و ارزشھﺎ
و اﺣﺘﺮاﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.
 -٢و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ زھﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﺑﯽ درﯾﻎ درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.
ﻣﺎدران ﻣﺆﻣﻨﺎن ،آﻧﺎﻧﮑﻪ ﻗﺪم ﺑﻘﺪم و دوش ﺑﻪ دوش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻣﺎﻧﺖ
آﺳﻤﺎن را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﻮﻟﺶ و أﺟﺮ و ﭘﺎداش ﺟﮫﺎن آﻓﺮﯾﻦ در روز

 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری.
 -٢ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری.
 -٣ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﺗﺮﻣﺬی.

ﻓﺼﻞ اول :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل در ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺪق و اﯾﻤﺎن
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رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﺷﺮف در ﮐﻨﺎر آﻧﺤﻀﺮت ﺑﻮدن را ﺑﺮ ھﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ درھﺎی دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را ﺑﺮوﯾﺸﺎن ﮔﺸﻮد.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از دو راه ﺑﺎﻻ را از او ﺷﺮوع ﮐﺮده
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﻣﺮی را ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎزم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ در ﺟﻮاب دادﻧﻢ
ﺷﺘﺎب ﮐﻨﯽ ،ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرت ﻣﺸﻮره ﮐﻦ ﺳﭙﺲ ﺟﻮاﺑﻢ ده« .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﺜﻞ ﺧﻮد او ھﺮﮔﺰ ﺟﺪاﯾﯽ او را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
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] ﴾٢٩اﻷﺣﺰاب» .[٢٩-٢٨ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﻪ ھﻤﺴﺮاﻧﺖ ﺑﮕﻮ؛ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻧﯿﺎ و زرق و ﺑﺮق آن را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ آزاد و رھﺎ ﮔﺮداﻧﻢ ﺗﺎ آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ
از آن ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮﯾﺪ .و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او و أﺟﺮ و ﭘﺎداش آﺧﺮت را آرزو دارﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺎن و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﺷﻤﺎ اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ آﻧﺤﻀﺮت ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ» :در ﭼﻪ ﻣﻮردی ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻢ؟!! ﻣﻦ ﺧﺪا
و رﺳﻮﻟﺶ و اﺟﺮ و ﭘﺎداش آﺧﺮﺗﺶ را ﻣﯽﺧﻮاھﻢ« .ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﺮض داﺷﺘﻨﺪ .١
ﺑﺎوﺟﻮد آﻧﮫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽھﺎ ،رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖھﺎ ،ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞھﺎ ،ﭼﺸﻤﺎن
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﯾﺎر و ﻏﻢ ﺧﻮار رﺳﻮل ﺧﺪا ج ھﻤﯿﺸﻪ در ﯾﺎد آﻧﺤﻀﺮت ﺟﻮﯾﺒﺎر اﺷﮏ روان ﺑﻮد و از
اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻌﻤﺖ در ﮐﻨﺎر آﻧﺤﻀﺮت ﺑﻮدن ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺄﺳﻒ ﻣﯽﺧﻮرد و آرزو داﺷﺖ
ﮐﻪ ای ﮐﺎش ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت و در ﮐﻨﺎرش ﺑﺴﻮی ﺑﮫﺸﺖھﺎی ﺑﺮﯾﻦ ﭘﺮ ﻣﯽﮔﺸﻮد ،و ﭼﻮن
ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺷﮑﻤﺶ را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻪ اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽزد ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد آن روزھﺎ را ﺑﻪ روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان رﺳﺎﻟﺖ ھﺮﮔﺰ و ھﺮﮔﺰ
ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻧﻨﮫﺎدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ دﯾﺪار ﭘﺮوردﮔﺎرش و ﺑﺴﻮی رﺣﻤﺖ او
ﺷﺘﺎﻓﺖ .٢
 -١ﺻﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ٤٨١/٣
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 -٢ﺣﻠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺎء .٤٦/٢

ﻓﺼﻞ دوم:
در ﺧﺎﻧﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
 -١ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
 -٢ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﻮھﺮ و ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن
 -٣ﻋﺎﺋﺸﻪ ھﻤﺴﺮ ﮔﺮاﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
 -٤ﻋﺎﺋﺸﻪ ھﻤﺴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
 -٥ﻣﺤﻨﺖ ﺑﺰرگ در ﻗﺼﻪ اﺗﮫﺎم دروغ
 -٦ﻣﺎدرھﺎی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ
 -٧ﻋﺎﺋﺸﻪ زن ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
 -٨ﻋﺎﺋﺸﻪ زن ﺟﮫﺎدﮔﺮ
 -٩ﻋﺎﺋﺸﻪ و دﻓﺎع او از زن
 -١٠وداع ﺑﺎ دوﺳﺖ

ﻓﺼﻞ دوم:
در ﺧﺎﻧﮥ ﻧﺒﻮت
ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

اﺳﻼم زﻧﯽ را ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺷﻼقھﺎ و ﺗﺎزﯾﺎنھﺎی ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد و در ﻣﺼﺎف ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ )ﻣﺮد( ﺑﻮد ھﯿﭻ ارزﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺖ را از اﯾﻦ
ﺑﺎﺗﻼق ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻮق داد و زن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن و
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎدر و ھﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .زن در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺑﺪان ﻣﮑﺎﻧﺖ و
ﻣﺘﺎﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ھﯿﭻ ﻣﮑﺘﺐ و اﻧﺪﯾﺸﻪای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪان دﺳﺖ
َ
دﯾﺎﻧﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ اھﺘﻤﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ را
ﯾﺎﺑﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﻌﻨﻮان َﻋﻠﻢ ﺑﺮدار و رھﺒﺮﯾﺖ
ِ
ﺑﺮای زن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد و ھﻤﯿﺸﻪ و ھﻤﻮاره در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ او را ﺑﻌﻨﻮان اھﺮﻣﯽ
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
رﺳﻮل اﮐﺮم ج در رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش زن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ،از اﯾﻨﺮوﺳﺖ
ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ھﺮ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ٢ﯾﺎ  ٣دﺧﺘﺮ و ﯾﺎ ٢ﯾﺎ  ٣ﺧﻮاھﺮ را ﭘﺮورده و
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ دھﺪ ،ﭼﻮن از اﯾﻦ دﯾﺎر رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪد ﻣﻦ و او ھﻤﭽﻮن دو اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ در
ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ـ و ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ و ﻣﯿﺎﻧﮥﺷﺎن اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ـ و در ﻣﻮرد زن
ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ھﻤﺴﺮ و ﺑﺎﻧﻮی ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ آن ﮐﺲ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
و ﺧﯿﺮﺧﻮاهﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﯾﺎﻧﻢ« .١
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ» :ﻣﺆﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده و
ھﻤﺴﺮش ﺧﻮش رﻓﺘﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﺘﺮﯾﻦھﺎ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم زن ﻣﺎدر ﺑﻮدﻧﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ج اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻠﻨﺪ را
از ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮد و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﮫﺎد و ﻧﺒﺮد اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی.

ﻓﺼﻞ دوم :در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﻣﺎدر داری؟ و اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽﺑﻮد ﺑﺪو ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺮو ﺑﻪ
ﻣﺎدرت ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﮫﺸﺖ در زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﺎدران اﺳﺖ« .١
ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ...ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮﯾﻦ و واﻻﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺧﻮد أﺳﻮه و ﻧﻤﻮﻧﮥ ﯾﮏ ﺷﻮھﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎن و ﺑﺎ ﺷﻔﻘﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻟﻤﺤﻪای از اﯾﻦ ﺷﻔﻘﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽﻣﺜﺎل را ﻣﯽﺗﻮان از ﻻﺑﻼی ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ:
 -١در ﺻﻔﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﺶ
ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ داﺷﺖ ،رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ھﻢ ﺑﺎزیھﺎ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ
اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎزی ﺷﻮﻧﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی
رزﻣﯽ و ورزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺪو اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﺷﺎﻧﮥ
ﻣﺒﺎرﮐﺶ آنھﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ .ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺧﻮد اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ:
روز ﻋﯿﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺰه و ﺳﭙﺮ ،ﺟﻮاﻧﻤﺮدی و دﻟﯿﺮی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .درﺳﺖ ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺧﻮاھﺶ ﮐﺮدم و
ﯾﺎ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮوم از ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﺎزی و ﻧﺒﺮد آنھﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﺮم را در ﭘﺸﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﻧﮫﺎده ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮدم و اﯾﺸﺎن ﺟﻮاﻧﺎن را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ :ای ﺑﻨﯽ ارﻓﺪه اداﻣﻪ دھﯿﺪ و ﭼﻮن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
اﮔﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهای ﺑﺮو اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻦ .٢
 -٢ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادۀﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮده ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺎزی و ﺷﻮﺧﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮش ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺧﻮش ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.
ﻋﺎﺋﺸﻪل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :روزی ﻏﺬاﯾﯽ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺧﺪﻣﺖ آن ﺣﻀﺮت ج ﺗﻘﺪﯾﻢ
داﺷﺘﻢ ،ﺳﻮده ھﻤﺴﺮ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﻮده ﮔﻔﺘﻢ :از
اﯾﻦ ﻏﺬا ﻣﯿﻞ ﮐﻦ ،او اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮد ،ﺑﺎز ھﻢ ﺗﻌﺎرف ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮری ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﺖ ﻣﯽﻣﺎﻟﻢ! او ﺑﺎز ھﻢ از ﺧﻮردن ﺳﺮﺑﺎز زد ،ﻣﻨﮫﻢ دﺳﺘﻢ را داﺧﻞ ﻏﺬا ﺑﺮده ﺑﻪ
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ.
 -٢ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.

٣٤

أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﺎﻟﯿﺪم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج از اﯾﻦ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮده اﺷﺎره ﮐﺮده ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ
ھﻢ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﻤﺎل .و او ھﻢ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺻﻮرﺗﻢ را ﭘﺮ ﻏﺬا ﮐﺮد و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻋﻤﺮ از ھﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽھﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ
داد ﻣﯽزد :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺠﺎﺋﯽ؟ ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ...
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﯿﺰ ﺑﮕﻤﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﺪ
ﺻﻮرتھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ.
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از آﻧﺮوز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ھﻤﯿﺸﻪ اﺣﺘﺮام و ھﯿﺒﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﺮ
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدم ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اھﺘﻤﺎم و اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ .١
 -٣از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﯽﺗﻮان از
ھﻤﮑﺎری اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن در ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎم ﺑﺮد.
اﺳﻮد ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ از ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﺎﺋﺸﻪل ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﭼﻮن ﺻﺪای اذان را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽروﻧﺪ.
 -٤ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﺎ ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﺣﺮفھﺎی آنھﺎ ﮔﻮش ﻓﺮا
ﻣﯽداد ،ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖھﺎی ﺟﺎﻟﺐ و ﺷﻮقاﻧﮕﯿﺰ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ
رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ رواﯾﺘﯽ زﯾﺒﺎ و دﻟﻨﺸﯿﻦ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا داﺳﺘﺎن أم زرع را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ـ أم زرع در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن زﯾﺒﺎ و دﻟﻨﺸﯿﻦ
زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻤﻌﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ از ﺧﻮﺑﯽھﺎی ﺷﻮھﺮش ﮐﻪ او را ﻃﻼق داده ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ـ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن
اﯾﻦ ﻗﺼﮥ زﯾﺒﺎ ،راﺑﻄﮥ ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ و ﻋﺸﻖ أم زرع
و ﺷﻮھﺮش ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ» :ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﺜﻞ أﺑﻮ زرع و أم زرع ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮھﺮ أم
زرع او را ﻃﻼق داد  ٢و ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﺗﻮ را ﻃﻼق ﻧﻤﯽدھﻢ«.
 -٥ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﺎ زﻧﺎﻧﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮاﻋﺎت
ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ھﺮﮔﺰ ﺑﺮ آنھﺎ ﺳﺨﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ أﺑﻮﯾﻌﻠﯽ.
 -٢ﺑﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ﻓﺼﻞ دوم :در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :رﺳﻮل اﮐﺮم ج ھﺮﮔﺰ دﺳﺖ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن را ﺑﺮای زدن ﮐﺴﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و
ھﺮﮔﺰ زﻧﯽ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری را ﻧﯿﺎزردﻧﺪ و دﺳﺘﺸﺎن ﺗﻨﮫﺎ در راه ﺟﮫﺎد ﺑﺮای زدن ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﺷﺪ«  .١ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺮاﻧﺶ در ﺣﻖ اﯾﺸﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﺸﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،آن ﺣﻀﺮت در ﭘﯽ رﺿﺎﯾﺖ او ﺑﺮآﻣﺪه ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ او را راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزﻧﺪ.
اﻣﺎم ذھﺒﯽ در ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ارزش ﺷﺎن اﻟﻨﺒﻼ ـ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ رادﻣﺮدان ـ از ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ
ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ :روزی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﺟﺎزۀ
دﺧﻮل ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺻﺪای ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺮ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻧﯿﺰ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ داد زد ﮐﻪ :ای دﺧﺘﺮک ﻓﻼﻧﻪ! ﺻﺪاﯾﺖ را ﺑﺮ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺗﺄدﯾﺐ ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺟﻠﻮ آﻣﺪه اﺑﻮﺑﮑﺮ
را از زدﻧﺶ ﺑﺎز داﺷﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ دﯾﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪای را ﻧﺪاﺷﺖ از ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺎرج ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه آﻧﺤﻀﺮت ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ را راﺿﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ:
دﯾﺪی ﮐﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻢ ﺗﻮ را ﺑﺰﻧﺪ ...ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺧﻨﺪه
رﺳﻮل ﺧﺪا ج و ﻋﺎﺋﺸﻪ را از ﭘﺸﺖ در ﺷﻨﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﺪ
ﻣﺮا در ﺻﻠﺢ و ﺷﺎدﯾﺘﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در دﻋﻮاﯾﺘﺎن ﺷﺮﯾﮑﻢ ﻧﻤﻮدﯾﺪ .٢
 -٦اﯾﺸﺎن درﻣﯿﺎن ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﮐﻤﺎل ﻣﺴﺎوات و ﻋﺪاﻟﺖ را ﭘﯿﺸﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و
ھﯿﭻ ﯾﮏ از ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن را ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رھﺴﭙﺎر ﺳﻔﺮی
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ در ﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮ ﮐﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻨﺎﻣﺶ ﻣﯽاﻓﺘﺎد در ﺳﻔﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻤﺮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :ﺑﺎراﻟﮫﺎ ،اﯾﻨﺴﺖ
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻮان ﻋﺪل و ﻣﺴﺎوات ﻣﻦ در آﻧﭽﻪ ﻗﺪرت ﺗﺼﺮف در آن دارم ،ﺧﺪاﯾﺎ در آﻧﭽﻪ از ﻗﺪرت و
ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﮥ ﻗﻠﺒﯽ ـ ﻣﺮا ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮑﻦ.
اﯾﻦ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آﻧﺤﻀﺮت ﺳﺮﻣﺸﻖ و اﻟﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﭼﻪ ﮐﻪ اﺧﻼق رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ از آﯾﺎت ﭘﺮ ﻧﻮر ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل اﯾﺸﺎن را اﻟﮕﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻗﺪم ﺑﺮ ﺟﺎی ﭘﺎھﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﮫﺎده ﭘﯿﺶ
روﻧﺪ و ھﺮﮔﺎه ھﻤﺴﺮی در ﺣﻖ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪﯾﻦ اﻟﮕﻮی
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ.
 -٢ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﺻﻼح و رﺳﺘﮕﺎری ﮔﻮش زد ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ رﺳﻮل اﮐﺮم را و ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻤﺴﺮت ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﯽ!.
ﻗﺼﮥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﭼﮫﺮه از اﯾﻦ ﻣﺪارا و ﻟﻄﻒ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﺮ از آن ھﻤﻪ ﺷﺪت و ﺳﺨﺖ ﻣﻨﺸﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪه و راه و روش ﺧﻮﯾﺶ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ زن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ از روﯾﮥ آن ﺣﻀﺮت ج ﻣﻠﺰم ﺷﻤﺮدﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم زن ﻓﺎﻗﺪ ھﻤﮥ ارزشھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ھﯿﭻ
اھﻤﯿﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم او را ﺳﻮار ﺑﺮ ﺑﺎلھﺎی ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺳﻮق داده ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯽ واﻻﯾﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ رﻗﻢ زد.
روزی در ﻗﻀﯿﻪای رأیﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ زﻧﻢ ﺧﻮاﺳﺖ إﻇﮫﺎر رأی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮐﻨﯽ ...ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺶ ﭘﺮﯾﺪه ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺗﻮ ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﻦ ﮐﻪ
در ﮐﺎرھﺎﯾﻢ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ!.
ھﻤﺴﺮم ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮ ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ! ﭼﻄﻮر ﺗﻮ ﺑﺮای زن ھﯿﭻ ارزﺷﯽ
ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ او را ﻋﯿﺐ ﻣﯽﺷﻤﺮی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺑﻪ
دﺧﺘﺮت ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻔﺼﻪل آﻧﭽﻨﺎن اھﺘﻤﺎم ﻣﯽدھﺪ و ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﮐﺎرھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ او درﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد! ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻔﺼﻪل ﺑﻪ ﺧﻮدش
اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرھﺎی رﺳﻮل اﮐﺮم ج دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮدم روزی دﯾﺪم
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺗﻤﺎم روز را ﺑﺨﺎﻃﺮ آنھﺎ ﻧﺎراﺣﺖ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ آﻧﺤﻀﺮت را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﻔﺼﻪ ﮔﻔﺘﻢ :دﺧﺘﺮم ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﺑﺨﻮدﺗﺎن اﺟﺎزه
ﻣﯽدھﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎرھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﯿﺪ و او را اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﻔﺼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻣﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج در ﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﺑﺤﺚ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﻦ ھﻢ ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ
دﺧﺘﺮم از ﺧﺸﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ آﺗﺶ دوزخ ﺑﺴﯿﺎر ھﻮﻟﻨﺎک و
وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮس از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﺴﯽ ﺑﺸﮕﻔﺖ آﻣﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ زن ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺎی
ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده ﺧﻮاﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ از اﯾﻨﺮو ﭘﯿﺶ
ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ أم ﺳﻠﻤﻪل ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن راﺑﻄﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی داﺷﺖ ،رﻓﺖ و ﺑﺎ او در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎز ﮐﺮد.
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او ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ! ﮐﺎرھﺎی ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ در ھﺮ ﮐﺎری دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﯽ و
از ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺳﺮدرآوری ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ در ﺑﯿﻦ رﺳﻮل اﮐﺮم ج و زﻧﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ
دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﯽ!.
ﺳﺨﻦھﺎی أم ﺳﻠﻤﻪل روﺣﯿﻪام را ﺳﺨﺖ درھﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﺮا وادار ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺮو روم« .١
ﻋﺎﺋﺸﻪل در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮت

رﺳﻮل اﮐﺮم ج آﯾﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻋﺪل و ﺑﺮاﺑﺮی و ﻣﺴﺎوات در ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻟﮕﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪای
ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ،و ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن آﯾﯿﻨﮥ ﻋﺪل ﺑﻮدﻧﺪ و داد.
اﻣﺎ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ را ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﻋﺪل و داد ﺑﯿﺮون اﺳﺖ،
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎرج از ﺗﻮان و ﻗﺪرت ﺑﺸﺮی اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮﺷﺖ
و ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ رﯾﺸﻪ دارد و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان اﺷﺎرهھﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﻮدهَ ﴿ :وٱ ۡعلَ ُم ٓوا ْ أَ َّن ٱ َّ َ
�
َُ ُ َۡ ۡ
َۡ
�ول َ�� ٱل َم ۡرءِ َوقلبِهِۦ﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل» .[٢٤ :و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﻗﻠﺐ او ﺣﺠﺎﺑﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ« ـ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻗﻠﺐ را از ﺳﻠﻄﻪ و ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﺪ.
آری ﺣﺠﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﮥ آﯾﻪ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺳﻮرۀ ﻧﺴﺎء از آن ﭘﺮده
َ َ َۡ َ ُ ْٓ َ َ ۡ ُ ْ َۡ َ ّ ٓ َ
ﺑﺮﻣﯽﮐﺸﺪ﴿:ولن �ست ِطيعوا أن �عدِلوا �
� ٱلن ِ َساءِ َول ۡو َح َر ۡص ُت ۡم﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[١٢٩ :
ھﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺑﺨﺮج دھﯿﺪ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ زﻧﺎﻧﺘﺎن ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻋﺪل و
ﻣﺴﺎوات در  -ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ  -را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﮐﻪ اﺳﻮۀ ﭘﺎﮐﯽ و
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ را زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد و ﻋﺎﺋﺸﻪ را در ﻗﻠﺐ او ﺟﺎی دھﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از
ھﻤﺴﺮان آن ﺣﻀﺮت ﺑﺪان ﻧﺮﺳﻨﺪ!.
واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﭼﮫﺎر ﭼﻮﺑﮥ ﮐﻠﺒﮥ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ زﺑﺎنھﺎی ﯾﺎران آن ﺣﻀﺮت ﻧﯿﺰ ﺑﺮوز
ﮐﺮده ﺑﻮد .روزی ﻣﺮدی در ﺣﻀﻮر ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ س ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ ،ﻋﻤﺎر
ﺑﺮآﺷﻔﺖ و او را ﺳﺨﺖ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ :ھﻼک و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدی ای ﻧﺎﻣﺮد ،ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ

 -١ﺳﻤﻂ اﻟﺜﻤﯿﻦ؛ ﻓﺼﻞ اﺳﻼم و زن.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ھﻤﺴﺮ ﮔﺮاﻣﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟! .١
اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار رﺳﻮل اﮐﺮم ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش
ﻋﺎﺋﺸﻪ را اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮدت در اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺪ .٢
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﺎران آن ﺣﻀﺮت ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ھﺪﯾﮥ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج
ﺗﻘﺪﯾﻢ دارﻧﺪ ،ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را در ﺧﺎﻧﮥ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ،
و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻏﯿﺮت و ﺣﺴﺎدت ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﺴﺮان آن ﺣﻀﺮت را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ھﻤﯿﺸﻪ در اﻧﺘﻈﺎر روزی ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ج ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ روز ﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ھﺪﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺗﻘﺪﯾﻢ
دارﻧﺪ ،دوﺳﺘﺎﻧﻢ ـ ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎدر
ﻣﺆﻣﻨﺎن أم ﺳﻠﻤﻪل ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﻋﺎﺋﺸﻪ از ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺪﻣﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ از
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺧﻮاھﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺸﺎن ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ھﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ھﺪﯾﻪای ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺗﻘﺪﯾﻢ دارﻧﺪ ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ دارﻧﺪ.
ام ﺳﻠﻤﻪل ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم ج اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻋﺮض ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﮐﺮم ج ﺑﺪان ھﯿﭻ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ام ﺳﻠﻤﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎز
اﯾﺸﺎن ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎر ﺳﻮم ﭼﻮن ام
ﺳﻠﻤﻪ ﺑﺎز ﺣﺮف از اﯾﻦ اﻣﺮ زدﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﻪ آراﻣﯽ از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﻋﺎﺋﺸﻪ او را آزار ﻧﺪھﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ وﺣﯽ ﭘﺮوردﮔﺎرم در ﺑﺴﺘﺮ ھﯿﭻ
ﯾﮏ از ﺷﻤﺎﯾﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه ﻣﮕﺮ در ﺑﺴﺘﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ« .٣
ً
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﯾﺪ ،اﺣﯿﺎﻧﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺘﺸﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﻨﺪ .آﻧﺤﻀﺮت ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﭼﻮن ﮔﺮه رﯾﺴﻤﺎن اﺳﺖ.

 -١ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی.
 -٢ﺣﻠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺎء .٤٤/٢
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری.
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ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﻋﺸﻖ ھﺮﭼﻨﺪ ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ :ﮔﺮه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟!
آن ﺣﻀﺮت ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﻮن ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ؟! .١
ﻣﺎ ﺧﻮب ﻓﺮﻣﻮدۀ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰ و ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪاش را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ» :دﺧﺘﺮم ،ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم و
دوﺳﺖ دارم را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽداری؟! ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮا ،ھﺮ آﻧﭽﻪ را
دوﺳﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﻦ ﻧﯿﺰ آن را دوﺳﺖ دارم .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﺲ او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش«.
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎصس ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﻋﺰﯾﺰ آن ﺣﻀﺮت  ٢روزی از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن از ھﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻋﺎﺋﺸﻪ.
ﻋﻤﺮو ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر آرزو داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدش را ﺑﺸﻨﻮد ﺑﺎ ھﺰار و ﯾﮏ اﻣﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
ﻣﻨﻈﻮرم از ﻣﺮدان اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﭘﺪرش ـ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ .٣
ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل زﺑﺎﻧﺰد ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺑﻮد و ھﻤﺴﺮان آن
ﺣﻀﺮت ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻏﯿﺮت و ﺣﺴﺎدت ﻓﻄﺮی ﮐﻪ در زﻧﺎن ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ را ﭘﻨﮫﺎن دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن أم ﺳﻠﻤﻪ ل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺴﺪ ﺑﯽﺟﺎن
ﻋﺎﺋﺸﻪ اﺷﮏ رﯾﺰان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﻌﺪ از ﭘﺪرش ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ و
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﻗﻠﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﻮدﻧﺪ« .٤
ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺳﻮده دﺧﺘﺮ زﻣﻌﻪل ﮐﻪ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ و
ﻋﺸﻖ را ﺑﺨﻮﺑﯽ درک ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﻮن ﻏﺒﺎر ﭘﯿﺮی را ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺶ دﯾﺪ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﺎﺋﺸﻪ داد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت از ﺷﺎدی رﺳﻮل اﮐﺮم ﻟﺬت ﺑﺒﺮد .٥

 -١ﺣﻠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺎء .٤٤/٢
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ.
 -٣ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء.
 -٤ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رﺟﻮع ﺷﻮد.
 -٥ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رﺟﻮع ﺷﻮد.
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واﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج روزی از ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل را
واﺳﻄﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم ج را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻗﺼﻪای زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ را ﭼﻨﯿﻦ درج ﮐﺮده:
رﺳﻮل اﮐﺮم ج روزی ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای از ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺻﻔﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﯿﯽ رﻧﺠﯿﺪ،
ﺻﻔﯿﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺷﺪه و ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ رﺳﻮل اﮐﺮم ج را از
ﻣﻦ راﺿﯽ ﮐﻨﯽ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮدم را ﺑﺘﻮ ﻣﯽدھﻢ.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺷﺪم ،ﭼﺎدری ﮐﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ
زﻋﻔﺮان ﺑﻮد را آب ﭘﺎﺷﯿﺪم ﺗﺎ ﺑﻮﯾﺶ ھﻤﻪ ﺟﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ در ﮐﻨﺎر رﺳﻮل اﮐﺮم ج
ﻧﺸﺴﺘﻢ ،آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻋﺎﺋﺸﻪ ،اﻣﺮوز ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ«!.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎدی ﺑﻪ ﮔﻠﻮ داده ﺑﺎ ﻧﺎز و ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺧﻨﺪان ﮔﻔﺖ» :ﻟﻄﻒ ﺧﺪاﺳﺖ،
ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ«!.
ﺳﭙﺲ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده دل اﯾﺸﺎن را ﺑﺪﺳﺖ آورده از ﺻﻔﯿﻪ
راﺿﯿﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .١
ﺑﺰرگ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﺎﺋﺸﻪل را ﻧﺰد
داﻧﺸﻤﻨﺪان
ِ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج درک ﮐﺮده در ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ :ﻣﺜﻼ ﻣﺴﺮوق رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ
از ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد را ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﺮد» :راﺳﺘﮕﻮ دﺧﺘﺮ راﺳﺘﮕﻮﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد،
ﻮب ﻣﺤﺒﻮب رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ )ﻣﺤﻤﺪ ج( ،آﻧﮑﻪ وﺣﯽ آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ او
ھﻤﺴﺮ ﻣﺤﺒ ِ
ﺷﮫﺎدت و ﮔﻮاھﯽ داد ﺑﻤﻦ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده.٢ « ...
ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽورزﯾﺪ ،ھﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ و
ﻣﺤﺒﺖ را ﭘﺎﯾﺪار داﺷﺖ و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎ او و در ﮐﻨﺎر او
ﺑﻮد .در ﺻﻔﺤﺎت آﯾﻨﺪه ﻗﺼﮥ وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺎ ھﻢ ورق ﺧﻮاھﯿﻢ زد و ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ
ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج از ھﻤﺴﺮان ﮔﺮاﻧﻘﺪرش اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎت آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ،ﺷﺮف
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻧﺼﯿﺐ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﺮدد .ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﺎﺋﺸﻪ ھﻤﻮاره اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ واﻻی اﻟﮫﯽ را ﺑﺮ
ﺧﻮد ﺷﮑﺮﮔﺬار اﺳﺖ و اﺷﮏرﯾﺰان از آن ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﮫﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ» :از
واﻻﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ و در
 -١در اﺳﻨﺎد اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺳﻤﯿﻪ ﻣﺼﺮی ﻧﺎﻣﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﮔﻤﻨﺎم اﺳﺖ.
-٢ـ اﻹﺟﺎﺑﺔ.

ﻓﺼﻞ دوم :در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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آﻏﻮش ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﮥ ﻣﻦ ﺗﮑﯿﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﺎر
ﺟﺎوﯾﺪاﻧﺸﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ«.
ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ج
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﭘﺮﺗﻮی از ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﺧﻮﺑﯽھﺎ ﺑﻮد ،ﺧﻮﺑﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻣﻘﺎم واﻻﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﺻﻔﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ
اﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽھﺎ و ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺑﻮد ،ﺣﺎل از ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﮔﯿﺮیھﺎی اﯾﻦ زن ﺑﺰرگ ﭘﺮده
ﺑﺮﻣﯽﮐﺸﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮑﺎن و ﻋﺎﺷﻘﺎن راه ﺳﻌﺎدت آنھﺎ را ﭼﺮاغ راه ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﻨﺪ و از
آنھﺎ درس زﻧﺪﮔﯽ آﻣﻮزﻧﺪ:
 -١ﻋﺎﺋﺸﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺖ و ﯾﺎر رﺳﻮل اﮐﺮم در زﻣﺎن رﺳﺎﻟﺖ و
ﻧﺒﻮت و ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻮد ،دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﻣﺮدی ﮐﻪ ھﻤﻮاره در ﮐﻨﺎر آﻧﺤﻀﺮت
رادﻣﺮداﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎد و در ﭘﯿﺶ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﮑﺎﻧﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﺎص داﺷﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج
ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎﺑﻪ اﺣﺘﺮام و ﺑﺰرﮔﯽای ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ،ﻋﺎﺋﺸﻪ ھﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰش را »دﺧﺘﺮ
اﺑﻮﺑﮑﺮ« و »دﺧﺖ ﺻﺪﯾﻖ« ﻧﯿﺰ ﺻﺪا ﻣﯽزد ﺗﺎ ﯾﺎدآور اھﻤﯿﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده او ﺷﻮد .و ﻣﺎ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ.
 -٢وﺣﯽ اﻟﮫﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار داده و ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ وﺣﯽ اﻟﮫﯽ در ﺧﺎﻧﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ و ﭘﯿﺎمآور
آﺳﻤﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را در دﻓﺘﺮ ﻓﻀﺎﯾﻞ در ﺧﻄﺎب ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد» :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وﺣﯽ اﻟﮫﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎﯾﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ در ﺑﺴﺘﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ«.
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﭘﯿﮏ آﺳﻤﺎﻧﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﮫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﮫﺎده ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻋﺮض
ﺳﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺳﻼم اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ اﺑﻼغ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ او در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :رﺣﻤﺎت و ﺑﺮﮐﺎت و ﺳﻼم ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﺮ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺑﺎدا! ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از درﮐﺸﺎن ﻋﺎﺟﺰم« .١
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺷﺎھﺪی ﺑﻮد ﺑﺮ ﻧﺰول ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻏﺰوۀ ﺧﻨﺪق
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎن داد ،ﺑﺴﻮی ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ رﻓﺘﻪ رﯾﺸﮥ ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد ﯾﮫﻮدﯾﺎن را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ
ﺧﺸﮏ ﮔﺮداﻧﺪ.
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ از ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

در ﻣﺒﺤﺚ آﯾﻨﺪه ﺑﺮاءت و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﻋﺎﺋﺸﻪ و آﯾﺎت روﺷﻨﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺒﺐ ﻧﺰول آﯾﻪھﺎی ﺗﯿﻤﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻌﻤﺖھﺎﯾﯽ اﻟﮫﯽ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد :در ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﮔﺮدن ﺑﻨﺪ ﻋﺎﺋﺸﻪ از ﮔﺮدﻧﺶ
اﻓﺘﺎده و ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .از اﯾﻨﺮو ﮐﺎروان ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد و ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ در ھﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ ﻧﯿﺰ در آن ﺑﯿﺎﺑﺎن ،آﺑﯽ ﺑﺮای وﺿﻮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﮥ
ﺗﯿﻤﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،اﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ را درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد رو ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﮔﻔﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ«.
 -٣ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺗﻨﮫﺎ دﺧﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ
ھﻤﺴﺮان آﻧﺤﻀﺮت ھﻤﻪ زﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻮه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن از ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﻮانﺗﺮ ﺑﻮد.
او ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﯾﮑﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ھﻤﻮاره ﺧﻮدش را
ً
در ﭘﯿﺶ آﻧﺤﻀﺮت ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ و ﺑﻪ ﻗﻠﺒﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺒﯿﮫﺎت زﯾﺒﺎﯾﺶ
ﻗﻠﺐ آﻧﺤﻀﺮت را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد» :اﮔﺮ وارد ﺑﺎﻏﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺮ از ﺑﻮﺗﻪ و
درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺗﻨﮫﺎ درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺷﺘﺮی از آن ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻧﮑﺮده ،ﺷﻤﺎ ﺷﺘﺮﺗﺎن را ﭘﯿﺶ ﮐﺪام درﺧﺖ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﭽﺮد« آﻧﺤﻀﺮت ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﯾﺸﺎن را درک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﭘﯿﺶ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
آﯾﻨﻪای اﺳﺖ از ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ آﻧﺤﻀﺮت ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺗﻨﮫﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮهای ﮐﻪ آﻧﺤﻀﺮت ﺑﻪ
ھﻤﺴﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .١
 -٤ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﺑﺮﺗﺮیھﺎی ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان از ذوق و ﺳﻠﯿﻘﻪ زﯾﺒﺎ و
ادب و ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﯿﺎن و اﺧﻼق ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﻣﻘﺎم ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺧﻮش و ﺑﺎ ادﺑﯽ ﭘﺮ ﺑﺎر و ﺑﺎ
ﻓﺼﺎﺣﺘﯽ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،از آﻧﺠﻤﻠﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ زﯾﺒﺎ و اﯾﻦ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ،
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻗﺼﮥ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺑﻮ زرع و أم زرع اﺳﺖ«،
ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻤﺎ ،از أﺑﻮ زرع ﺑﺴﯽ واﻻﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ زﯾﺒﺎ و ذوق و ﺳﻠﯿﻘﮥ ﺳﺨﻨﻮری را در ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺮ ورق ﻣﯽزﻧﯿﻢ :ﻋﺎﺋﺸﻪ از
رﺳﻮل اﮐﺮم ج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن روزی ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ ﺧﺸﻢ و رﺿﺎﯾﺖ ﺗﻮ
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری.
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را از ﺧﻮدم ﺑﺴﺎدﮔﯽ درک ﻣﯽﮐﻨﻢ«! ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ؟! ﭼﻄﻮر
درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻧﺎراﺣﺖ و ﯾﺎ ﺧﺸﻨﻮدم« آﻧﺤﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :وﻗﺘﯽ ﺗﻮ از ﻣﻦ راﺿﯽ
و ﺧﺸﻨﻮد ھﺴﺘﯽ ،ھﻨﮕﺎم رد ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ :ﻧﻪ! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺤﻤﺪ ج .اﻣﺎ
وﻗﺘﯽ ﻧﺎراﺣﺖ و ﯾﺎ دﻟﺨﻮر ھﺴﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ :ﻧﻪ! ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺑﺮاھﯿﻢ« .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ در ﺣﺎل ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺟﺰ از
ﻧﺎم آﻧﺤﻀﺮت دوری ﺟﻮﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﯾﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻢ و
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺠﺰ از ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ .١
اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻼم و ﺷﯿﻮاﺋﯽ ﮔﻔﺘﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج از ھﻤﺴﺨﻦ ﺷﺪن ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺷﺐھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و آرام ﺳﻔﺮھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎروان
آرام آرام دل ﺻﺤﺮا را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﺮم ﺳﺨﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .٢
 -٥از ھﻤﮥ اﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽھﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﭼﻮن ھﻤﺴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻟﮕﻮ ﺑﺮای
ھﻤﺴﺮان ﻣﺆﻣﻨﺎن ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﻤﺎل و آراﯾﺶ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪی ﺟﻠﻮی آن ﺣﻀﺮت
ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﺮد.
او در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺎرز ﺑﻮد از آن زن ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ و ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج آن را
ﭼﻨﯿﻦ و ﺻﻒ ﻧﻤﻮده» :دﻧﯿﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاﯾﺴﺖ از وﺳﺎﯾﻞ ]آراﯾﺶ[ ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ در دﻧﯿﺎ زن
ﺻﺎﻟﺢ و ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ،زﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻮھﺮش ﺑﺪو ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪ ﺷﺎد و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮد ،و اﮔﺮ
ﺑﺪو دﺳﺘﻮر و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ دھﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ،زﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻮھﺮش از ﺧﺎﻧﻪ دور ﺷﺪ از
ﺧﻮدش و ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل ﺷﻮھﺮش ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﻨﺪ« .٣
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﺳﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺴﺮت و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ھﻤﺴﺮش ﺷﻮد از اﯾﻨﺮو ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و زﯾﻨﺖ و آراﻣﺶ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
در ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ وارده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎرهھﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ از آﻧﺠﻤﻠﻪ» :رﺳﻮل
ﺧﺪا ج ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﻦ وارد ﺷﺪ ،اﻧﮕﺸﺘﺮھﺎی درﺷﺖ ﻧﻘﺮهای ﮐﻪ در اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ ﺑﻮد ﺗﻮﺟﻪ
اﯾﺸﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻨﮫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟! ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻨﮫﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ آراﯾﺶ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮای
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری.
 ٢آ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری.
 -٣ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﺷﻤﺎ در دﺳﺘﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ آﯾﺎ زﮐﺎت آنھﺎ را دادهای؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﯿﺮ ـ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاھﺪ ادا ﻣﯽﮐﻨﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از آﺗﺶ ﺳﻮزان
ﺟﮫﻨﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ« .١
ﻋﺎﺋﺸﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻮار ﮐﺮدن ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺎن را ﺑﻪ آراﯾﺶ و ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺑﺮای
ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزی ﺑﻪ زﻧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ داری و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ دو ﭼﺸﻤﺖ را از
ﺣﻠﻘﻪ درآوری و ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ او ﺑﻪ او ھﺪﯾﻪ ﮐﻨﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر درﮔﺬر ﻣﮑﻦ .٢
زﻧﯽ از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﻮھﺎی زاﺋﺪی اﺳﺖ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آراﯾﺶ و
زﯾﻨﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮥ ﺷﻮھﺮ آن ﻣﻮھﺎ را از ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﮑﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ آزار و اذﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد را از ﺧﻮد دور ﮐﻦ ،و
ﺧﻮدت را ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺷﻮھﺮت آراﯾﺶ و زﯾﻨﺖ ده ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻣﯽروی ،و اﮔﺮ
ﺷﻮھﺮت ﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮری داد از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻦ و اﮔﺮ ﻗﺴﻤﯽ و ﺳﻮﮔﻨﺪی ﯾﺎد ﮐﺮد ،ﻗﺴﻤﺶ
را ﺑﺮآوردهﺳﺎز ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش راه ﻣﺪه .٣
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪل در اﺗﺎﻗﺶ ﺑﻮدﯾﻢ و از ذوق و ﺳﯿﻠﻘﮥ زﯾﺒﺎﯾﺶ ﺳﺨﻦھﺎ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ،از رواﯾﺖھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و رواﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎل ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ در
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ أﺑﻮداود.
 -٢ﺳﯿﺮأﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء.
 -٣اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن آﻣﺪه ھﯿﭻ
ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :رﺳﻮل اﮐﺮم از ﺧﺎل ﮐﻮﺑﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎل ﮐﻮﺑﯽ ﮐﺮدن ،و از
ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن و ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻮی ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻮی ﺧﻮد و از ﻧﺦ زدن و ﮐﻨﺪن ﻣﻮھﺎی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و از ﮐﺴﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﺑﮑﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ« .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روشھﺎی دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ ﺑﺮای آراﯾﺶ و زﯾﻨﺖ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ در ﺣﺪﯾﺚ دوم ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻓﻘﮫﺎ و ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد آراﯾﺸﯽ و زﯾﻨﺖ دھﻨﺪه را ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮای ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن
آراﺳﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰه داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎم ﻧﻮوی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺑﺎ روشھﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮھﺎ را ﺑﮫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻨﺒﻠﯽھﺎ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ
رﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﭘﯿﻮﻧﺪ ـ اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮھﺎی زﻧﺎن ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ـ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .و
در رواﯾﺘﯽ از اﯾﺸﺎن آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ھﺪف از آن ﻓﺮﯾﺐ دادن ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻧﮫﯽ وارده را ﺑﺮ ﮐﺮاھﺖ ﺗﻨﺰﯾﮫﯽ دﻻﻟﺖ دادهاﻧﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﮐﺘﺎب ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ٣١٨/١٠ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ﻓﺼﻞ دوم :در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و آراﻣﺶ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ذوق و
ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮد .روزی زﻧﯽ از زﻧﺎن ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس از
ﻟﺒﺎسھﺎی ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺧﻮد داری ﮐﺮد ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻦ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج
ﻟﺒﺎﺳﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ دﺧﺘﺮان ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﺐ رﻓﺎف آن
را از ﻣﻦ ﻋﺎرﯾﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و آراﯾﺶ ﺷﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ .١
ﻣﺤﻨﺖ ﺑﺰرگ

در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺻﺪﯾﻘﻪ ،در ﮐﻨﻒ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺻﻔﺎی
ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او را ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻣﮑﺪر ﻧﮑﺮد ،ﺑﺠﺰ ﻣﺤﻨﺖ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ در
داﺳﺘﺎن ﺗﮫﻤﺖ دروغ.
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮی ﺳﯿﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﺬر ﮐﺮد و او در ﺳﺎﯾﻪ
آن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع رﻧﺞ و درد را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد و اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺳﺨﺖ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺖ.
اﻣﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺪا او را درﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ اﺑﺮ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر را از زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺪور ﻧﻤﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮت و ﻣﮫﺒﻂ وﺣﯽ ،ﺻﻔﺎ و درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ و اﺧﻼص ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ
ﻣﺤﻨﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی از ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ او را ﺑﮑﺎھﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ او ﻓﻀﻞ
ﺟﺪﯾﺪی را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻮھﺮھﺎی ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎی زﻧﺪﮔﯽ او ،ﮔﻮھﺮی ھﻤﯿﺸﻪ
ﺟﺎوﯾﺪان اﻟﮫﯽ ،ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ آﯾﺎت ﮐﺘﺎب او ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ اﻓﺰوده ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ در
ﻣﺤﺮابھﺎی ﻋﺒﺎدت و ﻧﻤﺎزھﺎیﺷﺎن اﯾﻦ آﯾﺎت را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﺮوز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﺎﯾﻨﺪه و
ﺟﺎوﯾﺪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺑﺮ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺳﺮﭼﺸﻤﻪاش ﻗﻠﺐھﺎی ﻧﺎﭘﺎک و ﭘﺮ از ﮐﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻨﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﭘﯽ
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج را آزار دھﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ھﯿﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ را از
دﺳﺖ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ.
آﻧﺎن اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ زھﺮھﺎ و ﮐﯿﺪھﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ھﺮ ﻧﻮع ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﺣﻘﻪ ﺑﺎزی و دﻏﻞ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎﻧﮑﻪ در ﮐﻤﯿﻦ او و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﻮد و ﻣﮑﺮ و ﻧﯿﺮﻧﮕﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﺎ ﺑﺮوز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﻓﺮو ﻣﺎﯾﮕﺎن
ﺑﯽﻣﺎﯾﻪ ،ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ و ﻧﻨﮓ را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺧﻮد ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺤﻨﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»رﺳﻮل ﺧﺪا ج وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اراده ﺳﻔﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﯿﻦ ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﻗﺮﻋﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﻗﺮﻋﻪ
ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﻣﺪ او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،در ﯾﮑﯽ از ﻏﺰوات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ،ـ ﻏﺰوه ﺑﻨﯽ ﻣﺼﻄﻖ ـ و ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ﺑﺮآﻣﺪ .ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﯿﺮون ﺷﺪم
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در آﻧﺮوزھﺎ آﯾﺎت ﺣﺠﺎب ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻦ در ھﻮدج ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻢ
ﻣﺴﺎﻓﺮت اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ و ﮐﺎروان ﺑﺴﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻤﺪﯾﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
در ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺮود آﻣﺪﯾﻢ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﺪای ﮐﻮچ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻋﻼم ﮐﻮچ ﺷﺪ،
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
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻠﻮﺑﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪم و اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺮا ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد ،اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ ھﻮدج ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻮدج را ﺑﺮ ﺷﺘﺮی ﮐﻪ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪم ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ھﻮدج ھﺴﺘﻢ ،در آن روزھﺎ زﻧﺎن ﺳﺒﮏ و وزن ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﭼﺎﻗﯽ آﻧﺎن را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،از اﯾﻨﺮو ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ
ھﻮدج را ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺑﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺒﮑﯽ آن ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ھﻢ دﺧﺘﺮ ﮐﻢ ﺳﺎل
ﺑﻮدم ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد آﻧﺎن ﺷﺘﺮ را ﺣﺮﮐﺖ داده و ﺑﻪ ﺳﻔﺮ
ﺧﻮد اداﻣﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻦ ھﻢ ﮔﻠﻮﺑﻨﺪ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﮐﺎروان راه اﻓﺘﺎده
ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ در آﻧﺠﺎ ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮد ،ﻧﺎﭼﺎر ﺟﺎﻣﻪام را
ﺑﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪم و در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺰل داﺷﺘﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪم ،ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﺑﺰودی ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﺒﻮد ﻣﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﺑﺮدن ﻣﻦ ﺑﺎز ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ ،در ھﻤﯿﻦ ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺧﻮاب ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﯿﺮه ﺷﺪ و ﺧﻮاﺑﯿﺪم.
ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻣﻌﻄﻞ ﺳﻠﻤﯽ زﮐﻮاﻧﯽ ،ﻣﺎﻣﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻘﺐ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
اﻃﺮاف و ﺟﻮاﻧﺐ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺰل ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ،ﺳﯿﺎھﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﺰدم آﻣﺪ و ﭼﻮن ﻗﯿﺎﻓﻪام را دﯾﺪ ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﺠﺎب
َ
َّ َّ
َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون﴾ از
ھﻢ ﻣﺮا دﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺘﺮﺟﺎع او ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ﴿ :إِنا ِ� ِ ��ا إِ�هِ � ٰ ِ
ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ،ﭼﺎدرم را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ ﮐﺸﯿﺪم و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻼم ھﻢ ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺖ و ﻣﻦ ھﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ ﻏﯿﺮ از آﯾﻪ اﺳﺘﺮﺟﺎع از او ﻧﺸﻨﯿﺪم ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺘﺮش را
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ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ و ﻣﻦ ﺳﻮار ﺷﺪم ،ﺳﭙﺲ ﺷﺘﺮ را ھﯽ ﻣﯽزد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اول ﻇﮫﺮ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﯾﻢ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص ﮐﻨﺎﯾﺎت
ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎه آن ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺻﻠﯽ دروغ و اﺗﮫﺎم را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻮل ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﯾﻢ و
ً
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺪت ﯾﮑﻤﺎه ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪم و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﻌﺎت را ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻟﯽ ﻣﻦ
در ﺟﺮﯾﺎن اﺗﮫﺎﻣﺎت وارده ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺒﻮدم ،ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ درد و ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮا ﺑﻪ
ً
ﺷﮏ وا ﻣﯽداﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج آن ﻣﺤﺒﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در
ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎری ام اﺑﺮاز ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽﮐﺮدم و ﻓﻘﻂ ﺣﻀﺮت ﺑﺮ ﻣﻦ وارد
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺳﻼم ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟«.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از دوران ﻧﻘﺎھﺖ ،ﺑﺎری ﺑﻪ ھﻤﺮاه ام ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺮای ﻗﻀﺎء ﺣﺎﺟﺖ ﺧﺎرج
ً
ﺷﺪم و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺒﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽرﻓﺘﻢ و آن زﻣﺎن ﻃﺒﻖ رﺳﻮم اﻋﺮاب ،ﺗﻮاﻟﺖ
را ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آزار آن ،از ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ دور
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯿﻢ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻓﺎرغ ﺷﺪﯾﻢ ﻣﻦ و ام ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺴﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ،ام ﻣﺴﻄﺢ ﻟﻐﺰﯾﺪ و
ﭘﺴﺮش ﻣﺴﻄﺢ را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺮف ﺑﺪی ﮔﻔﺘﯽ ،آﯾﺎ ﻣﺮدی را ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ
ﮐﻪ در ﻏﺰوه ﺑﺪر ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ و ﻧﺸﻨﯿﺪهای ﮐﻪ او ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟
او داﺳﺘﺎن اﻓﮏ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﺮح داد ،ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻦ اﻓﺰون ﮔﺮدﯾﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟« ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯿﺪ ﻧﺰد ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﺮوم؟ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻘﺼﻮدم از اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ داﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺪر
و ﻣﺎدرم آ ﮔﺎه ﺷﻮم .ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه دادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر و ﻣﺎدرم رﻓﺘﻢ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻣﺎدرم ﮔﻔﺘﻢ :ای ﻣﺎدر! ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﮔﻔﺖ :دﺧﺘﺮم ﺑﺮﺧﻮد آﺳﺎن ﮔﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ
ﭘﺎﮐﯿﺰه در ﻧﺰد ﺷﻮھﺮی ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ ﻣﯽدارد ،ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﺣﺎل ﺗﻌﺪادی رﻗﯿﺐ ھﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮدم درﺑﺎره او ﺳﺨﻨﺎن ﮔﺰاف ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ؟ آﻧﮕﺎه آن ﺷﺐ را ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدم ،ﻧﻪ اﺷﮑﻢ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد و ﻧﻪ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ راه ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪب را اﺣﻀﺎر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
وﺣﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ درﺑﺎره ﺟﺪاﯾﯽ از ﻣﻦ ﺑﺎ آن
دو ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺎﻣﻪ در ﻣﺸﻮره ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ او درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻀﺮت ﻣﯽداﻧﺪ ،ﭘﺎﮐﯽ
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺖ و در ﺟﺎن ﺧﻮد ﺟﺰ ﻣﺤﺒﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﮔﻔﺖ:
»ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﻋﺎﺋﺸﻪ اھﻞ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﻣﻦ درﺑﺎرۀ اھﻞ ﺷﻤﺎ ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﻧﻤﯽداﻧﻢ«.
اﻣﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﮔﻔﺖ» :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ داده اﺳﺖ و ﻏﯿﺮ
از اﯾﻦ زن ،زﻧﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،اﮔﺮ از ﮐﻨﯿﺰ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﮕﻮﯾﺪ« .آن ﮔﺎه رﺳﻮل
ﺧﺪا ج از ﺑﺮﯾﺮه ﺳﺆال ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺮﯾﺮه
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﻣﻦ ھﯿﭻ ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻮك و ﺷﺒﮫﻪآﻣﯿﺰی از او ﺳﺮاغ ﻧﺪارم ،ﺟﺰ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﻢ او دﺧﺘﺮی ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺮدن آرد ،ﺧﻮاب ﻣﯽرود و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻣﯽآﯾﺪ و آرد را از ﺟﻠﻮی او ﻣﯽﺧﻮرد.
آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎراﺣﺖ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،از روي ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻪ ﮐﺴﻲ ﺧﯿﺎل ﻣﺮا از ﻃﺮف
ﻣﺮدي راﺣﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ آزارش ﺣﺘﻲ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲام ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و در
ﻣﻮرد ﻣﺮدي ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از او ﺟﺰ ﻧﯿﮑﻲ ﺳﺮاغ ﻧﺪارم و ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﺪون ﺣﻀﻮر
ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪام ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذس اﻧﺼﺎری ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ
رﻧﺞ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺧﻼص ﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﯾﻌﻪ از ﻗﺒﯿﻠﻪ اوس ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮدﻧﺶ را ﻣﯽزﻧﻢ و اﮔﺮ
از ﺑﺮادران ﺧﺰرﺟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺷﻤﺎ ھﺮ دﺳﺘﻮری ﺑﺪھﯿﺪ ،اﺟﺮا ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﺳﺮدار ﺧﺰرج و ﻣﺮدی ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺣﻤﯿﺖ و ﺗﻌﺼﺐ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﺑﺮ او
ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ:
دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻪ او را ﻣﯽﮐﺸﯽ و ﻧﻪ ﺗﻮان ﮐﺸﺘﻦ او را داری .اﺳﯿﺪ
ﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﺳﻌﺪ ﺑﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﺗﻮ ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯽ؛ ھﺮ دو
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ﻗﺒﯿﻠﻪ اوس و ﺧﺰرج ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺣﻀﺮت آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﮑﻮت و آراﻣﺶ دﻋﻮت ﻓﺮﻣﻮد،
ﺗﺎ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
آن روز را در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﺬراﻧﺪم ،ﮐﻪ ﻧﻪ اﺷﮑﻢ ﺧﺸﮑﯿﺪ و ﻧﻪ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ راه ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺪر
و ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻧﺰدم آﻣﺪﻧﺪ .ﮔﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺟﮕﺮم را ﭘﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،آن دو ﻧﺰدم
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدم؛ ﻣﺪت ﯾﮏ روز و  ٢ﺷﺐ ﮔﺮﯾﻪام اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن
اﻧﺼﺎر اﺟﺎزه ورود ﺧﻮاﺳﺖ او را اﺟﺎزه دادم ،او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ ھﻢ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮد ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﺷﺪ ،ﺳﻼم ﻓﺮﻣﻮد و ﺳﭙﺲ
ﻧﺸﺴﺖ و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﺎﯾﻌﻪھﺎ ،ﺣﻀﺮت را در ﮐﻨﺎرم ﻣﯽدﯾﺪم ،ﯾﮏ
ﻣﺎه وﺣﯽ درﺑﺎره ﻣﻦ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ج ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ ﺧﺪا
ً
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ! در ﻣﻮرد ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮھﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺗﻮ واﻗﻌﺎ ﺑﯽﮔﻨﺎه
ھﺴﺘﯽ ،ﭘﺲ ﺑﻪ زودی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽﮔﻨﺎھﯽ ﺗﻮ را اﺛﺒﺎت ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎھﯽ
ﺷﺪهای ،ﭘﺲ اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻦ؛ زﯾﺮا ﺑﻨﺪه وﻗﺘﯽ ﮔﻨﺎھﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
ﺧﺪا روی آورد ،ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺎھﺶ را ﻣﯽآﻣﺮزد«.
ﭼﻮن ﮔﻔﺘﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،اﺷﮑﮫﺎﯾﻢ ﺧﺸﮑﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه
ھﻢ اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮدم .ﺑﻪ ﭘﺪرم ﮔﻔﺘﻢ :از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی.
ﭘﺪرم ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻋﺮض ﮐﻨﻢ.
ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی.
ﻣﺎدرم ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
ﭘﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﺮدم :ـ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﯽ ﮐﻢ ﺳﺎل ﺑﻮدم و ﻗﺮآن را زﯾﺎد
ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم ـ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ و اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ
ﭼﻨﺎن ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﺘﺎده و آن را ﺑﺎور ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ اﺗﮫﺎم ﺑﺮئ ھﺴﺘﻢ ـ و
ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﺮئ ھﺴﺘﻢ ـ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ و اﺗﮫﺎم
َ
را ﺑﭙﺬﯾﺮم ـ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از آن ﺑﺮئ ھﺴﺘﻢ ـ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺮا
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻣﺜﺎﻟﯽ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺮض دارم ،ﻣﮕﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﭘﺪر ﯾﻮﺳﻒ را ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
َ َ ۡ َ ُ َ َ ٰ َ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ ٞ َ ٞ
صفون﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ.[١٨ :
﴿فص� �ِيل ۖوٱ� ٱلمستعان � ما ت ِ
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

»ﺻﺒﺮ ﺟﻤﯿﻞ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎری دھﻨﺪه اﺳﺖ و از او

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﺎری دارم«.
ﺳﭙﺲ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﭘﮫﻠﻮ ﺑﻪ آن ﭘﮫﻠﻮ ﮔﺮداﻧﯿﺪم و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد آرﻣﯿﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
روح و ﺟﺎﻧﻢ ﻣﺎﻻﻣﺎل ﺑﺮاﺋﺖ از اﯾﻦ اﺗﮫﺎم ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﺮی
ھﺴﺘﻢ ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از آن ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؛ وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﺋﺖ
ﻣﻦ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرت آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﻼوت ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد .اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﯽدادم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺮﺋﮥ ﻣﺮا در ﺧﻮاب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ج ﺑﻪ او اﻋﻼم ﻣﯽدارد.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! ھﻨﻮز رﺳﻮل ﺧﺪا ج از ﺟﺎﯾﺶ ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد و
ھﯿﭻ ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وﺣﯽ ﺑﺮ آن ﺣﻀﺮت ج
ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ و آﺛﺎر ﻧﺰول وﺣﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ و ﻋﺮﻗﮫﺎ از ﭼﮫﺮهاش ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﮥ ﻣﺮوارﯾﺪ
ﺳﺮازﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪ؛ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آﺛﺎر وﺣﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﯾﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺧﻨﺪﯾﺪ و اوﻟﯿﻦ
ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن آورد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ! ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﺮد.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎدرم ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ،دﺳﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج را ﺑﺒﻮس .ﮔﻔﺘﻢ:
ﺧﯿﺮ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺷﮑﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽآورم .اﯾﻦ آﯾﺎت ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
ِين َجا ٓ ُءو بٱ ۡ�فۡ ِ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ُ ّ ٞ
﴿إ َّن ٱ َّ� َ
ك عصبة مِن� ۡ ۚم � �سبوهُ ] ﴾...اﻟﻨﻮر.[٢٠-١١ :
ِ
ِ ِ
ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ھﻤﻪ درﺑﺎرۀ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس ﭘﺲ از ﻧﺰول ﺗﺒﺮﺋﮥ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﺴﻄﺢ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاھﻢ داد .او ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدی ﺑﯿﻨﻮا و از
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻮد ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﻮد .آن ﮔﺎه اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َ
ُ
ۡ
ۡ
ْ
َ َۡ ُ ُ ْ َۡ ۡ
ُ
�ك َ
ِن� ۡم َوٱ َّ
� َوٱل َم َ ٰ
لس َع ِة أن يُ ۡؤتُ ٓوا أ ْو ِ� ٱل ُق ۡر َ ٰ
ِ�
﴿ َو� يَ�ت ِل أ ْولوا ٱلفض ِل م
َّ َ ۡ َ ۡ ُ ْ َ ۡ َ ۡ َ ُ ٓۗ ْ َ َ ُ ُّ َ َ َ ۡ َ َّ ُ َ ُ
�ن � َ
� ۡم َوٱ َّ�ُ
َوٱل ۡ ُم َ� ٰجر َ
ب
س
يل ٱ�ِۖ و�عفوا و�صفحوا �� �ِبون أن �غفِر ٱ� ل ۚ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ� ُفورَّ ٞرح ٌ
ِيم ] ﴾٢٢اﻟﻨﻮر.[٢٢ :
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﻔﺎق و ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﻄﺢ را از ﻧﻮ آﻏﺎز ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ را از او ﻗﻄﻊ ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد.
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ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج از ھﻤﺴﺮش ،زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ،در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﺳﺆال
ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج! ﻣﻦ ﮔﻮﺷﮫﺎ و ﭼﺸﻤﮫﺎﯾﻢ را از ﻋﺬاب ﺧﺪا
ﺑﺎزﻣﯽدارم و در ﻣﻮرد او ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﯾﻨﺐ از ﻣﯿﺎن
ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺎ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ
او را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺧﻮاھﺮش ،ﺣﻤﻨﻪ ،ﮐﻪ ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﻨﺐ ﺑﺎ ﻣﻦ درﮔﯿﺮ ﺑﻮد ،از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ) .ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(.
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن و ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﮐﻼم رﺑﺎﻧﯽ از ﻣﺤﻨﺖ
وارده ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ ﭘﺎﮐﯽ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و ﺑﺮاﺋﺖ او ﮔﻮاھﯽ داد،
ﺷﮫﺎدﺗﯽ ﮐﻪ روزﮔﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻣﺤﻮ ﮐﻨﺪ و ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلھﺎ ﺑﺮ آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ
ﺟﺎی ﻧﮫﺪ و ﯾﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آ ن را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ.
آری اﯾﻦ ﺑﺮاﺋﺖ و اﻋﻼم ﭘﺎﮐﯽ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻣﻘﺎم او را در ﻗﻠﺐ ﮔﺮاﻣﯽ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﻓﺰود و ﻋﺰت او را ﻧﺰد آن ﺣﻀﺮت ج و ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﻮد.
ﻣﻮﻗﻒ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻗﻀﯿﮥ اﻓﮏ

اﺳﺘﺎد ﻋﻘﺎد ـ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎدا ـ در ﮐﺘﺎﺑﺶ "اﻟﺼﺪﯾﻘﺔ ﺑﻨﺖ اﻟﺼﺪﯾﻖ" ﻣﻮﻗﻒ
ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻗﻀﯿﻪ اﻓﮏ را ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ داﺳﺘﺎن
ﺳﻠﻮل
اﻓﮏ ﺟﺰم دارﻧﺪ و ﯾﺎ در ﻧﻔﯽ آن ﻗﺎﻃﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ داده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻏﺮض اﺑﻦ
ِ
ﻣﻨﺎﻓﻖ ھﻤﺎن ﻏﺮﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در روزﮔﺎر ﻣﺎ اﻓﺮادی ﺑﻪ آن ﻣﺘﺸﺒﺚ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ
از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ راھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ج را ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ ﻗﺮار دھﻨﺪ ،ﺑﻪ
وﯾﮋه اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺸﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ درﻣﯿﺎن ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن در آن ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ادب و ﺗﺮﺑﯿﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺣﺎدﺛﻪ اﻓﮏ را ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻌﯿﺪ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﯾﺮ) (Muirﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺳﯿﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺎ را وا ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ او از اﯾﻦ اﺗﮫﺎم اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و آن را ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ در آﻣﯿﺨﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ اﻧﺴﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن آنھﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ واﺷﻨﻄﻦ اروﻧﮓ در ﺳﯿﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﯾﻦ ﮐﺎر
را اﻧﺠﺎم داده ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ را ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻧﻔﯽ ﻧﮑﺮده و راه را ﺑﺮای ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ ﺑﺎز
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ھﻢ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدهاﻧﺪ و رواﯾﺎت وارده در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﮐﺮده و در ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﯾﮏ
روز ﮐﺎﻣﻞ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دور ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﻮان ﻣﺼﺎﺣﺐ و ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﻼف
ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻗﺼﻪ اﻓﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه و ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﯿﺎن
اﯾﻦ ﮔﺮوه رودوﯾﻞ ) (Rodwellﺻﺎﺣﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮآن را ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ،آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ او در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪاش در ﺳﻮره اﻟﻨﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﻤﻌﮫﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن
در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﺣﺘﯿﺎط را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺒﺸﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﭘﺮوا ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎط را
ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ داﺳﺘﺎن ﺟﺰم ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺤﻤﺪ ج
ﺧﻮد آﯾﺎﺗﯽ را در ﺳﻮره اﻟﻨﻮر آورده ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﯿﻨﮥ ﻋﺬاب و ﻣﺠﺎزات ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
از ھﻤﺴﺮش ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد.
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺸﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺟﺎھﻞ اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﮫﻞ
آﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮫﻤﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮارد ﺧﺒﺮ ،در آن ﻓﺮو
روﻧﺪ و ﻃﺒﻞ رﺳﻮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺪا در آورﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎی ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮوھﯽ ﺧﺒﺮﭼﯿﻦ و دروغﭘﺮداز ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﻢ
و در ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺪون ﻋﻠﻢ از ﮔﻤﺎن آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﻨﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﺧﻼق ﻣﺮدم و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮھﻮن و وﻗﻒ اﺧﺒﺎر ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ آنھﺎ
اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و داﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﮔﻤﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺮﯾﻨﻪای ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ دروﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺆرخ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ آن اﻋﺘﻨﺎ ﮐﻨﺪ و ﺳﻮء ﻧﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ دروغ و
ﺗﮫﻤﺖ در ﺣﻖ ﯾﮏ زن ﭘﺎک ﻧﮫﺎد ،ﭘﺴﺘﯽ و ذﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن وارد ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺼﺪ ﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽھﺎ و دروغ
ﭘﺮدازیھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﺿﺨﺎﻣﺖ اﻏﺮاض ﭘﻠﯿﺪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ،از آنھﺎ ﺑﺮﺣﺬر دارﯾﻢ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺻﺪر
اﺳﻼم ﺗﺎ روزﮔﺎر ﻣﺎ ھﻨﻮز ﺟﻤﻌﯽ درﺻﺪد ﺗﺮوﯾﺞ آن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﺮ اﯾﻦ دروغ ﺑﺰرگ ﺻﺤﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﺮا ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺟﺴﺎرت

ﻓﺼﻞ دوم :در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ زن ﺑﯽﮔﻨﺎه اﺗﮫﺎم وارد ﺳﺎزﻧﺪ؟ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن
ﻗﺼﺪ ﺗﺸﮑﯿﮏ دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﺑﯽﮔﻨﺎه ھﻤﺴﺮ او اﺳﺖ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دروغھﺎی واھﯽ و ﺑﯽاﺳﺎس را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،در واﻗﻊ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ
داده اﺳﺖ ،زﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮری را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام از آن اﻣﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ھﻤﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺎور او اﺳﺖ.
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دروغ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺮدی ﺑﻮده
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و اﺳﻼم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده و ﺑﻪ دﯾﻦ او ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮ ھﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻨﮫﺎ
دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﻮان و ﻋﺎﺋﺸﻪ ھﺮ دو ﺑﻪ ﺧﺪا و
اﺳﻼم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم از ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و او را اﻟﮕﻮی
اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ھﻤﻪ اﯾﻨﮫﺎ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﯿﺴﺖ؟ آری او دﺧﺘﺮ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در دوران ﺟﺎھﻠﯿﺖ از او ﮐﺎری ﺧﻼف اﺧﻼق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮ
ﻧﺰده و در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎدت ﺟﺎھﻠﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در اﺳﻼم و در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ،ﺗﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﺳﻮاﺋﯽ داده ﺑﺎﺷﺪ )ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا(.
در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻪ
ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دروغ واھﯽ و ﺑﯽاﺳﺎس .اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ :راﺑﻄﻪ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺻﻔﻮان ﺑﺎ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪه اﺳﺖ؟
آﯾﺎ در آن ﺷﺐ ﻣﻌﯿﻦ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﻣﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی در ھﻮدج
ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﻣﺎﻣﻮران ھﻮدج ﺣﺮﻣﺖ ﺧﺎﻧﺪان رﺳﻮل ﺧﺪا ج را ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ
و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادهاﻧﺪ؟
واﻧﮕﮫﯽ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﻮان ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﺷﻮھﺮش اﯾﻤﺎن دارد و ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﮓ دﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽاش
اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ:
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﻔﻮان ﺑﻪ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﺋﺘﯽ دھﺪ ﮐﻪ از روی ھﻮس ﺑﻪ ﭼﻨﺎن
اﻣﺮی دﺳﺖ ﯾﺎزد؟ و ﻋﻘﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدف ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﮔﻨﺎھﯽ دﭼﺎر ﮔﺮدد؟ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ھﻤﻪ اﯾﻨﮫﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮده
ﮐﻪ ھﯿﭻ ّ
ﺳﺮی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ راز را ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﺮﻣﻼ ﺧﻮاھﺪ
ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﻓﮏ و و اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ و دروغ ﺑﺰرگ را ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮد و ﺷﺎﯾﻌﻪﺳﺎزان را
رﺳﻮا ﻧﻤﻮد ،ھﻤﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرھﺎ ﺑﯽﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﺎن و ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰان
آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻧﺎآ ﮔﺎھﺎﻧﻪ آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
آری اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺟﺰ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﮐﺎرﮔﺰاران آﻧﺎن ﮐﻪ در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺆرخ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎور ﻧﻤﯽدارﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮوه از آﻧﺮو ﺑﺪان ﺑﺎور داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻨﺎن ﻓﺮو ﻣﺎﯾﮕﺎن ﻏﺎﻓﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در وادی
ﮔﻤﺮاھﯽ ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﺪهاﻧﺪ) .ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب ﺻﺪﯾﻘﻪ دﺧﺖ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر(
اﯾﻦ روﺷﯽ را ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻋﻘﺎد در ﺗﮑﺬﯾﺐ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در آن ﺑﻪ وﺣﯽ
آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﮏ زده اﺳﺖ .روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢ
ﻣﺴﻠﻤﺎن آن را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد و ھﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺎد ﻋﻘﺎد ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺟﻠﯿﻞ
اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ روش در ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ:
ھﻤﺴﺮ اﺑﻮاﯾﻮب از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﯾﺎ اﺑﺎ اﯾﻮب ،آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﻣﺮدم درﺑﺎره ﻋﺎﺋﺸﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮد :آری و اﯾﻦ دروغ اﺳﺖ ام اﯾﻮب! آﯾﺎ ﺷﻤﺎ رﺿﺎﯾﺖ داری ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﮔﻨﺎھﯽ
آﻟﻮده ﺷﻮی؟
ام اﯾﻮب ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﺗﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ذﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽدھﻢ.
اﺑﻮاﯾﻮب ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻋﺎﺋﺸﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ـ و ﺳﺰاوار آن اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ
ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎھﯽ ﺗﻦ ﻧﺪھﺪـ ﻟﺬا اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و دروﻏﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
)ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ(
اﻣﻬﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ

رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ دور از ھﻤﻪ ﻋﯿﻮب و ﻣﻌﺼﻮم از ھﻤﻪ ﮔﻨﺎھﺎن و ﺟﺪا از ھﻤﻪ ﻣﻈﺎھﺮ
ﺷﺮک و ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ﺟﺎھﻠﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .ﭼﻮن ﻋﻤﺮش ﺑﻪ  ٢٥ﺳﺎل رﺳﯿﺪ ﺑﺎ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ﺧﺪﯾﺠﻪ ل ازدواج ﻓﺮﻣﻮد در آن روز ﺧﺪﯾﺠﻪ  ٤٠ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٢٥ﺳﺎل ﺑﺎ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺧﺪﯾﺠﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ دﯾﮕﺮ زﻧﯽ ازدواج ﻧﻔﺮﻣﻮد.

ﻓﺼﻞ دوم :در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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ﭼﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﺪا را ﺑﻌﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﯿﺪان را ﺑﺮ او ﺗﻨﮓ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﮫﺎداﺗﯽ ھﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮ او ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ
او دﺳﺖ از دﻋﻮﺗﺶ ﺑﺮدارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎداتﺷﺎن ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن
ِ
ﻋﺮب را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح او در ﺧﻮاھﻨﺪ آورد وﻟﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﺮﻣﻮد و زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺧﺪﯾﺠﻪ را ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داد ﺗﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﻗﮫﺮﻣﺎن وﻓﺎت ﮐﺮد.
ﭘﺲ از وﻓﺎت ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺧﺪﯾﺠﻪل ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻣﮫﺎت ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ زﻧﺎن ﭘﺎک ﺳﯿﺮت
ـ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﮫﻦ ـ ازدواج ﻓﺮﻣﻮد ،ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ از در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ھﻤﻪﺷﺎن ﺑﯿﻮه ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﺎن ﯾﺎ ھﻤﺴﺮ ﺷﮫﯿﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش
را در راه ﺧﺪا از دﺳﺖ داده ﺑﻮد و ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ و ﺟﺒﺮان ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎی
وارده ﺑﻪ آﻧﺎن ،اﻗﺪام ﺑﻪ ازدواج ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﯽ ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﺎ
ﺷﻮھﺮش ﺑﻪ ﺣﺒﺸﮫﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮده و در آﻧﺠﺎ ﺷﻮھﺮش را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،ﻟﺬا رﺳﻮل
ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺎﺗﻢ و رﻧﺞ او ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری او ﮐﺴﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﺎﻓﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ ﻗﺒﯿﻠﻪای
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺮای ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب آن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻼم ،ﺑﺎ او ازدواج ﻓﺮﻣﻮده و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ازدواج ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺟﺎﻣﻪ
ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﻋﺎدﺗﯽ زﺷﺘﯽ از ﻋﺎدات ﺟﺎھﻠﯿﺖ را ﻧﺎﺑﻮد و ﻣﺤﻮ ﺳﺎزد.
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺗﻤﺎم زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺎ آﻧﺎن ازدواج ﻓﺮﻣﻮده و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه  ۱۱زن ﺑﻮدهاﻧﺪ ۲ .ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن در اﯾﺎم ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﻓﺎت
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﺧﺪﯾﺠﻪ و ﺳﯿﺪه زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺧﺰﯾﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و  ۹ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و در
ﻣﻮﻗﻊ رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت ھﻨﻮز ﺣﯿﺎت داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻀﺮت ﺑﻮده و
ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﺣﻀﺮت را ﺑﺪان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﻘﺮر
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮای اﺳﻼم و دﻋﻮت ﺟﺎوداﻧﮥ آن ﻣﺎﯾﻪ ﺧﯿﺮ و
ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻮده و ﭼﻪ در ﺣﯿﺎت ﺣﻀﺮت و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﺳﺒﺐ ﻧﺸﺮ دﯾﻦ ﺧﺪا در ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻗﺒﺎﯾﻞ را راﺑﻄﻪ داﻣﺎدی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ازدواج ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﺳﯿﺪه ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ،رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﺑﻨﯽ ﻣﺼﻄﻠﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻤﺎم اﺳﯿﺮان ﺧﻮد را ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾﻦ ازدواج آزاد
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان رﺳﻮل ﺧﺪا را در اﺳﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .و ﺑﻨﺎﺑﻪ
رواﯾﺖ اﺑﻮداود :ھﯿﭻ زﻧﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺖ او ﺑﺮ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
اھﻞ ﺻﺪﺧﺎﻧﻮار ﺑﺨﺎﻃﺮ او از ﺑﻨﯽ ﻣﺼﻄﻠﻖ آزاد ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻈﻤﺖ و اھﻤﯿﺖ ﻣﺎدرھﺎی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ در ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ﻧﺸﺮ آن در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه ﺳﻨﺖھﺎی ﺣﻀﺮت در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ
ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺠﺰ ﻣﺎدرھﺎی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﮫﻦ از آنھﺎ آ ﮔﺎه ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در واﻗﻊ
ﺣﺠﺮهھﺎی ھﻤﺴﺮان ﺣﻀﺮت ﻣﺪارﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ و ﺳﻨﺖ آنھﺎ را ﺑﻨﺎ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد و اﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﮑﻤﺖ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ھﻤﺴﺮان ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎ  ۵۰ﺳﺎل ﺳﻨﺖ ﻣﻄﮫﺮ او را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺎن در ﻧﺸﺮ
ﻓﺮھﻨﮓ و ﺣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ وﺣﯽ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی
ﻓﺮوزان ﺗﺎﺑﯿﺪه ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻏﺮوب آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرگ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ و اﺛﺮات
ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺟﺎوداﻧﻪ ھﻤﺴﺮان ﭘﺎک رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺖ ﻣﻄﮫﺮ را ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺸﺎھﺪه
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻫﻤﺴﺮ ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ

ﻋﻠﯽرﻏﻢ رﻓﺘﺎر ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدرھﺎی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ و ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﻀﺮت ﺑﺮ
رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﮔﺎھﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻓﻄﺮی ،آﺗﺶ ﻏﯿﺮت و رﻗﺎﺑﺖ در
ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ دﺳﺘﻪھﺎی رﻗﯿﺐ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دو ﮔﺮوه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻦ و ﺳﻮده و
ﺣﻔﺼﻪ و ﺻﻔﯿﻪ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ و زﯾﻨﺖ دﺧﺘﺮ ﺣﺠﺶ و ام ﺳﻠﻤﻪ و دﯾﮕﺮان در
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ« .ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری.
رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻏﯿﺮت و رﻗﺎﺑﺖ اﻣﮫﺎت اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ روﯾﺎروﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﺣﻀﺮت در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﻮﻗﻔﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﺣﮑﻤﺖ و
ژرﻓﺎی ادراک اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ روان و آ ﮔﺎھﯽ دﻗﯿﻖ از ﺳﺮﺷﺖ و ﻓﻄﺮت
اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ
وﻗﻮع آن را اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻮادث ﻃﻮری ﺑﺮﺧﻮرد
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ و ﻗﻮع آن را اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و آن را ﻏﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم :در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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ﻟﺬا ﺣﻀﺮت ﺑﺮ ھﯿﭽﮑﺪام از ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ و از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖﺷﺎن زﺑﺎن ﻧﮕﺸﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﺸﺎﻋﺮ آﻧﺎن را در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن از ﻃﺮف ﭘﺪر و ﯾﺎ ﮐﺴﺎن ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺣﻀﺮت در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺣﺎدﺛﻪای ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ :در راھﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﯿﻤﻮدﯾﻢ ﺑﺎر ﺳﻔﺮم ﺳﺒﮏ ﺑﻮده و ﺷﺘﺮم ﻗﻮی و ﮔﺮﯾﺰ ﭘﺎی وﻟﯽ
وﺳﺎﯾﻞ ﺻﻔﯿﻪ ﮔﺮان ﺑﻮد و ﺷﺘﺮش ﺗﻨﺒﻞ و ﮐﻨﺪ راه .رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎرھﺎی ﻋﺎﺋﺸﻪ
را ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺻﻔﯿﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎرھﺎی ﺻﻔﯿﻪ را ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ اداﻣﻪ
ﯾﺎﺑﺪ« .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮت ج را دﯾﺪم ﮔﻔﺘﻢ :ھﺎن ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا اﯾﻦ زن ﯾﮫﻮدی
ﺗﺒﺎر ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺪاﺳﺘﺎن ﮐﺮد.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ام ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ! وﺳﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﺳﺒﮏ اﺳﺖ وﻟﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺻﻔﯿﻪ
ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎرھﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺷﺘﺮ او و ﺑﺎرھﺎی او را ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﻢ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺳﮫﻮﻟﺖ راه اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ«.
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﯿﺪ؟
ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ج ﺗﺒﺴﻢ ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ای ام ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﮏ دارﯾﺪ؟«.
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﻋﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻋﺪاﻟﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ؟
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس ﺻﺪای ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪ و او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﻦ
روی آورد و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ ﺳﯿﻠﯽ زد.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺎن ای اﺑﺎﺑﮑﺮ آرام ﺑﺎش«.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس ﻓﺮﻣﻮد :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ او را ﻧﺸﯿﻨﺪﯾﺪ؟
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد» :اﻧﺴﺎن ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﺑﺎﻻی وادی را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ« .١
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻘﺎم رﻓﯿﻌﯽ ﮐﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا داﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ
ھﻤﺴﺮان ﺣﻀﺮت دارای ﻏﯿﺮت و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد او ﮔﻮاھﯽ
 -١اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ¡ در ﻣﻮرد اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ او ﻧﯿﺮﻧﮕﺒﺎز ﺑﻮده

اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ و اﯾﻨﮑﻪ او دارای ﺷﺮاﯾﻂ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻧﻪ اﺧﺘﻼف
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
 -٢ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﻣﯽدھﺪ :ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را در آﺷﭙﺰی ﻣﺜﻞ ﺻﻔﯿﻪ ﻧﺪﯾﺪم ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻇﺮﻓﯽ ﻏﺬا ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮐﺮد ،ﻣﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﯿﺮت زﻧﺎﻧﻪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻇﺮف او را
ﺷﮑﺴﺘﻢ ﺳﭙﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﻮرد ﮐﻔﺎره آن ﺳﻮال ﮐﺮدم ،ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﮐﻔﺎره ﮐﺎرت ﻇﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻇﺮف او و ﻃﻌﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻏﺬای او« .١
ﺣﺘﯽ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﺮ ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺪه ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺧﺪﯾﺠﻪ اﻟﮑﺒﺮال ﻧﯿﺰ
ﻏﯿﺮت ﻣﯽورزﯾﺪ و ﺧﻮد او در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﺎﻟﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﯾﻠﺪ ﺧﻮاھﺮ ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺧﺪﯾﺠﻪ اﺟﺎزه ﺷﺮﻓﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا ج را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و او ﺑﻪ روش ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺧﺪﯾﺠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزه ﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪه و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺧﺪا ﯾﺎ اﯾﻦ
ھﺎﻟﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﯾﻠﺪ اﺳﺖ«.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﮔﻔﺘﻢ :ھﻤﻮاره ﭘﯿﺮزﻧﯽ از ﭘﯿﺮ زﻧﺎن ﻗﺮﯾﺶ را ﺑﯿﺎد ﻣﯽآوری ﮐﻪ
ﮔﻮﻧﻪھﺎﯾﺶ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮده و روزﮔﺎر او را از ﺟﮫﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﺴﺮی ﺑﮫﺘﺮ از او
ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪا ھﻤﺴﺮی ﺑﮫﺘﺮ از او ﺑﺮ ﻣﻦ ارزاﻧﯽ ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا او وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آورد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺮا ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎل ﺧﻮد ﻣﺮا ﯾﺎری داد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺮا ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ از او
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ را ﺑﻤﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮد و از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮدم ﻣﺮا ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻓﺮﻣﻮد«) .ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ و
ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ(.
در ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻏﯿﺮت ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽدارد» :ﺑﺮ ھﯿﭻ زﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻏﺒﻄﻪ ﻧﺨﻮردم ،او ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ
ازدواج ﮐﻨﺪ وﻓﺎت ﮐﺮده ﺑﻮد و ھﻤﻮاره ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺣﻀﺮت از او ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺧﺪﯾﺠﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای از ﻟﻮﻟﻮ در ﺑﮫﺸﺖ ﻣﮋده
دھﺪ ،ھﺮﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ذﺑﺢ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺧﺪﯾﺠﻪ ھﺪﯾﻪ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد« .در رواﯾﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻣﺤﺒﺖ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﺮ
ﻣﻦ ارزاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(.
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﮑﺎﻧﺖ رﻓﯿﻌﯽ ﮐﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل در ﻗﻠﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا داﺷﺖ ھﻢ
ﭼﺸﻤﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪی را در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ ھﻤﺴﺮان ﺣﻀﺮت ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ھﻢ ﭼﺸﻤﯽھﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ
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ﮔﺮاﻣﯽﺷﺎن را ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ او در ﺣﺎﻟﯽ اﺟﺎزۀ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺪرش را
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺑﺴﺘﺮ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ دﺧﺘﺮ
ﮔﺮاﻣﯽ ﺧﻮد اﺟﺎزه ورود دادﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﯾﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻤﺴﺮاﻧﺖ ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺘﯽ دارﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮ اﺑﯽ ﻗﺤﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
رﻓﺘﺎر ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوی ﺑﯿﻦ ھﻤﺴﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
ـ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮدم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :دﺧﺘﺮم! ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻣﯽدارم دوﺳﺖ ﻧﻤﯽداری؟«.
ﻓﺎﻃﻤﻪل ﻓﺮﻣﻮد :آری ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد» :او را دوﺳﺖ ﺑﺪار«.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺰد ھﻤﺴﺮان ﺣﻀﺮت ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮد و آﻧﺎن را از ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ
ﭘﺪرش آ ﮔﺎه ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﭘﺪر را ﺑﺪاﻧﺎن ﺑﺎز ﮔﻔﺖ .آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺮد و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :ھﻤﺴﺮاﻧﺖ ﺷﻤﺎ را
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮ اﺑﯽ ﻗﺤﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻦ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ،
ﺳﭙﺲ ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺣﺠﺶ را ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و اﯾﻦ زﯾﻨﺐ ﺑﻮد
ﮐﻪ از ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﻦ در ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻘﯿﻪ ھﻤﺴﺮان ﺣﻀﺮت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و
ﻣﻦ ھﯿﭽﮕﺎه زﻧﯽ ﺑﮫﺘﺮ از او را ﻧﺪﯾﺪم ،زﻧﯽ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر و ﭘﺎرﺳﺎ و راﺳﺘﮕﻮ و ﻧﮕﮫﺪار ﺻﻠﻪ رﺣﻢ
ﺑﻮد ،زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ در راه ﺧﺪا ﺻﺪﻗﻪ و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد و در اﯾﻦ راه ﺗﻘﺮب ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﺗﻨﮫﺎ آرزوﯾﺶ ﺑﻮد .او ﺗﻤﺎم داراﺋﯽھﺎﯾﺶ را در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﮐﺮد ﺑﺠﺰ ﯾﮏ
دﺳﺘﺒﻨﺪ آھﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
زﯾﻨﺐ اﺟﺎزه ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ـ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد در ﺑﺴﺘﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ـ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد
و او ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ھﻤﺴﺮاﻧﺖ ﻣﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ و در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮ اﺑﯽ
ﻗﺤﺎﻓﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ دارﻧﺪ.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺲ زﯾﻨﺐ ﻣﺮا ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داد و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺣﻤﻼﺗﺶ را اداﻣﻪ داد و ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻮدم و ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ آﯾﺎ
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

اﺟﺎزه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻤﻦ ﻣﯽدھﺪ؟ او ﮔﻔﺖ :زﯾﻨﺐ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه را رھﺎ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮم ﺑﺪ ﻧﻤﯽﺑﺮد.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ او را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دادم و او را رھﺎ ﻧﮑﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ
او ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدﯾﺪم و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد» :او دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺖ« )ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ(.
ھﻢ ﭼﺸﻤﯽ در ﺑﯿﻦ ھﻤﺴﺮان ﺣﻀﺮت در ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﯿﺪه
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اراده ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯿﻦ ھﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﻗﺮﻋﻪ
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮھﺎ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻨﺎم ﻋﺎﺋﺸﻪ و ﺣﻔﺼﻪ در آﻣﺪه ﺑﻮد و در ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﺷﺐ ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯽآورد و در راه ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای
ﻋﺎﺋﺸﻪ آﯾﺎ اﻣﺸﺐ ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﻣﻦ ﺳﻮار ﻧﻤﯽﺷﻮی ﺗﺎ ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺮ ﺷﺘﺮت ﺳﻮار ﺷﻮم ﮐﻪ ھﺮ دو
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ آری.
ﺳﭙﺲ ﺷﺘﺮ او را ﺳﻮار ﺷﺪم و او ھﻢ ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﻣﻦ ﺳﻮار ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺗﺸﺮﯾﻒ
آورده و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮐﻪ ﺣﻔﺼﻪ ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺑﻮد رﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮ او ﺳﻼم
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﺳﻔﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﻪ ﮐﺎروان ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﺮود آﻣﺪ.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺷﺘﺮ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺣﻔﺼﻪ ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺑﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﮐﻨﺎرش ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻢ
ﻧﻤﻮد ﭘﺲ از ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن ھﺮ دو ﭘﺎﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن ﮔﯿﺎه اذﺧﺮ ﻗﺮار داده و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺮﺑﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎری را ﻣﺴﻠﻂ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﮕﺰد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت
ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻢ) .ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ(
ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﻏﯿﺮت و ھﻢ ﭼﺸﻤﯽ زﻧﺎن ،ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﯾﺐ و ﺣﯿﻠﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻧﺰد زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺣﺠﺶ درﻧﮓ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد و در ﻧﺰدش ﻋﺴﻞ ﻣﯿﻞ
ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻦ و ﺣﻔﺼﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺮ ھﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ وارد ﺷﺪ
ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮی ﮔﯿﺎه ﻣﻐﺎﻓﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﮕﺮ از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
ﺣﻀﺮت ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از آن دو وارد ﺷﺪ و او ﻃﺒﻖ ﺳﻔﺎرش ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺧﯿﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺴﻞ در ﻧﺰد زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺣﺠﺶ ﻣﯿﻞ ﮐﺮدهام و دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ«.
آﻧﮕﺎه ـ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻏﺬاﺋﯽ ﭘﺎک و ﺣﻼل ـ اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُّ َ ُ َ ّ ُ َ ٓ َ َ َّ َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ٰ َ
جك ] ﴾...اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ.[١ :
﴿���ها ٱ� ِ� ل ِم � ِرم ما أحل ٱ� لك ۖ تبت ِ� مرضات أز� ِ

ﻓﺼﻞ دوم :در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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»ھﺎن ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﺮا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻼل ﻓﺮﻣﻮده ﺣﺮام ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ رﺿﺎﯾﺖ

ھﻤﺴﺮاﻧﺖ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯽ.«...
َ
ٓ
َّ
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد﴿ :إن َ� ُت َ
و�ا إِ� ٱ� ِ﴾ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ )ﻋﺎﺋﺸﻪ و ﺣﻔﺼﻪ( ﺑﺴﻮی ﺧﺪا
ِ
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ آن دو ﺗﻮﺟﻪ داد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻓﺮاد ﻋﺎدی
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮑﻪ او رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﺖ و ھﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﺣﻼل و ﺣﺮام ﻣﯽﮔﺮدد ﻟﺬا
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ آﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
َ
َ
ۡ
� ٱ�َّ ُّ َ َ ۡ
َۡ
�ذ أ َ َّ
جهِۦ﴾ -
و ھﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داد﴿ :
� إ ِ ٰ� �ع ِض أز� ٰ ِ
ِ
و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ھﻤﺴﺮاﻧﺶ راز ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد » :ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺴﻞ ﺻﺮف ﮐﺮدهام« )ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ(.
ﻋﺎﺋﺸﻪ زن ﺟﻬﺎدﮔﺮ

زن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺻﺪر اﺳﻼم در ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺮد
ﺷﺮﯾﮏ و ﺳﮫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﺟﮫﺎد زن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت و ﻃﺒﯿﻌﺖ او ﺑﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ
ﭘﺮﺳﺘﺎری ،ﺗﮫﯿﻪ ﻏﺬا ،رﺳﺎﻧﺪن آب ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺣﻮال زﺧﻤﯽھﺎ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺷﮫﺪاء
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.ﺟﺰ در ﺣﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری در ﺟﻨﮓ ﻋﻤﻠﯽ ،زن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺲ زﻧﺎن
در ﺟﮫﺎد ﯾﺎور ﻣﺮدان و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل و در ﻣﻌﺮﮐﻪھﺎی اوﻟﯿﻪ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﺳﮫﻢ ﺑﺰرﮔﯽ را دارا
ﺑﻮد .در ﻏﺰوه اﺣﺪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ آب دادن زﺧﻤﯽھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﻣﺸﮏ آب را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و آب را ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ راه ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺎﺋﺸﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ام ﺳﻠﯿﻢ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪھﺎﯾﺸﺎن را در
ھﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺧﻠﺨﺎلھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮدار ﺑﻮد و ﻣﺸﮏھﺎی آب را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آب را ﺑﻪ دھﺎن ھﺮ ﯾﮏ از زﺧﻤﯽھﺎی ﺟﻨﮓ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و دوﺑﺎره
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﮏھﺎی ﭘﺮ آب ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آب را ﺑﻪ دھﺎن ﺗﺸﻨﮕﺎن
١
ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ .اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﺪن ﺧﻠﺨﺎلھﺎ دارد ﺷﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎھﺶ
ﮔﺬرا ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻨﻊ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺪارد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﻮر ﺣﺠﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

در ﻏﺰوه ﺧﻨﺪق از ﺣﺼﺎری ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل را در آن ﺟﺎی داده ﺑﻮد
ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﺟﻠﻮی ﺟﺒﮫﻪ رﻓﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﭼﻮن ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب او را دﯾﺪ ،ﺟﺮﺋﺖ
او را ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪ .ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :روز ﺧﻨﺪق ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪم و اﺣﻮال
ﻣﺮدم را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺻﺪای ﭘﺎﯾﯽ را از ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﺷﻨﯿﺪم ،ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ س
را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺮادرش ﺣﺎرث ﺑﻦ اوس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﭙﺮی را ﺣﻤﻞ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺳﻌﺪ از ﮐﻨﺎرم ﮔﺬﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ذرھﯽ آھﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ
و ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ از ﺑﺪﻧﺶ از زره ﺑﯿﺮون زده ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﻌﺪ ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺶ
در داﺧﻞ زره ﻧﺒﻮد ـ ﺳﻌﺪ س از ﺗﻨﺎورﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﻮد ـ او ﮔﺬر ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻮد رﺟﺰ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ :ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺷﺎھﺪ ﻣﺒﺎرزه زﯾﺒﺎی ﻣﺒﺎرزان ﺑﺎﺷﯽ /ﭼﻪ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ﻣﺮگ
وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﻮﻋﺪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺷﺘﺎب از زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و وارد ﺑﺎﻏﯽ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ در آن ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻮدﻧﺪ و درﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻣﺮدی ﻏﺮق در آھﻦ ﺑﻮد و ﮐﻼه ﺧﻮدی ﺑﺴﺮ
داﺷﺖ ،ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪی؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺮﺋﺖ داری آﯾﺎ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮت ﺑﯿﺎﯾﺪ در اﻣﺎن ھﺴﺘﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮار ﮐﺮدی .ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮا
ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ آرزو ﮐﺮدم زﻣﯿﻦ ﺷﻖ ﺷﻮد و در آن ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻦ در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو
روم.
ﻧﺎﮔﮫﺎن آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺶ ﻏﺮق در آھﻦ ﺑﻮد ﭼﮫﺮه ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و دﯾﺪم ﮐﻪ او ﻃﻠﺤﻪ
ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻋﻤﺮ اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎده روی ﮐﺮدی آﯾﺎ ﻣﮕﺮ
اﻧﻀﻤﺎم و ﯾﺎ ﻓﺮار ﺟﺰ ﺑﺴﻮی ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ؟! )ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
.(۴۸۰/۳
ﭼﻮن دوﻟﺖ اﺳﻼم ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﯿﺪانھﺎی ﺟﮫﺎد از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره دور ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل در ﺟﮫﺎد ﮐﻢ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا در ھﺮ ﯾﮏ از
ﻏﺰوات ﺑﯿﻦ ھﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﻗﺮﻋﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﺎن آن در ﻗﺒﻞ ﮔﺬﺷﺖ .وﻟﯽ ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ھﻤﭽﻨﺎن در ﺟﮫﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد اداﻣﻪ ﻣﯽداد.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﻗﻮل ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ او را ﻣﮑﺎﺗﺒﯽ ـ ﺑﻪ
ﺑﺮدهای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮫﺎی ﺧﻮد آزاد ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺎر ﮐﺮدن آزاد
ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﺪ ـ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﺟﻪ ﺑﺪھﯽ
ﺧﻮد آﻣﺪه ﺑﻮده و ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ را ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
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ﺑﻪ ﻧﺰدم ﺑﯿﺎﺋﯽ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﮔﯿﺮی زﯾﺮا ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد » :ھﯿﭻ ﻏﺒﺎری در راه ﺧﺪا در ﻗﻠﺐ و ﺟﺎن آدﻣﯽ وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ
آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﺗﺶ را ﺑﺮ او ﺣﺮام ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ«.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ل و دﻓﺎع از زن

زﻧﺎن ﭼﻮن اﺳﻼم را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را از
ﺳﺘﻢھﺎی ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮھﺎﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ آن ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ
و در راه آن ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﺳﺎﯾﻪ آن ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوﻋﻪ و ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ل در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ رھﺒﺮی ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ از ﺣﻘﻮق زن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
داﺷﺖ و ﭼﺸﻢھﺎی زﻧﺎن ﻣﺤﺮوم و درﻣﺎﻧﺪه و رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﺴﻮی او دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ او در ﭘﯿﺸﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ج دارای ﻣﻘﺎم ارﺟﻤﻨﺪی ﺑﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ وﺣﯽ
ﺑﺮ ﺣﻀﺮت در ﺣﺠﺮه او و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﮑﺎﯾﺎت زﻧﺎن ﻣﻈﻠﻮم و ﻗﻀﺎﯾﺎی آﻧﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﯿﺪه:
ﻣﺮدم رﺳﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد زﻧﺶ را ھﺮﻃﻮر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﻣﯽداد و ﺑﺎز ھﻢ زن در
َ
ﻗﯿﺪ ھﻤﺴﺮی او ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﺎم ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻋﺪه ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ او رﺟﻮع ﻣﯽﮐﺮد و
اﮔﺮ ﺻﺪ ﻃﻼق ھﻢ داده ﺑﻮد ،ﺑﺎز اﻣﮑﺎن رﺟﻮع و درﺑﻨﺪ ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻦ زن ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﯿﺴﺮ ﺑﻮد
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ زﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﻮ را آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﻮی
ﻃﻼق ﻧﻤﯽدھﻢ و ﻧﻪ ھﻢ ﺗﻮ را در ﺧﺎﻧﻪام ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم .اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد؟ ﻣﺮد
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﻃﻼق ﻣﯽدھﻢ ﭼﻮن ﻣﻮﻋﺪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪه ﻋﺪهات ﺷﺪ رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﻢ.
زن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪل آﻣﺪ و او را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار داد ،ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺎز ﮔﻔﺖ و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺳﮑﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻪ
لط َ� ٰ ُق َم َّرتَ َ ۡ َ ُ
اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ﴿ :ٱ َّ
اكۢ ب َم ۡع ُروف أَ ۡو � َ ۡ� ُ
�حۢ �ِإ ِ ۡح َ ٰ
� ٖن﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[٢٢٩ :
ٍ
ِ
ان� فإِمس ِ
ِ
»ﻃﻼق رﺟﻌﯽ دو ﺗﺎ اﺳﺖ ﭘﺲ از آن ﯾﺎ زن ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻧﯿﮏ و ﻣﻌﺮوف ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮﺑﯽ راه او ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد«.

ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :از آن ﭘﺲ ﻣﺮدم ﻃﻼق را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﻞ زﻧﺎﻧﺸﺎن را در ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻪ آﻧﺎﻧﮑﻪ
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ زن را در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
)ﺗﺮﻣﺬی(
و ﻧﯿﺰ از آﻧﺠﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﻗﻮل ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل :ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ آن ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ او ﺑﺮ
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ھﻤﻪ اﻗﻮال اﺣﺎﻃﻪ دارد ،ﻣﻦ ﻗﻮل ﺧﻮﻟﻪ دﺧﺘﺮ ﺛﻌﻠﺒﻪ را ﻣﯽﺷﻨﻮم درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺮارش را ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽداﺷﺖ وﻟﯽ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا از ﺷﻮھﺮش ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺮا ﺧﻮرد و ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را دارا ﺑﻮدم ﺑﺮ او ﻧﺜﺎر
ﮐﺮدم وﻟﯽ ﭼﻮن ﺳﻦ ﻣﻦ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ از ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪی ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﺮا واﮔﺬاﺷﺖ و
ﻇﮫﺎر  ١ﮔﻔﺖ؛ ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺗﻮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
َ ۡ َ َ َّ ُ َ َ َّ
ھﻨﻮز ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آﻣﺪ و اﯾﻦ آﯾﺎت را آورد﴿ .قد س ِمع ٱ
� ق ۡول ٱل ِ�
ُ َ ُ َ
َ َّ
ك � َز ۡو َ َ َ ۡ َ
�ٓ إِ� ٱ� ِ﴾ ]اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ» .[١ :ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪ ﻗﻮل زﻧﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎره
ت�ٰدِل ِ
ِ
جها و�شت ِ
ﺷﻮھﺮش ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﮑﺎﯾﺘﺶ را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﺑﺮد«) .ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری و اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ(.
آن دﯾﮕﺮ ھﻤﺴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش او را ﻣﻀﺮوب ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﺑﺪﻧﺶ زﯾﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج آﻣﺪ و ﺣﻀﺮت در ﺣﺠﺮه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻮد،
ﺻﺒﺢﮔﺎھﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج وارد ﺷﺪ و ﺷﮑﺎﯾﺘﺶ را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﻮھﺮ او را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ از ﻣﺎﻟﺶ از او ﺟﺪا ﺷﻮ«
)اﺑﻮداود(.
آن ﯾﮑﯽ زن ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم ﻣﺮا ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺮادرش ﺑﻪ
ﻧﮑﺎح داده ﺗﺎ ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد وﻟﯽ ﻣﻦ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺗﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﯿﺎﯾﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد و ﻋﺎﺋﺸﻪ او را در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ زن ﻗﺮار داد .ﺣﻀﺮت ج
ﭘﺪرش را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و آﻧﮕﺎه اﺧﺘﯿﺎر را ﺑﻪ زن ﺟﻮان داد آﻧﮕﺎه آن زن ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
ھﻢ اﮐﻨﻮن اﺟﺎزه دادم ھﺮ ﻃﻮر ﭘﺪرم ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺪاﻧﻢ آﯾﺎ زﻧﺎن ھﻢ در اﻣﺮ ازدواج اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ) .ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(

 -١ﻇﮫﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﺰﻧﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻇﮫﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎرم ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ.
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رھﺒﺮ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ِ
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺮاﻣﺖ زن را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽداد ،ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ﺧﺸﻢ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺒﻞ اﻧﮑﺎر او را در ﻣﻮرد ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﮓ و اﻻغ و زن ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺷﻤﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻻغھﺎ و ﺳﮓھﺎ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮدﯾﺪ« .١
ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﺸﺪت ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﺎزل
ﻓﺮﻣﻮده ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :اھﻞ
ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻣﺪ و ﻧﯿﺎﻣﺪ ﻧﯿﮏ ﻓﺎﻟﯽ و ﺑﺪﻓﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد زن و ﻣﺮﮐﺐ و ﻣﻨﺰل وﺟﻮد
دارد«.
ﺳﭙﺲ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﮐﺮد:
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٢
��أها﴾ ]اﻟﺤﺪﯾﺪ.[٢٢ :
 -١اﺻﻞ ﺣﺪﯾﺚ را در ﻓﺼﻞ ﺟﮫﺎز ﻋﺮوس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .ﻋﺎﺋﺸﻪل و ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻌﺪ از او اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر زن از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎز ﻣﺮد ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﮐﻪ
ﺟﻤﻌﯽ از اﺻﺤﺎب ﻣﺜﻞ اﺑﻮھﺮﯾﺮه و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻮذر ش رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮاد از ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎز ورود ﻧﻘﺺ در آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻣﺮاد اﺑﻄﺎل ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ از اﻣﺎم ﻧﻮوی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎز را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ھﻢ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻨﺪ ﺳﯿﺪه
ﻋﺎﺋﺸﻪ آورده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﭼﯿﺰی ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ
اﻻغ و ﮐﺎﻓﺮ و ﺳﮓ و زن« و در اداﻣﻪاش ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎزﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﻘﺎرن ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻮن دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪل آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺣﺪﯾﺜﯽ را آورده ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :آﻣﺪ و ﻧﯿﺎﻣﺪ ﻧﯿﮏ ﻓﺎﻟﯽ و ﺑﺪﻓﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد زن و ﻣﺮﮐﺐ و ﻣﻨﺰل وﺟﻮد
دارد«.
 -٢اﺑﻮداود و ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ اﻧﮑﺎر ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی آوردهاﻧﺪ ،در اﯾﻦ رواﯾﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ» :اﺑﻮھﺮﯾﺮه درﺳﺖ ﺣﺪﯾﺚ را ﺣﻔﻆ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ...آﺧﺮ ﺣﺪﯾﺚ را ﺷﻨﯿﺪه وﻟﯽ اول آن را
ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ« اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب رواﯾﺖ از ﻋﺎﺋﺸﻪ دارد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﺑﺨﺎری
و ﻣﺴﻠﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ در اﯾﻨﻤﻮرد آوردهاﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﺑﺮ ﻧﯿﺰ آن را
آورده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ» :اﺑﻮھﺮﯾﺮه درﺳﺖ ﺣﺪﯾﺚ را ﺣﻔﻆ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ«
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم
»ﻧﺮﺳﯿﺪ ھﯿﭻ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ در زﻣﯿﻦ و ﻧﻪ در ﺟﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﮐﺘﺎﺑﯽ

ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﯿﻢ آن ﻣﺼﯿﺒﺖ را«.
ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ل در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از زن و ﺣﻘﻮق او ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ ﺑﻮد،
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺳﺮﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺖ .ﺑﺎ زﻧﺎن ﺣﻤﺺ ﮐﻪ ﺑﺮ او وارد ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ از آن زﻧﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎمھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ،از رﺳﻮل
ﺧﺪا ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪھﺎﯾﺶ را در ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮھﺮش
ﺑﮕﺬارد ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﭘﺮده ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﺧﺪا را درﯾﺪه اﺳﺖ« )اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،اﺑﻮداود ،اﻣﺎم
اﺣﻤﺪ(.
ﭼﻮن در ﻟﺒﺎس زﻧﺎن ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ،ﻧﺎراﺣﺖ
ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد
َ
آوردهاﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ آﻧﺎن را از ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ زﻧﺎن ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از
ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺪﻋﺖ ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻧﺪ) .ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ(.
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﺒﺎسھﺎی زن ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را از ﻣﺮدان
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻪای ﻧﺎزک را ﻣﯽدﯾﺪ اﻇﮫﺎر اﻧﺰﺟﺎر ﻣﯽﮐﺮد و اﮔﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﺮا ﭘﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ آورده ﮐﻪ ﺣﻔﺼﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮ ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ وارد ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﺎدری ﻧﺎزک ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻋﺎﺋﺸﻪ ﭼﺎدرش را از ھﻢ درﯾﺪ
و ﺳﭙﺲ ﭼﺎدری ﺿﺨﯿﻢ ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
در ﻋﮫﺪ رﺳﻮل ﺧﺪار از زﻧﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن زﻧﺎن
اواﻣﺮ ﺧﺪای را اﺟﺮاء ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺎﺋﺸﻪل ﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮان اول را رﺣﻤﺖ
ََۡ ۡ ۡ َ ُ
� ُمره َِّن َ َ ٰ ُ
� ج ُيو� ِ ِه َّن﴾ ]اﻟﻨﻮر.[٣١ :
ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد﴿ :و� ِ
��ن ِ ِ
»و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻓﺮو اﻧﺪازﻧﺪ ﭼﺎدرھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﺮﯾﺒﺎنھﺎی ﺧﻮد«.
ﺿﺨﯿﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪھﺎ را ﺑﺮش دادﻧﺪ و آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
و ھﻢ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﺎدر آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮی و ﭼﮫﺮه زن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ«.

اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮل زرﮐﺸﯽ از ﺑﺎب اﻓﺰودن ﻣﻮارد ﻣﻔﯿﺪ
در ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﺑﺎب ﺗﻌﺎرض ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ اﻻﺟﺎﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم :در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻋﺎﺋﺸﻪل ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﺻﻮرت در اﺣﺮام در ﻣﻮﻗﻊ
اﻋﻤﺎل ﺣﺞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر او دﻻ ﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻣﺎ ھﻤﺮاه رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻮدﯾﻢ ﺳﻮاران از ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎ اﺣﺮام
داﺷﺘﯿﻢ ﭼﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﺎ ﭼﺎدرھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ و
ﭼﻮن دور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ آن را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ج او را ھﻤﺮاه ﺑﺮادرش
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮای ادای ﻋﻤﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﺮای ﻋﻤﺮه اﺣﺮام ﺑﺴﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﺮاﻋﺎت
ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﯿﺎد دارم ﮐﻪ دﺧﺘﺮی ﮐﻢ ﺳﺎل ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﮐﻌﺒﻪ
آورده ﺷﺪم ،در ﺑﯿﻦ راه ﭼﺮت ﻣﯽزدم ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺳﺮم ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻌﯿﻢ
رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﺮه ھﻤﺰﺑﺎن ﮔﺮدﯾﺪم و ﺗﮫﻠﯿﻞ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ در
آن ﺣﺎل ﮔﺎھﯽ ﭼﺎدرم را از ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ﺷﺨﺺ ھﻤﺮاھﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ـ
ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻢ ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ و ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرﺗﻢ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻢ.
راوی ﮔﻮﯾﺪ :از ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽدﯾﺪی ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻋﻤﺮه اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ آن را ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﮐﺮدم
ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ) .ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ(.
وداع ﺑﺎ دوﺳﺖ

ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ،ﺑﻪ ﺷﺮف ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری رﺳﻮل ﺧﺪا در آﺧﺮﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺣﻀﺮت ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﻤﺎری ھﺮ روز ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﻓﺮدا ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺖ؟ ﻓﺮدا ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻢ؟
اﯾﻦ ﺳﻮال از آﻧﺮو ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻧﻮﺑﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻓﺮا رﺳﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم
رﺳﻮل ﺧﺪا ج از ھﻤﺴﺮاﻧﺶ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺷﻮد و ھﻤﺴﺮان
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ او اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﺟﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارد در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
َ
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا روزی ﻓﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻮﺑﺖ ورود
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ روح ﻣﺒﺎرکﺷﺎن را ﻗﺒﺾ ﻓﺮﻣﻮد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﺒﺎرک
ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪام ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻮد و در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت آب دھﻨﻢ ﺑﺎ آب دھﺎن ﻣﺒﺎرک درھﻢ آﻣﯿﺨﺖ.
)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(.
در ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آب دھﺎﻧﺶ ﺑﺎ آب دھﺎن
رﺳﻮل ﺧﺪا در ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﻋﺎﺋﺸﻪل ﮔﻮﯾﺪ :از ﻧﻌﻤﺖھﺎ و اﻟﻄﺎف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ :اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در
ﺧﺎﻧﻪام وﻓﺎت ﮐﺮد و آن روز ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،ﺣﻀﺮت در ﺣﺎﻟﯽ روح ﮔﺮاﻣﯽاش ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه
ﺧﺪا رﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪام ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ آب دھﺎن ﻣﻦ و او را در آﺧﺮﯾﻦ
ﻟﺤﻈﺎت ﺑﮫﻢ آﻣﯿﺨﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ وارد ﺷﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻣﺴﻮاﮐﯽ ﺑﻮد و ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ج را
ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻢ ،دﯾﺪم ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﻣﺴﻮاک را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﻋﺮض ﮐﺮدم :آﯾﺎ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮕﯿﺮم؟
ﺑﺎ ﺳﺮ ﻣﺒﺎرک اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮد :آری ،ﺳﭙﺲ آن را از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،دﯾﺪم ﻣﺴﻮاک
ﺳﻔﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آن را ﻧﺮم ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎز ﺑﺎ ﺳﺮ ﻣﺒﺎرک اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آری،
ﭘﺲ آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺮم ﮐﺮدم .ﻧﺮم ﮐﺮدن ﻣﺴﻮاک ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﻧﺪان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻮن
ﻋﺎﺋﺸﻪ آن را ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺮم ﮐﺮده ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ آب دھﺎﻧﺶ در آن
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه و ﺑﺎ آب دھﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ج درھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ﻇﺮف آﺑﯽ ﻗﺮار
داﺷﺖ ﮐﻪ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را در آن ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺼﻮرﺗﺶ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد »ﻻ اﻟﻪ
اﻻ اﻟﻠﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺮگ ﺳﮑﺮاﺗﯽ ھﺴﺖ«.
آﻧﮕﺎه دﺳﺘﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﰲ اﻟﺮﻓﻴﻖ اﻷﻋﻠﯽ« ﺗﺎ ﮐﻪ روح ﻣﺒﺎرک اﯾﺸﺎن

ﻗﺒﺾ ﮔﺮدﯾﺪ و دﺳﺖﺷﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ .ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ

ﻋﺎﺋﺸﻪ ل در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دردﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﯿﻦ و ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﺎ
ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺘﻮار روﺣﺎﻧﯽ آرام ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻏﻢ ﺳﮑﺮات ﻣﺮگ ﮐﻪ آن را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻮد آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﻮت ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺳﯿﻨﻪام ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن روز ﮐﻪ ﺣﻀﺮت را در ﺣﺎل وﻓﺎت دﯾﺪم ﺷﺪت ﻣﺮگ ﮐﺴﯽ را
زﺷﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻢ) .ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(.
ﺛﺒﺎت و آراﻣﺶ روان او را ﺑﺒﯿﻦ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﻣﻌﻮذات را ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و دﺳﺖ ﻣﺒﺎرک را ﻣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺎد دارد
ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﺪ ﺧﻮد اﯾﻨﮑﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد) .ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(
آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ای ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺮدان ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ در ﭼﻨﺎن ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﯾﺪاری و ﺛﺒﺎت را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺛﺒﺎت درﺑﺎرهات
ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ دﺧﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را در ھﻨﮕﺎم
اﻋﻼم وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار ﻧﮕﮫﺪاﺷﺖ و اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ او ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و

ﻓﺼﻞ دوم :در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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آراﻣﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﺪت ﻣﺼﯿﺒﺖ آﻧﺎن را ﺗﮑﺎن داده ﺑﻮد و ﻋﺎﻃﻔﻪھﺎﯾﺸﺎن را
ﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﻘﻠﮫﺎیﺷﺎن را رﺑﻮده ﺑﻮد .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﺎرش را ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻣﺮدم
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ آﻣﺪ و درﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب ﺑﻪ آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻋﻈﯿﻢ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و آراﻣﺶ روﺣﯽ را ﺑﺪاﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻣﺮدم از آن ﭘﺲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺛﻮاب رﻧﺞ ﻣﺼﯿﺒﺖ وارده ﺑﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪا در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن روح رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻗﺒﺾ ﮔﺮدﯾﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺰد زﻧﺶ دﺧﺘﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
در ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﻀﺮت ﻧﻤﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ او ﻧﻮﻋﯽ درﯾﺎﻓﺖ وﺣﯽ اﺳﺖ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ آﻣﺪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﯿﻦ دو ﭼﺸﻤﺶ را ﺑﻮﺳﻪ زد و ﮔﻔﺖ:
در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﺷﻤﺎ ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮ از آن ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻃﻌﻢ ﻣﺮگ را ﺑﭽﺸﯽ.
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج وﻓﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ ھﻤﭽﻨﺎن در ﮔﻮﺷﻪای از ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﻤﺮده اﺳﺖ و
او ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺮد ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ دﺳﺖھﺎ و ﭘﺎھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .او
ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻧﻔﺎق ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﻧﻔﺎق ﻧﯿﺰ در دوران ﺣﯿﺎت ﺣﻀﺮت اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ھﺮﮐﺲ ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ھﻤﻮاره ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد و ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺤﻤﺪ ج را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج
َ َ ُ َ َّ ٌ َّ َ ُ ٞ
َ
ول قَ ۡد َخلَ ۡ
ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﮐﺮد﴿ :وما �مد إِ� رس
ت مِن � ۡبلِهِ
ُّ ُ ُ َ َ ْ َّ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ٰ َ َ ۡ َ َ َ ُ َّ َّ
�َ
ٱلرسل ۚ أفإِين مات أو قتِل ٱنقلبتم � أع�بِ� ۚم ومن ينقل ِب � عقِبيهِ فلن ي� ٱ
َّ ُ َّ
َ ۡٗ ََ َ ۡ
ل�كِر َ
�ن ] ﴾١٤٤آلﻋﻤﺮان» .[١٤٤ :ﻣﺤﻤﺪ ج ﺟﺰ ﻣﻘﺎم ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﻣﻘﺎﻣﯽ
ش�ٔاۗ وسيج ِزي ٱ� ٱ ٰ ِ
دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻗﺒﻞ از ا ﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ آﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮ و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺑﺎز ﮔﺮدد ھﺮﭘﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﺪا ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺧﺪا

ﺷﺎﮐﺮﯾﻦ را ﭘﺎداش ﺧﻮاھﺪ داد«.
ﻋﻤﺮ ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺎن ﺑﻮدو ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﻦ ﺟﺰ در آن روز ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم) .ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺒﺨﺎری ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺣﺠﺮه ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ در ھﻤﺎﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ روح او را
ﻗﺒﺾ ﻓﺮﻣﻮد دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻣﺎه در ﺧﺎﻧﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه در ﺧﺎﻧﻪاش ﺳﻘﻮط ﮐﺮد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آن

٧٠

أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد :اﮔﺮ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻪات دﻓﻦ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﻮت ﮐﺮد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ
اﺳﺖ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪات ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ«.
ﺳﭙﺲ در ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ﻧﯿﺰ دﻓﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻪ
ﻣﺎه در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ) .ﻃﺒﺮاﻧﯽ(.
اﺑﻮداود در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد آورده ﮐﻪ ﻗﺎﺳﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺻﺪﯾﻘﻪ وارد ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ:
َ
ﻣﺎدر :ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و دو ﯾﺎرش را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه او ﭘﺮده از  ۳ﻗﺒﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﺮھﺎ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮد و ﮐﭽﮑﺎری ھﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖ آنھﺎ ﺧﺎک ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮕﯽ ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ

 -٢ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﻋﮫﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس
 -٣ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﻋﮫﺪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقس
 -٤ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﻋﮫﺪ ﻋﺜﻤﺎن ذواﻟﻨﻮرﯾﻦس
 -٥ﺗﻼش در ﮐﺸﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ
 -٦ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﻋﮫﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺟﻌﻪ روی آوردن ﺣﻮادث روز ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﮫﻤﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽ و
ﻣﺎدرھﺎی ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻠﯽ در ﺣﺎدﺛﻪ اﻓﮏ ﻋﺎﺋﺸﻪ و ﻓﺎﻃﻤﻪ

 -٧ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﻋﮫﺪ ﻣﻌﺎوﯾﻪس
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ راﺑﻄﻪ او ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪس-
 -٨وﻓﺎت ﻋﺎﺋﺸﻪ ل.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:

ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺎدرھﺎی ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ارﺟﻤﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم واﻻ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﭼﺎر اﻇﮫﺎر ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎن رﻋﺎﯾﺖ و ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل
آﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ و ﻋﻈﻤﺖ آﻧﺎن اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ آﻧﺎن آﯾﺎﺗﯽ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۴ﻗﺮن اﺳﺖ
در ﻣﺤﺮابھﺎی ﻋﺒﺎدت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻼوت ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ھﻢ اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺆﻣﻦ اﯾﻦ آﯾﺎت را ﻣﯽﺷﻨﻮد و روﺣﺶ ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدرھﺎی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺮدد ،زﻧﺎن ﭘﺎک ﺳﯿﺮﺗﯽ ﮐﻪ در ﻏﻢ و ﺷﺎدی در ﮐﻨﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ را
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﻮاع ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎ و رﻧﺞھﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺿﺎی ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﺑﺮدوش
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ رﻧﺞھﺎ در ﻃﺮﯾﻖ دﻋﻮت اﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﺑﻮد ،ﺧﻮد را ﺳﺒﮏﺑﺎر دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺟﺎﻧﯽ آرام در ﺧﺪﻣﺖ رھﺒﺮ دﻋﻮت ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
﴿

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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»ای زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﻮل او ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ
اﻧﺠﺎم دھﺪ ﻣﺰدش را دوﺑﺎر ﺑﻪ او ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮاﯾﺶ رزق ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ را ﻣﮫﯿﺎ

ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ«.
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»ای زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﯿﭽﮑﺪام از ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ
در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا آ ﮐﺲ ﮐﻪ در ﻗﻠﺒﺶ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻃﻤﻊ ورزد و ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ .در ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺗﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ھﻤﭽﻮن
ﺗﺠﻤﻞ ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﯿﺎراﺋﯿﺪ و ﻧﻤﺎز را ﺑﺮ ﭘﺎی دارﯾﺪ و زﮐﺎت را ﺑﺪھﯿﺪ و از ﺧﺪا و
رﺳﻮل او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اراده ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺷﻤﺎ ﺧﺪان
ﭘﻠﯿﺪی را دور ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻃﮫﺎرت و ﭘﺎﮐﯽ ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﯿﺎد آوردﯾﺪ آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ از آﯾﺎت ﺧﺪا و ﺣﮑﺖ در ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺗﺎن ﺗﻼوت ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻄﻒ اﺳﺖ

و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ آ ﮔﺎه اﺳﺖ«.
در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺎدرھﺎی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﮫﺒﻂ وﺣﯽ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺣﻀﺮت
ﺑﻪ ﺟﻮار رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﭘﯿﻮﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺘﻮا ﺑﺪانﺟﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای دادﺧﻮاھﯽ وارد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪھﺎ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪھﺎ دلھﺎی ﺣﯿﺮان آراﻣﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺎداﻧﺎن از اﯾﻦ
داد
ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و ﺑﯽﻧﻮاﯾﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪھﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﻨﺎھﮕﺎھﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ِ
دادﺧﻮاھﺎن از آﻧﺠﺎ ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻠﯽ ﻣﺮدم از ھﺮ ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ ﺧﻠﻔﺎء و ﭼﻪ
دﯾﮕﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن
ﺗﻈﻠﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ) .ﻋﺎﺋﺸﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ(
ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ درﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﺴﺮان ﺣﻀﺮت ﻧﻤﻮدار ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ج
دارای ﻣﻘﺎﻣﯽ واﻻ و از ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻀﺮت ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻋﻠﻢ و ادب ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﮑﺎﻧﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﻮاص و ﻋﻮام اﻣﺖ ﺑﻪ او ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و از اﻗﻄﺎر و
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

اﮐﻨﺎف ﺟﮫﺎن اﺳﻼم و از ﺷﮫﺮھﺎی دور اﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮق ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ھﻤﺎن زﯾﺎرت رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺠﺮه او
ﮐﻌﺒﻪ ﻣﺤﺒﺎن و آرزوﻣﻨﺪان و ﻣﺤﻞ آراﻣﺶ ﺟﺎنھﺎی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮد.
ﻋﺎﺋﺸﻪل در ﻋﻬﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس
رﺳﻮل ﺧﺪا ج در اﺛﻨﺎء ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪقس ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﻧﻤﺎز ﺑﻌﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد در واﻗﻊ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺻﺪﯾﻘﻪل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﺪﻓﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺪرش در ﻣﻈﺎن ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻢ واﻗﻊ ﮔﺮدد ،ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺣﻀﺮت ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬارد.
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻢ ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮدی رﻗﯿﻖ اﻟﻘﻠﺐ اﺳﺖ ﭼﻮن
ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی اﺷﮑﺶ را ﺑﮕﯿﺮد ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ
را ﺑﺪﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ.
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻘﺼﻮدم از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم
ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﺪﻓﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻧﺒﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ او اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .ﻟﺬا دوﺑﺎره و ﺳﻪ ﺑﺎره ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻣﺪم و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار
١

ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮاﺣﺐ ﯾﻮﺳﻒ ÷ ھﺴﺘﯿﺪ«
ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺻﺪﯾﻘﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﮫﺮش ﺑﻪ ﻋﺰاداری ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﻘﺎﻣﯽ
ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻨﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﻇﺎھﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد و ﻣﺮدم درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد را از رﺳﻮل ﺧﺪا ج درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺧﻄﺎب
ﺑﺪاﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟ از ﻣﺎ ﻣﯿﺮاث ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ھﺮ آﻧﭽﻪ را
ﻣﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ« ]اﻣﺎم اﺣﻤﺪ .[۲۶۲/۶

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ .ﯾﻌﻨﯽ در اﺻﺮار ورزی ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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»در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﺪ اول
راھﻨﻤﺎی ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان ﺻﻔﺤﻪ ۳۰۰ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ«.
ﻣﺪت ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺸﺪ و رواﯾﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻔﻖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﺎر ﻏﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﻮن ﻋﻤﺮش ﻣﻌﺎدل ﻋﻤﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮدﯾﺪ دﯾﺎر ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ :ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺪت ﺧﻼﻓﺖ او  ۲ﺳﺎل و  ۳ﻣﺎه و  ۱۰روز ﺑﻮد ،ﺗﻮﻟﺪ او ﻧﯿﺰ دو ﺳﺎل و  ۳ﻣﺎه و ۲۹
روز ﻗﺒﻞ از ﻋﺎم اﻟﻔﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﻦ  ۶۳ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﺑﯿﻤﺎری اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس ﻣﺪت  ۱۵روز اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﯿﺎدﺗﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺻﺪﯾﻘﻪل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری او ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .در اﺛﻨﺎء ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮔﺎھﯽ ﺑﻌﻀﯽ از
اﺷﻌﺎر را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد و در ﻣﻮاردی ﺻﺪﯾﻖ س ﺑﻪ او ﺗﺬﮐﺮاﺗﯽ ﻣﯽداد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮات ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺠﺎی زﻣﺰﻣﻪ ﺷﻌﺮ آﯾﺎت ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮔﺮدد .ﭼﻮن وﻓﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﺣﻀﺮت در ﺑﺴﺘﺮ اﺣﺘﻀﺎر
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ل اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺎﺗﻢ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ» :ﻟﻌﻤﺮك ﻣﺎ ﻳﻐﻨﯽ اﻟﺜﺮاء ﻋﻦ اﻟﻔﺘﯽ

اذا ﺣﴩﺟﺖ ﻳﻮﻣﺎ وﺿﺎق ﲠﺎ اﻟﺼﺪر« .ﺑﺠﺎﻧﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺟﻮان راﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﺳﺎزد.
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ روزی ﺧﺮﺧﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮا رﺳﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺳﯿﻨﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﮓ ﮔﺮدد.
ۡ ُ ۡ
َٓ ۡ
ت
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر را ﻣﮕﻮ دﺧﺘﺮم وﻟﯽ ﺑﮕﻮَ ﴿ :وجا َءت َسك َرة ٱل َم ۡو ِ
ۡ
نت م ِۡن ُه َ� ُ
� ّق َ� ٰل َِك َما ُك َ
ِيد ] ﴾١٩ق» .[١٩ :ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺮگ رﺳﯿﺪ ﺑﺤﻖ اﯾﻦ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ب ِٱ َ ِ �

ﮐﻪ از آن ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮدی«.

ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ل دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺻﺪﯾﻖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ» :واﺑﻴﺾ ﻳﺴﺘﺴﻘﯽ

اﻟﻐﲈم ﺑﻮﺟﻬﻪ رﺑﻴﻊ اﻟﻴﺘﺎﻣﯽ ﻋﺼﻤﻪ اﻻراﻣﻞ« ﺳﭙﯿﺪ ﭼﮫﺮهای ﮐﻪ اﺑﺮھﺎ از ﺻﻮرت زﯾﺒﺎﯾﺶ

آﺑﯿﺎری ﺷﺪﻧﺪ .او ﺑﮫﺎر ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺣﺎﻓﻆ و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﺑﻮد.

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس ﻓﺮﻣﻮد :او رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﺖ) .اﻣﺎم اﺣﻤﺪ(
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا دﻓﻦ ﺷﻮد ﭼﻮن وﻓﺎت ﮐﺮد آراﻣﮕﺎه
او در ﺣﺠﺮه ﻋﺎﺋﺸﻪ ل و ﺳﺮش در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺘﻒ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻟﺤﺪ ﻗﺒﺮش
ﺑﻪ آراﻣﮕﺎه ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪ و ﻗﺒﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺴﻄﺢ
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮ آن آب رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻣﺎه دوم در ﺣﺠﺮه ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
ﻓﺮود آﻣﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ از ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ل را ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮای
وﺻﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ  -ﺑﺎغ  -را ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮدم
وﻟﯽ ھﻢ اﮐﻨﻮن در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺣﯿﺎت ﭼﯿﺰی از ﺑﺎﺑﺖ آن در دل ﻣﻦ اﺳﺖ آن را ﺑﺮای
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﯿﻦ وراث ﺑﺎزﮔﺮدان.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :آری ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪم.
آﻧﮕﺎه ﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺎ از زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻌﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻢ از درھﻢ و
دﯾﻨﺎرﺷﺎن ﭼﯿﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدم ،وﻟﯽ از ﻏﺬاھﺎی ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه ام و
ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﮐﺮدم و ﺟﺎﻣﻪھﺎی ﺧﺸﻦﺷﺎن را ﭘﻮﺷﯿﺪه ام و از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﭼﯿﺰی در دﺳﺖ ﻧﺪارم ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺣﺒﺸﯽ و اﯾﻦ ﺷﺘﺮی ﺷﯿﺮده و اﯾﻦ ﻗﻄﯿﻔﻪ
ﭼﻮن ﻣﻦ وﻓﺎت ﮐﺮدم آنھﺎ را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺑﻔﺮﺳﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﮐﻦ.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺻﺪﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدم ﭼﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺑﻪ
ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س رﻓﺖ اﺷﮏھﺎی ﻋﻤﺮ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ و داﻧﻪھﺎی اﺷﮏ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺎد و
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا اﺑﻮﺑﮑﺮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻧﺞ اﻧﺪاﺧﺖ«.
)ﺣﯿﺎة اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .(۴۶۰/۲
ﻋﺎﺋﺸﻪ درﻋﻬﺪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ب
در ﻋﮫﺪ ﻋﻤﺮ س ﻣﻘﺎم واﻻی ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻋﻤﺮ و دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﻣﺮی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ،
ﺑﺨﺼﻮص اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﺰد ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و درﺑﺎره آن از او ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﺮواﯾﺖ از ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ
ﻟﺒﯿﺪ آورده اﺳﺖ :ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ
ھﻤﮕﯽﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﻋﺎﺋﺸﻪ و ام ﺳﻠﻤﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﻋﮫﺪ ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن در ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ
ﻓﺘﻮا ﻣﯽداد ﺗﺎ ﮐﻪ آن دو  -ﮐﻪ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺸﺎن ﮐﻨﺪ  -درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب رﺳﻮل
ﺧﺪا ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن دو ﺑﻮدﻧﺪ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد اﯾﻦ دو
ھﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و درﺑﺎره اﺣﺎدﯾﺚ از آن دو ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ) .اﻟﻄﺒﻘﺎت
.(۳۵۷/۲
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از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن اﻧﺼﺎر و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ درﺑﺎره ﻗﻀﯿﮥ
ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﻣﺮد و زن ﺑﺪون اﻧﺰال و وﺟﻮب ﻏﺴﻞ و ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮب آن اﺧﺘﻼف ﮐﺮدﻧﺪ،
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽآورم .ﺳﭙﺲ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮ
درب ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ از او اﺟﺎزه ورود ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،ﭼﻮن اﺟﺎزه داد ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:
ﯾﺎ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ  -ﯾﺎ ای ﻣﺎدر  !-ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ درﺑﺎره ﭼﯿﺰی از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﮐﻨﻢ وﻟﯽ
از ﺷﻤﺎ ﺷﺮم ﻣﯽدارم.
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﮔﻔﺖ :از ﻣﻦ ﺷﺮم ﻣﺪار از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻣﺎدرت
ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺪﻧﯿﺎ آورده ﺷﺮم ﻧﻤﯽداری ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺎدرت ھﺴﺘﻢ .آن ﮔﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی ﻏﺴﻞ را واﺟﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﮔﻔﺖ :آدم آ ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ھﻢ اﮐﻨﻮن درﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :وﻗﺘﯿﮑﻪ
ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش در ﻣﯽآﻣﯿﺰد و ﻣﺤﻞ ﺧﺘﻨﻪ ﻏﺎﺋﺐ ﻣﯽﮔﺮدد دراﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ
واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ« .و ﻃﺤﺎوی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در ﻣﺸﮑﻞ اﻻﺛﺎر آورده و ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) .اﻻﺟﺎﺑﻪ(
ﻋﻤﺮ س ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺣﺮام دارد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮی
ﺧﻮش ﻋﻄﺮ از او اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮔﺮدد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﮔﺮ از ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺮم ﺑﻮی رﺟﺎﻟﻪ ﻗﯿﺮ را
ﺑﯿﺎﺑﻢ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﺑﻮی ﺧﻮش ﻋﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﻢ ﺑﺮﺳﺪ.
ﭼﻮن ﻋﺎﺋﺸﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺷﻨﯿﺪ او را درﯾﺎﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا  -از ﺑﻮی ﺧﻮش
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ  -و در رواﯾﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا در اﺣﺮام ﺧﻮد از ﺑﻮی ﺧﻮش اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدهاﻧﺪ  -از آن ﭘﺲ ﻋﻤﺮ س در ﺣﺎﻟﯽ اﺣﺮام ﻣﯽﺑﺴﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺸﮏ از ﭘﯿﮑﺮش ﻧﻤﻮدار
ﺑﻮد.
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻗﻮل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ آورده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از ﻋﻤﺮ س ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ
ﺣﺞ ﭼﻮن ﺟﻤﺮهھﺎ رازدﯾﺪ و ﺳﺮرا ﺗﺮاﺷﯿﺪﯾﺪ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ زﻧﺎن ﺷﻤﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻄﺮ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺣﻼل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﻟﻢ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺣﻼل ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ھﻤﺴﺮاﻧﺘﺎن
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﺣﺮام ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ او را ﻋﻄﺮ ﻣﯽزدم) .اﻻﺟﺎﺑﺔ(
ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا را در ﻣﻮﻗﻊ اﺣﺮام
ﺑﺴﺘﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺎﯾﺎن اﺣﺮام و ﺣﻼل ﺷﺪن ﻗﺒﻞ از ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻄﺮ زدم.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدرھﺎی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر اھﻤﯿﺖ ﻣﯽداد و از اﺣﻮالﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﺮد ﺧﻮد ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ:
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺳﮫﻢ ﻣﺎ را  -ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  -ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺣﺘﯽ از ﮐﻠﻪ و
ﭘﺎﭼﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﮫﻢ ﻣﺎ را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد) .اﺧﺒﺎر ﻋﻤﺮ(
در ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س  ٩ﻋﺪد ﺳﯿﻨﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯿﻮه ،ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻮ آورده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﮫﻢ
ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ج را در آنھﺎ ﻣﯽﻧﮫﺎد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎیﺷﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد) .ﺣﯿﺎت اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
.(٣٦٩/٢
ﭼﻮن ﺧﯿﺒﺮ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ج را ،ﺑﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ
ﺑﻪ آﻧﺎن واﮔﺬار ﮔﺮدد ،و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﺨﺘﺎر ﻗﺮار
داد ...ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ و ﺣﻔﺼﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮل را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ) .اﺧﺒﺎر ﻋﻤﺮ(
درﺑﺎره ﺷﺪت اھﺘﻤﺎم ﻋﻤﺮس ﺑﻪ ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ ادای ادب ﻣﯽﮐﺮد ،و ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ ھﻤﺴﺮان ﺣﻀﺮت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮوﻧﺪ،
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎنس و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮفس را ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮ و دﯾﮕﺮ
از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺮار و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،آن دو ﻣﺎﻣﻮر ﭘﺎﺳﺪاریﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن ھﻨﮕﺎم ﻃﻮاف
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺟﺰ زﻧﺎن ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﻧﮕﺬارﻧﺪ ،ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻃﻮاف
ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ) .اﺧﺒﺎر ﻋﻤﺮ(
ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ،ھﯿﺒﺖ ﻋﻤﺮ را در دل داﺷﺖ و از او ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻣﺰاح او ﺑﺎ
ﺳﯿﺪه ﺳﻮده ـ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن آن در ﻗﺒﻞ ﮔﺬﺷﺖ ـ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﯿﺒﺖ ﻋﻤﺮ را در دل ﻣﯽداﺷﺘﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ھﯿﺒﺖ او اﺣﺘﺮام
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .در ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل اﺣﺎدﯾﺜﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ او از رﺳﻮل ﺧﺪا ج درﺑﺎره ﻓﻀﺎﯾﻞ
و ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﺳﺖ:
»در اﻣﺖھﺎی ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻟﮫﺎم ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،اﮔﺮ در اﻣﺖ ﻣﻦ
ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب از آﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد« )ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(
و ھﻢ ﻓﺮﻣﻮده رﺳﻮل ﺧﺪا ج» :ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﻧﺲ و ﺟﻦ از ﻋﻤﺮ ﻓﺮار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺴﺮش را ﺑﻪ ﻧﺰد ام
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اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺗﺎ در ﺣﺠﺮه ﺷﺮﯾﻔﻪ دﻓﻦ ﮔﺮدد ،ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﺎزه داد.
درﺑﺎره اﻇﮫﺎر ادب ﻋﻤﺮ در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻣﺮگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺗﺄﻣﻞ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ادای اﺣﺘﺮام
ﻣﯽﮐﺮد ،او ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﺰد ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺮو و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :ﻋﻤﺮ
ﺷﻤﺎ را ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﯾﺎد ﻧﮑﻨﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز اﻣﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮕﻮ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزه دارد ،ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
دو ﯾﺎر ﺧﻮد در ﺣﺠﺮه ﺷﺮﯾﻔﻪ دﻓﻦ ﮔﺮدد.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺪر را اﺟﺮا ﮐﺮد ،ﺳﻼم ﮔﻔﺖ و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ وﻗﺘﯿﮑﻪ وارد ﺣﺠﺮه
ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺷﺪ ،ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ را در ﺣﺎل ﮔﺮﯾﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻤﺮ وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺳﻼم
او را اﺑﻼغ ﮐﺮد ،و درﺧﻮاﺳﺖ او را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد.
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ در اﯾﻨﺠﺎ دﻓﻦ ﺷﻮم ،وﻟﯽ اﻣﺮوز ﻋﻤﺮ را ﺑﺮ
ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻢ .ﭼﻮن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺪرش ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺮا ﺑﺎﻻ ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺮدی او را ﺑﺨﻮد ﺗﮑﯿﻪ داد،
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ آوردهای؟
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽداری ،ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ل
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه داد.
ﻋﻤﺮ س ﻓﺮﻣﻮد :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ .ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﻦ آراﻣﮕﺎه ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﮫﻢ ﻧﺒﻮد.
ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ! ﭼﻮن روﺣﻢ ﻗﺒﺾ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻮﺗﻢ ﺑﺮدارﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮ درب ﺣﺠﺮه
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﻪ اﯾﺴﺘﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب
اﺟﺎزه ورود ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،اﮔﺮ اﺟﺎزه داد ﻣﺮا داﺧﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﻢ دارم اﺟﺎزه او ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ داﺷﺘﻪام.
ﭼﻮن ﭘﯿﮑﺮ او را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺗﺎ آن روز ﭼﻨﺎن ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮ درب ﺣﺠﺮه ﻋﺎﺋﺸﻪل اﯾﺴﺘﺎد و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺟﺎزه
داده ﺷﺪ ،او را وارد ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺣﺠﺮه ﺷﺮﯾﻔﻪ دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ او را
ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺎه در ﺣﺠﺮه ﻋﺎﺋﺸﻪ در آﻣﺪ.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﻋﺎﺋﺸﻪل در ﻋﻬﺪ ﻋﺜﻤﺎنس
در ﻋﮫﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ دوﻟﺖ اﺳﻼم ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻠﺖھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻘﻪ او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻣﺮدم از ھﺮ
ﺳﻮی رھﺴﭙﺎر ﺧﺎﻧﻪ او ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﻋﻠﻤﺶ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدرھﺎی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻧﺒﻮد در
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻮف را ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﮐﺮد و
ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺟﻠﯿﻞ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ را ﻣﻘﺮر ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﯾﮑﯽ در
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ و دﯾﮕﺮی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﮫﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ) .ﻋﺎﺋﺸﻪ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ(.
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻣﮑﺎﻧﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
را در ﭘﯿﺸﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽداﻧﺴﺖ او اﺣﺎدﯾﺜﯽ را از ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻋﺜﻤﺎن س رواﯾﺖ ﮐﺮده،
ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ دﻻﻟﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮ اﺣﺘﺮاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ،اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ھﻨﮕﺎم ورود ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ را ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﻣﯽﮐﺮد و ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻮﯾﺪ از ﺣﻀﺮت در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﻮال ﮐﺮدم
ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن از او ﺷﺮم ﻣﯽدارﻧﺪ ﺷﺮم ﻧﮑﻨﻢ« و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ...» :ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺣﯿﺎﺳﺖ« )ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(
و از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺎدﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﻗﻮل ﻋﺎﺋﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮ ﻣﻦ وارد
ﺷﺪ ،دﯾﺪ ﻣﻘﺪاری ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﺜﻤﺎن.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج را دﯾﺪم ﮐﻪ دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و ﺑﺮ ﻋﺜﻤﺎن دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮد.
ﺑﺰار ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس زﺑﺎن درازی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺪا آن ﮐﺲ را ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،از رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ دور دارد و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﮑﯿﻪ داده ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻋﺮق را از ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت
ﭘﺎک ﻣﯽﮐﺮدم و در ھﻤﺎن ﺣﺎل وﺣﯽ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ج دو دﺧﺘﺮش را
ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ازدواج ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﻧﺰول وﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
»ھﺎن ای ﻋﺜﯿﻢ! ﺑﻨﻮﯾﺲ«.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﮔﻮﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش
ً
ﻣﮑﺎﻧﺖ ﺑﺨﺸﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﻤﺎ آن ﺷﺨﺺ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﺑﻨﺪه ﺑﺰرﮔﻮاری
اﺳﺖ) .اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ(
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻮد ﮐﻪ وﺻﯿﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج را ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن رواﯾﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﺮوھﯽ در ﺻﺪد ﺧﻠﻊ او از ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ آﻧﺎن ﻧﺸﻮد ،ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻮﯾﺪ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾﺎ ﻋﺜﻤﺎن ،اﮔﺮ روزی اﯾﻦ اﻣﺮ ـ ﺧﻼﻓﺖ ـ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاھﻨﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه در آورﻧﺪ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ آن را ﺑﯿﺮون ﻣﮑﺶ«.
اﯾﻦ دﺳﺘﻮر از ﺣﻀﺮت ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪل
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن آ ﮔﺎه ﻧﮑﺮدی؟ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدم) .ﺗﺮﻣﺬی ،اﻣﺎم
اﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(
ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪل رواﯾﺖ ﮐﺮد ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا در اﺛﻨﺎی ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد:
»دوﺳﺖ دارم ﯾﮑﯽ از ﯾﺎراﻧﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺑﻮد«.
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ :آﯾﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺧﺪﻣﺖ آﯾﺪ؟ ﺣﻀﺮت ﺳﮑﻮت ﮐﺮد.
دوﺑﺎره ﮔﻔﺘﯿﻢ :آﯾﺎ ﻋﻤﺮ را ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ آﯾﺪ؟ ﺑﺎز ﺳﮑﻮت ﻓﺮﻣﻮد.
ﺑﺎزﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﯾﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آری
ﻋﺜﻤﺎن آﻣﺪ ﺣﻀﺮت ﺑﺎ او ﺧﻠﻮت ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﭼﮫﺮهاش ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽﮐﺮد.
ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺣﺎزم راوی ﺣﺪﯾﺚ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺳﮫﻠﻪ ﺑﺮده آزاد ﺷﺪه ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن در روز ﻣﺤﺎﺻﺮه در ﺧﺎﻧﻪاش ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﮫﺪی ﮐﺮده
و ﻣﻦ ﺑﺮ ﻋﮫﺪ او ھﺴﺘﻢ و در رواﯾﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﻋﮫﺪ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻗﯿﺲ ﮔﻮﯾﺪ :آن روز او را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ )اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺻﺪﯾﻘﻪ ﻣﻮدت و اﺣﺘﺮام ﻋﺜﻤﺎن س را ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﮫﺎدت ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و او ﺑﻮد ﮐﻪ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ و ﺷﻮرﺷﯿﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺑﯿﺎن آن
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﻮاره اﺣﺘﺮام ﻋﺎﺋﺸﻪل و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎدرھﺎی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ
را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮد و ھﻤﯿﺸﻪ در ﺗﮑﺮﯾﻢ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎل آﻧﺎن ﺗﺎ واﭘﺴﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺣﯿﺎت
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺧﺪا از او راﺿﯽ ﺑﺎدا.
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ﺗﻼش در ﮐﺸﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ

ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل و ﻋﺜﻤﺎنس اﺧﺘﻼﻓﯽ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻮادﺛﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﺑﻪ رواﯾﺎت ﺑﯽاﺳﺎس و واھﯽ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
زاﯾﯿﺪه ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از راوﯾﺎن اﺧﺒﺎر ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ
آن را در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮام و ﺗﻔﮑﺮ آﻧﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه اﺳﺘﺎد ﺳﻌﯿﺪ اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎﺑﺶ»ﻋﺎﺋﺸﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ« ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭼﮕﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﮔﺮاﯾﯿﺪ« اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ دﯾﺪه اﻧﺼﺎف ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﮐﻪ دارای ﺗﻌﺼﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺮ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦل ﺳﺘﻢ روا
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ ادا ﺷﻮد ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺪان اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﺮده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺰﺑﻮر از اﺳﻠﻮب ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ در ﺑﯿﺎن ﺧﺒﺮ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻦ ھﺮ دو را آورده اﺳﺖ و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روش ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺒﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و رواﯾﺎت ﺿﺮورت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﺮاد اول

ﺳﻌﯿﺪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه
ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ،ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺑﺨﺸﺶ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﺑﺮ دﯾﮕﺮ
ﺧﻮاھﺮاﻧﺶ ﻣﺎدرھﺎی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺸﺶ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد زﯾﺮا ﮐﻪ او را در ﭘﯿﺸﮕﺎه رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای او ﺳﮫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎدرھﺎی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ  ٦٠٠٠درھﻢ و ﺑﺮای ﻋﺎﺋﺸﻪ
 ١٢٠٠٠درھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﭼﻮن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ ،ﻣﺴﺘﻤﺮی او را ﮐﻢ ﮐﺮد و ﻣﺴﺎوی ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﺴﺮان
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻗﺮار داد .روزی ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﭘﯿﺮاھﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺸﺎن داد و ﻓﺮﯾﺎد زد» :ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! اﯾﻦ ﺟﺎﻣﮥ رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز
ﻓﺮﺳﻮده ﻧﺸﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﻪاش را از رده ﺧﺎرج ﻣﯽداﻧﺪ«.
ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاﯾﺎ! ﮐﯿﺪ زﻧﺎن را از ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدان ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﻪ ﮐﯿﺪ زﻧﺎن ﺑﺰرگ اﺳﺖ«.
)ﻋﺎﺋﺸﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ:
 -١اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ رواﯾﺖ ﻣﺸﮫﻮری ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام از زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ١٢٠٠٠
درھﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻌﺎرض اﺳﺖ.
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﻔﯿﻪ و ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ ھﺮ ﮐﺪام  ٦٠٠٠درھﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و
آن دو از ﻗﺒﻮل آن ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ آن دو ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﯾﮕﺮان  ١٢٠٠٠درھﻢ را ﺑﺨﺎﻃﺮ
ھﺠﺮتﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺮ ،ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎمﺷﺎن در
ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽدھﯿﺪ و ﻣﺎ ھﻢ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺣﻀﺮت از ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺎﻣﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﺮاج و
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت آن را آوردهاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ دو ،دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ) .اﺧﺒﺎر ﻋﻤﺮ(
ﻣﺎوردی در »اﺣﮑﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﺔ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻔﺮ از
ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ١٠٠٠٠درھﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ  ١٢٠٠٠درھﻢ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد.
در ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 ١٠٠٠٠درھﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﻘﺮر ﮐﺮد.
 -١ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺰارش اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد.
 -٢در دوره ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن ،ﺛﺮوت ﻋﻤﻮﻣﯽ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﮫﺎد ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
ﻋﺜﻤﺎن را در ﺣﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﮐﯿﻨﻪ ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﻪ روزی در ﻋﮫﺪ او ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺛﺮوت و ﭘﻮل و داراﺋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﻮد و ﺑﻠﮑﻪ
ھﻤﻪ روزه اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺖ ،ﻣﻨﺎدی ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد» :ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺳﮫﻢ
ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ دارﯾﺪ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ھﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ از داراﯾﯽای ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و از ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﺧﻮد ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ،و ھﺮﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ :ای ﻣﺮدم! ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و از روﻏﻦ و ﻋﺴﻞ
ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ .ﻋﻄﺎﯾﺎ در ﻋﺼﺮ ﻋﺜﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم،
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ و دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ ﭘﺮھﯿﺰ و ﺣﺬر واﻣﯽداﺷﺖ) .اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ .(۲۱۴/۷
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت و ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ و او ھﻤﻮاره در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
از ﺧﺎﻧﻪھﺎ و ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮد ،آﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺎور ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﭘﺲ از وﻓﺎت
ﺣﻀﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان و ھﻤﺴﺮان او ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮد؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﭼﻨﺎن ﻓﺮاوان
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﻤﮕﺎن از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۳ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎور دارﯾﻢ ،ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺻﺪاﯾﺶ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ و
در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  ۶۰۰۰درھﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ زھﺪ و ﺳﺨﺎوت و ﮔﺬﺷﺖ،
ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ دهھﺎ ھﺰار درھﻢ را در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮد
١
و ﮐﺘﺐ ﺳﯿﺮه و ﺗﺎرﯾﺦ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺒﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ را آورده اﺳﺖ.
 -۴ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺘﻤﺮی از روشھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﻣﺘﺪاول ﮐﺮد
و در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ج وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎور ﮐﺮد ﮐﻪ او ﻋﺜﻤﺎن را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺖھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽداﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻧﯿﺴﺖ.
 -۵اﯾﻦ روش ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ را ﮐﻪ رواﯾﺎت ﺑﯽاﺳﺎس ﺑﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم و اﺧﻼق و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺪه ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺮاد دوم

اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن آﻣﺪﻧﺪ و از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﺳﺮح ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻮﺷﺖ و او را
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد و او را از ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺮدم ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ .اﻣﺎ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﺮح ﺧﻮد را
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮑﺮد و ﻣﺮدی از آن ﮔﺮوه را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﮔﺮوھﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۷۰۰ﻧﻔﺮ از ﻣﺼﺮ رھﺴﭙﺎر ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪﻧﺪ و در
ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻤﺎز در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر اﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﭘﯿﻐﺎم داد:
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺰدت آﻣﺪﻧﺪ و ﻋﺰل اﯾﻦ ﻣﺮد را از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ از
ﻋﺰل او ﺧﻮدداری ﮐﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮد از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از
ﻃﺮف ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد در ﻣﺼﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺼﺎف ﮐﻦ) .ﻋﺎﺋﺸﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ(
 -١ﺑﻪ ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﺳﺨﺎوت وﺟﻮد ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از رواﯾﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ در "ﻋﻘﺪ اﻟﻔﺮﯾﺪ" آورده اﺳﺖ .در
ﺳﻨﺪ آن ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻋﻠﻤﺎء رﺟﺎل او را در ﻧﻘﻞ رواﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :در ﺳﺨﻦ او ﺧﯿﺎل و ﮔﻤﺎن ﻏﻠﺒﻪ دارد و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﯿﺎلﮔﺮا ﺑﻮده
اﺳﺖ و در ﻧﻘﻞ اﺧﺒﺎر ﮐﺎرش رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ) .اﻟﻤﻐﻨﯽ ﻓﻲ اﻟﻀﻌﻔﺎء(
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ دﻣﺸﻘﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎء درﺑﺎره
ﺻﺤﺖ اﺧﺒﺎر او اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ .ﺣﺎﺗﻢ ﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻪ او ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺑﻦ ﻋﺪی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :زﯾﺎد در ﻗﺒﻮل اﺧﺒﺎرش ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﻣﺘﻦ اﺧﺒﺎر رواﯾﺖ
ﺷﺪه از او ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺆرﺧﯿﻦ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻣﺸﮑﻮک ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
)اﻟﻤﻐﻨﯽ ﻓﻲ اﻟﻀﻌﻔﺎء(
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺒﺮی از ذﮐﺮ اﺧﺒﺎر او ﺧﻮد داری ورزﯾﺪه و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﺮی
رواﯾﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ درﺑﺎره رواﯾﺘﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن را ﮐﻨﺎر زدﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺻﺤﺖ آن اﯾﺮاد ﺑﻮد.
اﯾﺮاد ﺳﻮم

اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ 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
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮادر ﻣﺎدری ﺧﻮد وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﮐﻮﻓﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،او
ﻣﺮدی ﺑﯽﭘﺮوا ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﺰل
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺟﺪﯾﺪ را داﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ او ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻨﮑﺮی ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺪ را ﻻزم
ﻣﯽآورد .ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﮔﻮاھﯽ آﻧﺎن ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪ و ﮔﻤﺎن ﮐﺮد آﻧﺎن در ﭘﯽ ﺗﺰوﯾﺮی
ھﺴﺘﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو آﻧﺎن را ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺷﮫﻮد ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه ﺟﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن و ﻋﺜﻤﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮد او را ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن آﻧﺎن را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد :ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺣﺪود ﺧﺪا را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﮫﻮد را ﺗﮫﺪﯾﺪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻼذری در رواﯾﺘﯽ اﻓﺰوده ﮐﻪ :ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و او ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎ آن
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ؟ ﺗﻮ ﻣﺎﻣﻮر ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪات ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮫﺘﺮ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺮدم ﺣﯿﺮان ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ رواﯾﺖ اﻻﻏﺎﻧﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ؛ در
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺗﻔﺎﺻﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮده از ﺧﺸﻢ ﻋﺜﻤﺎن و ﺗﮫﺪﯾﺪ او ﺑﺮﻣﯽدارد و اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺪه
ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ در ﻗﺒﻞ ﮔﺬﺷﺖ ـ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪاش را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و
رﻓﺘﺎر ﻋﺜﻤﺎن او را از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﺑﺮدﺑﺎری ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد.
اﺑﻮاﻟﻔﺮ ج اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ از ﮐﻮﻓﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ زﻣﺎﻣﺪار ﺧﻮد ﺧﺸﻢ ﮔﯿﺮد ،او را
ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ را ﮐﯿﻔﺮ ﻣﯽدھﻢ ،آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ﻋﺜﻤﺎن از ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ آواز و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﺷﻨﯿﺪ و
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺳﺮﮐﺸﺎن و ﻓﺎﺳﻘﺎن ﻋﺮاق ﭘﻨﺎھﮕﺎھﯽ ﺟﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ؟
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺻﺪای ﻋﺜﻤﺎن را ﺷﻨﯿﺪ آﻧﮕﺎه ﮐﻔﺶ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺜﻤﺎن
ﺗﻮ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﮐﻔﺶ را ﺗﺮک ﮐﺮدهای ﻣﺮدم ﺳﺮ و ﺻﺪای آن دو را
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ھﻤﮕﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺮ از ﻣﺮدم ﺑﻮد؛ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺧﻮب ﮐﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :زﻧﺎن ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﺎ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮه و داد و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ ﮔﺮوھﯽ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮ
ﻋﺜﻤﺎن وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻋﺜﻤﺎن از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ،و ﺣﺪود ﺧﺪا را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﮑﻦ و
ﺑﺮادرت را از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻋﺰل ﮐﻦ و او ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارش را ﻣﻌﺰول ﮐﺮد) .ﻋﺎﺋﺸﻪ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ(
ﺗﻌﺠﺐآور اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ در اول ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮐﺜﺮا اﻋﺘﻤﺎد او ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه
ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی اﺳﺖ ،زﯾﺮا آن ﻃﻮر ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ و
ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆرﺧﯿﻦ اﻣﺎﻧﺖ و دﻗﺖ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ او را
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ از رواﯾﺎت ﻃﺒﺮی روی ﺑﺮﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻃﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن اﺳﻨﺎد
و ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﯾﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻮال ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻗﻌﯽ
ﻧﻤﯽﻧﮫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﻣﺼﺎدر ﺷﺒﮫﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﻣﯽﮔﺮدد ،رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ
در ﮐﺘﺎﺑﺶ آن را ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
ﺑﺎ ﻣﻘﺎرﻧﻪ رواﯾﺎت ﻃﺒﺮی در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﻃﺒﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و ﺧﻼف آن را
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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 -١ﻋﺜﻤﺎن ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص را ﻣﻌﺰول ﻧﮑﺮد ،ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺮدﯾﺪ او را از ﻣﻘﺎﻣﺶ
ﻋﺰل ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اول ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل ﺳﻌﺪ را ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﮐﻮﻓﻪ اﺑﻘﺎء ﮐﺮده ﺑﻮد.
 -٢ﭘﺲ از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ،وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﮐﻮﻓﻪ ﮔﻤﺎرده ﺷﺪ وی
در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮب را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
داﺷﺖ .ﭘﺲ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎور دارﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺰاران ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق در اﻣﻮر
دﯾﻦ ﺑﯽﭘﺮوا ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﮫﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ آﻣﺪ و ﻣﺮدم او را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،و او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺰل او ھﻤﻮاره ﺑﺮ روی ﻣﺮدم ﺑﺎز ﺑﻮد و درب ﻧﺪاﺷﺖ.
 -٣وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ در ﻣﺪت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺧﻮد در ﮐﻮﻓﻪ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﮔﺮوھﯽ از ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﮔﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،آﻧﺎن ﮐﻪ وﻟﯿﺪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﯿﻔﺮ داده ﺑﻮد
ﻟﺬا او را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﮫﺮش را دزدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺣﻖ ﺑﺮ او ﺷﮫﺎدت
دادﻧﺪ .وﻟﯿﺪ در ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد و داﺳﺘﺎن را ﺑﺎز ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﮫﺎدت او را ﺣﺪ زد و ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺣﺪ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺟﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آﻧﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮔﻮاھﯽ دادهاﻧﺪ ،ﮔﻨﺎه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن
١
را ﺑﺮ دوش ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮادرم ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺎش«.
 -٤ﻃﺒﺮی در رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد ،ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪای از ﺟﺎﻧﺐ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ در
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را در ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ آن روزﮔﺎر ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان رواﯾﺎت ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ و اﺑﯽ اﻟﻔﺮج اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
و ﭼﺮا اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﯽ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ آن ﮐﺬب و ﺑﻄﻼن آن را ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﺮای دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻗﺮار دادن اﺧﺒﺎر واھﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی روی ﺑﺮﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻃﺒﺮی ھﺮ ﺧﺒﺮی را از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﻞ ﻗﺮار دادهاﺳﺖ.
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﯾﺎدآور ﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪ ﺑﺮ وﻟﯿﺪ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ
اﺳﺖ و رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

 -١ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ﺻﻔﺤﺎت  ٢٧١/٢١٢٥١/٤و ﺑﻌﺪ از آن ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر اﺑﻮﺳﺎﺳﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮدم ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ از وﻟﯿﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را  ٢رﮐﻌﺖ
ﺧﻮاﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﯾﺎ از اﯾﻦ  ٢رﮐﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ؟.
دو ﻧﻔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ﯾﮑﯽ ادﻋﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ وﻟﯿﺪ ﺧﻤﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ و
دﯾﮕﺮی ﮔﻮاھﯽ داد ﮐﻪ او را دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺧﻤﺮ
ﻧﻨﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ای ﻋﻠﯽ! ﺑﺮﺧﯿﺰ و او را ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰن .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ای
ﺣﺴﻦ! او را ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰن .ﺣﺴﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ھﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﯾﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ! ﺑﺮﺧﯿﺰ و او را ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰن .آﻧﮕﺎه
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ او را ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽزد و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺷﻤﺎرش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ٤٠
رﺳﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :دﺳﺖ ﻧﮕﮫﺪار و ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﺮب ﺧﻤﺮ  ٤٠ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺣﺪ
ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ ﺣﺪ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ را  ٨٠ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد ھﻤﻪ
اﯾﻨﮫﺎ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ  ٤٠ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ در ﺣﺪ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم :ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز وﻟﯿﺪ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺣﺼﯿﻦ راوی ﺣﺪﯾﺚ آن را ﮔﻮاھﯽ ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ
راوی اﯾﻦ اﺗﮫﺎم واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ از ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻮاھﯽ
ﺑﺨﻮاھﺪ .آن ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ وﻟﯿﺪ را در ﺣﺎل ﺷﺮب ﺧﻤﺮ دﯾﺪه و آن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ
او را در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺮاغ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ س ﺑﺎوﺟﻮد ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺪرش از ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زدن وﻟﯿﺪ ﺧﻮدداری
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮد دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺷﮫﺎدت ﺷﮫﻮد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ و ھﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن اﺗﮫﺎم ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ او از
اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪ ﺧﻮدداری ورزﯾﺪه و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮫﻮد را ﻣﺘﮫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﺎن را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده
و آﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻄﻼن رواﯾﺎت
واھﯽ و ﺑﯽاﺳﺎس را ﺑﺮ ﻣﻼ ﻣﯽﺳﺎزد.
اﯾﺮاد ﭼﮫﺎرم

اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد از ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮآنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮد و ﻗﺮآن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻓﺮﻣﺎن
داده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﮑﺮد .ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺮد
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﺮﻣﺎن اﺣﻀﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را ﺻﺎدر ﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آورده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺖ و ﻋﺜﻤﺎن در ﺣﺎل ﺧﻄﺒﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮد ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﺜﻤﺎن اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ دﯾﺪ
ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ ﺣﯿﻮاﻧﮑﯽ زﺷﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻼذری در رواﯾﺘﺶ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
ﮐﺴﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻏﺬاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را آﻟﻮده ﻣﯽﺳﺎزد.
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎر رﺳﻮل
ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ و در ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺑﺪر و در ﺑﯿﻌﺔ اﻟﺮﺿﻮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪام!!.
در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل زﺷﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﮕﮫﺪارد ،ﻟﺬا
از داﺧﻞ ﺣﺠﺮهاش ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ :ای ﻋﺜﻤﺎن! آﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟! ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدھﺪ ﭘﺎی اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ دو ﺿﻠﻊ او
ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎ او ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری را رد و ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﻋﺎﺋﺸﻪ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ(
واھﯽ ﺑﻮدن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ از اﻧﺴﺎب اﻻﺷﺮاف ﺑﻼذری و ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﮫﻮر ﻋﺜﻤﺎن س
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن س ﻣﻈﮫﺮ آزرم و ﺣﯿﺎء و ﮐﺮاﻣﺖ و آزادﮔﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺼﺎﯾﺺ
اﺧﻼﻗﯽ ﺷﮫﺮه ﺧﺎص و ﻋﺎم اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺎور ﻧﻤﯽدارد ﮐﻪ او ﯾﮑﯽ از ﮐﺒﺎر
ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺑﺎ آن وﺿﻌﯿﺖ دردﻧﺎک ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎب ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآنھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆرخ و ﻣﺤﺪث
ﺑﺰرگ ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ )اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ( آورده اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻗﺮآن اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
از او ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﻪ او از زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ در اﺳﻼم ﺳﺒﻘﺖ
دارد درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن زﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎراﻧﺶ را ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ
ﻣﺼﺎﺣﻒ ﺧﻮد را ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻓﺮﻣﻮد:
َ ۡ ُۡ ۡ
ۡ
َ َّ
ت ب ِ َما غل يَ ۡو َم ٱلقِ َ� ٰ َمةِ﴾ ]آلﻋﻤﺮان.[١٦١ :
﴿ َومن َ�غلل يَأ ِ
»ھﺮ ﮐﺲ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽآورد«.
ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﻪ او ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ و او را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی اﺟﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻠﺤﺖ
اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼف ﺑﻮده دﻋﻮت ﻓﺮﻣﻮد و از ﺟﺪاﯾﯽ او را ﺑﺮﺣﺬر
داﺷﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ و اﺟﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن
را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و او از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮدداری ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ھﻤﮥ ﯾﺎران
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎد) .اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ (٢١٨/٧
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

رواﯾﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :اﺧﺘﻼف ﺷﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﻮل را زﻣﺎﻧﯽ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س در ﻣﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را  ٤رﮐﻌﺖ ادا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﻋﺜﻤﺎن اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺖ ﺳﭙﺲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﺶ ﻋﺼﺮ را  ٤رﮐﻌﺖ ادا
ﮐﺮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ  ٤رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ادا ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ از اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻢ دارم و آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ،و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺧﺘﻼف ﺷﺮ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن از ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ،آﻧﮫﻢ
در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﺻﻞ ﻗﺮآن از او ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.!!...
زھﺮی و دﯾﮕﺮان ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن س از آن رو ﻧﻤﺎز را ﮐﺎﻣﻞ ادا ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺟﻤﻌﯽ از اﻋﺮاب ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی دور دﺳﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻦ
ﻧﯿﺰ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد آﻧﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ھﻤﺎن ٢رﮐﻌﺖ اﺳﺖ و
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ از آن رو ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ھﻤﺴﺮ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺑﻮد
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﺐ درﺑﺎب ﻗﻀﯿﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﻋﺜﻤﺎن ب ﮐﻪ در آن از ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ذﮐﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻀﯿﻪ در ﺣﺪ ﭘﻨﺪارھﺎ و ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺆرﺧﯿﻦ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ درآوردهاﻧﺪ و ﺳﯿﺪه ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را در آن ﺷﺮﮐﺖ
دادهاﻧﺪ.
آری ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮد روز ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺮ ﻋﺜﻤﺎن س ﺛﻨﺎ ﮔﻔﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ
ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ در اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻣﺮدی ﺑﺎ آزرم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮ ﺑﻪ ھﻮا ﻧﯿﺴﺖ) .ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﺳﻌﺪ(
اﯾﺮاد ﭘﻨﺠﻢ

اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺘﻨﻪای ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ در ﺷﺄن ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺟﻠﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﺎر
ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻋﻤﺎر ﺑﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ از زﯾﻮرآﻻت
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل را در اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺎﻧﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﻋﺎرﯾﻪ ﺑﻮده
وﻟﯽ ﻣﺮدم او را ھﻤﻄﺮاز ﻋﻤﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎرﯾﻪ از
اﻣﻮال ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﺎر را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ :و او را
ﮐﺘﮏ زد ﮐﻪ ﺑﯿﮫﻮش ﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻼذری ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮش را ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و او ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ام
ﺳﻠﻤﻪ رﻓﺖ .و دﯾﺪ ﮐﻪ ام ﺳﻠﻤﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﺎر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ .ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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ﺷﺪت ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﻣﻮﯾﯽ از ﻣﻮھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺟﺎﻣﻪای از ﺟﺎﻣﻪھﺎﯾﺶ و ﮐﻔﺸﯽ از
ﺣﻀﺮت را ﺑﺮ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ زود ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﯾﺪ،
اﯾﻦ ﻣﻮ و اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪ و اﯾﻦ ﮐﻔﺶ او اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻓﺮﺳﻮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﮔﻔﺘﺎرش را ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪ،
ﻓﺮﯾﺎدھﺎ ﻣﺨﻠﻮط و درھﻢ ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ) .ﻋﺎﺋﺸﻪ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ(
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ را در ھﺮ
ﻗﺼﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎنس ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد دﺧﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ او ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮرش ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری آورده ﮐﻪ ھﻤﻪ آن رواﯾﺎت داﺳﺘﺎن ﻋﻤﺎر و ﻋﺜﻤﺎنب
ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺼﻪھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ در آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
دروغﭘﺮدازان ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد آنھﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻪ و ﻣﻮی و ﮐﻔﺶ رﺳﻮل
ﺧﺪا و ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ھﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪھﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﻮرد ﺗﻌﺎرض و ﺗﻀﺎدی ﮐﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﻌﺎرضھﺎ واھﯽ ﺑﻮدن آنھﺎ را ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ در
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶھﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﻋﻤﺶ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎران ﻋﺜﻤﺎن اﯾﺮادات و ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﻣﺮدم درﺑﺎرهاش را در ﺻﺤﯿﻔﻪای
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات را ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدھﺪ؟ ﻋﻤﺎر ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
آن را ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮم ﭼﻮن ﻋﺜﻤﺎن اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﻧﺎﻣﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺎر! ﺧﺪا
دﻣﺎﻏﺖ را ﺧﺎک آﻟﻮد ﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﺎر ﮔﻔﺖ و دﻣﺎغ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ را.
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻋﻤﺎر را زﯾﺮ ﻟﮕﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﮫﻮش ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﺜﻤﺎن از ﮐﺮدهاش
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ﺑﭙﺬﯾﺮد -١ .او را ﻋﻔﻮ ﮐﻨﺪ -٢ .ﺟﺮﯾﻤﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ -٣ .ﻗﺼﺎص ﺑﮕﯿﺮد.
ﻋﻤﺎر ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ھﯿﭽﮑﺪام را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم ﺗﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ .در
رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ دور اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻋﻤﺎر ﮔﻔﺖ آن را
ﺑﻪ دور ﻧﯿﻨﺪاز ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﺨﻮان ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎری از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﯿﺮ اﻧﺪﯾﺶ ھﺴﺘﻢ و از ﻋﻮاﻗﺐ ﮐﺎرت ﺑﯿﻤﻨﺎﮐﻢ.
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮ ﺳﻤﯿﻪ ﺗﻮ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

آﻧﮕﺎه ﻏﻼﻣﺎﻧﺶ را ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ او را ﺑﺰﻧﻨﺪ و آﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎن را اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻘﺪر او را
زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﮫﻮش ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ  ٤ﻧﻤﺎز از او ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﻓﻮت
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻋﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺎرﮔﯽ ﺑﺪﻧﺶ ﺷﻠﻮار ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ.
ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻨﻮ ﻣﺨﺰوم از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﻋﻤﺎر
ً
ﻓﻮت ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ او ﮔﺮدد ،ﺣﺘﻤﺎ از ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺧﻮاھﯿﻢ
ﮐﺸﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪﺷﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮد.
در رواﯾﺖ ﺳﻮم ﮐﻪ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﺜﻤﺎن س ﺧﻮد آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده و از ھﻤﻪ رواﯾﺎت
ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻋﻤﺎر و ﺳﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪﻧﺪ و در ﭘﯽ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ،ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺬﮐﺮاﺗﯽ را درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرھﺎﯾﺖ ﻣﻄﺮح ﺳﺎزﯾﻢ ،ﻣﻦ
ﺷﺨﺼﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﮐﻪ اﻣﺮوز ﮔﺮﻓﺘﺎری دارم ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻓﻼن روز ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻌﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ وﻟﯽ ﻋﻤﺎر از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮدداری ﮐﺮد و دوﺑﺎره ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻧﺰدش
ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺑﺎز ھﻢ اﺻﺮار ﮐﺮد و ﺑﺎر ﺳﻮم ﮐﺴﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﮐﻪ ﺑﺎز ھﻢ ﻋﻤﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ
ﺑﺎزﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎدهام ﺑﺪون ﻓﺮﻣﺎﻧﻢ او را زده ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ او را ﺑﺪﯾﻦ
ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺪاده ﺑﻮدم و ﺑﺮ زدن او راﺿﯽ ﻧﺒﻮدم ،ھﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻦ اﮔﺮ ﻋﻤﺎر
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﻣﻦ ﻗﺼﺎص ﺑﮕﯿﺮد) .ﮐﺘﺎب ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻤﻔﺘﺮی ﻋﻠﯿﻪ(
اﯾﺮاد ﺷﺸﻢ

اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ در ﻓﺘﻨﻪ ﻋﮫﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﻓﺎش ﺑﺒﯿﻨﯽ،
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ از ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺟﻠﯿﻞ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ آن را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و ﻃﻠﺤﻪ آن را ﺗﯿﺰ ﮐﺮد و ﻋﻠﯽ
آن را زھﺮآﻟﻮد ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ و زﺑﯿﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد ،وﻟﯽ زﺑﺎﻧﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد.
)ﻋﺎﺋﺸﻪ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ(
اﻓﻐﺎﻧﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ را از ﮐﺘﺎب "ﻋﻘﺪ اﻟﻔﺮﯾﺪ" ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ آورده
اﺳﺖ :ﻋﺘﺒﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﻟﯿﺚ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ زﺑﯿﺮ ﮐﻪ از راھﯽ ﻣﯽآﻣﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم ﮔﻔﺘﻢ
ﯾﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭼﻄﻮر ھﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻟﻢ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﺴﺮم ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﻨﺎھﻢ ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ راوی ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪم و ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص را
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم ﮔﻔﺘﻢ ﯾﺎ اﺑﺎاﺳﺤﺎق ﻋﺜﻤﺎن را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ؟ و او در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ:
ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ﻓﻮق آﻣﺪه اﺳﺖ )اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﯾﺪ.(۲۳/۴ :

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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آﺛﺎر ﻋﺪم ﺻﺤﺖ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدار اﺳﺖ ،زﺑﯿﺮ در ﮐﺠﺎ ﻣﻐﻠﻮب ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻮد؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺘﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮرد و اﯾﻦ ﻣﺮد ﻟﯿﺜﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟ و آﻧﭽﻪ از ﺣﺎل ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص
ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ او در اﺧﺘﻼف ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ ﻧﮑﺮده و ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﯾﺮاد
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،او را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮد و اﮔﺮ ﺧﻮد را از زﺑﺎن درازی ﺑﺎز ﻧﻤﯽداﺷﺖ ﺑﺮ او دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد.
)اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ(۷۷/۸ :
آﯾﺎ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮدم را از ﮐﺎری ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﺪان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ،ﺳﻌﺪ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽداﺷﺖ و اﺣﺘﺮام او را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻮن وﻓﺎت ﮐﺮد
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺎزهاش را از ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﻮر دھﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎدرھﺎی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﺮادﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺪان ﺣﺠﺖ ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﺗﺼﻮرات ﺧﻮد آورده اﺳﺖ و ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﯽ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺑﻄﻼن ﺗﺼﻮرات اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﭘﯿﺶ از او ﮐﻪ
رواﯾﺎت ﺑﯽاﺳﺎس را دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ واﻗﻌﯿﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و
اﺛﺒﺎت ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾﻦ رواﯾﺎت اﺷﺘﺒﺎھﺎت آﻧﺎن را ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽﺳﺎزد.
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ

ام اﻟﻤﺆﻣﯿﻦ ل ﺑﺮای زﯾﺎرت ﮐﻌﺒﻪ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻋﺎزم ﻣﮑﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻏﻮﻏﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ را
ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮد.
ﺟﺮأت و وﻗﺎﺣﺖ را ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ام ﺣﺒﯿﺒﻪل
ﺳﻮء ادب ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن را در ﻣﺤﺎﺻﺮه داﺷﺘﻨﺪ و از رﺳﯿﺪن آب ﺑﻪ او
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ام ﺣﺒﯿﺒﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ او آب ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﻪ او
اﺟﺎزه ﻧﺪاﻧﺪ و ﻣﮫﺎر ﻗﺎﻃﺮش را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن از ﻣﺮﮐﺒﺶ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﺳﻘﻮط ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺮدم ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
اﺗﻔﺎق ﺑﺰرﮔﯽ روی داده ﺑﻮد و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺮدم را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ واداﺷﺖ و اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم در
ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ رﺳﯿﺪ ،ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺷﻮرﺷﯽ ھﯿﺒﺖ ﺷﻤﺎ را در دل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺑﯿﻢ دارم
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻈﺮی را اﺑﺮاز دارم ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اذﯾﺖ ﻣﻦ ﮔﺮدد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای
ام ﺣﺒﯿﺒﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ«) .اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ.(۱۸۷/۷ :
ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺖ و
ﮔﻔﺖ :ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ و زرﻧﮓ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎن آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ و ﺳﺮزﻧﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻼح ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯿﺪ .١
ﺳﭙﺲ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ل ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ درب ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪ و
ﻗﺼﺪ ﺑﻮﺳﯿﺪ ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد را ﻧﻤﻮد در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ آﻣﺪﻧﺪ و اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻣﺮدم! اﯾﻦ ﻏﻮﻏﺎ و ﺷﻮرش را ﻣﺮدم ﺷﮫﺮھﺎی دور دﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ در
ﺳﺮ ﭼﺎهھﺎ و ﻏﻼﻣﺎن اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ،آﻧﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻮل دﯾﺮوز در
ﺑﺎب دﯾﻦ و ﻋﻘﻞ اﯾﺮاد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻏﻮﻏﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺳﺎل را ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
داده اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ او ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آورده و از آﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و
اﯾﻦ اﻣﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و او ھﻢ ﺑﺮای اﺻﻼح اﻣﻮر ،ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮد .ﭼﻮن ﻏﻮﻏﺎﮔﺮان دﯾﮕﺮ دﻟﯿﻞ و ﻋﺬری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮫﺎﻧﻪای در
دﺳﺘﺮسﺷﺎن ﻧﺒﻮد ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻟﺠﺎﺟﺖ و اﻇﮫﺎر ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﮐﺮدارﺷﺎن
ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻔﺘﻪﺷﺎن ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﻧﺎﺣﻖ اﻗﺪام
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺮم را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﻣﺎل ﺣﺮام ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز
و ﻏﺎرت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎهھﺎی ﺣﺮام را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﮫﺘﺮ از ﯾﮏ ﺟﮫﺎن اﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﻮرﺷﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن او را
ﻣﻮرد دﺳﺘﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﮔﻨﺎھﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ و رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن
ﺧﻮﻧﺶ ﺑﻨﺎﺣﻖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ آن در ﮐﻮره از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود ﭘﺎک و ﺧﺎﻟﺺ
 -١اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻠﯿﻎ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ دور اﻧﺪﯾﺸﯽ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦل دارد و اﯾﻨﮑﻪ او ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ را در
ﺑﺎب ﻋﺜﻤﺎن آن ھﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از اھﻢ ﻋﻠﻞ ﺟﺮأت ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﺮ او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺌﯿﻪ
)ﭘﯿﺮوان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﯾﮫﻮدی( از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﮫﺮه ﺟﺴﺘﻨﺪ و زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﯿﺎﻧﺖ را در ﺗﺮوﯾﺞ
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
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ھﯿﭻ ﮔﻔﺘﻪای از او در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺆرﺧﯿﻦ آوردهاﻧﺪ ھﻤﮕﯽ
ﭘﻨﺪارھﺎی واھﯽ و ﺑﯽاﺳﺎس اﺳﺖ.
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ

ﮔﺮدﯾﺪه و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از ﭼﺮک ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻤﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪه،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻪای ﮐﻪ در آب ﻣﯽﻣﺎﻟﻨﺪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن او را ﮔﻮﺷﻤﺎل دادﻧﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎداﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﻮن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس ﭘﯿﺸﻨﮫﺎداﺗﺸﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و آن را ﺑﺮ آورده ﺳﺎﺧﺖ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ) .ﻃﺒﺮی(۴۸۸/۴ :
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺧﻄﺒﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎن اﺳﺖ و ﮔﻮﯾﺎی ارزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او
ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮده و او را از اﺗﮫﺎﻣﺎت وارده ﺑﺮئ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻃﺒﺮی ﭘﺲ از اﯾﻦ
رواﯾﺖ رواﯾﺖ  ١دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ آورده اﺳﺖ :ﭼﻮن ﻋﺎﺋﺸﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺮف رﺳﯿﺪ ،ﻋﺒﺪﺑﻦ ام ﮐﻼب ـ او ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎدرش ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ .ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ؟
او ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن س را ﮐﺸﺘﻨﺪ و  ۸روز ﺻﺒﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦل ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺳﭙﺲ ﭼﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﮔﻔﺖ :اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﻮرﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ .آﻧﺎن
ﺑﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ.
ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦل ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮐﺎش اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﯾﺎﺑﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻈﻠﻮم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮی ﺧﻮﻧﺶ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﺑﻦ ام ﮐﻼب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا؟ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ اول ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺣﺮﻓﺶ را رد ﮐﺮد و ﺳﺮﻧﺎزﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ او ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮ ﺑﻮدی.
وﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ :او را ﺑﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :او را ﺗﻮﺑﻪ دادﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ
ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ از ﮔﻔﺘﻪ اوﻟﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻦ ام ﮐﻼب اﯾﻦ ﺷﻌﺮا ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﺳﺮود:
ﺑـــﺎد از ﺗـــﻮ و ﺑـــﺎران ﻧﯿـــﺰ از ﺗـــﻮ
آﻏﺎز از ﺗﻮ ﺑﻮد و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺗﻮ ﺑـﻮدی ﮐـﻪ ﺑﻘﺘـﻞ اﻣـﺎم ﻓﺮﻣـﺎن دادی

وﮔﻔﺘــﯽ ﮐــﻪ او ﮐــﺎﻓﺮ ﮔﺮدﯾــﺪه اﺳــﺖ

 -١ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻃﺒﺮی رواﯾﺎت ﺿﻌﯿﻒ را در ﺗﺎرﯾﺨﺶ در آﺧﺮ ھﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﯽآورد.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

و ﻣــﺎ در ﻗــﺘﻠﺶ از ﺗــﻮ ﭘﯿــﺮوی ﮐــﺮدﯾﻢ

و ﻣﺎ ﻗﺎﺗﻞ او را ﮐﺴﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐـﻪ آن
را ﻓﺮﻣـــــــــﺎن داده اﺳـــــــــﺖ

ﺳﻘﻒ ﺑـﺮ ﺑـﺎﻻی ﻣـﺎ ﻓـﺮو ﻧﺮﯾﺨﺘـﻪ اﺳـﺖ

وﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ،ﺳﯿﺎه ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ

ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺻﺎﺣﺐ ﻗـﻮت و ﺗـﻮان ﺑﯿﻌـﺖ
ﮐﺮدﻧـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪ

ﮐﻪ دﺷﻮاریھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت را از ﻣﯿـﺎن
ﺑﺮﻣـــــــــــــــــــــــــــﯽدارد

و ﺟﺎﻣﻪھﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺗﻦ ﮐﺮده
ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪش وﻓﺎ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﮑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
آﻧﮕﺎه ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﻓﺖ و ﺑﺮ درب ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﻗﺼﺪ زﯾﺎرت ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد
را ﻧﻤﻮد ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺶ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و او ﮔﻔﺖ:
ای ﻣﺮدم! ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻈﻠﻮم ﮔﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن او اﻗﺪام
ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد) .ﻃﺒﺮی(۴۵۸/۴ :
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو رواﯾﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ واﺿﺢ و ﺑﺰرگ و ﺗﻨﺎﻗﺼﯽ آﺷﮑﺎر در
آن ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در رواﯾﺖ دوم اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﺗﻌﺼﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ را درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای
رواﯾﺖ دوم ﻃﺒﺮی دو ﺳﻨﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ در اوﻟﯽ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﺰاﺣﻢ ﻋﻄﺎر ﻗﺮار دارد و اﯾﻦ
ﻣﺮد در ﮐﺘﺐ رﺟﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ» :راﻓﻀﯽ اﺳﺖ رواﯾﺎت او ﻣﻨﮑﺮ
اﺳﺖ .رواﯾﺎﺗﺶ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،او ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺧﺒﺎر دروغ ﺷﻼق ﺧﻮرده اﺳﺖ«) .اﻟﻤﻐﻨﯽ
ﻓﻲ اﻟﻀﻌﻔﺎء(
در ﺳﻨﺪ دوم اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺧﺒﺎر دروﻏﯿﻦ
اﺳﺖ و ﯾﺎ اﺧﺒﺎر او ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ) .اﻟﻤﻐﻨﯽ ﻓﻲ اﻟﻀﻌﻔﺎء(
در ﺳﻨﺪ دوم اﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد ،ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری درﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ﺣﺪﯾﺚ او ﺑﺎور ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮوی ﮔﺮدﯾﺪ) .اﻟﻤﻐﻨﯽ واﻟﻀﻌﻔﺎء(
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ﻣﺎ را واﻣﯿﺪارد ﮐﻪ رواﯾﺖ اول را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و دوم را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ در رواﯾﺖ اول ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ او را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﯾﻖ ﺑﻮدن
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﮔﺮﭼﻪ او در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ وﻟﯽ در رواﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
١
اﺳﺖ و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﻗﻪ ﺑﻮدن او وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻠﮑﻪ رواﯾﺎت ﺧﻼف آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد.

 -١ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻐﻨﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت دﮐﺘﺮ ﻧﻮراﻟﯿﺪن ﻋﺘﺮ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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ﭘﺲ از ھﻤﻪ اﯾﻨﮫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻒ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل در ﺑﺎب ﺑﺮادرش
ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻮرﺷﯿﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮده
اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل ﺑﺮادرش در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﺑﻮد و او را ﻣﺬﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ھﻤﻮاره از ﺗﻪ دل ﺑﺮ او و دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺘﻞ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد .دﻋﺎﺋﯽ ﮔﺮم از اﻋﻤﺎق ﺟﺎن.
آری دﻋﺎی ﻋﺎﺋﺸﻪل داﻣﻦ ﺑﺮادرش را ﮔﺮﻓﺖ ،او ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ و درﻣﯿﺎن ﺟﺴﺪ
اﻻﻏﯽ ﻣﺮدار و ﮔﻨﺪﯾﺪه ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪ .١
ﻋﺎﺋﺸﻪل در ﻋﻬﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ب
ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ و ﻋﻠﯽب ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﻣﻮر ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻮردی ﺑﺮای اﺧﺘﻼف وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮرش ﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ رواﺑﻂ آن دو
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﺑﯿﺶ از
دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺎم و ﻣﮑﺎﻧﺖ واﻻی ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦل را در ﭘﯿﺸﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ
ً
اﺳﺖ و ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻣﮑﺎﻧﺖ واﻻی ﻋﻠﯽ س را در ﭘﯿﺸﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا و
ﻗﺮاﺑﺖ و ﻣﻘﺎم داﻣﺎدی او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ھﻢ ﺟﮫﺎد و ﺷﺠﺎﻋﺖ و
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﯽ در اﺳﻼم ﺑﺮ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ روﺷﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ
دارد ﮐﻪ ﭼﻮن از ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﺑﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :از ﻣﺮدان؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻮھﺮش ﮐﻪ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ او ﺑﺴﯿﺎر روزه ﻣﯽدارد و ﺷﺐھﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدت ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺗﺮﻣﺬی(
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎز اﯾﻦ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻀﯿﻠﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ را ﮐﻪ از
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ج روزی ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﭼﻪای ﻣﻨﻘﻮش از ﻣﻮی
ﺳﯿﺎه ﺑﺮﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ آﻣﺪ او را در زﯾﺮ آن ﭘﺎرﭼﻪ داﺧﻞ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ آﻣﺪ او را ﻧﯿﺰ ﺟﺎی دادﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻓﺎﻃﻤﻪ آﻣﺪ او را ﻧﯿﺰ در

 -١ﺗﻔﺼﯿﻞ آﻧﺮا در ﺑﺪاﯾﻪ و ﻃﺒﺮی ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

آن ﺟﺎی دادﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﻠﯽ آﻣﺪ او را ھﻢ در آن داﺧﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت
َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ۡ َ َ ُ
ت َو ُ� َط ّه َر ُ� ۡم َ� ۡطه ٗ
ن� ُم ٱ ّلر ۡج َس أَ ۡه َل ٱ ۡ�َ ۡ
��﴾ »ﺟﺰ
ي
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ﴿ :إِ�ما ي ِر�د ٱ� ِ�ذهِب ع
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ از ﺷﻤﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﻠﯿﺪی را ﺑﺰداﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﺪ«.
)ﻣﺴﻠﻢ(
و ھﻢ اﯾﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽب
رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ را در آﻏﻮش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﭘﺴﺮم اﺳﺖ او
را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم و ھﺮ ﮐﺲ او را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ ﻣﯽدارم) .ﻃﺒﺮاﻧﯽ(
ﭼﻮن از ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻃﺎﻟﺐ س ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﯾﺢ ﺑﻦ ھﺎﻧﺊ درﺑﺎره ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻣﻮزه از او ﭘﺮﺳﯿﺪ و او
ﮔﻔﺖ :ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺰد ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺮوی و از او ﺳﻮال ﮐﻨﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﻪ ھﻤﺮاه
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺮﯾﺢ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س رﻓﺘﻪ و از او
ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻣﻮزه را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ  ۳ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﺑﺮای ﻣﻘﯿﻢ ﯾﮏ
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ )ﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ( و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﯽداد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮالھﺎ و ﺟﻮاب آنھﺎ آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻨﮑﻪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ زن در ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد ،ﮔﻔﺖ ﺑﺮو از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ
ﺳﻮال ﮐﻦ و ﺳﭙﺲ ھﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﺮا ﻧﯿﺰ از آن آ ﮔﺎه ﮔﺮدان ﮔﻮﯾﺪ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ
ﻋﻠﯽ آﻣﺪ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد:
در ﭼﺎدر و ﭘﯿﺮاھﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن ﻣﺮد ﻧﺰد ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و او را ﺧﺒﺮ
داد ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ) .اﻟﻤﻨﺼﻨﻒ(۱۲۸/۲ :
ﭼﻮن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﻠﺐ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او ﺧﯿﺮ اﻧﺪﯾﺶ ﺑﻮد .ﻃﺒﺮی ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﺻﺤﯿﺢ از
ﻗﻮل اﺣﻨﻒ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم را در و ﺳﻂ
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺟﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﺮد را
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ  -ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را  -ﻣﮕﺮ ﻣﻘﺘﻮل .ﭘﺲ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدھﯿﺪ
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻢ؟

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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آن دو ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آﻣﺪﯾﻢ ﺑﺎ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﺮدم ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻋﻠﯽ.
راوی ﮔﻮﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪم) .ﻓﺘﺢ
اﻟﺒﺎری(۲۹/۱۳ :
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪی ﺟﯿﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﺰی رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
در روز ﺟﻤﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺪﯾﻞ ﺑﺎ و رﻗﺎء ﺧﺰاﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل آﻣﺪ
و او در ھﻮدج ﺑﻮده و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﮫﺎت ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﮔﻔﺘﯿﺪ:
ﻋﻠﯽ را ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﺑﮕﯿﺮ .راوی ﮔﻮﯾﺪ :ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد) .ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری(۴۸/۱۳ :
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺟﻌﻪ

از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽب ﭼﻪ ﻗﺒﻞ
از ﺧﻼﻓﺖ و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن راﺑﻄﻪای ﻧﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن رخ داد؟ ﭼﺮا ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه رﻓﺖ و ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﻤﻞ آن ﻓﺎﺟﻌﻪ
دردﻧﺎک ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻤﺮده
ﻣﯽﺷﻮد؟!!!.
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارد:
 -١ھﺮﮔﺰ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل در ﺑﺎب ﺗﻮﻟﯿﺖ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﻮرزﯾﺪه اﺳﺖ ،و ھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ از اﯾﺸﺎن ﺻﺎدر ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس در ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﻮاﺧﺬه ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ﻗﺼﺎص آنھﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ
آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻼن ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺠﺎزات ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ و اﻣﺖ ھﺮﮔﺰ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آزادی آنھﺎ ﺑﺎﻋﺚ اراﺋﻪ
ﺷﺮارﺗﮫﺎیﺷﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﺮ روز ﺧﻄﺮ آنھﺎ ﺑﺮاﻣﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺜﯿﺮی از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﮐﺒﺎر
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﺎ او ھﻤﺮای ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﭘﺮده از درﺳﺘﯽ رأی ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ و
ﺻﺤﺖ آن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺷﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ و آنھﺎ را ﮐﯿﻔﺮ دھﺪ ھﺮﮔﺰ واﻗﻌﻪ ﺟﻤﻞ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد زﯾﺮا ﮐﻪ
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ روز ﺷﻮم در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎنس ﺑﻪ
ﺗﻮﻃﺌﻪ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎب ﺗﻔﺮق و اﺧﺘﻼف در ﺻﻔﻮف ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﮔﺸﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اداء اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﻤﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
 -٢اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺧﻄﺮ اداﻣﻪ آزادی ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ
وﻟﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻗﺼﺎص آنھﺎ را دﺷﻮار ﻣﯽدﯾﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺘﻘﺮار
ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺷﻮﮐﺖ و ﻗﺪرت ﺷﻮرﺷﯿﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﭼﻮن ﺗﻌﺪادی از ﺻﺤﺎﺑﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮب از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ را درﺑﺎره ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن
اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﺮادران! ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻧﺎدان ﻧﯿﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از
ﻗﻮﻣﯽ ﻗﺼﺎص ﺑﮕﯿﺮم ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺮ آنھﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻨﮫﺎ
ھﻤﺎنھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪه و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن
ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ و اﻋﺮاب ﺑﺎ آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ﺧﻮب ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ آنھﺎ درﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ھﺮ
ﮐﺎری ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮآورده ﮔﺮدد؟ )ﻃﺒﺮی(۴۳۷/۴ :
 -۳ﺑﺮ ﻣﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺟﻤﻞ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﮐﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل و
ً
ھﻤﺮاھﺎن او در ﺧﺮوج ﺧﻮد اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺟﺪا دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﻗﺒﻞ از
آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
َ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ھﺮﮔﺰ او ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺪوث ﻗﺘﺎل و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را ﻧﺪاﺷﺖ و اﺻﻼ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﺧﺮوج او زﻣﯿﻨﮥ اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪای را ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ و
آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻮادﺛﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ در ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﺶ ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻼن
ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن و ﻣﻮاﺧﺬه آﻧﺎن اﻗﺘﺼﺎر ﻣﯽﮐﺮد.
 -۴ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس ﺑﺎب ﺗﻔﺮق و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﺻﻔﻮف اﻣﺖ را ﮔﺸﻮد و ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ھﻢ اﯾﻦ رﺧﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﯾﮑﺴﺮی ﺗﻠﺒﯿﺲھﺎ و
ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺘﻨﻪای ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ و وﺣﺸﺘﻨﺎک در آورده
اﺳﺖ .ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ درﺑﺎره آن در ﺣﯿﺮت و اﺿﻄﺮاب ھﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
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ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪش ﻧﯿﺰ در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ آن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﺼﺎص و ﻣﺆاﺧﺬه ﻋﺎﻣﻼن ھﻢ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﻣﺎ اھﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻒ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ل را
در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ او ﭼﮕﻮﻧﻪ روﺑﺮو
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۵ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل در ﻋﮫﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس درﻣﯿﺎن اﻣﺖ از ﻟﺤﺎظ
اﺣﺘﺮام و اﺟﻼل در ﻣﻘﺎم واﻻﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ و در واﻗﻊ اﯾﻦ دوره ﻣﮑﺎﻧﺖ او را اﻓﺰاﯾﺶ
داده ﺑﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم از دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﺑﻪﺳﻮی ﺣﺠﺮه او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻘﻪ او ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ روی ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺣﺠﺮه او داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﮑﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدم در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و درﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﺖ واﻻی او
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس او را در ﻗﻠﻪ ﺣﻮادث ﻗﺮار داد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺜﻞ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮫﻢ اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ
ﮐﻪ در ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮی ﻧﮑﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺰرگ او ﺑﻮد ،ﮐﻪ او را ﺑﺎ ﮐﻮھﯽ از ﺣﻮادث ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺎﭼﺎر
ﮔﺮدﯾﺪ وارد ﺣﻮادث ﮔﺮدد .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﻣﺜﻞ
ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮫﺎت اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ از اﯾﻦ اﻣﻮر ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد؟
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮫﺎت اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
ﻧﺒﻮد و او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﺖ او ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ھﻢ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺣﻔﺼﻪل ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪل ھﻤﺮاه ﮔﺮدد .وﻟﯽ
ﺑﺮادرش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮب او را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز داﺷﺖ.
روی آوردن ﺣﻮادث

 -١ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آن
ﮔﺬﺷﺖ .از ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﭼﻮن
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺣﻀﺮﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ،ﺑﺮ او وارد
ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﯾﺎ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﭼﺮا ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﻣﻈﻠﻮم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻏﻮﻏﺎ ﻣﻘﺘﺼﺪی
دارد .ﺑﺮوﯾﺪ و اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﻋﺜﻤﺎن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﺰت اﺳﻼم را در ﭘﯽ دارد.
)ﻃﺒﺮی.(۴۴۹/۴۹ :
ﺳﭙﺲ اوﻟﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺑﺎب اﯾﺮاد ﮐﺮد ﮐﻪ ذﮐﺮ آن ﮔﺬﺷﺖ.
 -٢رواﯾﺎت در وﺻﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻔﺎوت دارد و از ﺧﻼل
آنھﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻃﺒﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﻮﻏﺎ ﮔﺮان ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺪت
 ۵ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﯿﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﺑﻦ ﺣﺮب ﺑﻮد.
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﺮ ﮐﺒﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ آﻧﺎن از ﻗﺒﻮل آن ﺧﻮداری
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺬر ﻣﯽآوردﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس ﻣﻨﺼﺐ
ً
ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺘﻞ او ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
و زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮوج ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس را ﻓﺮاھﻢ آوردﻧﺪ و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
در ﺷﻮرش ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 -٣ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺑﺎ اﮐﺮاه ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻘﺎی اﻣﺖ ﺑﺪون
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد و ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻣﺖ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﺗﺮ از ھﺮ اﻣﺮ ﻣﮫﻤﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس رﻧﺞ ھﺮ آﻧﭽﻪ درﺑﺎره او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻣﺖ را ﺑﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺮﺟﯿﺢ داﺷﺖ.
 -۴ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س
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 -٥ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺑﺮای ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮب در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺟﺎزه ﻧﺪاد و ﺳﺒﺐ آن ـ
آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻃﺒﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ـ ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺑﻼد ﺷﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮔﺮوھﯽ از ﺟﺎﻧﺐ
اﻣﻮﯾﺎن ﺑﺎ او روﺑﺮو ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از
ﻋﺜﻤﺎن ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﺲ ﺑﺎزﮔﺮد.
 -۶ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮب از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس اﺟﺎزه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﮑﻪ
آﻣﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﻋﺜﻤﺎن و ﻣﻮاﺧﺬه ﺷﻮرﺷﯿﺎن
ھﻢرأی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ رأیﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه و ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮوﻧﺪ
و ﻧﯿﺮو آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻮرﺷﯿﺎن را ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﯽ داده و از آﻧﺎن ﻗﺼﺎص ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﺎ
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه رﻓﺘﻨﺪ.
 -۷ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺑﺮای ﺧﺮوج ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﯾﻪس در ﺑﻼد ﺷﺎم ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ،
ﭼﻮن ﺧﺒﺮ اھﻞ ﻣﮑﻪ و ﺧﺮوج ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺼﺮه ﺷﻨﯿﺪ،
ﺷﺘﺎﺑﺎن از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن را در راه ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ و آﻧﺎن را از
ﻣﻘﺼﺪﺷﺎن ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮوج ،ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮓ ﻧﺪاﺷﺖ و در ﺗﻼش آن ﻧﺒﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ رﺑﺬه رﺳﯿﺪ ،اﺑﻦ رﻓﺎﻋﻪ ﺑﻦ راﻓﻊ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺶ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﭼﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ دارﯾﺪ؟ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن را
ﺑﻪ اﺻﻼح ﺑﭙﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .اﺑﻦ رﻓﺎﻋﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎ آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻋﺬرﺷﺎن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻖ ﻣﯽدھﯿﻢ و ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺎز ھﻢ راﺿﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮد :از آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺎ را رھﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮد را از آﻧﺎن ﺑﺎز ﻣﯽدارﯾﻢ) .ﻃﺒﺮی(٤٧٩/۴ :
 -۸ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﮑﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﻪ اﺻﻼح اﻣﺖ
و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﺮاﺑﯽھﺎﯾﯽ دوﺧﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد .ﺑﻘﯿﻪ
اﻣﮫﺎت اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ذات ﻋﺮق او را ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻮن ﺑﺎ او وداع
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ﮐﺮدﻧﺪ .ھﯿﭻ روزی دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن روز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻼم ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ،ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ روز روز ﺷﯿﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ) .ﻃﺒﺮی (۴۶۰/۴
 -۹ﭼﻮن ﺑﻪ آبھﺎی ﺑﻨﯽ ﻋﺎﻣﺮ رﺳﯿﺪ ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ﭘﺎرس ﮐﺮدن ﺳﮓھﺎ را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﮐﺪام آب اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آب ﺟﻮاب.
ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدم ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﮑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﺮدم ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﻠﺤﯽ را ﻓﺮاھﻢ آورد.
در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ زﺑﯿﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﺮﮔﺮدی ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﺻﻼح را ﭘﺪﯾﺪ آورد) .اﻣﺎم اﺣﻤﺪ(
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺼﺮه اداﻣﻪ داد ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
اﺻﻼح ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮدد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺰم ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
 -۱۰ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﺑﺮﺳﺪ دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ واﻟﯽ ﺑﺼﺮه از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ .آن دو
ﯾﮑﯽ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺟﻠﯿﻞ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺑﻮاﻻﺳﻮد دوﺋﻠﯽ ﺑﻮد .از او اﺟﺎزه
ورود ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و او ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزه داد ،آن دو ﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﻣﯿﺮ ﻣﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺎ را از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد
آ ﮔﺎه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود؟
ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺒﺮ را از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺪ:
ھﻤﺎﻧﺎ ﻏﻮﻏﺎﮔﺮان ﺷﮫﺮھﺎ و اﺧﺘﻼفاﻧﮕﯿﺰان ﻗﺒﺎﯾﻞ ،ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﺮم رﺳﻮل ﺧﺪا
ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺣﻮادﺛﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آوردهاﻧﺪ و ﺣﺎدﺛﻪﺳﺎزان در آن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .آنھﺎ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻋﺬر و ﮔﻨﺎھﯽ اﻣﺎم
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺮم را ﺣﻼل ﮐﺮده و ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎهھﺎی ﺣﺮام
را ﻧﮕﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و آﺑﺮوی ﻣﺮدم را درﯾﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺮدم ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدهاﻧﺪ.
آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺮدم آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪنﺷﺎن را زﺷﺖ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻮم ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺑﺎر آوردهاﻧﺪ و ھﯿﭻ ﻧﻔﻌﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﺪارﻧﺪ و
از ﺗﻘﻮا ﺑﯽﺑﮫﺮهاﻧﺪ .اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ھﻢ رﯾﺨﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ھﺮج و ﻣﺮج
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮآﻣﺪهام ﺗﺎ ﻣﺮدم را از دﺳﺘﺎوردھﺎی
اﯾﻦ ﻗﻮم آ ﮔﺎه ﮔﺮداﻧﻢ و ﺑﺮ ھﻤﮕﺎن اﻋﻼم دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ورای ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ھﻢ
اﮐﻨﻮن ﻣﺮدم ﺑﺮای اﺻﻼح ﮐﺎرھﺎ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
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ﺳﭙﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد:
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اس﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[١١٤ :

»ﻧﯿﺴﺖ ﺧﯿﺮی در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺸﻮرت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن وﻟﯽ ﺧﯿﺮ در ﻣﺸﻮرت ﮐﺴﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن دھﺪ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﯾﺎ ﻣﻌﺮوف و ﯾﺎ اﺻﻼح ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم«.
ﻣﺎ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻗﯿﺎم ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﺻﻐﯿﺮ و ﮐﺒﯿﺮ و
ﻣﺮد و زن را ﺑﺪان ﻓﺮﻣﺎن دادهاﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪان اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ
آن ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،آری ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺷﺘﯽھﺎ
ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ) .ﻃﺒﺮی(۴۶۲/۴ :
 -۱۱ﻣﺮدم ﺑﺼﺮه ﭼﻮن از ﻗﺪوم ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﺪﻧﺪ:
اﻟﻒ -ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ب -ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺧﺮوج ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ج -ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ از ھﺮ دو ﮔﺮوه ﻓﻮق ﮔﻮﺷﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
 -۱۲ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل در ھﻤﮥ ﻣﻮاﻗﻒ ﺧﻮد در ﺑﺼﺮه از آﻏﺎز اﻣﺮ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
اھﻤﯿﺖ داده و آن را ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﯿﺮوان ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ ،ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﻓﺮﻣﺎن داد ﭘﯿﺮواﻧﺶ از ﺟﻨﮓ ﺧﻮد داری ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﮕﺮ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺟﺎن و ﻣﻨﺎدی ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد و آﻧﺎن را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ) .ﻃﺒﺮی.(۴۶۶/۴ :
ﭼﻮن ﭘﯿﺮوان ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﺑﺮ ﺑﺼﺮه ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺘﻞ
ﻋﺜﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺮوان ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آن
اﻓﺮاد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ھﻤﻪ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ او ﺣﺮﻓﻮص ﺑﻦ زھﯿﺮ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﭘﻨﺎه ﻋﺸﯿﺮه ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﻨﯽ ﺳﻌﺪ از ﻣﺆاﺧﺬه ﻓﺮار ﮐﻨﺪ.
 -۱۴ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﮐﻢﺗﺮ از ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﺒﻮد،
ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺼﺮه ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو س را ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﻣﺮد
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻦ -ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ -و آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻟﻔﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮان و ﺗﻔﺮﻗﻪ را و ﻋﻮاﻗﺐ آن
را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺰرگ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻦ.

١٠٦

أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﻗﻌﻘﺎع ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه رﺳﯿﺪ از ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎدرم :ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ آﻣﺪهای؟
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم ﺑﺮای اﺻﻼح ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم.
ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ در ﭘﯽ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ و آن دو را ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل در ﭘﯽ آن دو ﻓﺮﺳﺘﺎد و آﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ ﻗﻌﻘﺎع ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ آﻣﺪه؟ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ آﯾﺎ
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻔﺖ ﻣﺮا اﻃﻼع دھﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ اﺻﻼح ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﻧﺪاﻧﯿﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺑﺮﺳﯿﻢ وﻟﯽ اﮔﺮ آن را
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺎ ﻣﻮاﺧﺬه ﻗﺎﺗﻼن ﻋﺜﻤﺎن س اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﺮک آن را در واﻗﻊ ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺮآن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ﻗﺮآن اﺣﯿﺎء ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻌﻘﺎع ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن را ﮐﻪ اھﻞ ﺑﺼﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﻗﺘﻞ
آﻧﺎن ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ اﻣﻮر ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻮدﯾﺪ از اﻣﺮوز .ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻢ  ۶٠۰ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﯿﺪ و ۶۰۰۰
ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﻤﺎ
آن ﻣﺮدﯾﮑﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده  -ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﻗﻮص ﺑﻦ زھﯿﺮ  -را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ۶۰۰۰
ﻧﻔﺮ او را ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮف و اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد را رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﮐﻪ او را
ﭘﻨﺎه دادهاﻧﺪ ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ آنھﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﻤﺎ از آن ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﻀﺮ و رﺑﯿﻌﻪ را از اﯾﻦ ﺑﻼد ﺑﯿﺮون راﻧﺪهاﯾﺪ و آﻧﺎن را وادار ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎری آن ﮔﺮوه ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ آن
ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﻈﯿﻢ و ﮔﻨﺎه ﺑﺰرگ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ.
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ داروی اﯾﻦ درد آراﻣﺶ و
ﺗﺴﮑﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن آراﻣﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻣﺘﻔﺮق ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و از اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﯿﺮ و ﻣﮋده رﺣﻤﺖ اﺳﺖ
و اﻓﺮادﯾﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ آن ﻣﺮد ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ واﻗﻌﯿﺖ را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﻋﺎﻓﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻣﺖ را در ﭘﯽ ﻣﯽآورد.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ

١٠٧

و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﺎ را رد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺰرگ
ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﺧﻮاھﻨﺪ زد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺮدم ﺑﻼﯾﺎ و ﺟﻨﮓ را ﻓﺮود ﺧﻮاھﺪ آورد.
ً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺎﻓﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺗﺎن ﺷﺪه ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﯿﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﺧﯿﺮ و
رﺣﻤﺖ ﺑﻮدهاﯾﺪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﺧﯿﺮ و رﺣﻤﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎ را در
ﻣﻌﺮض ﺑﻼﯾﺎ ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻧﺞ ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ دﭼﺎر دردﺳﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ
ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺪان ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﻢ دارم ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﯾﻦ اﻣﺖ را ﻣﺆاﺧﺬه ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺖ دﭼﺎر
ﺳﺎزد .اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻌﻠﯽ ارزش ﮐﻤﯽ دارد وﻟﯽ ﻣﺼﯿﺒﺖ آن ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
اﯾﻦ اﻣﺮی ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺣﺎدﺛﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود آن ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻧﯿﺴﺖ
و ﯾﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﻞ ﻣﺮدی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﻣﺜﻞ درﮔﯿﺮی ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺮد ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪی و ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯽ ،ﺑﺎزﮔﺮد اﮔﺮ ﻋﻠﯽس
ھﻢ ﻣﺜﻞ رای ﺷﻤﺎ دارد اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺻﻼح ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻗﻌﻘﺎع ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽس را در ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ ﻗﺮار داد ،او ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﻣﺮدم را در ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼح ﻗﺮار داد.
ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻼح اﻇﮫﺎر ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آن اﮐﺮاه داﺷﺘﻨﺪ) .ﻃﺒﺮی (۴۸۸/۴
 -۱۵ﺗﻼشھﺎی ﭘﺎک ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو س ﺛﻤﺮ داد و ھﺮدو ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس در ﻣﯿﺎن ﯾﺎراﻧﺶ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .ﺧﺪا را ﺛﻨﺎ ﮔﻔﺖ و ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درود ﮔﻔﺖ :و
ﺟﺎھﻠﯿﺖ و ﺳﯿﻪ روزی آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و از اﺳﻼم و ﺳﻌﺎدت و ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭘﺮﺗﻮ
اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﭘﺲ از ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﻧﺼﯿﺐ اﻣﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺳﭙﺲ
ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮد ،ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ اﻣﺖ ﻣﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺮدﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ دﻧﯿﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ و از ﮐﺮاﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪه دﯾﮕﺮ
ﮐﯿﻨﻪ و ﺣﺴﺪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪه و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﺪا اﻣﺮ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را اراده ﻓﺮﻣﻮده اﺟﺮا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻓﺮﻣﻮد :آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻦ ﻓﺮدا از
اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻮچ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس ﻧﻮﻋﯽ
ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﯽﺧﺮدان ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽداﻧﻨﺪ) .ﻃﺒﺮی (۴۹۳/۴
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

روز ﻓﺎﺟﻌﻪ

ﭼﻮن ﻋﻠﯽس ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺑﺼﺮه ﻓﺮود آﻣﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس را ﻧﺰد ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن دو ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ را ﻧﺰد ﻋﻠﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ
ﯾﺎران ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﭼﻮن ﺷﺐ ﺷﺪ در ﻣﺎه ﺟﻤﺎدی اﻻﺧﺮ ﺑﻮد  -ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮب در ﭘﯽ ﺳﺮان ﮔﺮوه
ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﻧﯿﺰ ﺳﺮان ﮔﺮوه ﺧﻮد را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺠﺰ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ در
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺷﮫﺎدت ﻋﺜﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻗﺘﻞ و ﺟﺮح ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
آن ﺷﺐ را ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺻﻠﺢ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ﺷﺒﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺎﻓﯿﺖ و دور از ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
آن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و دور از درﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ آن را آرزو ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ آن اﺳﺐھﺎ را
زﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ) .ﻃﺒﺮی .(۵۰۶/۴
ﺷﻮرﺷﯿﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ زودی ﻋﻮاﻗﺐ ﮐﺎرﺷﺎن داﻣﻦ
آنھﺎ را ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻟﺬا آن ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻣﺜﻞ آن را
ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آنھﺎ ﺧﻮد را در ورﻃﻪ ھﻼﮐﺖ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .آن ﺷﺐ را ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت
ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ آﺗﺶ ﺟﻨﮓ را ﺑﺮ اﻓﺮوزﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را
ﭘﻨﮫﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ از راز ﺧﯿﺎﻧﺘﺸﺎن آ ﮔﺎه ﮔﺮدد .ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎنﺷﺎن ﻧﺪاﻧﻨﺪ از ﮐﻨﺎر و ﮔﻮﺷﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﻀﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ از رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﯾﻤﻨﯽھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺘﻔﺮق ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ درﻣﯿﺎن ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد
ﺳﻼح ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮑﺒﺎره در ﺑﺼﺮه ﻧﻘﺸﻪ ﻏﻮﻏﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ و ھﺮ ﮔﺮوھﯽ ﻃﺒﻖ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﺶ ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﺮ آﻧﺎن ھﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﺟﻨﮓ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ آن ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﻣﺎﻧﺪ .ﺳﺒﺎﺋﯿﺎن از ﺟﻨﮕﯿﺪن ﻟﺤﻈﻪای ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽزد :ای ﻣﺮدم! ﺧﻮد را ﺑﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻮر ـ
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺼﺮه ـ ﺑﻪ ﻧﺰد ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮم را درﯾﺎب ،ﻣﺮدم درﮔﯿﺮ
ﺟﻨﮓ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺻﻠﺤﯽ را ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﺳﻮار ﺷﺪ و ھﻮدﺟﺶ را ﺑﺎ زره ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺘﺮش را ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان راﻧﺪﻧﺪ و ﮐﻌﺐ زﻣﺎم ﺷﺘﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺖ.
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﮔﻔﺖ :ای ﮐﻌﺐ زﻣﺎم ﺷﺘﺮ را رھﺎ ﮐﻦ و ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻣﺮدم

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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ﻋﺮﺿﻪ دار و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا دﻋﻮت ﮐﻦ .آﻧﮕﺎه ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﻌﺐ داد .ﮔﺮوھﯽ از
ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶﺷﺎن ﺳﺒﺎﺋﯿﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و آﻧﺎن از ﻋﻮاﻗﺐ ﺻﻠﺢ
ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﻌﺐ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎلﺷﺎن رﻓﺖ در آن ﺣﺎل ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس از ﻋﻘﺐ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد
و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﻋﻮت ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد وﻟﯽ آنھﺎ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮده و ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﻌﺐ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا دﻋﻮت ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﺮی او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ھﻮدج ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ آﻣﺎج ﺗﯿﺮھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد .ای ﭘﺴﺮاﻧﻢ! دﺳﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺻﺪاﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ :اﻟﻠﻪ ،اﻟﻠﻪ ،ﺧﺪا و ﺣﺴﺎب او را ﯾﺎد آورﯾﺪ؛ وﻟﯽ آن ﻗﻮم
ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و از ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻨﮓ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ) .ﻃﺒﺮی(۵۱۳/۴ :
در اﯾﻨﺠﺎ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ از دﺳﺖ او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ درک
ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻼن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺟﻨﮓ را ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ راھﯽ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻣﺮدم را ﻓﺮﯾﺎد زﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮارت و درد از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ
ﺧﻮنھﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ای ﻣﺮدم! ﻗﺎﺗﻼن
ﻋﺜﻤﺎن و ھﻤﮑﺎرانﺷﺎن را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و اھﻞ ﺑﺼﺮه ﻧﺎﻟﻪ ﺳﺮدادﻧﺪ و ﺑﻪ دﻋﺎ روی آوردﻧﺪ .ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽس دﻋﺎﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮد اﯾﻦ ﻧﺎﻟﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺎﺋﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او و
ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻼن ﻋﺜﻤﺎن و ھﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ
دﻋﺎ ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﯾﺎ ﻗﺎﺗﻼن ﻋﺜﻤﺎن و ھﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻦ.
در اول ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﻠﺤﻪس ﺗﯿﺮی رﺳﯿﺪ و او ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺼﺮه رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ زﺧﻤﺶ
درﮔﺬﺷﺖ .اﻣﺎ زﺑﯿﺮس از اول درﮔﯿﺮی و ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪن آﺗﺶ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺪان را ﺗﺮک ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻪ
وادی ﺳﺒﺎع رﻓﺖ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺟﺮﻣﻮز او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮد ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺮدی ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﺮدم ﺑﺼﺮه از ﻗﺒﺎﯾﻞ ازد و ﺑﻨﻮﺿﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺘﺮ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ :ﻣﺎ ﺑﻨﻮﺿﺒﻪ ﯾﺎران ﺟﻤﻞ ھﺴﺘﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﺮگ ﻣﺎن ﻓﺮا رﺳﺪ در ﮐﻨﺎر آن
ﻣﯽآراﻣﯿﻢ .ﻣﺮگ ﺑﺮای ﻣﺎ از ﻋﺴﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ اﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﯿﺰ و
ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ .ﺷﯿﺦ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﺮام ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد .ای ﻣﺎدرﻣﺎ! ای ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر اﻓﺮاد ﺷﺠﺎع ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺖ زﺧﻢ ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ و
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ای ﻣﺎدر ﻣﺎ و ای زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﺎ را ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﻗﮫﺮﻣﺎن
ﺷﺠﺎع ھﺴﺘﻨﺪ .ای ﻣﺎدر ﻣﺎ ای ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ! ای ھﻤﺴﺮ ﻣﺒﺎرک ھﺪاﯾﺘﮕﺮ ﻣﺎ!
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﺳﯿﺪه ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ وﻟﯽ ﻋﮑﺲ آﻧﭽﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮوج او ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﮔﺮم ﺷﺪ و ﭘﯿﺮوان اﺑﻦ ﺳﺒﺎ ﻗﺼﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ او را ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ھﺪف ﻗﺮار دھﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺘﺮ او ﺟﻤﻊ
ﺷﺪه و ﺧﻮد را در آﺗﺶ ﺟﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺷﺘﺮ  ۴۰ﻧﻔﺮ ـ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﻗﻮﻟﯽ  ۷۰ﻧﻔﺮ ـ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮس ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ھﯿﭻ روزی را ﻣﺜﻞ روز ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ﻧﺪﯾﺪم ،در آن روز
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻣﺎ ﻓﺮار ﻧﮑﺮد و ﻣﺎ ﭼﻮن ﮐﻮھﯽ ﺳﯿﺎه ﻣﻘﺎوم و اﺳﺘﻮار ﺑﻮدﯾﻢ .ھﺮ ﮐﺲ زﻣﺎم
ﺷﺘﺮ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﯿﺪ) .ﻃﺒﺮی (۵۱۹/۴
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﺰ ﺑﺎ ﭘﯽ ﮐﺮدن ﺷﺘﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد! ﺷﺘﺮ را ﭘﯽ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ ﭘﯽ ﮐﺮدن آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺘﻔﺮق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮدی ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻓﻮری اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﯽ ﮐﺮدن ﺷﺘﺮ ﻧﻤﻮد و ﺷﺘﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺑﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮای ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﺧﯿﻤﻪای آورد.
ﭼﻮن ﺷﺐ ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ را از ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺼﺮه ﺑﺮد
و او را در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺧﺰاﻋﯽ ﻓﺮود آورد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺻﻔﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ﺑﻮد.
اﯾﻦ واﻗﻌﻪ روز  ۵ﺷﻨﺒﻪ  ۲۰ﺟﻤﺎدی اﻻﺧﺮ ﺳﺎل  ۳۶ﻫ .ق ﺑﻮد.
ﺳﯿﺮت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮد ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﮑﻨﺪ
و ﺑﺮ زﺧﻤﯽھﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎری درﺳﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﭘﺮدهای را ﻧﺪرد و ﻣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
او ﻣﺪت ﺳﻪ روز در ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺼﺮه وارد ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻪﮔﺎن
ﺧﻮد ﻋﺰاداری ﮐﺮدﻧﺪ و آنھﺎ را دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪھﺎی ھﺮدو ﮔﺮوه
ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارم ھﯿﭽﮑﺪام از ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ دارای ﻗﻠﺐ ﭘﺎک ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ داﺧﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﻃﺒﺮی(۵۳۴/۴ :
آﻧﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه دﺳﺖ و ﭘﺎھﺎی ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ را در ﻗﺒﺮی ﺑﺰرگ دﻓﻦ ﻧﻤﻮد
و ھﺮ ﭼﻪ اﺛﺎﺛﯿﻪ در ﻣﯿﺪان ﻣﻌﺮﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺼﺮه ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ
ﻧﺪا ﮐﻨﻨﺪ :ھﺮ ﮐﺲ از اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﭼﯿﺰی ﻣﺎل او اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﭘﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ آن را
درﯾﺎﻓﺖ دارد .ﻣﮕﺮ ﺳﻼﺣﯽ ﮐﻪ در آن ﻋﻼﻣﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ روز دوﺷﻨﺒﻪ
وارد ﺑﺼﺮه ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺖ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل رﻓﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻧﺰد ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ او ﺳﻼم ﮐﺮد .آﻧﮕﺎه
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ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم ﺑﺮای ﺳﻔﺮ او را ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ او را ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ھﻤﺮاه ﻧﻤﻮد ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺧﻮد اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﺼﺮه را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ.
ﺗﻌﺪاد  ۴۰زن از زﻧﺎن ﻣﻌﺮوف اھﻞ ﺑﺼﺮه را ﺑﺎ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ھﻤﺮاه ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺑﺮادرش
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﻣﻮد:
ای ﻣﺤﻤﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮫﯿﺎ ﮐﻦ و او را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﺳﺎن ،ﭼﻮن روز ﺣﺮﮐﺖ
رﺳﯿﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﻧﺰد ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل آﻣﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ اﯾﺴﺘﺎده ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ھﻤﺮاه ﻣﺮدم ﺑﺎ او وداع ﮐﺮد در اﯾﻨﺠﺎ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ! ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺳﺴﺘﯽ و اھﻤﺎل ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﯿﭽﮑﺪام از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ او در اﯾﻦ واﻗﻌﻪ رﺳﯿﺪه دﯾﮕﺮی را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار دھﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﻋﻠﯽ در ﻗﺪﯾﻢ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ زن و ﺣﺎﻣﯿﺎن او وﺟﻮد دارد ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و او درﻧﺰد ﻣﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮد:
راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ و ﻧﯿﮏ ﻓﺮﻣﻮدی ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و او ﺟﺰ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و او
ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﻤﺎ ج در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ .ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل روز ﺷﻨﺒﻪ اول رﺟﺐ
ﺳﺎل  ۳۶ﻫ -ق از ﺑﺼﺮه ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ او را
ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﯾﮏ روز او را در ﻣﺴﺎﻓﺮت ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮده و
ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ) .ﻃﺒﺮی(۵۴۴/۴ :
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل آھﻨﮓ ﻣﮑﻪ ﻧﻤﻮد و در آن ﺗﺎ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﭘﺲ از
ﻏﯿﺒﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﮫﻤﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ

ﺑﺮای ﻣﺎ ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ و ﻋﻠﯽب را ﻗﺒﻞ از
ﺧﻼﻓﺖ و در اﺛﻨﺎء آن ﺑﯿﺎن دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﮫﻤﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ را از او دﻓﻊ ﮐﻨﯿﻢ .ھﻤﺎن
ﺗﮫﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﺮای ارﺿﺎی ھﻮاھﺎی ﺧﻮد آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و اﺳﺘﺎد ﺳﻌﯿﺪ اﻓﻐﺎﻧﯽ آن را از آﻧﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و در ﮐﺘﺎﺑﺶ آورده و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺜﻤﺎن دارای اﻧﻌﻄﺎف و ﻧﺮﻣﺶ ﺑﻮده و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ و
ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از او راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﯽس
ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺸﻨﻮد ﻧﺒﻮد و ﺧﯿﺮﺧﻮاه او ھﻢ ﻧﺒﻮد و
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد راﺑﻄﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻮر و ﺟﻔﺎ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﻋﺎﺋﺸﻪ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ(
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ او در ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ او از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻖ ﺑﺴﯿﺎر دور
اﻓﺘﺎده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﮔﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ آن
را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯽروﯾﻢ و ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوﯾﺰھﺎی او
را ﮐﻪ ﺗﺼﻮرش آنھﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ:
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس و اﻣﮫﺎت اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ

اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس در رﻗﺎﺑﺖھﺎی ﻋﺎدی ﺑﯿﻦ
ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮده و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد در رﻗﺎﺑﺖھﺎی اﻣﮫﺎت اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺎﺋﺸﻪ اﻇﮫﺎر ﻧﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻏﯿﺮت
ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺎﻧﮕﯽ ھﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا او را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺒﺖ
ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﮐﺪاﻣﺸﺎن در ﻗﻠﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا دارای ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ او
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻏﯿﺮت ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﯾﮏ اﻣﺮ ﻓﻄﺮی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ
از آن ﺧﻮد را دور ﻧﮕﮫﺪارد.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس و ھﻤﺴﺮش ﻓﺎﻃﻤﻪل دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺤﺒﺖ
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ج را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ دھﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ وﻇﯿﻔﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎﯾﺮ ازواج ﻣﻄﮫﺮات را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را راﺿﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻤﺎن دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﺟﺮﻣﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ھﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ آن را
ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺎﯾﺪ.
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﻏﯿﺮت در ﺳﯿﻨﻪ ام ﺳﻠﻤﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﮐﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻪ و
ﻣﺤﺒﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد ﭘﺲ ﻏﯿﺮت ام ﺳﻠﻤﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﭘﺮداﺧﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا او را ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮد ،اﻣﺎ او ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ اداﻣﻪ
داد و ﺣﻀﺮت در ﺳﯿﻨﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺧﺸﻢ او را درﯾﺎﻓﺖ ﻟﺬا ﺣﮑﻤﺖ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺟﺎزه دھﺪ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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ﻋﺎﺋﺸﻪ از ام ﺳﻠﻤﻪ ﻗﺼﺎﺻﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻪ ام ﺳﻠﻤﻪ را ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ.
ام ﺳﻠﻤﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ رﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ آن دو ھﻤﻮاره رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮﻗﻊ ام ﺳﻠﻤﻪ را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
و او ﺗﺎ دم ﻣﺮگ از ﺣﺰب ﻋﻠﯽ ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ او را ﻧﺎﺳﺰا
ﮔﻔﺘﻪ و ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ از رﻓﺘﺎر ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮو و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺪرش آﻣﺪ و ﺟﺮﯾﺎن را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﭘﺪرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
ﺳﭙﺲ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺰاق ﻋﻠﯽ ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻪ او ﻣﺤﺒﻮب ﭘﺪرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)ﻋﺎﺋﺸﻪ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ(
اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ را از ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻤﻂ اﻟﺜﻤﯿﻦ« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ در اول ﮐﺘﺎﺑﺶ داده ﺑﻮد ،وﻓﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽداد .آﯾﺎ اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ او را ﻣﻮرد اﯾﺮاد ﻗﺮار دھﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد زﺣﻤﺖ ﻧﺪاده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﭙﺮدازد؟
ً
زﯾﺮا اﮔﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮد در آن اﻣﻮری ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﻋﺪم ﺗﺼﺪﯾﻖ آن ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺴﺒﺖ دروغ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻣﮫﺎت اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ داده
ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺳﺨﻦ از آﻣﺪن ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽس ﻧﺰد رﺳﻮل ج ﺧﺪا و ﮔﻔﺘﮕﻮ در اﻣﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ
و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎری ﺻﺎدر ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﺑﻮداد آن را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ در ﺳﻨﻦ
ﺧﻮد آورده اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﻮن از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن و او از ام ﻣﺤﻤﺪ زن ﭘﺪرش و اﺑﻦ ﻋﻮن ﮔﻮﯾﺪ -
ﮔﻤﺎن دارد ﮐﻪ زن ﭘﺪرش ﺑﺮ اﻣﮫﺎت اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ وارد ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺟﺤﺶ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،او ﺑﺎ
دﺳﺘﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎری ﺑﻮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ زﯾﻨﺐ ﻧﺒﻮد ﻣﻦ ﺑﺮای اﺷﺎره ،دﺳﺘﺶ را ﻓﺸﺎر دادم ﺗﺎ
او ﺧﻮد را از ﮐﺎرش ﺑﺎز داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ زﯾﻨﺐ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ او روی آورد و ﺑﻪ او ﻧﺎﺳﺰا
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﮔﻔﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺎ را از درﮔﯿﺮی ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮد اﻣﺎ زﯾﻨﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻀﺮت
ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻓﺮﻣﻮد :او را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮ زﯾﻨﺐ ﻏﺎﻟﺐ
ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ زﯾﻨﺐ ﻧﺰد ﻋﻠﯽ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﺋﺸﻪ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن
ﮔﻔﺖ و ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮐﺮد.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﭘﺪرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮔﻔﺘﻢ و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن
ﻓﺮﻣﻮد .آﻧﮕﺎه ﻋﻠﯽس ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا آﻣﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد) .اﺑﻮداود:
(۲۷۵/۴
در ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﺰد ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
)اﻟﻤﻐﻨﯽ ﻓﻲ اﻟﻀﻌﻔﺎء(
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ام ﻣﺤﻤﺪ زن ﭘﺪرش ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﺑﻦ ﻋﻮن ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﺮ ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮏ دارد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮔﻤﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﺮ
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ وارد ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻄﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻤﻂ اﻟﺜﻤﯿﻦ« را ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ زﯾﻨﺐ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه ﻧﻪ ﺑﻪ ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ام ﺳﻠﻤﻪ و ﺑﺎز ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﺳﯿﺪه زﯾﻨﺐ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﯽ رﻓﺘﻪ و
دروغﭘﺮدازی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ! و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ!!.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺳﯿﺪه زﯾﻨﺐل در ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺷﮫﺮه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻋﺎﺋﺸﻪل
در ﻗﻀﯿﻪ اﻓﮏ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮔﻮاھﯽ داده اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا درﺑﺎره ﻣﻦ
از زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺟﺤﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ای زﯾﻨﺐ درﺑﺎره ﻋﺎﺋﺸﻪ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯽ و ﭼﻪ دﯾﺪهای؟
زﯾﻨﺐ ﻓﺮﻣﻮد :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﮔﻮشھﺎ و ﭼﺸﻢھﺎﯾﻢ را ﻣﻮاﻇﺒﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ،
درﺑﺎره او ﺟﺰ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻢ.
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ زﯾﻨﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ او در ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺑﺮاﺑﺮی و رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ او را ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ھﻤﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ وارده در ﻣﺘﻦ و ﺳﻨﺪ ﺧﺒﺮ ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ ذﮐﺮ آن در ﻓﺼﻞ )ھﻤﺴﺮ ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ( ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارد و اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻓﺮق ﺑﺰرگ آن را درﯾﺎﺑﯽ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﻮﺿﻮع ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪای از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در ﻣﺴﺎﯾﻞ
اﻣﮫﺎت اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻧﺨﻮاھﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس در واﻗﻌﻪ اﻓﮏ

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوﯾﺰ اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل و
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در ﻗﻀﯿﻪ اﻓﮏ )ﺗﮫﻤﺖ و دروغ( ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذﮐﺮ آن در
ﻗﺒﻞ ﮔﺬﺷﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺮور ﮐﺮدﯾﻢ :ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت رﺳﻮل ﺧﺪا در
ﺑﺎب ﺟﺪاﯾﯽ از اھﻠﺶ ﭘﺲ از ﺗﺄﺧﯿﺮ در وﺣﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮓ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻏﯿﺮ از او زن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ھﺮ دﺧﺘﺮی ﺑﺮوی ﻗﺒﻮل ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد .و در ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺎت اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او س ﮐﻨﯿﺰ ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﻣﯽزد و
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا راﺳﺖ ﺑﮕﻮ و ﮐﻨﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ درﺑﺎره ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺟﺰ
ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻢ.
ً
اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻖ داﺷﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه را ﮐﻪ ﺑﺮ روان او اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ھﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و او ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ و آﯾﺎت ﭘﺎک او ﻧﺎزل ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻧﻤﺎزھﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز آن را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﮐﺎر او را دﺷﻮار ﻣﯽﻧﻤﻮد.
اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﻢ و ﺷﮏ ﻧﺪارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﯿﺮت او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﻤﺎن دارم ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺘﻤﯽ ھﻤﺮای ھﺴﺘﯿﺪ و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﻋﺎﺋﺸﻪ او را
ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ) .ﻋﺎﺋﺸﻪ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ(
در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻮل اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﮕﺎن اﺧﻼق و ﻣﻨﺎﻗﺐ ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه راه اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﻣﯽروﻧﺪ و
در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﺬورﻧﺪ .وﻟﯽ اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ در اﯾﻦ راه ﻣﻌﺬور ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ  ۱۰ﺳﺎل ﻋﻤﺮش را در ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﻋﺎﺋﺸﻪل ﮔﺬراﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺮ
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﺜﻞ او ﺳﯿﺮت و اﺧﻼق و ﻣﻨﺎﻗﺐ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ او در اﯾﻦ ﺑﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪای راﺿﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟!!! آﯾﺎ اﺳﺘﺎد
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺪ؟ ﺣﺴﺎن ھﻤﺎن ﻣﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎدﺛﻪ اﻓﮏ ﺷﺎﯾﻌﻪ را اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽداد.
آﯾﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺑﺎﺣﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ؟

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ج را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺪوه و رﻧﺞ او را
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﻌﻠﻪھﺎی ﻏﯿﺮت را در او ﻣﯽدﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ داد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت از ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺟﺪا ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺮوش او آرام ﮔﺮدد و ﭼﻮن ﺑﺮاﺋﺖ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
ً
ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ او رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ) .اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎری (۳۵۷/۸
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺴﺎن ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ دارد ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺎﯾﻌﻪﺳﺎزان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﺑﻮد و اﺗﮫﺎم دروغ را اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽداد؟ ﺑﺎ ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﮐﯿﻨﻪ او را ﺑﻪ دل ﻧﮕﺮﻓﺖ و اﺧﻼق واﻻی ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل او را وادار ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﻋﻔﻮ
ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ دﯾﮕﺮان را از دﺷﻨﺎم دادن ﺣﺴﺎن ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮد و از ﺑﯽادﺑﯽ ﺑﻪ او
ھﺸﺪار ﻣﯽداد و ھﻤﻮاره اﺣﺘﺮام او را راﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪ رواﯾﺖ از ﻋﺮوه ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ :رﻓﺘﻢ ﺗﺎﺣﺴﺎن را ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ دﺷﻨﺎم ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
ﻓﺮﻣﻮد :او را ﻧﺎﺳﺰا ﻣﮕﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد.
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻗﻮل ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻪ رواﯾﺖ از ﻗﺘﺎده آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :درﺑﺎره ﺣﺴﺎن ﺟﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او از رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺠﻮم
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ و ﻧﻈﻢ دﻓﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﺣﺴﺎنس ﺑﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪل وارد ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻣﺘﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽآورد
ﮐﻪ او ﺑﺪان ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽداد و ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ.
آﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﺑﺎور ﻣﯽدارد ﮐﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﻣﻮاﻗﻒ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﺳﻮل ﮐﺮﯾﻢ در ﻧﻈﺮ دارد و ﻣﺮدم را از ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ او ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻮاﻗﻒ و ﺧﺪﻣﺎت
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮد و آن ھﻤﻪ زﺣﻤﺎت و ﺟﮫﺎد او در
راه اﺳﻼم را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﮐﯿﻨﻪ او را ﺑﻪ دل ﻧﮕﮫﺪارد؟!!!.
ﺑﺮاﺳﺘﯽ آﻧﭽﻪ اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮده ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺪه ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
ﻋﺎﺋﺸﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس داﺷﺘﻪ و ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻪای ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ ﺟﻤﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮأم
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ﺑﺎ اﺣﺘﺮام و ادب ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﮫﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل
از واﻗﻌﻪ ﺟﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮔﺮدد و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آن را اﻇﮫﺎر ﮐﻨﺪ.
ﻋﺎﺋﺸﻪل و ﻓﺎﻃﻤﻪل
ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪب ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻮدت و ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل از ﺳﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪل در ﺣﺪﯾﺚ ذﯾﻞ اﺳﺖ.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ھﻤﻪ زﻧﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭘﯿﺮاﻣﻮن او ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج راه ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ دﺧﺘﺮم« آﻧﮕﺎه او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﺧﻮد
ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺎ او ﺳﺨﻨﯽ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن آن ﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺳﺨﻦ
دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﮔﻮﺷﯽ و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ.
از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻋﻠﺖ ﮔﺮﯾﻪات ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮد :راز رﺳﻮل ﺧﺪا را اﻓﺸﺎء ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﺧﻮﺷﺤﺎل و ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺪوه ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم .آﯾﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﯽ وﯾﮋه اﻃﻼع داده ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؟ و ﻋﻠﺖ ﮔﺮﯾﻪات ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
راز ﺣﻀﺮت را آﺷﮑﺎرا ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﮔﺬﺷﺖ دوﺑﺎره از او ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﺮﺳﯿﺪم.
ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد »ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ھﺮ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر آﯾﺎت ﻗﺮآن را ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽداﺷﺖ وﻟﯽ اﻣﺴﺎل دوﺑﺎره آن را ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﻞ ﻣﻦ
ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮی و ﻣﻦ
ﺳﻠﻒ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ« از اﯾﻦ رو ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدم ﺳﭙﺲ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
»آﯾﺎ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮور زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎﺷﯽ ـ ﯾﺎـ ﺳﺮور زﻧﺎن اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﺎﺷﯽ«
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(.
اﮔﺮ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﺑﺮای ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎء اﻣﮑﺎن
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل را ﺑﺮ ھﻤﻪ زﻧﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺳﻮل در ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﯽ از زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ـ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺎم
واﻻ ھﺴﺘﻨﺪ ـ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺮﯾﻢ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮان ،ﺧﺪﯾﺠﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﯾﻠﺪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج،
آﺳﯿﻪ ھﻤﺴﺮ ﻓﺮﻋﻮن ،و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻏﺬای ﺛﺮﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ
ﺳﺎﯾﺮ ﻏﺬاھﺎﺳﺖ«) .ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ از اﻧﺲ(.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﻧﮕﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﻞ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﺮ
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن دارد .اﻣﺎ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻦ ـ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ذﮐﺮ آن در ﻓﻮق
ﮔﺬﺷﺖ ـ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮد.
ﻋﺎﺋﺸﻪل در ﻋﻬﺪ ﻣﻌﺎوﯾﻪس
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ ﺟﻤﻞ

ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ ﺟﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﮕﺮان و
ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،او را ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺗﻠﺨﯽ دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،از آن ﭘﺲ ھﻤﻪ ﮐﻮﺷﺶ
او ﺻﺮف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ﮔﺮﻓﺘﺎری اﻣﺖ ﺷﺪ .اﻣﺎ ھﺮ روز دردﺳﺮ اﻓﺰون ﮔﺮدﯾﺪ
و از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ .او ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺷﻼقھﺎی
اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺧﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮنھﺎی ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن روﺑﺮوی او
ﺑﺮزﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد.
اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﺋﺒﺎن و ﻧﺎدﻣﺎن را زﯾﺮورو ﮐﺮدم ﮐﺴﯽ را ﻣﺜﻞ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺎرش
ﺣﺴﺮت و اﻓﺴﻮس ﺑﺨﻮرد و ﮐﺴﯽ را ﻣﺜﻞ او ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ را در
اﺧﻼص ھﻤﺘﺎی او ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،او را ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺪاﻣﺖ ﮐﺸﺖ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ آرزو ﻣﯽﮐﺮد ﮐﺎش
آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ آرزو ﻣﯽﮐﺮد ﮐﺎش ﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﻮﺧﯽ ﻣﯽﺑﻮد و ھﻤﻮاره
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺎش در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﻧﻤﯽرﻓﺘﻢ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮدم از
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ  ۱۰ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ھﺸﺎم ﻣﯽداد ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ای ﮐﺎش درﺧﺘﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪهام ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم ﮐﺎش  ۲۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
َ َ
از واﻗﻌﻪ ﺟﻤﻞ ﻣﺮده ﺑﻮدم و ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدَ ﴿ :وق ۡرن ِ�
ُ
ُ� ُيوت ِ� َّن﴾ .در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﭼﺎدرش از اﺷﮏ ﺧﯿﺲ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ) .اﻟﻌﺎﺋﺸﻪ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻃﺒﻘﺎت(.
ھﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﺣﻮادث آن روز را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ،ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻃﺒﺮی از ﻗﻮل ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﻦ ﺟﻨﺪب آورده ﮐﻪ از ﻗﻮل ﭘﺪرش و ﭘﺪرش از ﻗﻮل ﺟﺪش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در روز
ﺟﻤﻞ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﺷﺮف زﻣﺎم ﺷﺘﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ را در دﺳﺖ داﺷﺖ و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ
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او را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽزد .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺎرث ﺑﻦ زھﯿﺮ ازدی روی آورد و او ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ای ﻣﺎدر ﻣﺎ! ای ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ! آﯾﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﭼﻘﺪر ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺠﺎﻋﺖ
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ .آن دو ﺑﺎ ھﻢ دو ﺿﺮﺑﻪ را رد و ﺑﺪل ﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮ دو را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن
زﻣﯿﻦ را ﻣﯽﮐﺎوﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدﻧﺪ.
روزی ﺑﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪل وارد ﺷﺪم ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮدی از ﻗﺒﯿﻠﻪ ازد ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﮐﻮﻓﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارم.
ﻓﺮﻣﻮد :روز ﺟﻤﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ .ﻓﺮﻣﻮد :آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻣﺎدر ﻣﺎ! ای ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎدری
ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ! او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ او ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﻢ ﺑﻮد.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﺮﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ھﺮﮔﺰ آرام ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد) .ﻃﺒﺮی(۵۲۰/۴ :
از آن ﭘﺲ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل در ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺰﯾﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺒﺎدت ﺷﺪ و ﺷﺐ و
روز را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز و روزه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ھﻤﻮاره ﺑﺎﺳﺘﻐﻔﺎر و ﺻﺪﻗﺎت و ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ و ﺑﯿﺎن
ﺳﻨﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد.
راﺑﻄﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪس
راﺑﻄﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪس ھﻤﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﻧﺒﻮد و
ﺑﻪ رﻏﻢ آن ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ راﺑﻄﻪاش را ﺑﺎ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﺪ
ﺣﻮادﺛﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺴﺘﯽ و ﺧﺮاب ﺷﺪن راﺑﻄﻪ آن دو ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺖ :ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺮادرش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺳﺎل  ۳۸در ﻣﺼﺮ.
ﻣﺤﻤﺪ از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس واﻟﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ،دوﺳﺖداران ﻣﻌﺎوﯾﻪس ﺑﻪ رھﺒﺮی
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺣﺪﯾﺞ اﻟﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮ او ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯽ ﮔﺮان ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻋﻤﺮوﺑﻦ
اﻟﻌﺎص آﻧﺎن را ﯾﺎری داد ،ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺣﺪﯾﺞ اﺳﯿﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ .او ھﻢ او را ﮐﺸﺖ و در ﭘﻮﺳﺖ اﻻغ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺳﭙﺲ آن را آﺗﺶ زد ،ﭼﻮن ﺧﺒﺮ
ﻗﺘﻞ ﺑﺮادر ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎراﺣﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از ﻧﻤﺎزھﺎ ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻋﻤﺮو ﻧﯿﺰ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ او واﻗﻊ ﺷﺪ.
)ﻃﺒﺮی(۱۰۵/۵ :
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺣﺪﯾﺞ ،ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
را از ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ اﯾﻦ
ﻣﺮد ﺑﺎ ﻣﺮدم رﻓﺘﺎری ﺧﻮب و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ دارد ﭼﻮن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺷﻤﺎﺳﻪ ﺑﺮ او وارد
ﮔﺮدﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ھﺴﺘﻢ از اھﻞ ﻣﺼﺮ.
ﻓﺮﻣﻮد :ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺣﺪﯾﺞ ـ.
ﮔﻔﺖ :از او ﺑﺪی ﻧﺪﯾﺪهام اﮔﺮ ﺷﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺑﻤﯿﺮد ﺑﻪ او ﺷﺘﺮ ﻣﯽدھﺪ ،اﮔﺮ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار
ﮐﺴﯽ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ او را ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﯿﺎز دارد ﺑﺮ او اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺎ آ ﮔﺎه ﺑﺎش ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮادرم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻣﺮا ﺑﺎز ﻧﻤﯽدارد
ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪهام ﻧﮕﻮﯾﻢ.
ﺣﻀﺮت در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪام ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاﯾﺎ ھﺮﮐﺲ اﻣﺮی از اﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﺪو ﺳﭙﺮده
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺮ او ﺳﺨﺖ ﺑﮕﯿﺮ و ھﺮ ﮐﺲ اﻣﺮی از اﻣﻮر اﻣﺖ
ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﺷﻮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺪارا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺮ او ﻣﺪارا ﻓﺮﻣﺎ« )ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻤﺴﻠﻢ(
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ـ واﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ـ از
دﻓﻦ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽب در ﺣﺠﺮه ﺷﺮﯾﻔﻪ ،ﭘﺲ از ﺻﺪور اﺟﺎزه از ﺟﺎﻧﺐ ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد آﺷﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ
وﻗﺎص و اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﺟﺎﺑﺮ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ش از ﺣﺴﯿﻦ س درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از آﺷﻮب
ً
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ آﺷﻮب ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺴﯿﻦ س ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن را ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﺮادرش
را در ﮐﻨﺎر ﻗﺒﺮ ﻣﺎدرش در ﺑﻘﯿﻊ دﻓﻦ ﻓﺮﻣﻮد ـ ش ـ )اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ(.
اﺟﺎزه دادن ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ دﻓﻦ ﺣﺴﻦ س در ﺣﺠﺮهاش دﻟﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﮏ او ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﺪان ﻋﻠﯽ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ
از ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻨﻔﯽ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽداد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن دو از ﻣﺤﺎرم او ﺑﻮدﻧﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞﺷﺎن ﺣﺠﺎب ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ) .ﻋﺎﺋﺸﻪ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ(.
اﻓﻐﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ از اﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﺒﺮه رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺠﺎب را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺘﻪ
ً
اﺳﺖ :ورود آن دو ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﺣﻼل و ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ) .اﻟﻄﺒﻘﺎت.(۷۳/۸ :
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وﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﻨﯿﻪ از ﻗﻮل ﻋﻤﺮوﺑﻦ دﯾﻨﺎر ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ
آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮ ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا وارد ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ورود آن دو از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ) .اﻟﻄﺒﻘﺎت (۷۳/۸
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ دوم ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﻨﯿﻪ در ﻧﺰد
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از اﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﺒﺮه ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ اﺳﺖ و در آن ﺗﺼﺮﯾﺢ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ
ﺗﻨﮫﺎ ﻓﻘﻂ از ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺧﻮدداری ﻧﻤﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﯿﭽﮑﺪام از
اﻣﮫﺎت اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪس آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او و ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ در ﻣﻮﻗﻊ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﯾﺰﯾﺪ و ﺑﯿﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای او ﺑﺮوز ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺮوان ـ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد در ﺣﺠﺎز ـ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد ،ﻣﺮوان
ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺮدم را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮد و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ را ﻣﻄﺮح
ﺳﺎﺧﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ روش ھﺮﻗﻠﯽ )ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ و ﻗﯿﺼﺮی( را ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آوردهاﯾﺪ؟ و ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و وﻟﯿﻌﮫﺪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﯿﺪ؟
ﻣﺮوان ﮔﻔﺖ :او را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﻣﺎ او ﺑﻪ ﺣﺠﺮه ﻋﺎﺋﺸﻪل رﻓﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ او را دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﮐﻨﻨﺪ.
َ َّ
َ َ
ﻣﺮوان ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن درﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ﴿ :وٱ�ِي قال
َ َ ۡ ُ ّ َّ ُ َ
ك َما ٓ �تَعِ َدان ِ ٓ
ل ِ� ٰ ِ�يهِ أ ٖف ل
ِ�] ﴾...اﻷﺣﻘﺎف» .[١٧ :و آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪم آﯾﺎ ﻣﺮا وﻋﺪه ﻣﯽدھﯿﺪ ﮐﻪ از )ﻗﺒﺮ( ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮم«.
ﻋﺎﺋﺸﻪل از ورای ﺣﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻣﺎ در ﻗﺮآن ﭼﯿﺰی را ﻧﺎزل
ﻧﻔﺮﻣﻮده ﻣﮕﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺮا و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :دروغ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ آﯾﻪ درﺑﺎره
او ﻧﺎزل ﻧﺸﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯽ ﻧﺎم ﺑﺒﺮم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ وﻟﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺮوان را
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮوان ھﻨﻮز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری و ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری  ۴۴۳/۸ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ ھﻤﻮاره در ﺻﺪد
ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮد از اﯾﻦ رو ھﺪاﯾﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻋﺮوه ﮔﻮﯾﺪ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺣﺘﯽ ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﻧﻮ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪاش را ﭘﯿﻨﻪ ﻧﻤﯽزد.
آن را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،روزی از ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٨٠٠٠٠درھﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﻮل آوردﻧﺪ وﻟﯽ
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ھﻤﮕﯽ را اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮد و ﺷﺐ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ درھﻢ در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﺒﻮد .ﺧﺪﻣﺘﮕﺰارش ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
ﭼﺮا ﯾﮏ درھﻤﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺨﺮﯾﺪی؟
ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺑﯿﺎدم ﻣﯽآوردی ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮدم) .اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ واﻟﺘﺮھﯿﺐ.(۱۶۶/۴ :
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و از او درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺼﯿﺤﺖ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮاﯾﻢ
ﺑﻨﻮﯾﺲ وﻟﯽ زﯾﺎد ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﻣﮕﯿﺮ .ﭘﺲ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﻮﺷﺖ :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ اﻣﺎ
ﺑﻌﺪ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ رﺿﺎی ﺧﺪا را در ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﺑﺠﻮﯾﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم را از او ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺲ رﺿﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺧﺪا
ﺑﺠﻮﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺳﭙﺎرد واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ«.
و رواﯾﺖ ﺑﺰار ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ» :ھﺮ ﮐﺲ ﺛﻨﺎی ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪا
ﺑﺠﻮﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﺧﺸﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺮدم ﺑﺮ او ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« )ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺎﺋﺸﻪ(.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻢ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ از ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺼﺮﻓﺎت و رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪود
ﺷﺮع ﺑﻮد اﻇﮫﺎر ﺗﻨﻔﺮ ﻧﻤﻮده و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ او را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ
ﻗﻀﯿﻪ ﻗﺘﻞ ﺣﺠﺮﺑﻦ ﻋﺪی و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻮد.
ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺟﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
روزی زﯾﺎد اﺑﻦ اﺑﯿﻪ واﻟﯽ ﮐﻮﻓﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺟﻤﻌﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺒﻪ را
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮد و ﻧﻤﺎز ﺑﺘﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد .ﺣﺠﺮ ﺑﻦ ﻋﺪی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
وﻟﯽ او ﺧﻄﺒﻪاش را اداﻣﻪ داد ،ﺣﺠﺮ دوﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز اﺳﺖ وﻟﯽ او ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ
ﺧﻄﺒﻪاش اداﻣﻪ داد ،ﭼﻮن ﺣﺠﺮ ﻓﻮت ﻧﻤﺎز را ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪ ﭼﻨﮕﯽ ﺳﻨﮓ رﯾﺰه ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻤﺎز دﻋﻮت ﮐﺮد ،ﻣﺮدم ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻮن زﯾﺎد آن ﺣﺎﻟﺖ را دﯾﺪ از
ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﮔﺬارد .ﭼﻮن از ﻧﻤﺎز ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﻮﺷﺖ
و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ داد .او را در ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ
ﺑﻔﺮﺳﺖ .ﭼﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ رﺳﯿﺪ ،ﻗﻮم ﺣﺠﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ او
ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﻮم ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ آﻧﮕﺎه او را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺰد
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ او داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ و رﺣﻤﺔ
اﻟﻠﻪ وﺑﺮﮐﺎﺗﻪ.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﻧﻪ
اﺟﺎزه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدھﻢ ،او را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰﻧﯿﺪ .او را ﺑﯿﺮون

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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ﺑﺮدﻧﺪ .ﺣﺠﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﮕﺬارﯾﺪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارم ،ﺑﻪ او اﺟﺎزه دادﻧﺪ او ھﻢ  ۲رﮐﻌﺖ
ﺧﻔﯿﻒ اداء ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ آن را
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﻧﻤﺎزھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮا ﺧﯿﺮی ﻧﺪھﺪ در اﯾﻦ  ۲رﮐﻌﺖ ﻣﮕﺮ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺧﯿﺮ
ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ از ﻣﺮگ زﻧﺠﯿﺮھﺎ را از ﻣﻦ ﺑﺎز ﻧﮑﻨﯿﺪ و
ﺧﻮﻧﮫﺎﯾﻢ را ﻧﺸﻮﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽرﺳﻢ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ
روﺑﺮو ﮔﺮدم .آﻧﮕﺎه او را ﭘﯿﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﮔﺮدﻧﺶ را زدﻧﺪ ھﺮ ﮔﺎه از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ آﯾﺎ ﺷﮫﯿﺪ را ﻏﺴﻞ دھﯿﻢ؟ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺠﺮ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد) .ﻃﺒﺮی
.(۲۵۶/۵
و ﻧﯿﺰ ﻃﺒﺮی از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﯽ ﻣﻨﺤﻨﻒ ـ ﻟﻮط ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ـ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ھﺸﺎم را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺣﺠﺮ ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﺣﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ً
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﯿﺰی را از اﻣﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ
از ﻗﺘﻞ ﺣﺠﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﺣﺠﺮ
ﻣﺮدی ﻣﺴﻠﻤﺎن و وارﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺞ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻋﻤﺮه ﺑﺠﺎی ﻣﯽآورد.
ﭼﻮن ﻣﻌﺎوﯾﻪس ﺑﻪ ﺣﺞ آﻣﺪ ﺑﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﮔﺬر ﮐﺮد ،از او اﺟﺎزه ورود ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او
اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻧﺸﺴﺖ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ اﯾﻤﻦ ھﺴﺘﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را در
ﻣﻮرد آﻧﮑﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ آوردهای ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟
ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎدآوری ﻗﺘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ داﺧﻞ
ﺷﺪهام.
ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻣﻌﺎوﯾﻪ :آﯾﺎ از ﺧﺪا در ﻗﺘﻞ ﺣﺠﺮ و ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪی؟ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
آﻧﺎن را ﻧﮑﺸﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ آﻧﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪﺷﺎن ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ) .ﻃﺒﺮی:
(۲۷۹/۵
در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ای
ﻣﻌﺎوﯾﻪ :در ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺘﻞ ﺣﺠﺮ ﺑﺮدﺑﺎری ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد؟
ﮔﻔﺖ :ای ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ در ﺣﻀﻮرم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ارﺷﺎد ﮐﻨﺪ.
اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺮگ ﻣﻌﺎوﯾﻪ رﺳﯿﺪ ﻓﺮﯾﺎدش در ﮔﻠﻮﯾﺶ
ﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :روز ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﺗﻮ ای ﺣﺠﺮ روزی ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

وﻓﺎت ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ل
در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۵۸ﻫ.ق ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﯿﻤﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﻓﺎت او ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد وﺻﯿﺖ ﮐﺮد :ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻤﻞ ﺟﻨﺎزهاش
آﺗﺶ روﺷﻦ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻗﻄﯿﻔﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮﺗﺸﮏ او ﻗﺮار ﻧﺪھﻨﺪ) .اﻟﻄﺒﻘﺎت(۷۶/۸ :
ﭼﻮن ﺑﯿﻤﺎری او ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎسب اﺟﺎزه ﻋﯿﺎدت ﺧﻮاﺳﺖ ،ﭘﺴﺮ
ﺑﺮادر ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺟﺎزه ورود ﻣﯽﺧﻮاھﺪ.
ﺳﯿﺪه ﺑﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ او ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت از او ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺎزدار زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ او ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم.
ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺎدرم! اﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﮏ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﺮض ﺳﻼم و وداع
آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ورود ﺑﺪه.
آﻧﮕﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺳﻼم ﮐﺮد و ﻧﺸﺴﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﮋده ﺑﺎد ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ را.
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ؟
ﻓﺮﻣﻮد :دﯾﺪار ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا و دوﺳﺘﺎن در ھﻨﮕﺎم ﺟﺪاﯾﯽ روح از ﺟﺴﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻮدﯾﺪ و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﭘﺎک رﺳﻮل ﺧﺪا ﺟﺰ
ﻣﺤﺒﺖ اﻧﺴﺎن ﭘﺎک ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .در ﺷﺐ ﻏﺰوه اﺑﻮاء ،ﮔﺮدن ﺑﻨﺪت اﻓﺘﺎد و رﺳﻮل ﺧﺪا
در ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﺶ ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺻﺒﺢ رﺳﺎﻧﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آب ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﯿﻤﻢ را ھﻤﺮاه داﺷﺖ.
ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﺪ و اﯾﻦ رﺧﺼﺖ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم
ارزاﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺋﺖ ﺷﻤﺎ را از ﺑﺎﻻی ھﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﮐﺮد و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آن ﺣﺎﻣﻞ آن
ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺠﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت در اوﻗﺎت ﺷﺐ وروز در آن ﺗﻼوت ﻧﮕﺮدد.
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ای اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮدم واﮔﺬار ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ آن ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ
در دﺳﺖ او اﺳﺖ ،دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﻣﯽﺑﻮدم .در رواﯾﺖ دوم
آﻣﺪه ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﺸﺪی ﻣﮕﺮ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺖ
ﮔﺮدی و ﻋﻨﻮان ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ اﺳﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
)اﻟﻄﺒﻘﺎت(۷۶/۸ :

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ

١٢٥

و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را آورده اﺳﺖ ،ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ل ﺷﺐ  ۳ﺷﻨﺒﻪ ۱۷
رﻣﻀﺎن وﻓﺎت ﮐﺮد و ھﻤﺎن ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز زوﺗﺮ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  ۶۶ﺳﺎل از
ﻋﻤﺮ او ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد) .اﻟﻄﺒﻘﺎت(۷۶/۸ :
ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه او را اﺑﻮھﺮﯾﺮه س اﻣﺎﻣﺖ داد و ﻣﺮدم از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و آن
ﺷﺐ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺐھﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺜﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ او را در
ﻗﺒﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ) .اﻟﻄﺒﻘﺎت(۷۶/۸ :
ﭘﯿﮑﺮ او را در ﺑﻘﯿﻊ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﺪان ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
زﺑﯿﺮس ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :ﻣﺮا ﺑﺎ آﻧﺎن ـ رﺳﻮل ﺧﺪا و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮب ـ دﻓﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ـ ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ـ در ﺑﻘﯿﻊ دﻓﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮم ) «١ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(.
ﭼﻮن ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ از وﻓﺎت ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل آ ﮔﺎه ﺷﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯿﮑﻪ او ﻣﺎدرش ﺑﻮده اﺳﺖ« و ﮔﻔﺘﻪ ام ﺳﻠﻤﻪل در ﻣﻮﻗﻊ اﻃﻼع از
وﻓﺎت او ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل در ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭘﺲ از
ﭘﺪرش ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد«.

 -١ﻣﻔﮫﻮم اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﺮدم ﻣﺮا ﺛﻨﺎء ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ و در ﻧﻔﺲ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎل
دارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺛﻨﺎیﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﻢ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﻮاﺿﻊ و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﻔﺴﯽ اﺳﺖ) .ﻓﺘﺢ
اﻟﺒﺎری .(۲۰۴/۳ :و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ »ﻻﺗﺪﻓﻨﯽ ﻣﮫﻌﻢ« ﺑﺎ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ
از اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻮار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﻓﻦ ﺷﻮد ،ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :ﮐﻨﺖ ارﯾﺪه ﻟﻨﻔﺴﯽ« ﮐﻪ
دﻻﻟﺖ داﺷﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺎی دﻓﻦ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻇﺎھﺮا ﺗﻌﺎرض دارد ،و ﺟﻤﻊ
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو رواﯾﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از دﻓﻦ ﻋﻤﺮس اﯾﺸﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی
ﺑﺮای دﻓﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﻣﺎ ﭼﻮن ﻋﻤﺮ دﻓﻦ ﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن دﻓﻦ وﺟﻮد دارد) .ﻓﻨﺢ اﻟﺒﺎری(٢٠٥ / ٣ :

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:
ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل
 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ
 -٢زھﺪ
 -٣ﻋﺒﺎدت
 -٤ﺳﺨﺎوت و ﺑﺨﺸﺶ
 -٥ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ
 -٦ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ او:
داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ -ﻋﺎﺋﺸﻪ آﻣﻮزﮔﺎر ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺎﻧﻮی ﻣﻔﺴﺮ ،ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺤﺪث ،ﺑﺎﻧﻮی ﻓﻘﯿﻪ،
آﺷﻨﺎﺋﯽ او ﺑﺎ ﻃﺐ و اﻧﺴﺎب.
ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺮد او:
ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ،ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪج ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان زن او:

ﻋﻤﺮه ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪج
ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان زن او:
ﻋﻤﺮه ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻣﻌﺎذه اﻟﻌﺪوﯾﻪ
 -٧ادب:
ﻣﺆدب ادﺑﺎء از زﯾﺒﺎﯾﯽ ادب او .از ﺳﺨﻨﺎن او .ﺧﺎﺗﻤﻪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:
ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل
ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل را ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻣﺨﺼﻮص
ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن در ﻓﺼﻞھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
درﺑﺎره زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎی
ﺷﺨﺼﯿﺖ او را درک ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ از ﺧﻼل ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﯿﺎت ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :زھﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ﻋﺒﺎدت ﺑﺴﯿﺎر ،ﺳﺨﺎوت و ﺑﺨﺸﺶ و ﻋﻠﻢ و ادب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﻧﻤﺎﯾﺎن و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد.
زﻫﺪ

ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺮور ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﺗﺤﺖ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد و ﺧﻮی ﻣﺒﺎرک وی ﺳﺎدﮔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد .ﺳﯿﺪه
ﻓﺸﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪ و آن را
ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ھﻤﻮاره ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ و
ِ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاد و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ او را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ھﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽداﺷﺖ :ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﺑﺎ ارزشھﺎی دﻧﯿﺎﯾﯽ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺮور و
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ را ﺑﯿﮫﻮده ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ھﻤﻮاره ﺑﺮای از دﺳﺖ دادن ﻣﻮﻧﺲ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ.
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﯿﺎت را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﻪ آن ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﯾﺪ ،زﯾﺮا
اﯾﻦ ﺣﯿﺎت ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر رﺳﻮل ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﻀﺮت او را ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده ﺑﻮد :ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدی ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮﺷﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﯿﺮی و
ﺧﻮد را از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺑﺎز داری و ﺟﺎﻣﻪ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻮ ﻧﮑﻨﯽ ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ
آن را ﭘﯿﻨﻪ زده ﺑﺎﺷﯽ) .ﺗﺮﻣﺬی(.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
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ﻋﺮوه ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺟﺎﻣﻪاش را ﻧﻮ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ ﮐﻪ آن را ﭘﯿﻨﻪ ﻧﻤﯽزد) .ﺗﺤﻔﺔ
اﻻﺣﻮذی(.
ﻋﺒﺎدت او

ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل در روش ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر از رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮔﺮدﯾﺪه
ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آ ﮔﺎه ﺑﻮد.
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل در اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﻋﺒﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻧﺸﺎن ﺑﺎرز در روش ﻋﺒﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﭘﺎﯾﺪاری او در ﻋﺒﺎدت و اﺳﺘﻤﺮار آن
ﺑﺪون ﻗﻄﻊ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ از ﺳﯿﺪه در ﺑﺎب ﻋﺒﺎدت رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭘﺮﺳﯿﺪه
ﻣﯽﺷﺪ و او در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺎدﺗﺶ داﺋﻢ ﺑﻮد ،ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﻤﺪ ج وﻗﺘﯽ ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﺮ آن ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ(.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﺑﺮادای ھﻤﮥ ﻧﻮاﻓﻞ ﻣﺪاوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻧﻤﺎز ﺷﺐ را ھﯿﭽﮕﺎه ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺪاوﻣﺖ آن ﺳﻔﺎرش و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﯿﺎم ﺷﺐ را ﺗﺮک ﻣﮑﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا آن را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﻮد و ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ
ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻟﺖ داﺷﺖ آن را ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد) .اﻟﻤﺴﻨﺪ.(۲۴۹/۶ :
از ﺣﺪﯾﺚ ذﯾﻞ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ او ﻧﻤﺎز را ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ادا ﻣﯽﮐﺮد :اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ
از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻮﺳﯽ آورده ﮐﻪ او ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺪرک ﯾﺎ اﺑﻦ ﻣﺪرک ﻣﺮا ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪل
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از او ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺰدش رﻓﺘﻢ دﯾﺪم ﻧﻤﺎز ﺿﺤﯽ را ﺑﺠﺎ
ﻣﯽآورد ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ ﺗﺎ از ﻧﻤﺎز ﻓﺎرغ ﮔﺮدد .ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﯿﮫﺎت!!
)اﻟﻤﺴﻨﺪ.(۱۲۵/۶ :
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻤﺎزھﺎی ﻧﺎﻓﻠﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ آﯾﻪ وﻋﯿﺪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع ﻣﯽﮐﺮد
اب ٱ َّ
� َعلَ ۡي َنا َو َوقَٮ ٰ َنا َع َذ َ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ آﯾﻪَ �َ ﴿ :م َّن ٱ َّ ُ
لس ُم ِ
وم ] ﴾٢٧اﻟﻄﻮر .[٢٧ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ

ﻣﻨﺖ ﻧﮫﺎد و ﻣﺎ را از ﻋﺬاب ﺳﻮزان ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﻮد.
ﭼﻮن آن را ﻗﺮاءت ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ و ﺑﺎز ﺗﮑﺮارش ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻣﻨﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ اﻣﯿﺪوارم ﻣﺮا از ﻋﺬاب زھﺮ آﮔﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) .اﻟﺤﻠﯿﺔ ،اﻟﺴﻤﻂ اﻟﺜﻤﯿﻦ(.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

 ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﮕﺬارد ،او ھﻤﻮاره در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ و از ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم اﻗﺘﺪاء ﻣﯽﮐﺮد) .اﻟﻤﺼﻨﻒ.(۸۲/۲ :
 زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺠﺮه او ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪاشﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺎن اﻣﺎﻣﺖ ﻣﯽداد ،اﻟﺒﺘﻪ در وﺳﻂ ﺻﻒ
ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد) .اﻟﻤﻨﺼﻒ.(۱۴۱/۲ :
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ) .اﻟﻤﺼﻨﻒ.(۱۲۶/۲ :
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻋﺒﺎدت روزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ آن دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﭘﯽ درﭘﯽ روزه
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻗﻮل ﻗﺎﺳﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ھﻤﻮاره روزه
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺘﯽ روزھﺎی ﮔﺮم و ﺳﻮزان را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺘﯽ آن روزه ﻣﯽداﺷﺖ) .اﻟﻄﺒﻘﺎت:
.(۶۸/۸
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ روز ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ وارد
ﮔﺮدﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او روزه داﺷﺖ و ﺑﺮ او آب ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
اﻓﻄﺎر ﮐﻦ ﮔﻔﺖ :اﻓﻄﺎر ﮐﻨﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ
روز ﻋﺮﻓﻪ ﮐﻔﺎره ﺳﺎل ﻗﺒﻞ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .«١
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ را در اوﺳﻂ آورده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﺑﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﺎم
ﻣﻨﯽ  ٢و در ﺳﻔﺮ روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ) .اﻟﻤﺼﻨﻒ.(۵۶۱/۲ :
اﻣﺎ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺠﺎ آورد و ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ھﻤﺮاه ﺑﻮد
و در اﺛﻨﺎی ھﻤﯿﻦ ﺣﺞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪاش رﺳﯿﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا او را ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﺳﮏ را ﺑﺠﺎی آورد و ﻓﻘﻂ ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻋﺎدت اﻧﺠﺎم دھﺪ.

 -١ﻇﺎھﺮ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﺤﺮم ﺑﺮای ﺣﺞ ﻧﺒﻮده زﯾﺮا ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ روز ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺣﺠﺎج
ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﺠﺎج ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن را از ادای ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و
ﺧﻮد ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج از روزه داﺷﺘﻦ روز ﻋﺮﻓﻪ در ﻋﺮﻓﺎت ﻣﻨﻊ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ.
) -٢ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﻣﻨﯽ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ روا ﻧﯿﺴﺖ( زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ روزھﺎ روزھﺎی
ﺗﺸﺮﯾﻖ اﺳﺖ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ اﯾﺎم ﻏﺬا ﺧﻮردن و
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ« .ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺮای زاﺋﺮ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﺪﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ روا
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری  ۲۱۰/۴ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
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در ﻃﻮل ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع اﻧﺠﺎم ﻋﻤﺮه ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ از او ﻓﻮت ﮔﺮدﯾﺪ ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ج
اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﭘﺲ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﺠﺎی آورده و ﺣﻀﺮت ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد و او را ﺑﺎ
ﺑﺮادرش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻌﯿﻢ  -ﮐﻪ اول زﻣﯿﻦ ﺣﺮم اﺳﺖ  -ﻓﺮﺳﺘﺎد و او اﺣﺮام ﻋﻤﺮه
ﺑﺴﺖ و ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻨﻌﯿﻢ ﺑﻨﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﺑﺠﺎی
آورد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﮐﺖ او در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ در ﻋﮫﺪ ﺧﻠﻔﺎء در ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .او ﺑﺪور از
ﻣﺮدان ﻣﺮاﺳﻢ ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺠﺎی ﻣﯽآورد و در ﺟﻮف ﮐﻮه ﺛﺒﯿﺮ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﮑﻪ اﺳﺖ
ﻣﺠﺎور ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و در آﻧﺠﺎ دارای ﺧﯿﻤﻪای ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﭘﺮده آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل
را ﺟﮫﺎد ﻣﯽداﻧﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﺎ زﻧﺎن ﺟﮫﺎد ﻧﮑﻨﯿﻢ؟
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :وﻟﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺟﮫﺎد ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﺞ ﻣﺒﺮور اﺳﺖ« )ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(.
در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن ھﻢ ﺟﮫﺎد
ﻓﺮض اﺳﺖ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺟﮫﺎد ھﺴﺖ ﻧﻪ ﺟﻨﮓ ،ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه« )اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(.
ﺳﺨﺎوت و ﺑﺨﺸﺶ او

ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﺎرﺳﺎ از آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ ﺧﻮد دارد ،دل ﺑﺮﮐﻨﺪ و
ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ از ھﺮ آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ دل ﺑﺮﮐﻨﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در دﺳﺖ
او ﻧﺒﻮد .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن او ﺑﻪ واﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت ﺟﻮد و ﺳﺨﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ھﺮ ﭼﻪ در
دﺳﺘﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ آن را ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽداد ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد.
اﯾﻦ ﮐﺎر او ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻮده رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد »از دوزخ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ ﺧﺮﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ« )اﻣﺎم اﺣﻤﺪ(.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج او ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و آن را
ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ:
زﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدم آﻣﺪ ﮐﻪ دو ﮐﻮدک داﺷﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ او ﺑﺪھﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺪاﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدم .او ھﻢ آن را دو ﻧﯿﻢ ﮐﺮد و
ﺑﻪ ھﺮﮐﺪام از ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﻧﯿﻤﯽ ﺧﺮﻣﺎ داد و ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد و ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮان  -ﮐﻮدﮐﺎن  -ﭼﯿﺰی
را ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ از آﺗﺶ«
)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ(.
در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﮔﻮﯾﺪ :زن ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدم آﻣﺪ و  ۲ﮐﻮدک ﺧﻮد
را ﺑﺮ دوش داﺷﺖ ،ﻣﻦ  ۳داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ او دادم ،او ﺑﻪ ھﺮﮐﺪام از ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﯾﮏ
داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ داد و ﯾﮑﺪاﻧﻪ را ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﭼﻮن آن را ﺑﻪ دھﺎﻧﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد،
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ از او ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻏﺬا ﻧﻤﻮدﻧﺪ او ھﻢ ﺧﺮﻣﺎ را دو ﻧﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ھﺮﮐﺪام ﻧﯿﻤﯽ داد از
ﮐﺎر زن در ﺷﮕﻔﺖ ﻣﺎﻧﺪم و آن را ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻗﺼﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﺑﺮ او ﺑﮫﺸﺖ را واﺟﺐ ﻧﻤﻮد ﯾﺎ او را از دوزخ آزاد ﻓﺮﻣﻮد«
)ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻤﺴﻠﻢ(.
ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ج ھﺪاﯾﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ھﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺳﺮازﯾﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ ،او ھﻤﻪ آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﯿﺰی از آن ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .در اول ﮐﺎر ﺳﯿﺪه ﺟﺰ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﻘﺮر از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل دﯾﮕﺮ ھﺪاﯾﺎ را
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛ روزی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﻘﺪاری ﻟﺒﺎس و ﭘﻮل ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد او ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم ﻣﻦ از ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم ﭼﻮن از ﻧﺰدش ﺧﺎرج ﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
او را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﭼﻮن ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮد :اﮐﻨﻮن ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :ای ﻋﺎﺋﺸﻪ! اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺪون درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد
آن را ﺑﭙﺬﯾﺮ ،ﮐﻪ آن روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ«) .اﻣﺎم اﺣﻤﺪ(
او ھﻤﻮاره ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺑﺮ ھﻤﺎن روﺷﯽ ﮐﻪ در ﻋﮫﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدد .او ﺑﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﻦ او و
ﺣﻀﺮت ﺣﺎﯾﻞ ﮔﺮدد.
روزی ﺟﺎﺑﺮ او را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪای ﭘﯿﻨﻪ زده دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪ را ﮐﻨﺎر
ﺑﮕﺬاری .در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﻤﺎﻧﺎ راز ﺗﻮ در ﻟﻘﺎی ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪای را ﻧﯿﻨﺪازی ﺗﺎ ﮐﻪ آن را ﭘﯿﻨﻪ زﻧﯽ و ﻃﻌﺎﻣﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎه ذﺧﯿﺮه ﻧﮑﻨﯽ«
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﺮا ﺑﺪان ﻓﺮﻣﺎن داده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدھﻢ ﺗﺎ
ﮐﻪ ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺑﻪ او ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮم) .اﻻﺟﺎﺑﺔ(.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
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ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﯿﺰی ھﺪﯾﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل ﺧﺪا ج
را ﯾﺎد ﻣﯽآورد و اﺷﮏ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ و ﺳﭙﺲ آن را ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽداد.
ﯾﮑﺒﺎر ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺪاری ﻧﻘﺮه ھﺪﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﭼﻮن ﻋﺎﺋﺸﻪل آنھﺎ را
دﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﯿﺎﻓﺖ .آﻧﮕﺎه
آنھﺎ را ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ و آن ﺑﺨﺸﯿﺪ و از آن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ) .ﺣﻠﯿﺔ اﻻوﻟﯿﺎء:
.(۴۸/۲
ﺳﻼل ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺪاری اﻧﮕﻮر ھﺪﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد او آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰارش
ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ از آن را ﺑﺮداﺷﺖ و ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺖ .ﭼﻮن ﺷﺐ ﺷﺪ آن را آورد ﭘﺲ ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﻮﯾﻢ آن را ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﯾﻢ.
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﺰ ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ آن را
ﻧﻤﯽﺧﻮرم ﭘﺲ آن را ﺧﻮدت ﻣﯿﻞ ﮐﻦ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ دﯾﺪه ﺷﺪ ﺟﺎﻣﻪھﺎﯾﺶ ﭘﯿﻨﻪ زده
ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻋﺮوه ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺎﺋﺸﻪ را دﯾﺪم ﮐﻪ  ۷۰۰۰۰درھﻢ ﭘﻮل را ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﺎدرش ﭘﯿﻨﻪ زده ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﭼﻮن از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﻣﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟!!!.
ﻓﺮﻣﻮد :درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪاش ﮐﮫﻨﻪ و ﻣﻨﺪرس ﻧﺸﺪه ﺟﺎﻣﻪ ﻧﻮ ﺑﭙﻮﺷﺪ.
)ﺣﻠﯿﺔ اﻻوﻟﯿﺎء.(۴۸۲/۲ :
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺣﺘﯽ در ﻣﻮﻗﻊ روزه داری ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد:
اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﻮﻃﺎ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﺳﺎﯾﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ روزهدار ﺑﻮد ،در ﺧﺎﻧﻪاش ﺟﺰ ﭘﺎرهای
ﻧﺎن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ آزاد ﺷﺪهاش ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ آن ﭘﺎره ﻧﺎن را ﺑﻪ دروﯾﺶ دھﺪ،
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ آﻧﺮا ﺑﻪ دروﯾﺶ دھﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﻓﻄﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻓﺮﻣﻮد :آﻧﺮا ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻦ .ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺎن ﮐﺮدم ﭼﻮن ﺷﺐ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﻣﻘﺪاری
ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ھﺪﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :از اﯾﻦ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ از ﻗﺮص ﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻞ دادی) .ﺣﯿﺎة اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .(۳۵۳/۲

١٣٤

أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ در ﺣﺎل روزه داری از ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮد و ھﺮ ﭼﻪ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد آﻧﺮا
ﺑﻪ ﻓﻘﺮاء و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ:
ﻋﺮوه ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﺎوﯾﻪس  ۱۰۰۰۰۰درھﻢ ﭘﻮل ﺑﺮای ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ھﻨﻮز ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ آن ﭘﻮل را ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮد .ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار آزاد ﺷﺪهاش ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ درھﻢ از آن ﭘﻮل را ﺑﺮای ﻣﺎ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪی؟
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮزﯾﻊ آن ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮدم) .اﻟﺤﻠﯿﺔ.(۴۷/۲ :
اﮔﺮ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺻﺪﻗﻪ ﮐﺮدن ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از وﺳﺎﯾﻞ
ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ و ﺑﮫﺎی آن را ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽداد ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎﯾﺶ روزی
ﭘﺴﺮ ﺧﻮاھﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﯾﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎز
دارد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ او را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
رﺳﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ او ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری.
ﻓﺮﻣﻮد :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺧﺪا ﻧﺬر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﻢ .ﭼﻮن اﯾﻦ
ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ اﺑﻦ زﯾﺒﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم و ﻧﺬر ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺷﮑﻨﻢ.
ﭼﻮن ﻣﺪت اﯾﻦ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﻮرﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ
و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻻﺳﻮد  -ﮐﻪ از ﺑﻨﯽ زھﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و آن دو را ﺳﻮﮔﻨﺪ
داد ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ورود او را ﺑﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ روا ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻧﺬر ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﻧﮕﺎه ﻣﺴﻮر و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رداھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ دوش داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮ درب ﺧﺎﻧﻪ
ﻋﺎﺋﺸﻪ اﺟﺎزه ورود ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻚ ورﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ وﺑﺮﮐﺎﺗﻪ
آﯾﺎ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻢ؟
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :وارد ﺷﻮﯾﺪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﻤﮕﯽ ﻣﺎ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن وارد ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺸﺴﺖ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮐﻪ ﭘﺮده داﺷﺖ ،وارد ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ و زاری او را ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻋﺬر او را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا از ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
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ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادرش را ﺑﯿﺶ از ۳
ﺷﺐ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن آﻧﺎن ﺗﺬﮐﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ دادﻧﺪ و او را در ﺣﺮج اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ او
ھﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ دادن ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﻮده و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺬر ﮐﺮدهام و
ﻧﺬر دﺷﻮار اﺳﺖ .آﻧﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
او ﺑﺮای ﺑﺮاﺋﺖ ﺧﻮد از ﺳﻮﮔﻨﺪش ﺗﻌﺪاد  ۴۰ﺑﺮده آزاد ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ھﺮﮔﺎه ﻧﺬرش
را ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﭼﺎدرش از اﺷﮏھﺎﯾﺶ ﺧﯿﺲ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ) .ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺒﺨﺎری(.
ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ

ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﻤﺎن ﭘﺮھﯿﺰ از ﺷﺒﮫﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﻧﺴﺎن در ﺣﺮام واﻗﻊ ﺷﻮد و اﯾﻦ از
ﺛﻤﺮات ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ھﺮﭼﻪ ﺑﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدد ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ او ﻧﯿﺰ اﻓﺰون ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮده و او را در ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر
و ﭘﺎرﺳﺎ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎک ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﺬﺷﺖ و ھﻤﮕﯽ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺷﺪت ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻢ او از ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل دارد.
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد دارای ﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،او در ﺣﯿﺎت
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻮی رﺿﺎﻋﯽ ﺧﻮد را اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ وﯾﮋهاش ﻧﺪاد ،ﺗﺎ ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﻤﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ وارد ﮔﺮدد«.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻢ از ﺣﻀﺮت ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا زﻧﯽ ﺷﯿﺮ داده و ﻣﺮد در آن ﻧﻘﺸﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﻔﺘﺎرش را ﺗﮑﺮار ﻓﺮﻣﻮد» :ﻋﻤﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ
وارد ﮔﺮدد«.
ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ج از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را از ﺣﺠﺮه ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﻤﺎز را ﺑﻪ
او ﺑﺪھﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ھﺴﺘﻢ ﭘﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎت
ﻣﺎھﺎﻧﻪ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ« )ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ او اﯾﻨﮑﻪ او ﺣﺘﯽ از ورود ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮرش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ زﻧﮕﻮﻟﻪھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :او را ﺑﺮ ﻣﻦ
وارد ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ زﻧﮕﻮﻟﻪھﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن رﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن زﻧﮕﻮﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ وارد ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ«.
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ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺻﺎﺣﺒﺶ را وادار ﺑﻪ ﮐﺜﺮت اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﯿﺪه
در ﺗﻤﺎم اﺣﻮال و اوﻗﺎت اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .روزی زﻧﯽ را ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺮاھﻨﯽ ﻣﺨﻄﻂ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ داﺷﺖ ،ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آن را از ﺟﺎﻣﻪات دور ﮐﻦ زﯾﺮا
ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﻮن آن را در ﺟﺎﻣﻪای ﻣﯽدﯾﺪ ،آن را ﻣﯽﺗﺮاﺷﯿﺪ و ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﺮد) .اﻣﺎم
اﺣﻤﺪ.(۲۲۵/۶ :
و ﻣﻌﻨﯽ ﻗﻮل او ﺑﻪ زﻧﺎن ﺣﻤﺺ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮ او داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﺎﯾﺪ
ﺷﻤﺎ از آن زﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎمھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.«...
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ او اﯾﻨﮑﻪ او ل ھﻤﻮاره ﺑﻪ زﻧﺎن اﻣﺮ ﻣﯽﮐﺮد :ﺑﻪ ھﻤﺴﺮان
ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آب ﺧﻮد را ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ از آﻧﺎن ﺷﺮم ﻣﯽدارم ،زﯾﺮا ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد) .ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﺗﺮﻣﺬی(.
روزی ﺑﺮادرش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ را دﯾﺪ ﮐﻪ وﺿﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎز
ﺟﻨﺎزه ﺑﺮ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س ﺷﺘﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﭘﺲ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
وﺿﻮﯾﺖ را ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدان زﯾﺮا ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :وای ﺑﺮ آﻧﺎﻧﮑﻪ
ﭘﺎﺷﻨﻪھﺎﯾﺸﺎن در ﻣﻮﻗﻊ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ آﻧﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ او ﺣﺠﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ او از ﯾﮏ ﻣﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ اﺳﺖ و آن ﻣﺮد ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :از ﻣﻦ در ﺣﺠﺎب ﻣﯽروی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ) .اﻟﻄﺒﻘﺎت.(۶۹/۸ :
ً
ﺑﺎ ھﻢ ﻗﺒﻼ ﻣﺮور ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻃﻮاف ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ و
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻔﺼﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﭼﺎدری ﻧﺎزک ﻣﻮرد ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﻗﺮار داد و ﭼﺎدرش را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﭼﺎدری ﺿﺨﯿﻢ ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد او ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﻋﮫﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺒﺎدرﺗﺸﺎن ﺑﻪ اﺟﺮای
اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺮار داد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ او در ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد آن را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﭘﺪرم س دﻓﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪون ﺣﺠﺎب وارد ﻣﯽﺷﺪم و ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺷﻮھﺮم و دﯾﮕﺮی ﭘﺪرم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻤﺮ س در آﻧﺠﺎ ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺮدﯾﺪ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
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ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ در آن ﺧﺎﻧﻪ وارد ﻧﺸﺪم ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﯿﺎ از ﻋﻤﺮ س ﻟﺒﺎسھﺎﯾﻢ را ﺑﺮ
ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدم) .اﻟﺴﻤﻂ اﻟﺜﻤﯿﻦ(.
او ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد ﭼﻮن ﮐﺴﯽ را ﭘﻨﺪ ﻣﯽداد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪ و
ﺗﺮھﯿﺐ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﺮﯾﻖ دﻋﻮت از روش ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ
و ﺗﺮھﯿﺐ و ﺗﮫﺪﯾﺪ ھﺮ دو ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺮدم ﻧﻮﻣﯿﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ او وارد ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻠﻮب را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ.
روزی ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﺑﺮ او وارد ﮔﺮدﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ
ﻋﻤﯿﺮ ھﺴﺘﻢ.
ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ ﻗﺘﺎده؟ ﮔﻔﺖ :آری ﻣﺎدرم.
ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯽ و آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ﯾﺎ
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺒﺎدا ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﻮﻣﯿﺪی واداری و آﻧﺎن را ھﻼک ﮐﻨﯽ) .اﻟﻤﺼﻨﻒ.(۲۲۰/۳ :
ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦل
داﻧﺶ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل اﺳﺖ .داﻧﺶ او ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪ ﮐﻤﺎل
و ﭘﺨﺘﮕﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﻦ از ﻗﺮآن و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ
اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺖ .ﺣﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﺪرک ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﻊ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭼﻮن در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،از او ﻓﺘﻮا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و داﻧﺶ آن را ﻧﺰد او ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ:
اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﺑﺮ ﻣﺎ  -اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا  -ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ آن
را از ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ و داﻧﺶ او را در ﻧﺰد او ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯿﻢ) .اﻻﺟﺎﺑﺔ و ﺗﺮﻣﺬی(.
ﻣﺴﺮوق ﺑﻦ اﺟﺪع ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺮاﺋﺾ از
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ) .اﻻﺟﺎﺑﺔ(.
اﮔﺮ در ﯾﮑﯽ از اﻣﻮر ﻣﺮدم ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ از ﺷﮫﺮھﺎی دور دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﺎز ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺣﮑﻢ ﺧﺪا را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﭼﻮن داﻧﺶ ﭼﯿﺰی را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻘﻪ ﺷﮫﺮت داﺷﺘﻨﺪ ھﻤﭽﻮن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮب و اﺑﻮھﺮﯾﺮهس و
اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب ...ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل درﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻣﻘﺎم
اﺳﺘﺎدی ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﮐﺮده
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ﺑﻮد و در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺣﻮال رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﺴﯽ را ھﻢ ﺗﺮاز او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ.
)اﻟﻌﺎﺋﺸﻪ واﻟﺴﯿﺎﺳﻪ(.
زھﺮی ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ داﻧﺶ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﺎ داﻧﺶ ﺗﻤﺎم زﻧﺎن ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد ﺑﺎز ھﻢ داﻧﺶ
او ﺑﺮ ھﻤﮕﺎن اﻓﺰون ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد) .اﻻﺟﺎﺑﺔ(
ﮔﺎھﯽ رواﯾﺎت و اﺣﮑﺎﻣﯽ از ﻃﺮف ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ -رﺿﻮان ﻋﻠﯿﮫﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ -ﺑﻪ ﺳﻤﻊ
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻮار ﻧﺒﻮد ﭘﺲ او اﺷﺘﺒﺎھﺎتﺷﺎن را ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻮارد ﻣﺨﻔﯽ را ﺑﺪاﻧﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻨﮑﺎر او ﻣﺸﮫﻮر ﮔﺮدﯾﺪ و اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ در ﻣﻮردی ﺷﮏ ﻣﯽداﺷﺖ ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽآﻣﺪ و آن را از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ و اﮔﺮ در
ﻣﺴﺎﻓﺖ دوری ﺑﻮد ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و آن را ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮد.
از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آوردهاﻧﺪ :ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺎد ﺑﻦ اﺑﯽ
ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ھﺪی )ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ( ﺣﺞ
اﻋﺰام ﮐﻨﺪ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﺎج ﺣﺮام ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺮ او ﻧﯿﺰ ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻪ ھﺪﯾﻪاش
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮدد ﻣﻦ ھﺪﯾﻪام را ﻓﺮﺳﺘﺎدهام ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮت را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻨﻮﯾﺲ.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺧﻮد ﻗﻼدهھﺎی ھﺪﯾﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺎ دﺳﺘﻢ ﺗﺎﺑﯿﺪم و ﺳﭙﺲ آن را ﺣﻀﺮت ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﻗﻼده ﻓﺮﻣﻮد و ھﻤﺮاه
ﭘﺪرم آن را ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا ج ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ
ھﺪﯾﻪ او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ...
ﺑﯿﮫﻘﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ از زھﺮی آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺮده را از ﻣﺮدم
ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻨﺖ را ﺑﺪاﻧﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻮد) .اﻻﺟﺎﺑﺔ(.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮهس از رواﯾﺖ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺟﻮع
ﮐﺮد رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺲ ﺻﺒﺢ را درﯾﺎﺑﺪ و ﺟﻨﺐ ﺑﺎﺷﺪ روزه ﻧﺪارد .ﭼﻮن اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع از ﻋﺎﺋﺸﻪ و ام ﺳﻠﻤﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﺒﺢ ﻃﻠﻮع ﻣﯽﮐﺮد و
اﯾﺸﺎن ﺑﺪون اﺣﺘﻼم ﺟﻨﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ روزه ھﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻮن اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
را ﺷﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ :آﻧﺪو از ﻣﻦ داﻧﺎﺗﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﺘﻮا ﻣﯽداد رﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد) .ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﻤﺴﻠﻢ(.
اﻣﺎم ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ زرﮐﺸﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه از ﺳﻮی
ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان» :اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻻﻳﺮاد ﻣﺎ اﺳﺘﺪرﻛﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ«

ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
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او درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده و ﺻﺤﯿﺢ و ﺿﻌﯿﻒ آﻧﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ دھﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را درﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ داری ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﺳﺘﺪراﮐﺎت را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ از ﺣﺪود ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻋﻮاﻣﻞ وﯾﮋه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم
واﻻی ﻋﻠﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
 -١ﻋﺎﻣﻞ اول ﺳﺮﺷﺖ زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ و ﻗﻮه ﯾﺎدآوری و ﺣﺎﻓﻈﻪ او اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را از رﺳﻮل ﺧﺪا رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﻌﺎر و اﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﻋﺎﻣﻞ دوم ازدواج او ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا در آﻏﺎز ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ او در ﮐﻨﻒ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺣﺪود  ۸ﺳﺎل و  ۵ﻣﺎه در ﮐﻨﺎر
ﺣﻀﺮت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﺮﺑﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و ارﺷﺎدش اھﺘﻤﺎم ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
 -٣ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﮐﺜﺮت ﻧﺰول وﺣﯽ در ﺣﺠﺮه او اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ـ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺒﻞ
ﮔﺬﺷﺖ ـ ﺣﺠﺮهاش ﺑﻪ ﻣﮫﺒﻂ وﺣﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد.
 -٤ﻋﺎﻣﻞ ﭼﮫﺎرم زﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ او ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او
ﻣﺸﮑﻞ آﯾﺪ ﯾﺎ اﻣﺮی را ﻧﺪاﻧﺪ و از آن و درﺑﺎره آن ﺳﻮال ﻧﮑﻨﺪ .ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺪﯾﻦ
ﺧﻮی و ﻋﺎدت ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻠﮑﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﭼﻮن ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .روزی رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد ﻋﺬاب ﻣﯽﺷﻮد.
ب ح َِس ٗ
ا�ا �َس ٗ
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ﴿ :فَ َس ۡو َف ُ�َ َ
اس ُ
ِ�� ﴾٨
]اﻻﻧﺸﻘﺎق» .[٨ :ﺑﺰودی ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﯽ آﺳﺎن«.

ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،وﻟﯽ ھﺮ ﮐﺲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪاش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮد ھﻼک ﻣﯽﮔﺮدد«) .ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(.

١٤٠

أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل زﻧﺎن اﻧﺼﺎر را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن
ھﻤﻮاره از ﺷﺌﻮن دﯾﻦ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻨﺪ زﻧﺎن اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ﺷﺮم ﻣﺎﻧﻊ آﻧﺎن ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺗﺎ در دﯾﻦ
داﻧﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ) .ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(.
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ را آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺠﺎھﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺣﯿﺎء و ﻣﺘﮑﺒﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد) .ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری ﺑﺎب اﻟﺤﯿﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ(.
اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ را در رواﯾﺖ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ و او
رواﯾﺎﺗﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان آن را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ -رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ -از اﯾﻨﮑﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﯿﺒﺖ ﻣﺒﺎرک ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﻮاردی ﭘﺮﺳﯿﺪن زﯾﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺠﺐ آﻧﺎن
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ:
اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﺻﺤﺮا ﻣﯽآﻣﺪ و از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﻮاﻻﺗﯽ
ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺎ ﮔﻮش ﻣﯽدادﯾﻢ) .ﻣﺴﻨﺪ اﻧﺲ(.
ﻋﺎﺋﺸﻪل آﻣﻮزﮔﺎر ﻋﻠﻤﺎء

داﻧﺶ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل در ﺷﮫﺮھﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ از ھﺮ ﻃﺮف
رھﺴﭙﺎر ﺣﺠﺮه او ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﺮهاش روی آوردﻧﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺠﺮه ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارس ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮد .از اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺤﻖ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺆدب ادﺑﺎء ﺑﻮد.
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺎرم ﺧﻮد در ﺣﺠﺎب ﻣﯽﺷﺪ و ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای دﺳﺖ از ﭘﺸﺖ ﺣﺠﺎب آﻧﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ
ﺳﻮاﻻﺗﺸﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻣﺴﺮوق ﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺪای دﺳﺖ او را از ورای ﺣﺠﺎب ﺷﻨﯿﺪم) .اﻣﺎم
اﺣﻤﺪ.(۳۰/۶ :
ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل در روش آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﯿﻮهای
اﺗﮑﺎء داﺷﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را ﺑﺪان روش ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮﻣﻮد.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ روشھﺎ ﺗﺄﻧﯽ در ﮐﻼم اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ درﯾﺎﺑﺪ.
ھﺮ ﮐﺲ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺷﺘﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻮرد اﯾﺮاد از ﺟﺎﻧﺐ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
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ﻋﺮوه ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺎﺋﺸﻪل ﮔﻔﺖ :از ﻓﻼﻧﯽ  -اﺑﻮھﺮﯾﺮه  -ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ روزی ﺑﻪ
ﺣﺠﺮهام آﻣﺪه و ﺑﮕﻮﺷﻪای ﻧﺸﺴﺘﻪ و از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎز ﺑﻮدم و او از آن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮد ﺳﭙﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﻦ
ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ اﮔﺮ او را در ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ ﭘﺎﺳﺨﺶ را ﻣﯽدادم ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺳﺨﻨﺶ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮھﻢ و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﻮد) .ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(.
و دﯾﮕﺮ از روشھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ او ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ اﺣﮑﺎم
ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺧﻮد در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺷﺎن ﺣﮑﻢ را ادا ﻣﯽﮐﺮد.
از آﻧﺠﻤﻠﻪ اﺳﺖ آﻣﻮزش ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺳﺒﻼن ﮐﻪ ﺑﺮده ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎرم  ١او ﺑﻮد.
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل روش وﺿﻮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج را ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ ۳ :ﺑﺎر آب ﺑﻪ
دھﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺻﻮرﺗﺶ را  ۳ﺑﺎر ﺷﺴﺖ و آﻧﮕﺎه دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺳﭙﺲ دﺳﺖ
ﭼﭗ ﺧﻮد را  ۳ﺑﺎر ﺷﺴﺖ و ﺳﺮش را ﺑﺎ دﺳﺘﺶ از ﺟﻠﻮی آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺴﺢ
ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﮔﻮشھﺎﯾﺶ را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮد و آن را ﺑﺮ رﺧﺴﺎرهاش ﻣﺮور داد و...
ﺳﺎﻟﻢ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﻦ ھﻨﻮز آزاد ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﻧﺰدش ﻣﯽرﻓﺘﻢ از ﭼﺸﻢ ﻣﻦ
ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روزی ﺑﻪ ﻧﺰد
او رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮا ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا آزاد ﮐﺮد.
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و آﻧﮕﺎه در ﺣﺠﺎب رﻓﺖ و از آن روز ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ او را ﻧﺪﯾﺪم) .ﻧﺴﺎﺋﯽ(.
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل در ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از او ﻓﺘﻮا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺮج
ﻧﻤﯽاﻧﺪاﺧﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺌﻮن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮد ﻣﯽﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽداد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﯿﺎن آن ﻣﺴﺌﻮل اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮاردی ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان را وا ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﺮم ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را در ﻣﺴﺎﯾﻞ
دﯾﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺮور ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ از ﺷﻤﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﮑﻨﻢ اﻣﺎ ﺷﺮم ﻣﯽدارم.
 -١ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮده ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺑﺮده ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎرم او ﺟﺰو ﻣﺤﺎرم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﻪ او
ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺿﻮ را آﻣﻮزش داد و ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﻓﺮﻣﻮد :از ﻣﻦ ﺷﺮم ﻣﺪار و ھﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﭙﺮس ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ از ﻣﺎدرت ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﯽ
و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺎدرت ھﺴﺘﻢ.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺣﮑﺎم را ﺑﺪون ﺳﻮال ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ
ﺿﺮورت ﺑﯿﺎن آن را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﺧﻮﻻﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﮫﻤﺎن ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮدم ،در ﺧﻮاب اﺣﺘﻼم ﺷﺪم
ﺟﺎﻣﻪام را ﺷﺴﺘﻢ ،ﺧﺪﻣﺘﮕﺰارش ﻣﺮا دﯾﺪ و ﺷﺴﺘﻦ ﻟﺒﺎﺳﻢ را ﺑﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد
ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﭘﯽ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﭼﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮا ﺟﺎﻣﻪات را ﺷﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ:
ﭼﯿﺰی در آن ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮاب ﮔﺎھﯽ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ در آن ﭼﯿﺰی
دﯾﺪی؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﯿﺰی در ﻟﺒﺎﺳﺖ دﯾﺪی ﺑﺎﯾﺪ آن را آب ﮐﺸﯽ ،ﻣﻦ در ﻟﺒﺎس
رﺳﻮل ﺧﺪا آﺛﺎر اﺣﺘﻼم را ﯾﺎﻓﺘﻢ و آن را ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻮد از ﺟﺎﻣﻪاش ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦ ﺧﻮد زدودم.
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم اﮐﺘﻔﺎء
ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﺎ دﻻﯾﻠﯽ از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽداد و ھﻤﯿﻦ روش
ً
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ )ﻓﻘﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ( ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻓﻘﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ھﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮﻋﯽ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻨﺪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاھﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او ﺑﺎ ھﺮ ﺣﮑﻤﯽ دﻻﯾﻠﺶ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﺶ
ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺰرﮔﺶ در ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﺮاﯾﺖ
اﯾﻦ اﺳﻠﻮب را روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﺮدد:
ﻣﺴﺮوق ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺗﮑﯿﻪ داده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ای اﺑﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ ھﺮ ﮐﺲ در
ﻣﻮرد  ۳ﭼﯿﺰ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﮫﺘﺎن را
ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ آنھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺲ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﭘﺮوردﮔﺎرش را در
ﻣﻌﺮاج دﯾﺪه ﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﮫﺘﺎن را ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
ﻣﺴﺮوق ﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻮرا از ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدم ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ :ﺣﺎل ﻣﺮا ﺑﻨﮕﺮ
ۡ ُُ
ََ
و ﺷﺘﺎب ﻣﮑﻦ ﻣﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖَ ﴿ :ولق ۡد َر َءاهُ ب ِٱ�ف ِق ...اخرى﴾ ]اﻟﺘﮑﻮﯾﺮ.[٢٣ :
»ھﻤﺎﻧﺎ او را در اﻓﻖ روﺷﻦ دﯾﺪ و ھﻤﺎﻧﺎ دﯾﺪ او را ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ«.
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدم از اﯾﻦ اﻣﺖ ﮐﻪ آن را از رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺮﺳﯿﺪم و اﯾﺸﺎن
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺟﺰ اﯾﻦ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
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ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ ﻧﺪﯾﺪهام او را دﯾﺪم ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺎ ﺑﯿﻦ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺰرﮔﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﻮد ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
َ
ۡ
َّ
ُ ُ
َ
ُ
ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ �﴿ :ت ۡدرِ� ُه ٱ�بۡ� ٰ ُر َوه َو يُ ۡدرِ ُك
ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ ُ َ َّ ُ
يف ٱ ۡ َ
�ب ُ
� ] ﴾١٠٣اﻷﻧﻌﺎم» .[١٠٣ :او را ﭼﺸﻢھﺎ در ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و او ﭼﺸﻢھﺎ را
ٱ�ب�ر ۖ وهو ٱلل ِط
ِ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و او ﻟﻄﯿﻒ و ﺧﺒﯿﺮ اﺳﺖ«.
َ
َّ
ّ
ََ َ َ َ َ
ُ َ
�ل َِم ُه ٱ َّ ُ
� أن ي
� إِ� َو ۡح ًيا
و ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وما �ن ل ِب ٍ
َۡ ُۡ َ َ ُ ٗ
أَ ۡو مِن َو َرا ٓي ح َ
� َحك ٞ
و� َ� ُي ِ َ
و� �ِإ ِ ۡذنِهِۦ َما � َ َشا ٓ ُء ۚ إِنَّ ُهۥ َ ِ ٌّ
ِيم ﴾٥١
اب أو يرسِل رس
ِج
ِٕ
ٍ
]اﻟﺸﻮری» .[٥١ :ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ھﯿﭻ آدم را ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ او ﺧﺪا ﻣﮕﺮ ﺑﻪ وﺣﯽ ﯾﺎ از ورای
ﺣﺠﺎب ﯾﺎ رﺳﻮل را ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﭘﺲ وﺣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اذن او آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻠﻨﺪ

ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ«.
و ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺲ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭼﯿﺰی از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ ُ َ ّ ۡ َ ٓ
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﮫﺘﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮ او ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ���﴿ :ها ٱلرسول بل ِغ ما
َ
َّ ّ َ
ُ َ َ َ
ك �ن لَّ ۡم َ� ۡف َع ۡل َ� َما بَ َّل ۡغ َ
ت رِ َسا�َ ُهۥ﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة» .[٦٧ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﺳﺎن
نزل إ ِ ۡ�ك مِن ر� ِ ۖ
أ ِ
آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯽ ﭘﺲ رﺳﺎﻟﺖ او را اﺑﻼغ
ﻧﮑﺮدهای«.
ﮔﻔﺖ :و ھﺮ ﮐﺲ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﺮدا اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ او از آن آ ﮔﺎھﯽ دارد ﺑﮫﺘﺎﻧﯽ
َۡ
ﺑﺰرگ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :قُل َّ� َ� ۡعلَ ُم َمن � ٱ َّ َ َ
�ض ٱ ۡل َغ ۡي َ
ت َوٱ� ِ
ب
لس�ٰ� ٰ ِ
ِ
إ َّ� ٱ َّ ُ
�ۚ﴾ ]اﻟﻨﻤﻞ» .[٦٥ :ﺑﮕﻮ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ھﺮ ﮐﺲ در آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻏﯿﺐ را ﻣﮕﺮ
ِ
ﺧﺪا«) .ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(.
ﺑﺎﻧﻮی ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮآن

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻞ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﺪاران ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﺑﯿﻦ ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺗﺒﺎرز ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ از
ً
زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ او ﻗﺮآن را از زﺑﺎن ﭘﺪرش ﺻﺪﯾﻖ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ و ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺮور ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﺻﺪﯾﻖ ھﻤﻮاره ﻗﺮآن را ﺗﻼوت ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد و او در راه ﻗﺮآن آزار و اذﯾﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ از
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ دﯾﺪ.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﮫﻢ و ذﮐﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد
درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرش ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﯾﻦ آﯾﻪ
در ﻣﮑﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دﺧﺘﺮﮐﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدم:
َّ َ ُ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َّ َ ُ َ ۡ َ َ
﴿بَل ٱلساعة موعِدهم وٱلساعة أد ٰ
� َوأ َم ُّر ] ﴾٤٦اﻟﻘﻤﺮ» .[٤٦ :ﺑﻠﮑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه اﺳﺖ
ِ
و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺗﻠﺦﺗﺮ اﺳﺖ« و ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و ﻧﺴﺎء ﻧﺎزل ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد
ﺣﻀﺮت ﺑﻮدم) .ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(
ﺳﭙﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺒﻮت اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺄن و اﺳﺒﺎب ﻧﺰول آﯾﺎت
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﺠﺮهاش ﺑﻪ ﻣﮫﺒﻂ وﺣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .او ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺲ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻮد و وﺣﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت در ﺣﺠﺮه او ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻮال ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل ﺧﺪا ج را در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺰول وﺣﯽ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :دﯾﺪم او را ﮐﻪ در روزی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد وﺣﯽ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و از ﺟﺒﯿﻦ
ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﻋﺮق ﺳﺮازﯾﺮ ﺑﻮد« )ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(.
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻌﺎﻧﯽ آﯾﺎت را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ و ﻣﺮاد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﻮﯾﺎ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن او ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺷﺮف درﯾﺎﻓﺖ ﻓﻮری و روﺑﺮوی ﻗﺮآن را از زﺑﺎن ﻣﺒﺎرک
رﺳﻮل ﺧﺪا ج و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ آن را از ﺣﻀﺮت ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮدآورده
ﺑﻮد.
َ َّ َ ُ ۡ ُ َ َ ٓ َ َ ْ
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﮔﻮﯾﺪ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ج درﺑﺎره اﯾﻦ آﯾﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم﴿ :وٱ�ِين يؤتون ما ءاتوا
ُُ

ٌَ

َّ ُ ُ ۡ َ
جلة﴾ ]اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن» .[٦٠ :و آﻧﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ و دﻟﮫﺎیﺷﺎن ﺗﺮﺳﺎن
وقلو�هم و ِ

اﺳﺖ« آﯾﺎ آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﺮ ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ و دزدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﻪ ای دﺧﺘﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻤﺎز
ُ ْ َ ٰٓ َ ُ َ ٰ ُ َ
ُ
ون � ٱ ۡ َ
َ
ۡ
ٰ
ت َوه ۡم
�
ي
�
ِ
ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ و ﺑﯿﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد﴿ .أو��ِك ��رِع ِ
ََ َٰ ُ َ
لها
�بِقون ] ﴾٦١اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن) .[٦١ :اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺗﺮﻣﺬی( »آﻧﺎن در ﺧﻮﺑﯽھﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ«.
َ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج درﺑﺎره اﯾﻦ آﯾﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم﴿ :يَ ۡو َم ُ� َب َّد ُل ٱ ۡ�� ُض َ� ۡ َ
�
َۡ
ُ
َ
َ
َّ
َ
ٰ
ٰ
ٱ�� ِ
ض وٱلس��ت﴾ ]اﺑﺮاﻫﯿﻢ» .[٤٨ :روزی ﮐﻪ ﺑﺪل ﮔﺮدد اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻐﯿﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ و ﺑﺪل

ﮐﺮده ﺷﻮﻧﺪ آﺳﻤﺎنھﺎ«.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
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ﭘﺲ ﻣﺮدم در آن روز ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮﺻﺮاط« )ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﮫﺎ او ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﯾﮏ ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮآن ﺑﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮه آ ﮔﺎھﯽ
از ﻟﻐﺖ ﻋﺮب و اﺣﺎﻃﻪ ﺑﺮﻃﺮق ﮐﻼم ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺒﺤﺮ در ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب ﺟﺎھﻠﯽ اﻋﻢ از ﺷﻌﺮ و
ﻧﺜﺮ و ﺧﻄﺎﺑﻪ و اﻣﺜﺎل و ﺣﮑﻢ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻪ ﻗﺼﺎﺣﺐ
زﺑﺎن و ﻧﯿﺮوی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻼم و ﻋﻠﻮ ﺑﯿﺎن ﺳﺮآﻣﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ از و
ﯾﮋﮔﯽھﺎی او را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ام اﻟﻤﻮﻣﯿﻨﻦل ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺎ اﺻﻮل اﺳﻼم و
ﮐﻠﯿﺎت و ﻋﻘﺎﯾﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮی او ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در ﺑﺤﺚ
آﻣﻮزﮔﺎر ﻋﻠﻤﺎء واﺿﺢ ﮔﺮدﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ از او را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺎﮔﺮدان و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﺲ ﺑﻪ او ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ را ﻣﯽآورﯾﻢ ،ﮐﻪ روش ﺳﯿﺪه در
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع روﺷﻦ ﮔﺮدد.
َ َّ
� إ َذا ٱ ۡس َت ۡ َ
�ٔ َس
ﻋﺮوه ﮔﻮﯾﺪ :از ﻋﺎﺋﺸﻪل درﺑﺎره ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭘﺮﺳﯿﺪم﴿ :ح ٰٓ ِ
ُّ ُ ُ َ َ ُّ ٓ ْ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ َ ٓ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
ٱلرسل وظنوا ��هم قد كذِبوا جاءهم ن
�نا﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ» .[١١٠ :ﺗﺎ ﮐﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و

ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﻮﻣﺸﺎن ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺪروغ وﻋﺪه ﮐﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎری ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن آﻣﺪ«.
ُﱢ
ُ
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ »ﮐ ِﺬﺑﻮا« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ »ﮐﺬﺑﻮا«؟
ُﱢ
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺬ ُﺑﻮا  ١ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ :آﻧﺎن ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺸﺎن آﻧﺎن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺲ ﻣﻔﮫﻮم ﮔﻤﺎن در
اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :آری ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دروﻏﮕﻮ ﺷﺪهاﻧﺪ؟

 -١اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ را ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻮده ﺷﺎﯾﺪ ﺛﺒﻮت آن ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮده،
اﻟﺒﺘﻪ اﺋﻤﻪ ﮐﻮﻓﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎﺻﻢ – ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ وﺛﺎب – اﻋﻤﺶ – ﺣﻤﺰه و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ
ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺮاء ﺣﺠﺎز ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻗﻌﻘﺎع ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻗﺮاﺋﺖ
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﺳﺖ و وﺟﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻞ از اﯾﻤﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﻮﻣﺸﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻨﯿﺎءﺷﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن
دروغ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ) .در اﯾﻨﺒﺎره ﺑﻪ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ(.

١٤٦

أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﮔﻔﺖ :ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا ھﺮﮔﺰ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﻣﻔﮫﻮم آﯾﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺮوان اﻧﺒﯿﺎء ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن اﯾﻤﺎن آورده و اﻧﺒﯿﺎء را ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻼء ﺑﺮ آﻧﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ و ﭘﯿﺮوزیﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺗﺎ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎء از ﻗﻮم ﺧﻮد
ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ھﻤﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺬﯾﺐﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و اﻧﺒﯿﺎء ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن
آﻧﺎن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺼﺮت ﺧﺪا ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ) .ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(.
و ﻧﯿﺰ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺗﻔﺎق ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ آﯾﺎت ﻗﺮآن و اﻧﺴﺠﺎم و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ
آن را ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻌﻀﯽ آﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
َ َّ
ۡ
ْ
ۡ
�ن خ ِۡف ُت ۡم �� ُ� ۡقس ُِطوا ِ� ٱ�َ َ�ٰ َ ٰ
ﻋﺮوه از او درﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ﴿ :
�
َ
ُ ْ َ َ َ َ ُ ّ َ ّ َ ٓ ََٰۡ َُ َ
َ
� َوث� ٰث َو ُر� ٰ َع﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[٣ :اﮔﺮ ﺑﯿﻢ دارﯾﺪ ﮐﻪ
�حوا ما طاب ل�م مِن ٱلنِساءِ مث
فٱن ِ
درﺑﺎره دﺧﺘﺮان ﯾﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺪل رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ ﻧﮑﺎﻣﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد از زﻧﺎن آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ را

ﺧﻮش آﯾﺪ ۲ﺗﺎ و ۳ﺗﺎ و ۴ﺗﺎ«.
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮاھﺮم زاده ام! ﻣﻨﻈﻮر دﺧﺘﺮ ﯾﺘﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻔﺎﻟﺖ وﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮد و در ﻣﺎل ﺑﺎ او ﺷﺮﮐﺖ دارد ﭘﺲ وﻟﯽ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎل و ﺟﻤﺎل او ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻧﮑﺎح ﺑﺎ او
ﻣﯽﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻣﮫﺮﯾﻪاش ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ زﻧﺎن ﺣﻘﻮق او را
ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ اوﻟﯿﺎء را ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮان ﯾﺘﯿﻢ ازدواج
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ درﺑﺎرهﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﮫﺮﯾﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮف
ﻣﺘﺪاول ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﻣﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺎز ھﻢ
ﻣﺮدم از رﺳﻮل ﺧﺪا درﺑﺎره اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮان ﯾﺘﯿﻢ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را
ّ ٓ ُ
َّ ُ ۡ
ۡ َ َ
َّ َ َ ُ ۡ َ ٰ َ َ ُ
ُ
ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮدَ ﴿ :و� َ ۡس َتف ُتونك ِ� ٱلن ِ َساءِ� ق ِل ٱ
� عل ۡي� ۡم ِ�
� ُ�فتِي� ۡم �ِي ِهن وما �ت
ۡ َ
َ
ّ َ ٓ ِ َّ ٰ َ ُ ۡ ُ َ ُ َّ َ ُ َ َ ُ َّ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ ُ ُ
ٰ
ِ�
ِحوه َّن ﴾...
ب ِ� يَ�ٰ َ� ٱلنِساء ٱ� ِ� � تؤتو�هن ما كتِب لهن وتر�بون أن تنك
ٱل ك ِ
]اﻟﻨﺴﺎء» .[١٢٧ :و ﻃﻠﺐ ﻓﺘﻮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺗﻮ درﺑﺎره زﻧﺎن ﺑﮕﻮ ﺧﺪا درﺑﺎره آﻧﺎن ﺷﻤﺎ را ﻓﺘﻮا ﻣﯽدھﺪ
و آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﺷﻤﺎ از ﮐﺘﺎب در ﺣﻖ زﻧﺎن ﯾﺘﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽدھﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ

ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮض ﮔﺮدﯾﺪه و رﻏﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ازدواج ﮐﻨﯿﺪ«.
ۡ َ
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﮔﻮﯾﺪ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﴿ َو َما ُ� ۡت َ ٰ َ َ ۡ ُ ۡ
ب﴾
� علي�م ِ� ٱلكِ�ٰ ِ
ۡ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ ُ ْ
»و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻼوت ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﺷﻤﺎ در ﻗﺮآن« ﻣﺮاد اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ�﴿ :ن خِفتم �� �قسِطوا

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل

ۡ َ

َ

ْ

َ ُ

ّ

ّ ٓ

١٤٧

� ُ
حوا َما َط َ
ِ� ٱ�َ�ٰ َ ٰ
اب ل�م م َِن ٱلن ِ َساءِ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[٣ :و اﮔﺮ ﺑﯿﻢ دارﯾﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره
� فٱن ِ

دﺧﺘﺮان ﯾﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺪل رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ را از زﻧﺎن ﺧﻮش ﻧﮑﺎح ﮐﻨﯿﺪ« و ﻣﺮاد از آﯾﻪ
دﯾﮕﺮ:
َ
َ َ َ
َ ُ ُ
ِحوه َّن﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[١٢٧ :و رﻏﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ازدواج ﮐﻨﯿﺪ«.
﴿ َوت ۡر� ُبون أن تنك

ﻣﯿﻞ ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﯾﺘﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻔﺎﻟﺖ او ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و از
ﻟﺤﺎظ ﻣﺎل و ﺟﻤﺎل ﻧﺎدار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻨﻊ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﯾﺘﯿﻢ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎل و ﺟﻤﺎلﺷﺎن ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
)ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری(.
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ روش ﻓﮫﻢ ﻗﺮآن را ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺤﺪث
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ )ﯾﻌﻨﯽ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ( از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺪه

ﻋﺎﺋﺸﻪ ل اﺳﺖ او از ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و در ﺣﻔﻆ و رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﻘﺎم ﭘﻨﺠﻢ را دارد و ﻏﯿﺮ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش ﮐﺴﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از او ﺳﺒﻘﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل از آﻧﺎن در اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻤﺴﺖ اﻋﻈﻢ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از رﺳﻮل ﺧﺪا
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و اﻣﺎ ﻏﯿﺮ او از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ام
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ را از ﻏﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن او
ﺑﻪ ﺣﻖ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
روی ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ او اﺣﺎدﯾﺜﯽ را آورده ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ در رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺸﺘﺮک ھﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﺴﻨﺪھﺎی ھﺮﮐﺪام
از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺸﺘﺮک وﺟﻮد دارد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺎدﯾﺚ او در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ام اﻟﻤﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ او ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻧﺸﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ او ﻧﻤﯽﺑﻮد ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی و ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﺮت در ﺧﺎﻧﻪ از
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ و ﮐﺴﯽ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻠﯽ
ً
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﮐﺮﯾﻢ ج اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﺳﯿﺪه در آن ﻋﻤﻞ ﺣﻀﺮت
را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﺮ رواﯾﺎت ﻗﻮﻟﯽ او ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺣﺠﺮه ﺷﺮﯾﻔﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻼب ﻋﻠﻢ از
ﻣﺸﺎرق و ﻣﻐﺎرب زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪاﻧﺠﺎ روی ﻣﯽآوردهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮف ﺑﻪ زﯾﺎرت
روﺿﻪ ﻣﻄﮫﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج از ﺟﻮار ﺣﻀﺮت ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ .و ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺒﺎرک ﺗﺒﺮک
ﺟﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻨﺖ ﻣﺒﺎرک ﻣﻔﺘﺨﺮ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ از زﺑﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
رﺳﻮل ﮐﺮﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺣﻀﺮت در ﺗﻤﺎس و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻮده
اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ در رﺳﺎﻧﺪن ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی از ھﯿﭽﮑﺲ از اھﻞ ﻋﻠﻢ آن را درﯾﻎ ﻧﮑﺮد
ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﻪ ھﻤﻪ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﻪ آزاد و ﭼﻪ ﺑﺮده و ﭼﻪ ﻋﺮب و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﺮب ﭼﻪ ﺑﺰرگ و
ﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻪ ﻣﺮد و ﭼﻪ زن ﺑﺮ ھﻤﮕﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﺑﺮدﮔﺎن و آزاد
ﺷﺪﮔﺎن و زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﺎﮔﺮدی او را دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪه راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ از او ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ذھﺒﯽ در ﻧﺒﻼء آﻧﺎن
را ﺣﺪود  ۱۰۰ﻧﻔﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ھﻢ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺳﺘﺎد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻌﺪاد راوﯾﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ او ﺣﺪود  ۵۰ﺳﺎل ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺳﯿﺮه و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﮐﺮﯾﻢ اﺷﺘﻐﺎل
داﺷﺘﻪ ﻋﺪه راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ از او ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد در
ﻣﻮاردی ﯾﮏ ﺷﺨﺺ و ﭘﺴﺮش و ﻧﺒﯿﺮهاش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﻣﮑﺘﺐ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ
آﻧﺎﻧﮑﻪ از او ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦﺷﺎن ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
 -١از ﺻﺤﺎﺑﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و دﯾﮕﺮان.
 -٢از ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ :ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاھﺮش و ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﺮادرش.
 -٣از ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ :ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ و ﻣﺠﺎھﺪ ،و ﻋﮑﺮﻣﻪ و ﺷﻌﺒﯽ و زرﺑﻦ ﺣﺒﯿﺶ و
ﻣﺴﺮوق و ﻋﺒﯿﺪﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ و اﺳﻮد ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ و ﻃﺎووس و ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ھﺸﺎم و ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﺎح و ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺑﻦ ﯾﺴﺎر و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﯾﻌﻤﺮ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻠﮑﯿﻪ و اﺑﻮﺑﺮده ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻣﻮﺳﯽ و اﺑﻮاﻟﺰﺑﯿﺮ ﻣﮑﯽ و ﻣﻄﺮف ﺑﻦ اﻟﺸﺨﯿﺮ و دﯾﮕﺮان.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
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 -٤از ﺑﺮدهھﺎی آزاد ﺷﺪهاش :اﺑﻮﻋﻤﺮو و ذﮐﻮان و اﺑﻮﯾﻮﻧﺲ و ﻓﺮوخ.
 -٥از زﻧﺎن :ﻋﻤﺮه دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻣﻌﺎذه اﻟﻌﺪوﯾﻪ ،ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻨﺖ ﻃﻠﺤﻪ و ﺟﺮه ﺑﻨﺖ
دﺟﺎﺟﻪ و ﺣﻔﺼﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺮادرش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﺧﯿﺮه ﻣﺎدر ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی و ﺻﻔﯿﻪ
دﺧﺘﺮ ﺷﯿﺒﻪ و دﯾﮕﺮان .١
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺣﻔﻆ اﻟﻔﺎظ ﺣﺪﯾﺚ را واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺷﻤﺮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ را ،ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺣﻔﺎظ ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از او ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﭙﺮﺳﺪ و ﺑﺎز ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺿﺒﻂ اﻟﻔﺎظ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺻﺤﺖ رواﯾﺘﺶ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﺑﺮﺳﺪ.
از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ :ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدش ﻋﺮوه ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮ ﺧﻮاھﺮم! ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﺣﺞ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮو و از او ﺣﺪﯾﺚ ﺑﭙﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ او از رﺳﻮل
ﺧﺪا داﻧﺶ ﻓﺮاوان اﺧﺬ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﺮوه ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم و از او ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﻧﭽﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺷﻨﯿﺪه ﺳﻮال ﻧﻤﻮدم از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ﺑﯿﺎد داﺷﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» .ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺶ را از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﻋﻠﻤﺎء را ﻗﺒﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻋﻠﻢ ھﻤﺮاھﺸﺎن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻣﺮدم رؤﺳﺎی ﻧﺎدان ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﻓﺘﻮا ﻣﯽدھﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﺮدم را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﮔﻤﺮاه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
ﻋﺮوه ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮان آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ او
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن را از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ؟
ﻋﺮوه ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه آﻣﺪ ﮔﻔﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻦ و از او
ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺎب ﻋﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد دوﺑﺎره ﺑﭙﺮس.
ﻋﺮوه ﮔﻮﯾﺪ :دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم و ﺣﺪﯾﺚ را از او ﭘﺮﺳﯿﺪم دﯾﺪم
ھﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ درﺑﺎر اول ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد دوﺑﺎره آن را ﺑﺎز ﮔﻔﺖ:
ً
ﻋﺮوه ﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻢ .او ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺎن دارم ﮐﻪ او ﺣﺘﻤﺎ راﺳﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﺮ آن ﻧﯿﻔﺰوده و از آن ﮐﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ) .٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(.
 -١در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی اﻟﻨﺒﻼء واﻻﺟﺎﺑﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
 -٢اﻣﺎم ﻧﻮوی ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻋﺎﺋﺸﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ دروغ ﮔﻮﯾﯽ
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺳﻨﺖ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﺑﺮ ﺿﺒﻂ اﻟﻔﺎظ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
روی ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺰدش ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و اﺣﺎدﯾﺚ ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
ﺗﺎ ﻗﻮت ﺿﺒﻂ و ﺣﻔﻆ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﺠﺮه
ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺠﺮه! ﺑﺸﻨﻮ .ای
ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺠﺮه! ﺑﺸﻨﻮ) .ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(.
ﻣﻘﺼﻮدش ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺎم ﻧﻮوی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎ اﻗﺮار
ﺑﺪان و ﯾﺎ ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﺣﺎدﯾﺚ او را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار دھﺪ) .ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(.
ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭼﻮن در اﻣﺮی اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻮﯾﺪ :از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ ﺟﻨﺎزهای را ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﻗﯿﺮاط ﻣﺰد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺮ ﻣﺎ زﯾﺎده روی ﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از او ﺳﻮال ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد.
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ درﺑﺎره ﻗﯿﺮاطھﺎی ﻓﺮاوان اﻓﺮاط ﮐﺮدﯾﻢ) .اﻻﺟﺎﺑﺔ(.
ﭼﻮن زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس درﺑﺎره ﺧﺮوج زن ﺣﺎﯾﺾ از ﻣﮑﻪ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻃﻮاف
وداع در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﯿﺾ ﻃﻮاف اﻓﺎﺿﻪ را ﺑﺠﺎی آورده ﺑﺎﺷﺪ ،اﺧﺘﻼف ﮐﺮدﻧﺪ اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﮑﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮدد و زﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻣﮑﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮدد
ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف زﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ رﻓﺖ و از او در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﯿﺪ.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎرج ﮔﺮدد ﭘﺲ زﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺳﺨﻦ ﺣﻖ ﺟﺰ ھﻤﺎن ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮد) .اﻻﺟﺎﺑﺔ(.
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ زﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺻﻔﯿﻪ در ﺷﺐ ﺧﺮوج از ﻣﮑﻪ ﻋﺎدت ﺷﺪ
ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﻃﻮاف روز ﻋﯿﺪ را اﻧﺠﺎم دادهای؟
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.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
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ﺗﻤﺎم اﯾﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺣﺪﯾﺚ
َ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻣﺎ ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ھﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ داﻧﺶ آن را ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯿﻢ.
ﺑﺎﻧﻮی ﻓﻘﯿﻪ

ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ و از ﻣﺠﮫﺘﺪﯾﻦ ﻧﺎﻣﺪار آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ
و در ﻗﺒﻞ ﻣﺮور ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﯾﻞ را از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و او
ﺑﺪاﻧﺎن ﻓﺘﻮا ﻣﯽداد .ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق و ﻋﺜﻤﺎن ذی اﻟﻨﻮرﯾﻦ ش در ﻣﻮرد ﺻﺪور ﻓﺘﻮا ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد.
)اﻟﻄﺒﻘﺎت .(۳۷۵/۲
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ل ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﻮال رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ در
اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم وﻗﺎﯾﻊ ﻧﻮ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺻﺮﯾﺤﯽ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﺪان ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﺟﺘﮫﺎد
ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ را داﻧﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺖھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا و
ﻓﻘﯿﻪﺗﺮ در رأی در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺪان ﻧﯿﺎزی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ و داﻧﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺄن ﻧﺰول آﯾﺎت و ﻓﺮاﯾﺾ
از ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ) .اﻟﻄﺒﻘﺎت .(۳۷۵/۲
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش در ﻣﻮرد اﺟﺘﮫﺎد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﺣﮑﻤﯽ در ﺑﺎب آن در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎره
ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ اﺟﺘﮫﺎد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﺮاھﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد
ﭘﺲ ﭼﻮن ﺣﮑﻢ ﯾﮑﯽ از ﻗﻀﺎﯾﺎ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و آن را ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽداد و اﮔﺮ در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺟﺘﮫﺎد و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﮑﻢ از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ
اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﺧﻮدداری از ازدواج را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺒﺎدت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮده اﺳﺖ :ﭼﻮن ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﻪ ﻧﺰد او آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻗﺼﺪ دارم ﺧﻠﻮت ﮔﺰﯾﻨﻢ
ٗ
ََ َ ۡ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮑﻦ ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪه ای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖَ ﴿ :ولق ۡد أ ۡر َسل َنا ُر ُس� ّمِن
َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ٗ ُ َّ ٗ
�بل ِك َوجعلنا ل ُه ۡم أز َ� ٰجا َوذ ّرِ�ة﴾ ]اﻟﺮﻋﺪ» .[٣٨ :و ھﻤﺎﻧﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ رﺳﻮﻻﻧﯽ را ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ و
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ھﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﮑﻦ«) .ﻧﺴﺎﺋﯽ(.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

و ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺘﻌﻪ ) ١ﺻﯿﻐﻪ( را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻟﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺳﺎزد :اﺑﻦ
اﺑﯽ ﻣﻠﮑﯿﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن از ﻋﺎﺋﺸﻪ درﺑﺎره ﺻﯿﻐﻪ ﺳﻮال ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و آﻧﺎن
َ
ۡ َٰ ُ َ
ون  ٥إ َّ� َ َ ٰٓ َ ۡ َ
َ َّ َ ُ ۡ ُ ُ
ج ِه ۡم أ ۡو
ج ِهم �فِظ
ِ
� أز� ٰ ِ
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وٱ�ِين هم ل ِفرو ِ
َ ََ َ
َ َ ََٰۡ ٓ َ َ َُ َ َ ُ ۡ ُ َ
� َملُوم َ
ك ۡ
ت َ�يۡ َ� ٰ ُن ُه ۡم فَإ َّ� ُه ۡم َ� ۡ ُ
� َو َرا َء � ٰل ِك فأ ْو ٰٓ��ِك ه ُم ٱل َعادون
ِ� � ٦م ِن ٱ�ت
ما مل
ِ

] ﴾٧اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن» .[٧-٥ :رﺳﺘﮕﺎر ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻓﺮجھﺎی را ﺧﻮد ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ھﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﯾﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖھﺎی آﻧﺎن ﻣﺎﻟﮏﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ آﻧﺎن

ﻣﻼﻣﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺲ ﻏﯿﺮ اﯾﻦ دو را ﺑﺠﻮﯾﺪ آن ﮔﺮوه ﺗﺠﺎوز ﮐﺎراﻧﻨﺪ«.
از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﮫﯽ او ﻧﯿﺰ ﻗﺼﻪ زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ
ﮐﻨﯿﺰی داﺷﺘﻢ او را ﺑﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۸۰۰درھﻢ ﻓﺮوﺧﺘﻢ و ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره او را ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  ۶۰۰درھﻢ ﺑﺎز ﺧﺮﯾﺪم و  ۶۰۰درھﻢ را ﻧﻘﺪ ﮐﺮده و  ۸۰۰درھﻢ ﺑﺮ او ﻧﻮﺷﺘﻢ.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ و زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ ﺑﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﮐﺮدهاﯾﺪ ھﻤﺎﻧﺎ زﯾﺪ ﺟﮫﺎد ﺧﻮد ﺑﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ )و اﻟﺒﺘﻪ زﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد(.
زن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﺻﻞ ﭘﻮﻟﻢ را ﺑﮕﯿﺮم و زﯾﺎدﺗﯽ را ﺑﺮ او ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻢ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖَ �َ ﴿ :من َجا ٓ َءهُۥ َم ۡوع َِظةّ ٞمِن َّر ّ�هِۦ فَٱ َ
نت َ ٰ
�﴾ ] ٢اﻟﺒﻘﺮة» .[٢٧٥ :ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺲ را
ِ
ﭘﻨﺪی از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرش آﻣﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎزداﺷﺖ او راﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ«) .اﻻﺟﺎﺑﺔ(.
ﺑﺮﺧﯽ از آرای ﻓﻘﮫﯽ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد او اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮر ﺻﺤﺎﺑﻪ و
آﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ از آﻧﺎن ﺑﺎ او در ﻣﻮرد آنھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
اﺳﺖ:
-۱ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و آن را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج دو رﮐﻌﺖ ﻧﻔﻞ ﭘﺲ از
ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﺮد) .ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(.

 -١ﻣﺘﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدی زﻧﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﻣﺪت
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﮑﺎح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻣﺪت ،ﺑﺪون ﻃﻼق آن ﻧﮑﺎح ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻧﮕﺎ) :ﻧﮑﺎح
اﻟﻤﺘﻌﺔ ﺣﺮام ﻓﯽ اﻻﺳﻼم( اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎﻣﺪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ.
 -٢ﻃﺒﻖ رواﯾﺖ ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ،زﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاش دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮد.
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ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ از رأی ﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ دﻻﻟﺖ دارد
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و درﺑﺎره  ۲رﮐﻌﺖ ﻧﻔﻞ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و او ﮔﻔﺖ :از ام ﺳﻠﻤﻪ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﮫﺎء ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮل رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ) .اﻟﺤﻠﯽ اﻟﮑﺒﯿﺮ(
 -۲در ﻗﯿﺎم ﻣﺎه رﻣﻀﺎن او ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺖھﺎی ﻧﻤﺎز ﺷﺐ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ وﺗﺮ  ۱۱رﮐﻌﺖ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻮن اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ :ﻧﻤﺎز رﺳﻮل ﺧﺪا در رﻣﻀﺎن و
ﻏﯿﺮ آن از  ۱۱رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ادا ﻧﻤﯽﮐﺮد.
اﺑﺘﺪا  ۴رﮐﻌﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮﺑﯽ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن آن ﻣﭙﺮس ،ﺳﭙﺲ  ۴رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮﺑﯽ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن آن ﻣﭙﺮس و در آﺧﺮ  ۳رﮐﻌﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﯾﺎ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ آﯾﺎ ﻗﺒﻞ از وﺗﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ! ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﻗﻠﺒﻢ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﺪ«) .ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ(.
وﻟﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﻧﻤﺎز ﺷﺐ در رﻣﻀﺎن را  ۲۰رﮐﻌﺖ ادا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻣﺮدم
را ﺑﺮ ﯾﮏ اﻣﺎم ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ اﯾﺮاد
ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ اﻓﺰودن در ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﻌﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮ ﻧﻔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد .١
 -۳ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺮور ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ را روا ﻣﯽداﻧﺴﺖ و
ﺧﻮد آن را روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﺟﻤﮫﻮر ﺻﺤﺎﺑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ﻋﺒﺎدت او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
-۴ﻧﻈﺮ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺣﺮﻣﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﺳﻦ ﺷﯿﺮ ﺧﻮاره ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮر ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ
ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﮐﻪ آن را در  ۲/۵ﺳﺎل ﻣﯽداﻧﺪ.
َ ۡ َ ٰ َ ٰ ُ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ٰ َ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ
��﴾
ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ﴿ :وٱل�ل ِ�ت ير ِ
� �مِل ِ
ضعن أو�دهن حول ِ
]اﻟﺒﻘﺮة» .[٢٣٣ :و ﻣﺎدران ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را دو ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺷﯿﺮ دھﻨﺪ«.

 -١ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺘﺎب )ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی( از دﮐﺘﺮ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ
اﻟﻌﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﺧﻮد ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ آﻧﺮا رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ – ﮐﻮدﮐﯽ«.
اﻣﺎ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻗﺼﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻟﯽ اﺑﯽ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده
اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،روزی ھﻤﺴﺮ اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و در ﺣﺪ ﻣﺮداﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﻋﺎﻗﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و
او ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻦ ﮔﻤﺎن دارم ﮐﻪ در دل اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﺎﻟﻢ را ﺷﯿﺮده ﺑﺮ او ﻣﺤﺮم ﻣﯽﺷﻮی و آﻧﭽﻪ در دل
اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ اﺳﺖ دور ﻣﯽﺷﻮد«.
ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و او را ﺷﯿﺮ دادم ﭘﺲ آﻧﭽﻪ در دل اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻮد دور ﮔﺮدﯾﺪ) .ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺒﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ(.
ﺟﻤﮫﻮر ﺣﺪﯾﺚ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﻣﺨﺼﻮص ھﻤﺴﺮ اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻣﺴﻠﻢ از ام ﺳﻠﻤﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ازواج ﻣﻄﮫﺮات رواﯾﺖ آورده ﮐﻪ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ) .ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺴﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ(
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻢ رواﯾﺖ و دراﯾﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ
ﻋﻄﺎء ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻓﻘﯿﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ رأی ﺑﻮده اﺳﺖ و
اﺑﻮﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ  /ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﻪ او در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد در ﺳﻪ ﻋﻠﻢ ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﺳﺮ آﻣﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ ،ﻋﻠﻢ ﻃﺐ و ﻋﻠﻢ ﺷﻌﺮ )اﻻﺟﺎﺑﺔ(
از ﻓﻘﻪ  ١ﺳﯿﺪه ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل
 -١ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻏﺬاﯾﯽ را ﮐﻪ ﮔﺮﺑﻪ از آن ﺧﻮرده ﭘﺎک ﻣﯽداﻧﺴﺖ.۱۰۲/۱ .
 -٢وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﺎر زﺷﺖ و ﺧﺒﯿﺚ را ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽداﻧﺴﺖ۱۲۷/۱ .
 -٣ﺑﻮﺳﯿﺪن و ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن زن را ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ وﺿﻮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ۱۳۵/۱ .
 -٤ﺑﺎ اﻟﻘﺎی ﺧﺘﺎﻧﯿﻦ ،اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺰال ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺮد و زن ﻏﺴﻞ را
واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﺴﺖ۲۵۴/۱ .
 -١اﯾﻦ آرای ﻓﻘﮫﯽ از ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮزق ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ھﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺪ و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
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 -٥ﻣﯽﮔﻔﺖ زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺣﯿﺾ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﺧﻮﻧﯽ دﯾﺪ آن را ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺬارد.
 ، ۳۱۷/۱ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻘﺼﻮدش ﻓﻘﻂ ﺷﺴﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﻮده ﻧﻪ ﻏﺴﻞ.
 -٦اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﻮاب ﭘﺲ از ﺑﯿﺪاری ﺑﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد رﻃﻮﺑﺖ دﯾﺪ و اﺣﺘﻼم را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻧﻤﯽآورد ﺑﺮ او ﻏﺴﻞ ﻻزم اﺳﺖ۲۵۴/۱ .
 -٧زﻧﺎن را از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﻤﺎمھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ وﯾﮋه درﻣﺎﻧﯽ ـ ﺑﺮود.
 -٨دﯾﺪن ﻋﻼﺋﻢ زردی را ﺑﺮای زن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻋﺎدﺗﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ۳۰۲/۱ .
 -٩زن ﻣﺴﺘﺤﺎﺿﻪ در اﯾﺎم ﺣﯿﺾ از ﻧﻤﺎز ﺧﻮد داری ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻏﺴﻞ ﺑﻪ ﺟﺎ
آورده و ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻤﺎز ﯾﮏ وﺿﻮ اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ۳۰۴/۱ .
 -١٠اﺛﺮ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﻦ و ﻣﺎﻟﯿﺪن آن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﺒﯿﺒﯽ
ﻧﺪارد۳۱۹/۱ .
 -١١ﺷﻮھﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از زﻧﺶ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ اﺳﺖ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش ازار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ۳۲۳/۱ .
 -١٢ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮ ﺗﮑﯿﻪ زده اﺳﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن روا اﺳﺖ۳۴۰/۱ .
 -١٣ﺟﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻋﺮق ﺷﺨﺺ ﺟﻨﺐ ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﺎک اﺳﺖ۳۶۶/۱ .
 -١٤ﺧﻮاب ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء و ﺷﺐ ﮔﺬراﻧﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ۵۶۲/۱ .
� ۡم ُد ِ َّ� ِ َر ّب ٱ ۡل َ� ٰلَم َ
 -١٥ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻧﻤﺎزش را ﺑﺎ ﴿ٱ ۡ َ
�﴾ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ۸۹/۲ .
ِ
ِ
 -١٦ﻧﻤﺎزﮔﺰارا از اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺧﺎﺻﺮهاش ﺑﮕﺬارد ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ۲۷۳/۲ .
 -١٧ﺑﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺶ ذﮐﻮان اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﺮد۳۹۴/۲ .
 -١٨در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز از روی ﻣﺼﺤﻒ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ۴۲۰/۲ .
 -١٩در ﻧﻤﺎز در اﺛﻨﺎء ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد۴۵۱/۲ .
 -٢٠از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎز را ﮐﺎﻣﻞ ادا ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﯽ ﻧﻤﯽداﺷﺖ و ﺧﻮد در ﺳﻔﺮ آن را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد۵۶۱/۳ .
 -٢١در ﺳﻔﺮ روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ۵۷۰/۲ .
 -٢٢ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۲رﮐﻌﺖ ﺳﻨﺖ ﺻﺒﺢ را ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽداﻧﺴﺖ۶۰/۳ .
 -٢٣ﻧﻤﺎز ﺿﺤﯽ را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت آن را ﺗﺮک
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻓﺮض ﮔﺮدد و او آﺳﺎنﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﻣﺮدم را
دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ۷۸/۳ .

١٥٦

أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

 -٢٤از ﺣﺠﺮهاش ﮐﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد و از ﻣﺴﺠﺪ درﺑﯽداﺷﺖ ،ﺑﻪ اﻣﺎم
ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﺮد۸۲/۳ .
 -٢٥اذان و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ زﻧﺎن را روا ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺧﻮد اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن
اﻣﺎﻣﺖ ﻣﯽداد۱۲۶/۳ .
 -٢٦ﻧﻤﺎز زن ﺑﺎﻟﻐﻪ را ﺑﺪون ﭼﺎدر روا ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﭼﺎدر ﺑﺮای آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮ و ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ۱۳۳/۳ .
 -٢٧ﻏﺴﻞ روز ﺟﻤﻌﻪ را واﺟﺐ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ۲۰۰/۳ .
 -٢٨ﺳﺠﺪه ﺗﻼوت را واﺟﺐ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺳﺠﺪه ﺗﻼوت ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای
ﺧﺪا ﮐﻪ ادا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻔﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﯾﺪ ،ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﺪا او را ﯾﮏ درﺟﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد ﯾﺎ ﮔﻨﺎھﯽ از
او ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ھﺮ دوی اﯾﻦ را ﺑﻪ او ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۳۴۷/۳ .
 -٢٩ﻣﮑﺮوه ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ از ﻣﺤﻞ وﻓﺎﺗﺶ ﺑﺮای دﻓﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی اﻧﺘﻘﺎل
ﯾﺎﺑﺪ۵۱۷/۳ .
 -٣٠اداء ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه در ﻣﺴﺠﺪ را روا ﻣﯽداﻧﺴﺖ۵۲۶/۳ .
 -٣١زﮐﺎت اﻣﻮال ﯾﺘﯿﻤﺎن را ﻻزم ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ آن را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽﮐﺮد۶۶/۴ .
 -٣٢درﺑﺎره ﻗﺮض ﻣﯽﮔﻔﺖ :زﮐﺎت ﻧﺪارد ۱۰۳/۴ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮرش در ﺻﻮرت ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﺻﺎﺣﺐ آن از ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -٣٣ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ روزهدار ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮﺳﻪ زدن ھﻤﺴﺮش اﻓﻄﺎر ﻧﮑﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از آب دھﺎﻧﺶ را ﻓﺮو ﻧﺒﺮد۱۸۳/۴ .
 -٣٤ﺑﺮای روزه دار اﺳﺘﻔﺎده از ھﻤﺴﺮش را ﺑﺠﺰ ﺟﻤﺎع روا ﻣﯽداﻧﺴﺖ۱۱۰/۴ .
 -٣٥درﺑﺎره روزه ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ روزه دارد و ھﺮ ﮐﺲ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ۲۸۹/۴ .
 -٣٦ﻣﻌﺘﮑﻠﻒ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت ﻣﺮﯾﺾ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد۳۵۸/۴ .
 -٣٧ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﺮاء را ﺑﮫﺘﺮ از ارﺳﺎل ھﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻣﯽداﻧﺴﺖ۲۳/۵ .
 -٣٨ﺻﻮرﺗﺶ را در ﺣﺎل اﺣﺮام ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻃﻮاف را ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.۲۵/۵ .
 -٣٩ﻃﻮاف را ﺑﺎ ﺗﻘﺎرن اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ھﺮ  ۷ﮔﺮدش ۲رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.۶۵/۵ .
 -٤٠در ﻣﻮﻗﻊ ﻃﻮاف ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ۶۷/۵ .
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 -٤١ﻧﻈﺮ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد۲۰۱/۶ .
 -٤٢ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮء را )ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه( ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد۳۱۹/۶ .
 -٤٣ﻧﻈﺮش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻼق ﺑﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش او را اﯾﻼء ﮐﺮده و ﻣﺪت  ٤ﻣﺎه
ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ،واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد۴۵۷/۶ .
 -٤٤ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮐﻪ ﺳﭙﺮدن اﻣﺮ ﻃﻼق ﺑﻪ زن و اﺧﺘﯿﺎر دادن ﺑﻪ او ﻃﻼق
ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد۷/۱۱ .
 -٤٥ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺮای زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﻔﻘﻪ و ﺳﮑﻨﯽ در اﯾﺎم ﻋﺪه ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ
دﺧﺘﺮ ﻗﯿﺲ و ﺣﺪﯾﺚ او ﮐﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﻔﻘﻪ و ﺳﮑﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﻠﻘﻪ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ۲۰/۷ .
 -٤٦زن ﻣﻄﻠﻘﻪ را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎی ﻋﺪه از ﺧﺎﻧﻪاش ﺧﺎرج
ﮔﺮدد۲۶/۷ .
 -٤٧ﺑﺮای زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ﻓﻮت ﮐﺮده در ﻣﺪت ﻋﺪه ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺧﺮوج ﻣﯽداد ۲۹/۷
 -٤٨ﺑﯿﻊ ﺑﺎ ﺷﺮط را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
 -٤٩ﻓﺮوﺷﻨﺪه را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺖ ﺑﮫﺎی آن ﺑﻪ
ﮐﻢﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ آن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ۱۸۴/۸ .
آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﻪ ﻃﺐ و ﻧﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﯾﻦ ﺷﮫﺎدت ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺟﻠﯿﻞ ﻣﺜﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮐﻪ داﻧﺶ

ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ او اﻃﻼع وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﻣﺜﻞ
ﻃﺐ و ﻧﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺷﻌﺮ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ از اﺣﺎﻃﮥ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻋﻠﻮم در ﺷﮕﻔﺖ و ﺣﯿﺮت ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺎ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره
ﺷﻤﺎ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﻓﻘﯿﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ
ِ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻋﻼﻣﮥ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻮد؟ وﻟﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ را آ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ در
ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ از ﮐﺠﺎ؟
ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ در ﺧﻮر آﻣﻮزﮔﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد
دارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﻋﺮﯾﻪ  -ﺗﺼﻐﯿﺮ ﻋﺮوه -ھﻤﺎﻧﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ اﻓﺰون ﮔﺮدﯾﺪ و
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﺮب و ﻋﺠﻢ ﺑﺮاﯾﺶ داروھﺎ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ای ﻋﺮﯾﻪ ـ ﺗﺼﻐﯿﺮ ﻋﺮوة ـ ھﻤﺎﻧﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در آﺧﺮ ﻋﻤﺮش ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻋﺮب از ھﺮﺳﻮ ﺑﻪ دﯾﺪارش ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ از درﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ھﻢ در ﭘﯽ
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻮدم از ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺐ آ ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم) .اﻟﻨﺒﻼء(
در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮدم ،درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺮﯾﺾ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻦ ھﻢ آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدم) .اﻟﻨﺒﻼء(
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ دﻻ ﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزش ﻃﺒﯿﺐ و راھﻨﻤﺎی ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ
دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺎس آ ﮔﺎھﯽ او از ﻃﺐ ھﻤﺎن ذﮐﺎوت و ﻧﯿﺮوی ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از او درﺑﺎره اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدم از او درﺑﺎره
ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺎذق ﺑﻮدن او را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮوه ﭘﺲ از ﻓﻮت ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦل ﺑﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ
وﻓﺎت ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺄﺳﻒ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ او در ﺣﺎﻟﯽ از
ﻣﯿﺎن رﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از او ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ) .اﻟﻨﺒﻼء(
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر آ ﮔﺎه ﺑﻮد اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﺎر او اﺳﺖ :ﻧﺴﺐ ﻣﺮدﻣﺎن )اھﻞ ﻣﮑﻪ( ﺗﺎ ﻣﻌﺪﺑﻦ ﻋﺪﻧﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ) .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در
اوﺳﻂ(.
ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺮد در ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪل
از ﻣﺪرﺳﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢ
ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺎﻣﯽ آﻧﺎن را ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ را داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺮورو ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
اﮐﺜﺮﺷﺎن از ﻣﺸﺎھﯿﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﺮه ﺷﺮﯾﻔﻪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺣﺠﺎب ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ آ ﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺰرگ ﮔﻮش ﻣﯽﺳﭙﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او از ورای ﺣﺠﺎب ﻣﺮوارﯾﺪھﺎ
و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪھﺎی ﺳﻨﺖ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﺮو رﯾﺰد.
ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻣﺤﺎرم و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺪه آﻧﺎن را
ﺑﺮای ﭘﺮورش و آﻣﻮزش در ﮐﻨﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ او آﻧﺎن را
ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن اﺳﻼم و ﻧﺎﻗﻼن آن ﺑﻪ ﻧﺴﻞھﺎی ﭘﺲ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻗﺮار داد .اﯾﻦ اﻓﺮاد از
دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
وارد ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺠﺎب ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و رو در رو از او ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
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ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ در ﺳﻮال ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﺟﺮﺋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﺮج ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻼت را
از دﯾﮕﺮان آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
آﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﻋﺮوه ﭘﺴﺮان زﺑﯿﺮ از ﺧﻮاھﺮ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ و ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺴﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭘﺴﺮ
ﺧﻮاھﺮ رﺿﺎﻋﯽ او ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ ﻋﺮوه و ﻗﺎﺳﻢ دو ﺗﻦ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻌﺮوف او آﺷﻨﺎ
ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎن ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ از او ﻋﻠﻢ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ.
ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ
ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام اﻣﺎم و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺮﺷﯽ اﺳﺪی ﻣﺪﻧﯽ.

)ﺗﺬﮐﺮةاﻟﺤﻔﺎظ( ﻣﺎدرش اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖب ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۲۳ﻫ.ق اواﺧﺮ
ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺖ و روز ﺟﻤﻞ  ۱۳ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮده ﺷﺪ.
)ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ(.
ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در ﺳﺎل ۲۹ﻫ .ق ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺟﺎی ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ دارد و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﺧﻄﺎ
ﺑﻮدن آﻧﺮا ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ و ﻗﻮل اول را ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ) .ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ(.
ﻋﺮوه از ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ او وارد ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﻗﺒﯿﺼﻪ ﺑﻦ
ذوﺋﯿﺐ ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺮوه در ورود ﺑﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد و ﻋﺎﺋﺸﻪ آﮔﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد.
)ﺗﮫﺬﯾﺐاﻟﺘﮫﺬﯾﺐ(.
ﻋﺮوه ﺑﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ آ ﮔﺎهﺗﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در
ﻃﺒﻘﻪ اﻟﺜﺎﻧﯿﻪ ﻣﻦ اھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺮوه ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮد ﺣﺪﯾﺚ
ﻓﺮاوان رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﻓﻘﯿﻪ و ﻋﺎﻟﻢ و ﺛﺎﺑﺖ و اﻣﺎﻧﺘﺪار ﺑﻮد.
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ از اﺑﻦ ﺷﮫﺎب زھﺮی آورده ﮐﻪ او ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﻋﺮوه ﺣﺪﯾﺜﯽ را
ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺳﭙﺲ آن را از ُﻋﻤﺮة ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺮوه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و
ﭼﻮن دﻗﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ﻋﺮوه را درﯾﺎﺋﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽدﯾﺪم) .اﻟﻄﺒﻘﺎت.(۱۸۱/۵ :
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻋﺮوه از آﻧﺎن ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ.

ﭘﺪرش زﺑﯿﺮ ،ﺑﺮادرش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﺎدرش اﺳﻤﺎء ،ﺧﺎﻟﻪاش ﻋﺎﺋﺸﻪ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ،
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ،ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام ،زﯾﺮ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ،اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺮد ،اﺑﻮاﯾﻮب ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه و دﯾﮕﺮان) .اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ(.
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ از ﻋﺮوه ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ:

ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺜﻤﺎن ،ھﺸﺎم ،ﻣﺤﻤﺪ و ﯾﺤﯽ ،و ﻧﻮهاش ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﭘﺴﺮ
ﺑﺮادرش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و اﺑﻮاﻻﺳﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﯾﺘﯿﻢ ﻋﺮوه و
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺴﺎر و اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و اﺑﻮﺑﺮده و زھﺮی و اﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻠﯿﮑﻪ و ﻋﻤﺮ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ) .ھﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ(.
ﻋﺮوه ﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻃﻼب ﻋﻠﻢ را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ آن ﻣﯽﮐﺮد.
ذھﺒﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ آن ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ :ﻋﻠﻢ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻣﺮوز درﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﮐﻮﭼﮏ
ھﺴﺘﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮدا ﺑﺰرگ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻪ زﺷﺖ اﺳﺖ ﺑﺰرگ ﻧﺎدان!!.
و ھﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﻣﺮا رھﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﺣﺎدﯾﺚ آن روزم ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد) .ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮة(.
و ﻧﻈﺮش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را در راه ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﺧﻮار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻋﺰت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻋﺰﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را
ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ.
ھﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺮوه داﻧﺶ ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﭼﮫﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺣﺞ ﮐﺮدهام و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻤﯿﺮد ھﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ
در ﻧﺰد او ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ آن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهام) .ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ(.
ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺮوه ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد در واﻗﻊ ﺳﺨﺎوت و ﺑﺨﺸﺶ
او را ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﻮار و ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﻮد ﭼﻮن اﯾﺎم ﭼﯿﺪن ﺧﺮﻣﺎ
ﻣﯽﺷﺪ از دﯾﻮار ﺑﺎﻏﺶ رﺧﻨﻪای ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﮐﻪ وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺮﻣﺎ
ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ھﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم َﺑ َﺪوی
ﭘﯿﺮاﻣﻮن او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺶ وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن
َ ٓ
َ َ ۡ َ ٓ ۡ َ َ ۡ َ َ َّ َ َ
ك قُ ۡل َ
ت َما شا َء
وارد ﺑﺎغ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد﴿ .ولو� إِذ دخلت جنت

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل

َّ َ ُ َ َّ
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َّ

ٱ ُ
� � ق َّوة إِ� ب ِٱ�ِ﴾ ]اﻟﮑﻬﻒ» .[٣١ :ﭼﺮا ﭼﻮن ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﺖ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪی ﻧﮕﻔﺘﯽ ھﺮ ﭼﻪ ﺧﺪا

ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﻮﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا«) .ﺣﻠﯿﻪ اﻻوﻟﯿﺎء(.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮوه از ﻋﺒﺎدت ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،او ﻣﺮدی ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻮد ھﺮ روز  ۱/۴ﻗﺮآن
را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﺐ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ﺟﺰ ﯾﮑﺸﺐ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺗﺮک ﻧﮑﺮد و
آن ﺷﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ از ﺷﺐ ﺑﻌﺪ وردش را اداﻣﻪ داد .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ
وﻗﺘﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻋﺮوه ﺑﺮ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ وارد ﺷﺪ و ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺮوه ﺑﺎ
او ﺑﻮد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﯾﻠﻪ وارد ﮔﺮدﯾﺪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ او را ﻟﮕﺪ زد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺎی
ﻋﺮوه ﻧﯿﺰ ﺧﻮره اﻓﺘﺎد و آن ﺷﺐ وردش را ﺗﺮک ﻧﮑﺮد وﻟﯿﺪ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﭘﺎﯾﺖ را ﻗﻄﻊ ﮐﻦ
ﮔﻔﺖ ﺧﯿﺮ وﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎق ﭘﺎﯾﺶ را ھﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮد وﻟﯿﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﯾﺖ را ﻗﻄﻊ ﮐﻦ
وﮔﺮﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺴﻤﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮدد ﭘﺲ ﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ اره ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد و او ﭘﯿﺮﻣﺮدی
ﮐﮫﻨﺴﺎل ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺴﯽ او را ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽداﺷﺖ و در آن ﺣﺎل ﻣﯽﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ
ﻣﺎ را ﺧﺴﺘﮕﯽ رﺳﯿﺪ« و ھﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺧﺪا ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺮا ﭼﮫﺎر ﻋﻀﻮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮدی و ﯾﮑﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ۳ﻋﻀﻮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ
ﮔﺬاردهای ﭘﺲ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .ﻣﻦ  ۴ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ۳ﻧﻔﺮ
آﻧﺎن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪای ﭘﺲ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذات ﺗﻮ ای ﺧﺪا
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﮕﯿﺮی در واﻗﻊ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪای و اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎر را ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻨﯽ او را ﻋﺎﻓﯿﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪه ای) .اﻟﺤﻠﯿﺔ(.
ﻋﺮوه ﮐﻪ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ اھﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ادای ﻧﻤﺎز ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ زﯾﻨﺖھﺎ و زﯾﺒﺎﯾﯽھﺎی دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و
َ
آﻧﺎن درا ﺑﻪ ﻧﻤﺎز دﻋﻮت ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ�﴿ .
ٓ َ ۡ َ ٰ ٗ ّ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ
َ ُ َّ َّ َ ۡ َ ۡ َ
ك إ َ ٰ َ َ َّ ۡ َ
َ
� ما متعنا بِهِۦ أز�جا مِنهم زهرة ٱ�يوة ِ ٱ��يا﴾ ]ﻃﻪ» .[١٣١ :و
�مدن �يني ِ
ﺑﺎزﻣﮕﺸﺎی دو ﭼﺸﻤﺖ را ﺑﺴﻮی آﻧﭽﻪ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎ را از ﻗﺴﻢ آراﯾﺶ

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ«) .اﻟﺤﻠﯿﺔ(.
او ھﻤﻮاره روزهدار ﺑﻮد و ﺑﺎ روزه وﻓﺎت ﮐﺮد .ﻋﺮوه ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪای در ﺧﺎرج ﻣﺪﯾﻨﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﻋﻠﺖ آن را ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﯾﻦ ﻃﻮر رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ھﺮ ﺷﺐ ﺑﺎ ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ در آﺧﺮ ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭘﺲ از ادای
ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ .ﺷﺒﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ و از

١٦٢

أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﺳﺘﻢ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺣﺮف زدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﮔﻮار ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﻢ.
ﺳﭙﺲ ﻋﺮوه و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ از ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﺸﻢ ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻋﺮوه ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻠﯽ ھﺮ ﮐﺲ از اھﻞ ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮد و ﺧﺪا ﺧﺸﻢ او را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺪاﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺪ  -اﮔﺮ از آﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻣﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ آن ﻗﻮم ﺳﺘﻤﮑﺎر
ﻋﺬاب ﺧﺪا ﻧﺎزل ﮔﺮدد اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻋﺮوه ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و در ﻣﺤﻠﻪ ﻋﻘﯿﻖ در ﺧﺎرج ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪ) .اﻟﻄﺒﻘﺎت(.
ﻋﺮوه ﮐﻪ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ از زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﯿﻔﺘﻪ داﻧﺶ ﺑﻮد و آرزو ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ او
ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺮ داﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
روزی در ﻣﺤﻞ ﺣﺠﺮ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ھﺮ ﮐﺲ آرزوﯾﺶ را ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮس ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آرزو
دارم ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﺮدم از داﻧﺶ ﻣﻦ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﺼﻌﺐ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آرزو دارم ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻋﺮاق ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ دﺧﺘﺮ ﻃﻠﺤﻪ و ﺳﮑﯿﻨﻪ
دﺧﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﻣﻦ آرزوی ﻣﻐﻔﺮت دارم.
ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ آرزوی ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ھﻢ ﻣﻮرد
ﻏﻔﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ) .اﻟﺤﻠﯿﺔ(.
ﻋﺮوه در ﺳﺎل  ۹۴ﻫ .ق .وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و روز ﺟﻤﻌﻪ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و آن ﺳﺎل را ﺳﺎل ﻓﻘﮫﺎء
ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﯿﮫﺎن در آن ﺳﺎل وﻓﺎت ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﻄﺒﻘﺎت از ﮔﻔﺘﻪھﺎی او
اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را دﯾﺪی ﮐﺎر ﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﺑﺪان ﮐﻪ اﻣﺜﺎل آن را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم
داده و ﻣﯽدھﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را دﯾﺪی ﮐﻪ ﮐﺎر زﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﺑﺪاﻧﮑﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را
ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داده و ﻣﯽدھﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮب دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺧﻮﺑﯽ و ﻋﻤﻞ ﺑﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
زﺷﺘﯽ دارد و ھﻢ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽﺗﺎن ﻧﮕﺮدد .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران اﺳﺖ و ﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻦ ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ھﻤﻪ
ﺧﻮﺑﯽھﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه او ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد) .ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮة(.
ﭼﻮن ﺳﺎق ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﯿﺐ دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺎ
ﺑﺴﻮی ﺣﺮام و ﯾﺎ ﺑﺪﮐﺎری ھﺮﮔﺰ ﮔﺎم ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪام) .ھﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ(.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
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و ھﻢ از ﮔﻔﺘﻪھﺎی او اﺳﺖ :ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران و ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﺷﺒﺎھﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﮫﺎیﺷﺎن ﺷﺒﺎھﺖ دارﻧﺪ .و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺮف و ﻋﺰت
ھﺴﺘﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺣﮑﻤﺖ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺖ
ﻧﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫﺮهات ﮔﺸﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم ﺗﻮ را از ھﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ ﺣﺘﯽ از
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ) .اﻟﺤﻠﯿﺔ(
ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﻣﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪرش ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ

و ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر ﻋﻤﻪاش ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و از او ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻧﻤﻮد) .اﻟﺘﺬﮐﺮة(.
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﮔﻮﯾﺪ :او در داﻧﺶ ﻣﻘﺎﻣﯽ واﻻ داﺷﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺮاوان ﻣﯽداﻧﺴﺖ و اﻧﺴﺎﻧﯽ
وارﺳﺘﻪ و ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻮد) .اﻟﻄﺒﻘﺎت(
ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﭘﺪرش ،ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﻪ اﻣﻮر و اھﺘﻤﺎم ورزﯾﺪ و او ھﻤﻮاره
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺳﯿﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺑﺮادرش را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﺷﺎﻣﮕﺎه
ﻋﺮﻓﻪ ﺳﺮھﺎی ﻣﺎ را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﭙﺲ دﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد و
ﻓﺮدا ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﻮد) .اﻟﻄﺒﻘﺎت(.
او ﮐﻪ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ارث ﺑﺮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ۳ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺎﺳﻢ و ﻋﺮوه و ﻋﻤﺮه) .اﻟﺘﮫﺬﯾﺖ(.
او ﻋﻼوه ﺑﺮ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﻗﯿﺲ و
اﺑﻦﻋﻤﺮ و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از او ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و زھﺮی و اﺑﻦ اﻟﻤﻨﮑﺪر و اﺑﻦ ﻋﻮن و رﺑﯿﻌﻪ اﻟﺮأی
و أﻓﻠﺢ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ و ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن و اﯾﻮب ﺳﺨﺘﯿﺎﻧﯽ و ﺧﻠﻖ) .اﻟﺘﺬﮐﺮة(.
او ﮐﻪ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﻪ و رواﯾﺖ ﺳﻨﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
اﺑﻮاﻟﺰﻧﺎء ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻓﻘﯿﮫﯽ داﻧﺎﺗﺮ از ﻗﺎﺳﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ و ﮐﺴﯽ را در ﺳﻨﺖ آﮔﺎهﺗﺮ از او ﻧﺪﯾﺪم.
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.
اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺠﺎج ﺑﯿﺖ اﻟﺤﺮام ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺳﻢ اﻗﺘﺪاد ﮐﻨﻨﺪ) .اﻟﺘﺬﮐﺮة
و ﺗﮫﺬﯾﺐ(.
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺮور ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ آن ﺣﻔﻆ و
رواﯾﺖ ﮔﺮدد ﻗﺎﺳﻢ ﻧﯿﺰ از او ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮد و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﺮوف آن ﺣﻔﻆ و
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری درﺑﺎره ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎت :او ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اھﻞ زﻣﺎﻧﺶ ﺑﻮد از
ﭘﺪرش ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اھﻞ زﻣﺎﻧﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﮐﺴﯽ را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﯿﻢ.
)اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ(.
او در ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻤﯽ وﯾﮋه ﺑﻮد ﮐﻪ اول روز ﻣﯽآﻣﺪ و ۲
رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺳﭙﺲ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺮدم از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ او
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ روﺑﺮوی ﻗﺒﺮ و ﻣﻨﺒﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از او ﭘﺴﺮش
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از آن دو ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ در
آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ) .اﻟﻄﺒﻘﺎت(.
ﻗﺎﺳﻢ /ﻣﺮدی ﻋﻔﯿﻒ ،ﺑﺰرﮔﻮار و ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻮد .ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ  ۱۰۰۰دﯾﻨﺎر ﺑﺮاﯾﺶ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﻪ  ۱۰۰ھﺰار درھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺟﺎﯾﺶ ﺟﻨﺐ
ﻧﺨﻮرد و از آن ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪ را واﮔﺬاﺷﺖ ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺻﺪق ﭘﺪرش ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺑﮫﺮهای از ارزشھﺎی
ﻣﺎدی ﺑﺮﻧﮕﺮﻓﺖ) .اﻟﻄﺒﻘﺎت(.
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن درﺑﺎره او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ :ﻓﻘﯿﻪ ﭘﺎرﺳﺎ و ﻣﮫﺮﺑﺎن،
ﻧﻮه ﮔﺮاﻣﯽ ﺻﺪﯾﻖ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺐ و ﻧﺴﺒﺖ آزادﮔﯽ او ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت و ﻏﻮاﻣﺾ اﺣﮑﺎم ﻓﺎﺋﻖ
ﺑﻮد و در اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮ ھﻤﮕﺎن ﺳﺒﻘﺖ داﺷﺖ) .اﻟﺤﻠﯿﺔ(.
از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ او ﮐﻪ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از او
ﻣﯽﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽداد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﭘﺎﺳﺦ ھﻤﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﻢ و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﮔﺮ
ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﺪا در ﺻﺤﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻧﺎدان ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻧﺎداﻧﯽ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
اﯾﻮب ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ از ﻗﺎﺳﻢ در ﻣﻨﯽ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﺮد ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻮن ﭘﺮﺳﺶ را
ً
ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ھﻤﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ اﮔﺮ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ آن را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و روا ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آن را از ﺷﻤﺎ ﭘﻨﮫﺎن دارﯾﻢ) .اﻟﺤﻠﯿﺔ(.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
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ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻋﺮاﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آﻣﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺷﻤﺎ
داﻧﺎﺗﺮ ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻢ؟
ﻓﺮﻣﻮد :داﻧﺎﯾﯽ ﻣﻨﺰﻟﮕﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﺑﺮ آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﻔﺰود ﺗﺎ ﮐﻪ اﻋﺮاﺑﯽ ﺑﻪ راه ﺧﻮد
رﻓﺖ .او ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺳﺎﻟﻢ از ﻣﻦ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ ﻧﮕﻔﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺳﺎﻟﻢ داﻧﺎﺗﺮ و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ) .ھﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ(.
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺮهھﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺮد و
ً
ﻇﺎھﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﯿﻮه ﺳﻠﻮک و زﻧﺪﮔﯽ او ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻼﻓﺖ رخ داد
ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﭼﻮن ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ زﻣﺎم اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
درﺑﺎره اﻣﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد) .اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ(.
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ را ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺎﺳﻢ واﮔﺬارد ،زﯾﺮا
ﮐﻪ او را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽدﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽداﺷﺘﻢ اﻋﻤﯿﺶ ﺑﻨﯽ
ﺗﻤﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﺳﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ذھﺒﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ او اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻟﯿﻌﮫﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد) .اﻟﺘﺬﮐﺮة(
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻮد واﻗﻌﯿﺘﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
دﻻﯾﻞ ﻓﺮاوان درﺑﺎره آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﭼﻮن ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان
وﻓﺎت ﮐﺮد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ از ﺷﺪت اﻧﺪوه اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺬتھﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮﺧﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او در آن زﻣﺎن از ﻟﺬتھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ  ۷۰ﺷﺐ
ﻟﺒﺎس ﻣﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ.
ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻮن ﺗﺄﺳﻒ او را دﯾﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺪان ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ از ﺳﻠﻒ
ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺼﺎﺋﺐ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖھﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ و
ﺧﻮاری روﺑﺮو ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ از آن روز دوﺑﺎره ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺑﺎزﮔﺸﺖ و از ﻟﺒﺎسھﺎی ﯾﻤﻨﯽ
ﮐﻪ ﺑﮫﺎی آن  ۸۰۰درھﻢ ﺑﻮد دوﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد) .اﻟﺤﻠﯿﺔ(
ﻗﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا او را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ در ﻣﺤﻞ ﻗﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﺣﺎﻟﯽ وﻓﺎت ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﮐﻌﺒﻪ رھﺴﭙﺎر ﺑﻮد .ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﯿﮑﺮم را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺴﭙﺎر و ﻗﺒﺮم را
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻦ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهات ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮ ،ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد و ﭼﻨﺎن ﺷﺪ.
)ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮة(
ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﺳﻔﺎرش ﻧﻤﻮد :ﻣﺮا در ﺟﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﻤﺎز ﮐﺮدهام ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮاھﻦ و ازار و رداء.
ﭘﺴﺮش ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم! آﯾﺎ دو ﺟﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺴﺮم! ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﻔﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و اﻧﺴﺎن زﻧﺪه ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮده ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ) .اﻟﻄﺒﻘﺎت(.
ّ
او ﮐﻪ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﻠﻞ ﺣﺪود  ۳ﻣﯿﻠﯽ ﻗﺪﯾﻪ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺴﺮش او
ّ
را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺸﻠﻞ رﺳﯿﺪ او را در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﮐﺮد.
ﻗﺎﺳﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد و ﺣﺪود
 ۷۰ﯾﺎ  ۷۲ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۰۸ﻫ .ق.
ذھﺒﯽ از ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻦ ﺧﯿﺎط رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ او در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۰۶ﻫ .ق در ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت او را  ۱۰۷ﻫ .ق ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ) .ﻃﺒﻘﺎت و ﺗﺬﮐﺮه(
از ﮔﻔﺘﻪھﺎی او اﺳﺖ :اﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ آنھﺎ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﮔﺮدد.
ً
ﭼﻮن از او ﮐﺴﯽ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻦ ﺣﺘﻤﺎ
ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻗﺪر ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮد را از ﺻﺤﺒﺖ در
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﺑﯿﺎن ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺑﺎزدارﯾﺪ .درﺑﺎره اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮوع
و ﻓﻘﮫﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :اﺧﺘﻼف ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم رﺣﻤﺖ ﺑﻮد) .ﻃﺒﻘﺎت و ﺣﻠﯿﻪ(
ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان زن در ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪل
ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮدان اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ
اھﻤﯿﺖ ﻣﯽداد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﺣﺠﺮه ﺷﺮﯾﻔﻪ او زﻧﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ او
آﻧﺎﻧﺮا در ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ و ﻧﻘﻞ و رواﯾﺖ آن ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد در ﻓﺼﻞھﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ دو ﺗﻦ از ﺷﺎﮔﺮدان او
ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻋﻤﺮه دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
او ﻋﻤﺮه دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ زراره اﻧﺼﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ و از ﺑﻨﯽ

ﻧﺠﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻠﻤﺎء درﺑﺎره ﺟﺪ او اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،اﺳﻢ او ﺳﻌﺪﺑﻦ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
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زراره اﺳﺖ .اﺑﻦ اﺛﯿﺮ از اﺑﯽ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﯿﻢ دارم ﺳﻌﺪ اﺳﻼم را در
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﺳﻨﺪی را ﺑﺮای ﺣﺪﯾﺜﯽ آورده ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﺪش ھﻤﺎن اﺳﻌﺪ ﺑﻦ زراره
ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ،ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺒﺎء در ﺑﯿﻌﺖ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮐﺴﯿﮑﻪ
در ﺳﺎل اول ھﺠﺮی در ﮔﺬﺷﺖ و رﺳﻮل ﺧﺪا در اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ درﺻﺪد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪاش ﺑﺮآﻣﺪ.
)اﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ(
و ھﻢ در ﻧﺴﺐ ﭘﺪرش ﻋﻠﻤﺎء اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ:
ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﻌﺪ ﺑﻦ زراره و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ وﻟﯽ در ھﺮ ﺻﻮرت او رﺳﻮل ﺧﺪا ج را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .اﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ(
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻈﺮ داده اﺳﺖ ﮐﻪ او دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﻌﺪ ﺑﻦ زراره
ﺑﻦ ﻋﺪس ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﻪ ،ﺑﻦ ﻏﻨﻢ ،ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،ﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ) .اﻟﻄﺒﻘﺎت(
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن او از ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻨﯽ ﻧﺠﺎر ﯾﻌﻨﯽ داﺋﯽھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻮده اﺳﺖ.
ً
ﻣﺆرﺧﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت ﭘﺪرش را ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ و ﻇﺎھﺮا ﭘﺪرش ﭘﺲ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ج
وﻓﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻋﻤﺮة و ﺧﻮاھﺮش را در ﮐﻨﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻤﺮة در
ﮐﻨﺎر ﻋﺎﺋﺸﻪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﺣﯿﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﺴﯽ را
ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺎﺋﺸﻪل از آنرو ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ او و ﺧﻮاھﺮاﻧﺶ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن از ﺧﺎﻧﺪان
ﺑﻨﯽ ﻧﺠﺎر داﺋﯽھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻋﻤﺮة رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﻪ او و ﺧﻮاھﺮاﻧﺶ در ﮐﻨﺎر ﻋﺎﺋﺸﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻘﺪاری زﯾﻮر داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎن اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدادﯾﻢ) .اﻟﻄﺒﻘﺎت(
ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺣﺪﯾﺜﯽ آورده ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮔﻮﯾﺪ:
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ وھﺐ ..ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﺮﺟﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎدرش ﻋﻤﺮه دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻋﺎﺋﺸﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ) .ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(.
ﺣﺪﯾﺚ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺮة ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺷﻮھﺮش را ﻧﺎم ﺑﺮده
اﺳﺖ و ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮد و از او ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﺮﺟﺎل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ) .اﻟﻄﺒﻘﺎت(
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﭘﺪر رﺟﺎل ،ﻟﻘﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪش ﺣﺎرﺛﻪ از اھﻞ ﺑﺪر
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن او را از ﺛﻘﺎت داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ از ﻣﺎدرش ﻋﻤﺮة و اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او در ﺣﺪﯾﺚ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ او را ﻣﻮﺛﻖ داﻧﺴﺘﻪ و اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ رازی
ﻧﯿﺰ او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ) .اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ(.
ﻋﻤﺮه از ﻋﺎﺋﺸﻪ و ام ﺳﻠﻤﻪ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮد و اھﻞ داﻧﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ) .اﻟﻄﺒﻘﺎت(
اﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ درﺑﺎره ﻋﻤﺮه دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و او را ﺑﺰرگ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و
ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮه ﯾﮑﯽ از ﺛﻘﺎت ﻋﻠﻤﺎء اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﮔﻮﯾﺪ :او از آ ﮔﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﻋﻤﺮه ﭘﺴﺮش اﺑﻮاﻟﺮﺟﺎل و ﺑﺮادرش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻧﺼﺎری و ﭘﺴﺮ ﺑﺮادرش
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﻧﻮهاش ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺮﺟﺎل و ﭘﺴﺮ ﺧﻮاھﺮش اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم و ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﺴﺎر و زھﺮی و دﯾﮕﺮان ﺣﺪﯾﺚ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ) .اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ(
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه و ﺧﻮاھﺮاﻧﺶ
ﺗﻮﺟﻪ و ﯾﮋهای ﻣﺒﺬول ﻧﻤﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺪث ﭘﺪﯾﺪ آورده ﮐﻪ در رواﯾﺖ ﺳﻨﺖ
ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را از ﻋﻤﺮه ﮐﻪ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم ﻧﻮﺷﺖ :ﮐﻪ درﺑﺎره اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ و ﺳﻨﺖھﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ را اﺣﯿﺎء ﮐﻦ و ﯾﺎ از ﻋﻤﺮه دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮی آﻧﺮا ﯾﺎد داﺷﺖ
ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﻢ دارم ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ھﻢ ﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﺴﯽ ھﻢ اﮐﻨﻮن داﻧﺎﺗﺮ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ از ﻋﻤﺮه ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ) .اﻟﻄﺒﻘﺎت(
ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎم واﻻﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ داﺷﺖ از ﻋﻤﺮة
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ) .اﻟﻄﺒﻘﺎت(.
آﻧﭽﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﺖ و ﺑﺮﺗﺮی ﻋﻠﻢ و ﺷﮫﺮت او دارد اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت او را
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ آورده ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر در ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﺘﻮا ﻣﯽدادهاﻧﺪ.
او ﮐﻪ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ در ﺳﺎل  ۹۸در ﮔﺬﺷﺖ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در ﺳﺎل  ۱۰۶در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ  ۷۷ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺖ) .اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ(

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
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او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﺑﺮادرش ﻓﺮﻣﻮد :در ﺑﺎغ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻗﺒﺮ ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
آﻧﺎن ﺑﺎﻏﯽ در ﮐﻨﺎر ﺑﻘﯿﻊ داﺷﺘﻪاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
اﺳﺘﺨﻮانھﺎی ﻣﯿﺖ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد) .اﻟﻄﺒﻘﺎت(
ﻣﻌﺎذة اﻟﻌﺪوﯾﺔ
او ﻣﻌﺎذه دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺪوی ،ﻣﺎدر ﺻﮫﺒﺎء ﺑﺼﺮی ،ھﻤﺴﺮ ِﺻﻠﺔ ﺑﻦ أﺷﯿﻢ اﺳﺖ.
)اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ(

ﺻﻠﺔ ﺑﻦ أﺷﯿﻢ از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ اﺳﺖ .اوﻣﺮدی اﺳﺘﻮار ،ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ
ﺑﻮد .در اواﯾﻞ اﻣﺎرت ﺣﺠﺎج در ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮﮐﻪھﺎ در ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ﭘﺴﺮش ﻧﯿﺰ
ھﻤﺮاه او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم ﭘﯿﺶ ﺑﺮو و ﻣﺒﺎرزه ﮐﻦ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻣﻦ ﭘﺎداش
دھﺪ ﭘﺴﺮش ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺻﻠﺔ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺧﺖ و ﻣﺒﺎرزه
ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ.
زﻧﺎن ﻧﺰد ھﻤﺴﺮش ﻣﻌﺎذه اﻟﻌﺪوﯾﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﺒﺮﯾﮏ
ﮔﻔﺘﻦ آﻣﺪهاﯾﺪ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮای ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ آﻣﺪهاﯾﺪ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ) .اﻟﻄﺒﻘﺎت
واﻟﺤﻠﯿﭙﻂ(.
ﻇﺎھﺮ اﻣﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎذه اﻟﻌﺪوﯾﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت را از ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ
ارث ﺑﺮده او در اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن او را از ﺛﻘﺎت داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :او
از زنھﺎی ﭘﺎرﺳﺎ و اھﻞ ﻋﺒﺎدت ﺑﻮد.
ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت اﺑﻮاﻟﺼﮫﺒﺎء ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺖ) .اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ(
ﻣﻌﺎذه از ﻋﺎﺋﺸﻪ و ﻋﻠﯽ و ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ و ام ﻋﻤﺮو دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺣﺪﯾﺚ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و از او اﺑﻮﻗﻼﺑﻪ و ﻗﺘﺎده و ﯾﺰﯾﺪ اﻟﺮﺷﮏ و ﻋﺎﺻﻢ اﻻﺣﻮل ...و دﯾﮕﺮان
ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ) .اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ(
ﭼﻮن ﺷﻮھﺮ و ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ او ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ دﻧﯿﺎ را از
آن رو ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ در آن ﺧﻮش ﺑﺎﺷﻢ و ﯾﺎ از ﻧﺴﯿﻢ آن ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدم ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﺎﻧﺪن در ﺟﮫﺎن را از آن رو دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺮب ﺟﻮﯾﻢ ﺑﻪ
اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ اﺑﯽ اﻟﺼﺒﮫﺎء و ﻓﺮزﻧﺪش در ﺑﮫﺸﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ) .ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮة(.
او ﮐﻪ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و ﭼﻮن ﺧﻮاب ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ
ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ و در ﺣﯿﺎط دور ﻣﯽزد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﺟﺎن ﺧﻮاب در ﭘﯿﺶ ﺗﻮ
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اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺗﻮ در ﻗﺒﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﺮت و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺮور و
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ« و ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺷﺐ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮد) .ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮة(.
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﮔﻮﯾﺪ :در ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺸﺮﻓﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪی ﮐﻪ از اﺑﯽ ﺑﺸﺮ داﺷﺖ.
ﺷﯿﺦ اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻌﺎذه آﻣﺪم ﮔﻔﺖ :درد ﺷﮑﻢ دارم ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻟﯿﻮاﻧﯽ از
آن ﺑﺮاﯾﺶ آوردم و در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻢ.
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا رواﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﻣﺼﺮف
ﻧﺒﯿﺬ ﮐﻮزه ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺎ را ﺧﻮد آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ از آن ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻓﺮﻣﺎ.
ﮔﻮﯾﺪ :ﻟﯿﻮان اﻓﺘﺎد و ﻣﺤﺘﻮی آن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ او را از آن راﺣﺖ ﻧﻤﻮد.
)اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ(.
ﭼﻮن وﻓﺎﺗﺶ رﺳﯿﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺧﻨﺪﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :اول ﮔﺮﯾﻪ و ﺳﭙﺲ ﺧﻨﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺎ ﮔﺮﯾﻪام از آن رو ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﺧﻮد از روزه و ﻧﻤﺎز و ذﮐﺮ را ﮐﻪ
وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم ،ﭘﺲ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدم .اﻣﺎ ﺗﺒﺴﻢ و ﺧﻨﺪﯾﺪن ﻣﻦ ،از
اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﺼﮫﺒﺎء را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺻﺤﻦ ﻣﻨﺰل در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دو ﺣﻠﻪ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ
ﺑﺮﺧﻮد دارد درﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ روی آورده اﺳﺖ ،آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاه او ﺑﻮدﻧﺪ
ھﻤﺎﻧﻨﺪﺷﺎن در ﺟﮫﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﺼﮫﺒﺎء ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﭼﮫﺮهاش
ﺧﻨﺪﯾﺪم ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ دﯾﮕﺮ وﻗﺖ اداء ﻓﺮﺿﯽ را درﯾﺎﺑﻢ.
ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺳﺮ رﺳﺪ او درﮔﺬﺷﺖ.
اﺑﻦ ﺟﻮزی ﮔﻮﯾﺪ :او در ﺳﺎل  ۸۳در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ.
ادب

ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل را ﺷﻨﯿﺪه و ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺼﺎﺣﺖ و
ﺳﺤﺮ ﺑﻼﻏﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﻪ ﺣﯿﺮت ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰارش ذﮐﻮان ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺖ .ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﻣﺎ را ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺳﺨﻦ
را ﺑﻠﯿﻎﺗﺮ از ﻋﺎﺋﺸﻪ از ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪم آری ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا«) .اﻟﻨﺒﻼء(.
اﺣﻨﻒ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻄﺒﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن و
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ش را و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻠﻔﺎء ﭘﺲ از آﻧﺎن را ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻨﯿﺪهام وﻟﯽ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل

١٧١

ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻓﺼﺎﺣﺘﯽ ﮐﻪ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺷﻨﯿﺪهام از ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪهام) .ﻣﺴﺘﺪرک
ﺣﺎک(.
ﺗﺮﻣﺬی از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﻓﺼﯿﺢﺗﺮ از
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﺪﯾﺪهام) .اﻻﺟﺎﺑﺔ(.
ﭼﻮن ﺷﻌﺒﯽ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد از ﻓﻘﻪ و ﻋﻠﻢ او ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :درﺑﺎره
ادب ﻧﺒﻮت ﭼﻪ ﮔﻤﺎن دارﯾﺪ؟ )اﻟﻨﺒﻼء .
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.
 -۱او دﺧﺘﺮ ﺻﺪﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﻗﺮﯾﺶ درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮب و ﻧﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ و
اﺧﺒﺎر ﺑﻮد ﭘﺲ ﻋﺎﺋﺸﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﺑﺴﯿﺎری از اﺧﺒﺎر ﻋﺮب و ﻧﺴﺐھﺎی آﻧﺎن و
اﻓﺘﺨﺎراتﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺼﯿﺪهای ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۶۰ﺑﯿﺖ ﺑﻮد رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
)اﻟﻨﺒﻼء(.
در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺮوه ﭼﻮن از ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮب و ﻧﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺷﻌﺎر آﮔﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﭼﺮا ﻧﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺪرش
ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺮﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻓﺼﻞ آﮔﺎھﯽ او از ﻃﺐ و ﻧﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ و ھﻢ اﮐﻨﻮن
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ را درﯾﺎﺑﯿﻢ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻋﺮب ،ﮔﻮش ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ ﺗﺎ داﻧﺶ او را درﺑﺎره ﻧﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻋﺮاب و ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻓﺮﻣﺎن
داد ﮐﻪ دﻋﻮت را ﺑﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﯾﮑﺒﺎر ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد
ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺮب رﺳﯿﺪﯾﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و ﺳﻼم ﮐﺮد او در ھﺮ
ﮐﺎر ﺧﯿﺮ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﻮد و در ﻧﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﺷﺖ.
از آن ﻗﻮم ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺷﻤﺎ از ﮐﺪام ﻗﻮم ھﺴﺘﯿﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :از رﺑﯿﻌﻪ.
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :از ﮐﺪام رﺑﯿﻌﻪ؟ از اﺷﺮافﺷﺎن ﯾﺎ از ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﺎن؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :از اﺷﺮاف ﺑﺰرگﺷﺎن.
ﭘﺮﺳﯿﺪ :از ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﮔﺮوه اﺷﺮاف رﺑﯿﻌﻪ ھﺴﺘﯿﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :از اﺷﺮاف ﺑﺮﺗﺮ.
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اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻋﺮف ﺑﻦ ﻣﺤﻠﻢ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﺴﯽ در وادی ﻋﻮف ھﻤﭙﺎی او
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؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺮ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﺷﻤﺎ از اﺷﺮاف ﺑﺮﺗﺮ رﺑﯿﻌﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﺷﺮاف ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
ھﺴﺘﯿﺪ .١
 -٢دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ادب ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺣﯿﺎت او در زﯾﺮ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻮده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ اﻧﻮار ﻧﺰول ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻮد و ﻗﺮآن را
از زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ و ﺷﺐ و روزش ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
ﺳﭙﺮی ﮔﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن او ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ از ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺒﺎرک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.
 -٣ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﺣﺠﺮهاش ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد ،دﯾﺪارھﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﮔﺎن ﻋﺮب ﺑﺎ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ﺷﺎھﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﺧﻄﯿﺒﺎن آنھﺎ ﮔﻮش ﻣﯽﺳﭙﺮده و اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮان را
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪاﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداه و ﺑﺎ
اﺻﺤﺎﺑﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮب ﺷﻌﺮ ﻣﯽرودهاﻧﺪ.
 -٤ﺑﺎ ھﻤﻪ اﯾﻨﮫﺎ او ﺻﺎﺣﺐ ذﮐﺎوت ﻓﺮاوان و ذھﻨﯽ آﻣﺎده و ﺻﻔﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺪﯾﻌﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺎن ﻓﺼﺎﺣﺖ و
ﺑﻼﻏﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﯾﺎد ﺑﻦ اﺑﯿﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻼﻏﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد؟
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ از ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ ،ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ از ھﻤﻪ در ﺑﻼﻏﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﮫﺎرت دارد.

 -١ﺷﺮح اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را در »ﮐﺎﻣﻞ« ﻣﺒﺮد و »ﻓﺎﺋﻖ« زﻣﺨﺸﺮی و دﻻﯾﻞ اﻟﻨﺒﻮة ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
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ﭘﺲ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻃﻮری ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ روزﻧﻪای را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ
ﺑﺒﻨﺪد آن را ﻣﯽﺑﻨﺪد و ھﺮ ﺑﺨﺶ از ﺳﺨﻦ را ﮐﻪ ﮔﻤﺎن داری ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ او آن را ﺑﺎز
ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮة(
آﻣﻮزﮔﺎر ادﺑﺎء

ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪل اﺛﺮ ﺑﺰرگ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،در رﺷﺪ رﯾﺸﻪھﺎی ادﺑﯽ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻪ
ﺷﺎﮔﺮاﻧﺶ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺻﻮرت درس و ﺣﻔﻆ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و او
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻋﻠﻢ و ادب ھﺮ دو را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺳﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن روی آورد ،ھﻤﺎن ﻣﺎﺋﺪهای ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎء از آن
ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ادﺑﺎء از آن اﺣﺴﺎس ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
او ﭼﻨﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن داﺷﺖ ﮐﻪ از ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن اﻟﻔﺎﻇﯽ ﻏﯿﺮ از اﻟﻔﺎظ ﻗﺮآن را ﻣﻨﻊ
ﻣﯽﮐﺮد ﯾﺰﺑﺪ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻨﻮس ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ و ﯾﮑﯽ از رﻓﯿﻘﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ رﻓﺘﯿﻢ اﺟﺎزه ورود
ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ اﺟﺎزه داد و ﭘﺮده ﺣﺠﺎب در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ.
رﻓﯿﻘﻢ ﮔﻔﺖ ﯾﺎ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﻋﺮاک ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻋﺮاک ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ دوﺳﺘﻢ زدم ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮادرت را آزار رﺳﺎﻧﺪی ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺮاک ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻠﮑﻪ ﻟﻔﻈﯽ را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :اﻟﻤﺤﯿﺾ) .ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ زﻧﺎن(
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ  ۲۱۹/۶و او ل از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺮآن ھﻤﻮاره ھﺸﺪار ﻣﯽداد و ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺎز ﻣﯽدارد ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﺮ او ﺑﻮد او ﺑﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺴﺎﺋﺐ
ً
ﻗﺼﻪﮔﻮی اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ درﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺖ :آن ﺳﻪ ﻣﻮرد ﭼﯿﺴﺖ ﯾﺎ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ؟ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد آنھﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﯾﺎ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ.
ﻓﺮﻣﻮد :از ﺳﺠﻊ ﮐﻠﻤﺎت در دﻋﺎ ﺑﭙﺮھﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ج و ﯾﺎراﻧﺶ را دﯾﺪهام ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .و ﺑﺮای ﻣﺮدم در ھﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﻗﺼﻪ ﺑﮕﻮ اﮔﺮ آن را ﻣﺮاﻋﺎت
ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ دوﺑﺎر و ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ۳ﺑﺎر ﻗﺼﻪ ﺑﮕﻮ و ﻣﺮدم را از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ـ ﻗﺮآن ـ ﻣﻠﻮل ﻣﮑﻦ.
و ﭼﻮن ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﯽروی ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن را ﻗﻄﻊ ﻣﮑﻦ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬار
و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ) .اﻻﺟﺎﺑﺔ(
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﻋﺮﺑﯽ در ﺗﻘﻮﯾﺖ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺤﺴﯿﻦ آن
اﺛﺮی ﻣﮫﻢ دارد ،ﻟﺬا ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﻌﺎر را ﺣﻔﻆ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ
و ﺷﻌﺮی را ﺑﻪ آن ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره دﻻﯾﻞ آن را در ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺐ ادﺑﯽ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را ﮐﻪ او ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽداده آوردهاﻧﺪ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺪر ﺑﻪ از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻠﯿﮑﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﻟﺒﯿﺪ را
رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻗﺾ اﻟﻠﺒﺎﻧﺔ ﻻ أﺑﺎﻟﻚ واذﻫﺐ /واﳊﻖ ﺑﺄﴎﺗﻚ اﻟﻜﺮام اﻟﻐﻴﺐ/
ﻴﺖ ﹺﰲ ﹶﺧ ﹶﻠ ﹴ
ﻒﻛ ﹺ
ﹶﺠ ﹾﻠ ﹺﺪ اﻷﹶ ﹾﺟ ﹶﺮ ﹺ
ﺐ ا ﱠﻟ ﹺﺬﻳ ﹶﻦ ﹸﻳ ﹶﻌ ﹸ
ب«
ﺎش ﹺﰲ ﹶأ ﹾﻛﻨﹶﺎﻓﹺ ﹺﻬ ﹾﻢ /ﹶو ﹶﺑ ﹺﻘ ﹸ
ﹶذ ﹶﻫ ﹶ

ﺑﺸﮑﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﮫﻮده را و ﺑﺎک ﻣﺪار و راھﺖ را ﺑﺮو ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻏﺎﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ.
آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﺪ رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ در ﭘﯽ آﻧﺎن ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪم.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد اﮔﺮ او زﻣﺎن ﻣﺎ را در ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ؟ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ  ۱۰۰۰ﺑﯿﺖ
از او را ﺣﻔﻆ دارم و اﯾﻦ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از او رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ) .اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﯾﺪ(
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺷﻌﺮ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد .ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد
را ﺷﻌﺮ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪاﻧﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ) .اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﯾﺪ(
و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﻌﺮ را ﺑﺎ آواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ او ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .اﺑﻦ ﻋﺘﯿﻖ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ و ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺮدی ﺧﻮش آواز و ﻓﺮزﻧﺪ ام وﻟﺪ ﺑﻮد.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﺮادرم ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ
آواز ﺷﻤﺎ از ﮐﺠﺎ رﯾﺸﻪ دارد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﻣﺎدرش ادب آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺎدرت
ادب آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻮﯾﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ دل ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻮن ﺳﻔﺮه ﻋﺎﺋﺸﻪ آﻣﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽروم ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺸﯿﻦ ﻋﺬر اﺳﺖ ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :در ﻣﻮﻗﻊ
ﺣﻀﻮر ﻏﺬا و زﻣﺎن ﺗﻨﮓ وﺿﻮ ﺑﻮدن ،ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺴﺖ«.
از زﯾﺒﺎﯾﯽ ادب او
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ از ﻋﺎﺋﺸﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:

ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻧﺦ ﻣﯽرﺷﺘﻢ و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را وﺻﻠﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد .ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ
ﻣﺒﺎرک ﻋﺮق ﻣﯽﮐﺮد و از ﻋﺮق او ﻧﻮر ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻦ ﻣﺒﮫﻮت ﺷﺪه ﺑﻮدم ﺣﻀﺮت

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
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ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﺮا ﻣﺒﮫﻮت ﻣﺎﻧﺪهای؟! ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻋﺮق ﮐﺮده و از ﻋﺮق ﺷﻤﺎ ﻧﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ اﺑﻮﮐﺒﯿﺮ ھﺬﻟﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽدﯾﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ او اوﻟﯽﺗﺮ ھﺴﺘﯿﺪ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او از ﻏﺒﺎر ھﺮ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و ﻓﺴﺎد ﺷﯿﺮ ﻣﺒﺮا اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﻨﮕﺮی
ﻋﺎرض زﯾﺒﺎﯾﺶ ﺑﺮاق و ﺷﻮر اﻧﮕﯿﺰ و ﺗﺤﺮک آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮدی ﺳﭙﯿﺪ و
ﻻﻏﺮ اﻧﺪام ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ازارش ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﻧﺮم و ﻣﻼﯾﻢ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد در ﺟﺒﯿﻨﺶ ﻋﺮق ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ .ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺮاق ﺑﻮد ،ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
و اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﻮد ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﺮ ﻗﺒﺮش اﯾﺴﺘﺎد و ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﮫﺮهات را درﺧﺸﺎن ﺳﺎزد و ﮐﻮﺷﺸﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﺗﻮ ﺑﺎروی ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻦ از دﻧﯿﺎ آن را ﺧﻮار
ﮐﺮدی و ﺑﺎ روی آوردن ﺑﻪ آﺧﺮت آن را ﻋﺰﯾﺰ ﻧﻤﻮدی .اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﺒﻮدن ﺗﻮ اﺳﺖ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ رﻧﺞ ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﻘﺪان ﺗﻮ اﺳﺖ
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا اﮐﻨﻮن در ﺳﻮگ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻮ ﮔﺮدد ﻣﻦ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را
درﺑﺎره ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﻧﯿﺎﯾﺶ و درﺧﻮاﺳﺖ
رﺣﻤﺖ ﺑﺮاﯾﺖ دﻟﺨﻮش ﻣﯽدارم) .ﻓﺎﻧﺎﷲ واﻧﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن( و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﻼم ﺑﺎدا ھﻤﺮاه ﺑﺎ

رﺣﻤﺖ ﺧﺪا.
ﺑﺎ ﺗﻮ وداع ﻣﯽﮐﻨﻢ وداﻋﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهات ﺑﻪ ﻣﻮرد
اﺟﺮا ،در آﻣﺪه راﺿﯽ ھﺴﺘﻢ و ﺑﺮ آن ﻋﯿﺐ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم.
در روز ﺣﮑﻤﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺒﺮه اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ اﯾﺴﺘﺎد و ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺪرم ﺧﺪاﯾﺖ رﺣﻤﺖ
ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ آﻧﺎن دﻧﯿﺎ را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻮ دﯾﻦ را ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺘﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺨﺸﯽ از دﯾﻦ اﺳﺖ و
دﻧﯿﺎ را ﺑﺎ آن ھﻤﺖ واﻻ ﺑﻪ ﻟﺮزه در آوردی و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه دﻧﯿﺎ ﻃﻠﺐ اھﻤﯿﺖ
ﻧﺪادﻧﺪ آن را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﯽ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺤﮑﻢ ﭼﺴﭙﯿﺪﻧﺪ ﺑﯽارزش داﻧﺴﺘﯽ،
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن آن را وﻃﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﯽارزش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آوردی و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺰرگ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮدی آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در دﯾﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﻔﻠﺖ ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮاﻋﺎت
ﻓﺮﻣﻮدی ،آﻧﺎن اﻣﻦ و اﻣﺎن را دور و دراز ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و از ﺗﻮﭼﻪ ﺑﻪ ھﺸﺪارھﺎ ﺑﯽﺑﺎک ﮐﻨﺎره
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ دﯾﻦ ﺧﻮد را از ﺷﮑﺴﺘﻦ و درھﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدی و ﻓﺮداﯾﺖ را ﺧﺮاب ﻧﮑﺮدی
در ﻣﻘﺎم ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﺟﺎم ﭘﯿﺮوزی را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردی و ﭘﺸﺘﺖ از ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺮ
دوش دارﻧﺪ ﺳﺒﮏ ﺑﺎر اﺳﺖ) .اﻟﻌﺎﺋﺸﻪ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ(
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أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

وﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ج وﻓﺎت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﭘﺪرم از ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی
ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ارﺗﺪاد ﻋﺮب و ...وارد ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮ ﮐﻮهھﺎی اﺳﺘﻮار وارد ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺮدم در ﮐﺎری اﺧﺘﻼف ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﭘﺪرم ﺑﺎ روح ﺑﯽﻧﯿﺎز
و وارﺳﺘﻪاش اﺧﺘﻼف آﻧﺎن در اﺳﻼم را ﺣﻞ ﻓﺮﻣﻮد ...ھﺮ ﮐﺲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب را دﯾﺪه
اﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ او در اﺳﻼم اﻧﺴﺎﻧﯽ وارﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ او در آن ﻟﺤﻈﻪ در ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺑﻪ ھﻢ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺷﮑﺎفھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻣﺖ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﻤﻪ ﻧﻮع
ﻓﺸﺎر آﻣﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﻧﻮﭘﺎی اﺳﻼم وارد ﮔﺮدد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺪرم ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ
اﯾﻦ ﺷﮑﺎفھﺎ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮد) .اﻟﻌﺎﺋﺸﻪ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ(
ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺣﺮفھﺎﯾﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ،
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از آﻧﺎن را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺪﻧﺪ ﭘﺮده را اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺧﻮد از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده
ﻧﺰدﯾﮑﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎد و ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪا را ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش درود ﻓﺮﺳﺘﺎد.
و ﺿﻤﻦ ﺳﺮزﻧﺶ آن ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺪرم ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﭘﺪرم ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ دﺳﺖھﺎ ﭘﺪرم
را در ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺪاﺷﺖ و از او ﭼﯿﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮد ،او ﻣﻈﮫﺮ ﭘﺎﯾﺪاری و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺑﻮد ،ھﯿﮫﺎت ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﭘﺮاﮐﻨﯽ از ﻣﻘﺎم واﻻی او ﺑﮑﺎھﺪ .آری
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺒﺎرزه و ﭘﯿﺮوزی ﺳﺮ داد و او ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺴﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺟﮫﺎد و ﻣﺒﺎرزه ﻗﺮار داﺷﺖ او ﮔﻮی ﺟﻮاﻧﻤﺮدی را از
ھﻤﮕﺎن رﺑﻮد و ﮐﺎر را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد او ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺮﯾﺶ ﻣﯽزﯾﺴﺖ و ﺳﭙﺲ در
ﻃﺮﯾﻖ دﯾﻦ ﮐﮫﻨﺴﺎل ﮔﺮدﯾﺪ .او در راه ﺧﺪا رﻧﺞھﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد و ﻧﺎھﻤﻮاریھﺎ را ھﻤﻮار
ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻠﺘﺶ را از ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺗﺸﺘﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ و اﺗﺤﺎد ﺳﻮق داد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
دلھﺎﯾﺸﺎن را ﯾﮑﺠﺎ ﻧﻤﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻮد ﻓﺎﺋﺪه او از اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺠﺪی را ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ارزشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﮫﻮده ﮐﺎران از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ اﺣﯿﺎء ﻣﯽﮐﺮد .او ﻣﺮدی دل ﻧﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﮏھﺎﯾﺶ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺨﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﺎﻣﺮدیھﺎ و ﺳﺘﻢ ﺑﯿﺪاری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻣﯽرﻓﺖ .ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪاش ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﭘﺲ
در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ او زﻧﺎن ﻣﮑﻪ و ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
)درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﺪا آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و آﻧﺎن را در ﻃﻐﯿﺎنﺷﺎن ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﮔﺬارد( اﯾﻦ ﮐﺎر او ﺑﺮ رﺟﺎل ﻗﺮﯾﺶ ﮔﺮان آﻣﺪ و ﺳﻨﮕﺪﻻن در ﭘﯽ آزار او ﺑﺮ آﻣﺪه و
ﺗﯿﺮھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی او ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻨﺪ و او را آﻣﺎج ﺗﯿﺮھﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ ﭘﺲ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﮐﺎرش رﺧﻨﻪ و ﺷﮑﺎف اﯾﺠﺎد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ او را ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزﻧﺪ و او

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﻓﻀﺎﯾﻞ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
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ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮑﺎرش اﺳﺘﻤﺮار داد و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎرش ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪھﺎی دﯾﻦ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ﺷﺪ و ﺑﺮﮐﺖ آن ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﻋﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ھﻤﮕﺎن ﻓﻮج ﻓﻮج ﺑﻪ اﺳﻼم
روی آوردﻧﺪ و از ھﺮ ﻗﻮم و ھﺮ دﺳﺘﻪای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺴﻮی دﯾﻦ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ
آﻧﮕﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻣﻘﺎم در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﻮد را اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮﻣﻮد.
ﭼﻮن روح ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل ﺧﺪا ﻗﺒﺾ ﮔﺮدﯾﺪ ﺷﯿﻄﺎن آﺷﯿﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﻮد و
ﻃﻨﺎبھﺎی ﺧﯿﻤﻪھﺎﯾﺶ را ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ﮐﺮد و ﻣﺮداﻧﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻤﻊ و آزھﺎی
آﻧﺎن ﺑﺮآورده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻟﺬا دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﺷﻮرش زدﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ را از ﻧﻮ آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﯾﻖ درﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮد؟!!.
ﭘﺲ او ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﺮھﻨﻪ و ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد ﺧﻮدش را آﻣﺎده و ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﻼم را
دوﺑﺎره ﺑﺮوال اول آن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﭘﻮزه دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﺎﻟﯿﺪ .ﮐﻨﺪی ﮐﺎر او را
ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﺴﺎﺧﺖ و ھﺠﻮم ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺮ او ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﯿﻔﺰود .او ﺑﺎﮐﺎرداﻧﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﮋی ﮔﺮاﯾﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ راﺳﺖ ﻧﻤﻮد و ﻧﻔﺎق را رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﻠﺴﺘﺎن
دﯾﻦ را از ﻋﻠﻒھﺎی ھﺮزه ﭘﺎک ﻧﻤﻮد و آن را آﺑﯿﺎری ﮐﺮد.
ﭼﻮن ﺣﻖ ﺑﻪ ﺣﻘﺪار رﺳﯿﺪ و اﻣﻮر ﻣﮫﻢ در ﻣﺪار اﺻﻠﯽ ﺧﻮد واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺧﻮن در ﻣﺴﯿﺮ
اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎده ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ آﻣﺪ او ﺑﺮای ﺣﺮاﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺪاری از ارزشھﺎی واﻻی
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺴﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻤﺖ و ﺳﯿﺮت و ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮادر او و از ﻟﺤﺎظ
ﭘﺎﯾﺪاری و ﺻﻼﺑﺖ در ﺣﻖ ھﻤﺎﻧﻨﺪش ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﻮد.
او ھﻢ ﺑﺮای ﺧﺪا ﭘﺮﭼﻢ دﻋﻮت را ﺑﺪوش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻖ آن ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﺮد او در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ﻣﺮدی ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻔﺮ را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﺷﺮک را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد و
زﻣﯿﻦ را ﻃﻮری ﺷﺨﻢ زﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﮔﻞھﺎ و ﻣﯿﻮهھﺎ و ﻧﻌﻤﺖھﺎ در آن ﺑﺮوﯾﺪ ،و ﺗﻤﺎم ﻣﻈﺎھﺮ
ﭘﻠﯿﺪی را از زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮐﻨﺪ و او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزشھﺎ ﻣﺎدی ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺛﺮوت را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺮ اﺳﺎس درﺳﺘﯽ ﺑﻨﺎ
ﻧﮫﺪ.
ای ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ در ﮐﺪام ﮐﺎر اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺷﮏ دارﯾﺪ! و ﺑﻪ ﮐﺪام ﻋﻤﻠﺸﺎن
ﻋﯿﺐ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟؟ آﯾﺎ ﺑﻪ روز اﻗﺎﻣﻪ ﻋﺪل ،ﯾﺎ در روزی ﮐﻪ درﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﯾﺪ و آن دو ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮐﺎرﺗﺎن را ﻧﻈﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ؟؟ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﯽﺧﻮاھﻢ.
)ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮة(

١٧٨

أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼم

از ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺎﺋﺸﻪل
ﺑﺮای زن ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ دو ﺧﺎﻧﻮاده از اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮود آﯾﺪ
ﻣﮕﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش وارد ﻧﻤﯽﮔﺮدد؟ )ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮة(
در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی اﻧﺼﺎر در ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺮآﻣﺪ روزﮔﺎرﻧﺪ.
ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ﻣﺮوارﯾﺪھﺎی ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ
از ھﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی رواﻧﯽ ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ) .ﻋﯿﻮن اﻻﺧﺒﺎر(
ﻧﮑﺎح ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮدﮔﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﮕﺮد ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد را در ﺑﺮدﮔﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ) .اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﯾﺪ(
ﺷﺐ زﻧﺪهداری روا ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﻪ ﮔﺮوه :ﺑﺮای ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﺮوﺳﯽ و ﯾﺎ
ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ) .ﻋﯿﻮن اﻻﺧﺒﺎر(
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮔﺮوھﯽ ﯾﺎران ﻣﺤﻤﺪ ج را ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﺎن
ﻋﻤﻞ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ،دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ اﺟﺮﺷﺎن را ﻗﻄﻊ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﺪ) .ﻋﺎﺋﺸﻪ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ(
و ھﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﻓﺮﻣﺎن داده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ
ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻨﺪ) .ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ:
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وف َّرح ٌ
ِيم ﴾١٠
ي� ٰ ِن َو� � َعل ِ� قلو� ِنا غِ� ل ِ�ِين ءامنوا ر�نا إِنك رء
ِ ِ
]اﻟﺤﺸﺮ.[١١ :

»آﻧﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن آﻣﺪﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮز و ﺑﺮادران ﻣﺎ را ﮐﻪ در
اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﻏﻔﺮان ﻗﺮار ده و در دلھﺎی ﻣﺎ ﮐﯿﻨﻪ آﻧﺎن را ﮐﻪ اﯾﻤﺎن

آوردهاﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﺪه ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺗﻮ ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ«.

