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ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺑﻪ روان ﭘﺎک ﺳﺮور ،ﻣﺤﺒﻮب ،ﺷﻔﺎﻋﺖﺧﻮاه ،رھﺒﺮ ،راھﻨﻤﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺎ و ﻣﺤﺒﻮب ﭘﺮوردﮔﺎر و رﺳﻮل ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه او ﻣﺤﻤﺪ ج.
و ﺑﻪ روانھﺎی ھﻤﺴﺮان ﭘﺎک و ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎک
و ﺑﯽآﻻﯾﺶ و روﺳﻔﯿﺪﺷﺎن ﺳﺎﺧﺖ ،و از آﻧﺎن ﺧﺸﻨﻮد و راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،و در
ﻋﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﮫﺸﺖ ﺧﺎوﯾﺪان را اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﺷﺎن ﻗﺮار داد و آﻧﺎن را از ﻧﻌﻤﺎت
آن ﺳﺮﻓﺮاز و ﺑﮫﺮﻣﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﻪ روان او ج آن روح ﭘﺎک ،ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺟﺎودان در ﺟﻨﺖ ﻓﺮدوس و ﺑﻪ
روانھﺎی ھﻤﺴﺮان آن ﺑﺰرﮔﻮار ،ﻣﺎدران ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ را ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﯽدارم ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺪای ﻣﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و او ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻮاف

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﭼﺎپ ﺳﻮم
ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﺳﺰاوار ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﯿﮏ ﺑﺮای
ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران اﺳﺖ ،و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﺬاب ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮان .و درود و
ﺳﻼم اﻟﮫﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪا ،آن ﮐﻪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺑﺮای
ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ؛ و ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎن و زﻧﺎن و اﺻﺤﺎب ﭘﺎک و ﻣﻄﮫﺮ او ،و ﺑﺮ
ھﺮآن ﮐﻪ ﺑﻪ راه او دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮوش او ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﻃﺮﯾﻖ او را ﺗﺎ روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺠﻮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »ھﻤﺴﺮان ﭘﺎک ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ« در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﺮدد
ﮐﻪ در ﭼﺎپ ﺳﻮم و ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪش ﻣﺘﺠﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﺎن
ﭼﺎپھﺎی اول دوم ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش و ﻗﺒﻮل
واﻗﻊ ﺷﻮد.
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار اﻟﻄﺎف اﻟﮫﯽ ﺑﻮدم و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﻠﻢ
ﺑﺴﻮی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎﭘﺶ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﮫﺖ اھﻤﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع آن ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ در ﺣﺠﻤﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی
ﻋﻤﯿﻖ و اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻘﯽ را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪتھﺎ اﺳﺖ
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در ﺻﺪد آﻧﻨﺪ ﺗﺎ از آن راھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﺳﻼم و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻋﺪم آ ﮔﺎھﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ھﯿﭻ دﺷﻤﻦ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه در
ﻣﻮرد ﺗﻌﺪد ھﻤﺴﺮان ﭘﺎک ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج زﺑﺎن ﺑﻪ ﻃﻌﻦ ﮔﺸﺎﯾﺪ .آن ﺗﻌﺪدی
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ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .آن ﺗﻌﺪدی ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ اﻓﺘﺨﺎر ،ﺣﮑﻤﺖ ،ﺑﻠﻨﺪی رﺣﻤﺖ
ّ
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺎن ج ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
و رﻓﻌﺖ واﻻی
ﭘﺲ در اﺑﺘﺪا در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻋﻠﺖ زﯾﺎد زنﮔﺮﻓﺘﻦ او را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ
ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و آن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪد ازدواج در ﺧﻮد دارد ،ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺧﻮاھﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻧﺪانﺷﮑﻨﯽ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و اھﻞ ﺑﺎﻃﻞ و
دﺷﻤﻨﺎن ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز اﺳﻼم و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﻘﺎم و
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﻮدن ارزش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎری از اﻓﺘﺨﺎرات
ﺑﺰرگ و ارزﺷﯽ از ارزشھﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ رﺳﻮل اﻣﯿﻦ ﻣﮫﺮﺑﺎن و
ﺑﺨﺸﻨﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺪھﯿﺪ.
ﺣﻘﺎ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺟﮫﻞ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اھﺪاف ﭘﻠﯿﺪی ھﻤﺮاه
ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﺸﻢھﺎ را ﮐﻮر و ﮔﻮشھﺎ را ﮐﺮ ﮐﻨﺪ .و دارﻧﺪه اش را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و
ﮐﻮردﻟﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﺴﻮی ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .و در ﻧﻔﻮس ﭘﻠﯿﺪ
زھﺮﮐﺸﻨﺪهای ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮ
ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻟﮫﯽ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ آﻓﺮﯾﺪه او از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻓﺮﯾﺪهھﺎ و ﺳﯿﺪ
اﻧﺒﯿﺎی اﻟﮫﯽ – ﮐﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ درود و ﺳﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او وﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺮادراﻧﺶ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎد – اﻓﺘﺮاء و دروغ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ از اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن اراﺟﯿﻒﮔﻮ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﺎک و
ﺷﺮﯾﻒ آن ﺣﻀﺮت ﻃﻌﻨﻪ زده و ﺑﻪ ﻏﻠﻂ و دروغ ﺑﯿﺠﺎ و ﺗﮫﻤﺖ و ﮔﻤﺮاھﯽ
ﮔﻤﺎن ﺑﺪ ﺑﺮدﻧﺪ؛ ﺑﭙﺮﺳﻢ :آﯾﺎ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ازدواﺟﺶ ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج
ﮐﺮد ،ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ھﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺮﮐﺮدن اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﺷﮫﻮاﻧﯽ ﺑﻮد؟
از اﯾﻦ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻢ :ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﮕﯿﺰۀ ﺷﮫﻮتراﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ؟ ﭼﻪ
وﻗﺖ ﻧﻘﻄﻪ اوج و درﺟﮥ ﻧﮫﺎﯾﯽ آﺗﺶ ﺷﮫﻮت ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود؟ آﯾﺎ در دوران
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ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ و ﺑﺪون ﺷﮏ در دوران ﭘﯿﺮی و ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ
ﻧﯿﺴﺖ!
در اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺖ آن ﺣﻀﺮت ج در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ّ
ھﯿﭻ زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ ،ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﮏ و اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺣﺘﯽ
در ﻋﺪم ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ و دﺳﺖدادن و رو ﺑﻮﺳﯽﮐﺮدن ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ
و اﻣﺎﻧﺘﺪاری و راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪی و وارﺳﺘﮕﯽ زﺑﺎﻧﺰد ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺑﻮد.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :إ� ﻻ أﺻﺎﻓﺢ اﻟنﺴﺎء« ﻣﻦ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ) .ﻣﻨﻈﻮر زﻧﺎن ﻧﺎﻣﺤﺮم ھﺴﺘﻨﺪ(.
آن ﺣﻀﺮت ج در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﺒﺮیل وﺻﻠﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد در
ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ و اﺑﺘﺪای ﺷﮕﻔﺘﻪﺷﺪن ﮔﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮد .و ﺧﺪﯾﺠﻪ در آن روز ﺑﯿﻮهزﻧﯽ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺷﮕﻮﻓﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن
ﺟﻮاﻧﯽ در ﺑﺎغ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫﻞﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻌﯿﺪ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج او را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و در ﮐﻨﺎر او ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .و
در ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان دو ھﻤﺴﺮ ﺑﺎﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﭘﺎ ﻧﮫﺎدﻧﺪ .و آن
ﺣﻀﺮت ج ﺷﮕﻮﻓﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﻮاﻧﯽ و ﭼﮑﯿﺪه دﻓﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در ﭘﺎی
ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد و دوران ﺑﮫﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻨﮫﺎ و ﺗﻨﮫﺎ در ﮐﻨﺎر
ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻪ ﺧﺰان رﺳﺎﻧﺪ .و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮد ﺑﺎ
ﮐﺴﯽ وﺻﻠﺖ ﻧﮑﺮد ،و ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﺒﺮیل در آن روزھﺎ ﺑﺎزوی راﺳﺖ و
ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻣﺤﮑﻤﯽ در راه دﻋﻮت و ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﮫﺎد ﺑﺮای آن ﺣﻀﺮت ج ﺑﻮد.
ھﯿﭽﮕﺎه آن ﺣﻀﺮت ج ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ازدواج ﻧﻔﺮﻣﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﺴﺄﻟﮥ ازدواج ﺿﺮورﺗﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت دﻋﻮت دﯾﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .و اﯾﻦ اﻣﺮ آﻧﮕﺎه
ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ھﺠﺮت ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ
ﺳﻦ ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪ و در ﻧﺰد ﻓﻘﮫﺎ ﭘﯿﺮی از ﭘﻨﺠﺎه
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ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ازدواج ﻧﻔﺮﻣﻮد
ً
ﻣﮕﺮ در آﻏﺎز ﺳﻦ ﭘﯿﺮی و ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﺳﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺮﮐﯽ
ﺑﺮای اﻧﮕﯿﺰش ﻗﻮای ﺷﮫﻮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم واﻧﻤﻮد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺮﺷﺎر از ﺣﮑﻤﺖ و رﺣﻤﺖ و ارزشھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ؟ ﺑﯿﺸﮏ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان اﻣﯿﻦ ج ﺑﻌﺪ از ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﺒﺮی ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ازدواج ﺑﺎ ھﯿﭻ زﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺮص ﺑﺮ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ در
وﺟﻮدش ﺑﻮد ،و ھﻤﯿﻦ ﻋﻼﻗﮥ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺶ او ﺑﻪ ﺳﻮی
اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻗﺪرﺗﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ً
ﮐﻮﻟﻪﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ دﻋﻮت ﺑﺮ دوﺷﺶ ﺳﺒﮏﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﻘﺪان
ﻋﻤﻮ و ھﻤﺴﺮ ﺑﺰرﮔﻮارش! آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ دو رﮐﻦ از ارﮐﺎن ﺑﺰرگ
ﭘﯿﺮوزی و ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ از ﯾﮏ ﻃﺮف ،اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﻔﻘﺖ و ﻣﮫﺮ و دﻟﺴﻮزی آن ﺣﻀﺮت
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن وﺻﻠﺖ ﻧﻤﻮد ،از ﭘﯿﺮزﻧﺎن ﺑﯿﻮه و ﺷﻮھﺮ از دﺳﺖ
داده و ﺑﯽﯾﺎر و ﯾﺎور .اﮔﺮ ھﻤﻪ و ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﻧﯿﺮوی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و
ﺷﮫﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﺒﺎرک ﻣﺼﻄﻔﯽ ج ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺒﻮت در اﺑﺘﺪای
ﺟﻮاﻧﯽ و ﮐﻤﺎل ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن و راه و رﺳﻤﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی او ﮔﺸﺘﻪ و ﺟﻠﻮ ﺑﺮآورده ﮐﺮده ﺷﮫﻮات او را
ﺑﮕﯿﺮد ،و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدن او از ﻟﺬتھﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺘﺎع دﻧﯿﺎ ﺷﻮﻧﺪ .و
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد رﻏﺒﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮده و از ﺟﮫﺖ
ﺧﺼﻠﺖھﺎی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻋﺎدات ﺳﺘﻮده و ﻣﮑﺎرم اﺧﻼﻗﯽ و آراﺳﺘﮕﯽ ﻇﺎھﺮی
و ﮐﻤﺎل ﻗﺪرت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﭼﮫﺮه و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی زﺑﺎﻧﺰد ﻋﺎم و ﺧﺎص
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ آن ﺣﻀﺮت ج ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮد ،و ﻗﺒﻞ از
ﻧﺒﻮت ﺑﺎ ھﯿﭻ زن دﻟﺨﻮاھﯽ وﺻﻠﺖ ﻧﮑﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد
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ً
ﺑﻮد و ﻋﺎدﺗﺎ ﻋﺮب آن روز ﺑﻪ زﯾﺎد زنﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻌﻀﯽ
از آﻧﺎن در ﯾﮏ زﻣﺎن ده ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ زن داﺷﺖ.
آن ﺣﻀﺮت ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﺎ اﺣﺪی ﺑﺠﺰ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪل ازدواج
ﻧﮑﺮد ،و ھﻤﻪ دوران ﺟﻮاﻧﯽ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از دوران ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ و ﮐﮫﻮﻟﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺎ او ﺳﭙﺮی ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ّ
ھﻤﺖ و ﺗﻮان آن ﺣﻀﺮت ج ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﯿﺮوزی
ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش را وﻗﻒ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﻮده و ھﻤﻪ
ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد را در راه دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﺑﺨﺸﯿﺪ؛ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﯾﻦ ھﺪف ﻋﺎﻟﯽ از دﻧﯿﺎ و ﻣﺎﻓﯿﮫﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد دﻋﻮت و
اﻧﺘﺸﺎر آن در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ھﺮ راھﯽ را ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد ،ﭘﯿﻤﻮد.
و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ او ﯾﻌﻨﯽ وﺻﻠﺖ او ﺑﺎ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ھﺠﺮت ﻣﺒﺎرﮐﺶ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﺖھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﻼم ﮔﺮدﯾﺪ .و
ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻦ رﺳﻮل اﻣﯿﻦ و درﺟﮥ دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ او ﺑﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ را ﺑﺮای ﻣﻨﺼﻔﯿﻦ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ج ﺑﺎ ھﯿﭻ زن ﺑﺎﮐﺮهای ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺻﺪﯾﻘﻪ
دﺧﺘﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ وﺻﻠﺖ ﻧﮑﺮد ،و ھﻤﻪ آن زﻧﺎن ﻏﯿﺮ از ﺣﻀﺮت
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﺎ آﻧﺎن وﺻﻠﺖ ﻧﻤﻮد ،در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮدم زﻧﺎﻧﯽ
ﺑﯿﻮه ،ﺳﺎﻟﺨﻮرده ،از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده و ﺑﯽﯾﺎر و ﯾﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ
اھﺪاف و ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .او ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ و
ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،اﻣﺎ ھﻤﻪ اﯾﻦ وﺻﻠﺖھﺎ رﺣﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ و اھﺪاف ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﺑﺎرﺷﺪن دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .و اﯾﻦ اﻣﺮ اﻓﻘﮫﺎی ﺗﺎزه و
ﭘﮫﻨﺎوری را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﻤﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺸﻮد ،آن ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
رﺳﻮل ج ھﻤﻪ ھﺴﺘﯽ اش را ﻓﺪای آن ﮐﺮد ،و دار و ﻧﺪارش را ﭘﯽ آن رﯾﺨﺖ
و در راه ﺧﺪا ﺣﻖ ﺟﮫﺎد را ادا ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﻘﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
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و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﮔﻮﺷﻪای از اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺳﺮﯾﻊ و ﻗﺎﻃﻊ
از ﻋﻈﻤﺖ رﺳﻮل ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم ج در زﻣﯿﻨﻪای از زﻣﯿﻨﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی
ﺑﯿﮑﺮان آن را ھﯿﭻ ﺣﺪ و ﻣﺮزی ﻣﺎﻧﻊ آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .و آن ﻧﺎﺣﯿﻪ
ھﻤﺎﻧﺎ :ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ھﻤﺴﺮان ﭘﺎک رﺳﻮل ﺧﺪا ج و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﺪد آﻧﺎن
اﺳﺖ.
و ﻣﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارم ،از ﺧﺪای
ﺳﺒﺤﺎن آرزو دارم آن را ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﻗﺮار داده و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای
رﺿﺎی ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼم ﻧﻮراﻧﯽ و درﺧﺸﺎن ﺑﯿﻨﺎ
ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻧﮓ دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺎ را از ﺷﺮ آﻧﺎن
ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪارد.
ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻪ او ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎر و ﯾﺎور اﺳﺖ ،و ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس
ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن و درود و ﺳﻼم اﻟﮫﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،رﺣﻤﺖ ارزاﻧﯽ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ،ﺳﺮور و راھﻨﻤﺎﯾﺎن و ﭘﯿﺸﻮای دﻋﻮتﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ،و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﯿﻤﺎی ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮدوس آﻣﺎده ﺷﺪه ،اﻣﯿﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را از ﭘﯿﺮوان و ﯾﺎران و اﻧﺼﺎر و ﻧﺼﺮتدھﻨﺪﮔﺎن دﻋﻮت و
ﻧﺸﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ و آﯾﯿﻨﺶ ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس در اﺑﺘﺪاء و اﻧﺘﮫﺎء از آن
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻮاف
ﻗﺎھﺮه – رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ١٣٩٧ھـ  .ق

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ ،او را ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و از او آﻣﻮزش و ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ و از ﺑﺪیھﺎی ﻧﻔﺲ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و
اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،ھﺮﮐﻪ را ﺧﺪا ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ھﯿﭻ
ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ،و ھﺮﮐﻪ را ﺧﺪای در ﺿﻼﻟﺖ اﻓﮑﻨﺪ ،ھﯿﭻ راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .و ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻪ ﺣﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺧﺪای
ﯾﮑﺘﺎ و ﺑﯽھﻤﺘﺎ؛ و ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻨﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎده اوﺳﺖ .آن
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و دﯾﻦ ﺣﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ دﯾﻦھﺎ ﻏﺎﻟﺐ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮرد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﮐﺮاھﯿﺖ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ .و درود و ﺳﻼم
ﺧﺪا ﺑﺮ ﺳﺮور ﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج و ﺑﺮ ﯾﺎران و ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮاﺳﺎس دﻋﻮت او رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ
اﺳﻼم و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ج ﻏﯿﺮت و ﺣﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺗﺎ در ﻣﻮرد زﻧﺎن رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ ،ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ج و ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪد
آنھﺎ و ﻓﻠﺴﻔﻪ آن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ .و ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻪ را رد ﮐﻨﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ در ﺻﺪد دﻓﺎع از ﮐﯿﺎن
اﺳﻼم ﺑﺎﻋﻈﻤﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم اﺳﺖ .دﻓﺎع از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را در ﭘﯿﻮﻧﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ او ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از
آن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻣﯿﻦ ج ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ .و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ از ﺧﺪای
ﻋﺰوﺟﻞ ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درود و ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار او
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ،ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎ را در ﺟﻮار او ﻣﺤﺸﻮر ﻓﺮﻣﻮده و در ﺑﮫﺸﺖ
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ﺟﺎودان ﺑﺮ ﺣﻮض ﮐﻮﺛﺮش وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ و ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ
ّﻣﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﮥ ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ اﺷﺘﯿﺎق داﺷﺘﻪ و ﻗﻠﻮب
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﺑﺴﻮﯾﺶ رﻏﺒﺖ داﺷﺘﻪ و ارواح ﻣﺠﺎھﺪان ﻣﺸﺘﺎق ورودش ھﺴﺘﻨﺪ.
آری ،اﮐﻨﻮن ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻣﺨﺘﺼﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﯽدارم و اﻣﯿﺪوارم ھﻤﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﺑﺎدﻗﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و
ﺧﻼﺻﻪای از آن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﺮﻧﮓ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم را ﺑﺎزدارﻧﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن ارزش و اﻋﺘﺒﺎر دﯾﻦ
ﺟﺎوﯾﺪﺷﺎن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻋﺘﺒﺎر آن دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ واﻗﻌﯽ را
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد ،و ﭼﻮن ﮔﻮی ﺑﻠﻮری و درﺧﺸﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮔﻤﺮاه و ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺶ ﻧﻤﻮدار ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﭼﺮاغ ﻧﻮراﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ راه ﺣﺮﮐﺖ را روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﻦ از ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺎ را ﺑﺴﻮی ﺣﻖ ھﺪاﯾﺖ
ﻓﺮﻣﻮده و در راه ﭘﯿﺮی از ﺣﻖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺪارد ،و اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﻃﻞ را در
ﻟﺒﺎس ﺑﺎﻃﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ دوری و اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺎﻃﻞ را ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﮐﻨﺪ .ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﻨﮫﺎ او ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ھﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﺳﺖ ،و ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻮاف

ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﺪد ﻫﻤﺴﺮان ﭘﺎک ﭘﯿﻐﻤﺒﺮج
ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺟﺰوه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ،
ﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪه و در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﭘﺨﺶ ﮔﺸﺘﻪ
ً
ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯿ ّﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن
روﺷﻨﻔﮑﺮ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺟﺰوه را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص دادم ﺗﺎ در دﺳﺘﺮس
ﻣﺮدم ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺪتھﺎ در ﻣﻌﺮض ﺳﺌﻮال
ﺳﺌﻮالﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اراﺟﯿﻒ ﯾﺎوهﮔﻮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻃﻼع ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺟﺰوه آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻌﺎدﺗﻨﺪ ﺑﻪ راه ﺻﻮاب ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اھﻞ
ﺿﻼﻟﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ .ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺼﺐ
ﺟﺎھﻠﯽ ﭼﺸﻤﺎنﺷﺎن را ﮐﻮر ﮐﺮده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزه و ﺣﺴﺎدت و
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ذات ﻣﻘﺪس رﺳﻮل
اﮐﺮمج ﻃﻌﻨﻪ زده و ﺑﻪ ﺧﻄﺎ و ﺗﮫﻤﺖ و دروغ و ﺑﮫﺘﺎن ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
»ازدواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ آن ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ارﺿﺎی اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﺷﮫﻮاﻧﯽ و
اﺷﺒﺎع ھﻮاھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ« ﺑﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ را درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻣﯿﻦ ج ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰش را در راه دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﯾﻦ ھﺪف ﺑﻠﻨﺪ از دﻧﯿﺎ و ھﻤﮥ ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل آن ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ؛ و ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد و
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ھﺮ راه ﻣﻤﮑﻦ را ﭘﯿﻤﻮد .و در راﺳﺘﺎی ھﻤﯿﻦ
ھﺪف ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ زﻧﺎن ازدواج ﮐﺮد ،و ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖھﺎی اﯾﻦ ازدواج
ﻣﺤﮑﻢﮐﺮدن ﺳﺘﻮنھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﻦ و ﺛﺎﺑﺖﻧﻤﻮدن ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﻼم ﺑﻮد ،و
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ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻣﯿﻦ و دوراﻧﺪﯾﺶ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻄﻒ و
رﺣﻤﺖ او ﺑﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺎاﻧﺼﺎف و ﻋﺎدل آﺷﮑﺎر ﺷﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ اﯾﻦ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ازدواج ﮐﺮد ،ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ او دوران ﺷﮕﻮﻓﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد و ﻋﺼﺎره ﻋﻤﺮ
ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ او ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﺣﺮص و وﻟﻊ او ﺑﺮای دﻋﻮت
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽﺑﻮد ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ زﻧﺎن وﺻﻠﺖ ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﻮد.
و ھﻤﯿﻦ ﺣﺮص ﺑﻪ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ او را وادار ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ داﻣﺎدی ﺑﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎھﯽ ﺑﺮای او ﺷﺪه و ﻧﯿﺮوﯾﺶ
ً
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدد .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ دو رﮐﻦ ﻋﻈﯿﻢ از ارﮐﺎن ﭘﯿﺮوزی
و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﻓﻘﺪان ﻋﻤﻮ و
ھﻤﺴﺮش ،اﯾﻦ از ﯾﮏ ﺟﮫﺖ؛ اﻣﺎ از ﺟﮫﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﮫﺮ و ﺷﻔﻘﺖ و دﻟﺴﻮزی و
رﺣﻤﺖ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﺷﻮھﺮ از دﺳﺖ داده و ﺑﯽﯾﺎر و ﯾﺎور وﺻﻠﺖ
ﻧﻤﻮد.
اﮔﺮ ﻧﯿﺮوی ھﻮا و ھﻮس و ﻋﺸﻖ و ﺷﮫﻮت ،ﻗﺪرت و ﺗﺴﻠﻄﯽ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ
ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت ﻣﺼﻄﻔﯽ ج ﻣﯽداﺷﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﻧﺒﻮت ھﺮزﻧﯽ را ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ زﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او در آن زﻣﺎن در اﺑﺘﺪای ﺟﻮاﻧﯽ
و ﮐﻤﺎل ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻮد و ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﻦ او و ﺑﯿﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺶ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد ،و ﯾﺎ ھﯿﭻ راه و رﺳﻤﯽ او را از ﺑﺮآورده
ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزھﺎی ﺷﮫﻮاﻧﯽ ﺑﺎزدارد و ﯾﺎ از اﺳﺘﻔﺎدهﮐﺮدن او از ﻟﺬاﯾﺬ ﻣﺘﺎع دﻧﯿﺎ
ً
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ج از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﻮرد رﻏﺒﺖ ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﺮدم ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ھﺮزﻧﯽ را ﺗﻘﺪﯾﻢ او ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺷﮫﺮﺗﺶ در اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و رﻓﺘﺎر ﺣﻤﯿﺪه و ﺧﺼﻠﺖھﺎی ﻧﯿﮑﻮ و ﺟﻤﺎل و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و اوج ﻗﺪرت و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ،اﻣﺎ آن ﺣﻀﺮت ج ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﻧﮑﺮد و ﻗﺒﻞ از ﻧﺒﻮت ﺑﺎ ھﯿﭻ زﻧﯽ از زﻧﺎن دﻟﺨﻮاﺳﺘﻪ وﺻﻠﺖ ﻧﻨﻤﻮد .در
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ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺮب آن روز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت
زﻧﺎن زﯾﺎدی را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن در ﯾﮏ زﻣﺎن
ﺑﯿﻦ ده ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ زن داﺷﺖ.
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺠﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﺎ اﺣﺪی
ازدواج ﻧﮑﺮد و ﺗﻤﺎم دوران ﺟﻮاﻧﯽ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از دوران ﮐﮫﻮﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ او
ﺳﭙﺮی ﮐﺮد ،و ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ھﺠﺮت آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ و ﻓﺎت
ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش را ﺑﺎ او ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻢ ﮐﻢ
ﺷﺮوع ﺑﻪ وﺻﻠﺖ ﺑﺎ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮد ،و اﯾﻦ زﯾﺎد زنﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭼﯿﺰ
ﺟﺪﯾﺪی در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﮐﻮردل ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻪ »آن ارزش
و ﻣﻘﺎم ّ
ﻧﺒﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ادﻋﺎی آن را داﺷﺖ ،ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ زﯾﺎد
زنﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﻣﯽﺷﺪ«.
آری ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ زﻣﺎﻧﯽ درﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮدی از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮدی از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻧﺒﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان دﯾﮕﺮ
ازدواجھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ھﯿﭻ اﯾﺮاد و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺒﻮده،
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ اﻟﮫﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،دو ﻧﻔﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﻀﺮت داود و ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری وﺻﻠﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن
ھﯿﭻ ﻋﺎﻗﻠﯽ از ﻋﺎﻗﻼن ﺟﮫﺎن ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و ﻧﺒﻮت و ﺷﺮﯾﻌﺖ و آﻧﭽﻪ از ﮐﺘﺎب
آﺳﻤﺎﻧﯽ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﺒﻮﺗﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﻣﺮدم را ﺑﺴﻮی آن دﻋﻮت
ّ
ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﯿﻦ او و زﯾﺎد زنﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺣﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ او را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﺴﻮی ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ دارد ،و
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ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻋﻮتﮐﻨﻨﺪه دارد ﺗﺎ اﯾﻦ دﻋﻮت در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
ﭘﺨﺶ ﺷﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ ھﺮ دﻋﻮت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ و ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﻮده و در ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ.
ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه دﻋﻮﺗﮕﺮان ﮐﺜﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و زﯾﺎد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﺴﻮی
آن دﻋﻮت زﯾﺎد ﺷﺪه و ﮐﺎر آن دﻋﻮت ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنھﺎ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻃﺮﻓﺪاران و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن آن دﻋﻮت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آن دﻋﻮتھﺎی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻘﺎ و
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اش را درﺑﺮ دارد ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﻋﻮت ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل
اﮐﺮمج از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرش آن را آورد.
و از ﻧﯿﺎزھﺎ اوﻟﯿﻦ دﻋﻮﺗﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﺺ و ﭘﺎک ﮐﺮده و در
راه دﻋﻮﺗﺶ ﻓﻨﺎ ﺷﻮد و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻟﻔﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد را ﺑﻪ آنھﺎ
ﭘﯿﻮﻧﺪ دھﺪ ،و آن راهھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ او را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ
ﺑﭙﻮﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای دﻋﻮﺗﺶ راھﯽ ﺑﻄﺮف ﻗﻠﻮب ﻣﺮدم ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﻪ اﺗﺼﺎﻟﯽ و ﭼﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی و
ﻧﺴﺐ اﺳﺖ!
ھﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﺎ او وﺻﻠﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن زن ﺑﯿﻦ
ﺧﻮد و اھﻞ و ﻋﺸﯿﺮه و ﻗﺒﯿﻠﮥ او اﻟﻔﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ زن
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﺪھﺎ ﻣﺮد ﺑﻮد.
و ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ،و
ازدواﺟﺶ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﻮﻧﺪ و اﻟﻔﺖ اﻗﻮام ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ازدواج ﺑﺎ
زﻧﺎن دﯾﮕﺮ آزار ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮی از او دور ﮔﺸﺖ ،و ﺑﺎ ازدواﺟﺶ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از
زﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﺎن را از ھﻼﮐﺖ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺎداش را ﻧﺼﯿﺐﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدران ﻣﺆﻣﻨﺎن در

ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﺪد ﻫﻤﺴﺮان ﭘﺎک ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج
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ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،و اﮔﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج آﻧﺎن را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ در
ﺷﺮک و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﻏﺮق ﺷﺪه و از ﮔﺮوه ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﻣﺜﺎل اﯾﻦ اھﺪاف را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ
زﻧﺎن دﻋﻮﺗﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﻼم ﺑﻮده ،و ھﺮﮐﺪامﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﺮای
آﻣﻮزش ﻣﺮدم و ﻣﺼﺪر ﻓﺘﻮاﯾﯽ در اﻣﻮر دﯾﻦﺷﺎن و ﻣﺒﯿﻦ ﺣﻼل و ﺣﺮام
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻨﺎزل رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺴﺎن ﻣﺪرﺳﻪاﯾﯽ ﺑﺮای
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ و ﺑﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ از
اﻣﻮر دﯾﻦ و دﻧﯿﺎی ﺧﻮد از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ،ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻨﺎزل آن ﺣﻀﺮت ج ﺑﺮای ھﻤﻪ آن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی دﯾﻦ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﺳﺆاﻻت دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎز ﺑﻮد.
و آن روز ﭼﻘﺪر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪارﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ! در آن ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ دﯾﻦ ﺗﺎزه ﺑﻮد و دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ در ھﻤﺎن
روز اول دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﻠﻮب ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه و
ﺷﺎﺧﻪھﺎﯾﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﺛﻤﺮۀ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا در ھﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽدھﺪ.
ﺧﻼﺻﮥ ﮐﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎدران ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻣﺆﻣﻨﺎن ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت
رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺧﺎﻧﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﮕﯽﺷﺎن آﻣﻮزﮔﺎران ،ﻣﺮﺑﯿﺎن،
ﻣﺼﻠﺤﺎن و ﻣﻔﺘﯿﺎن ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ھﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
زﻧﺎﻧﮕﯽ و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ و آداب زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و دﺳﺘﻮرات ﻧﺒﻮی ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺧﻮد
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای در ﺧﻮﺑﯽ و ﻧﯿﮑﯽ و اﺣﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺧﻮشاﺧﻼق در ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ
ھﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﻮد.
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در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ زﻧﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻓﺮﻣﻮد و ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎﻣﻞ
را در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ،
ﺑﻪ آنھﺎ ﯾﺎد داد.
ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در زﻣﯿﻨﮥ ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺘﻌﺪد ،ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ
ھﻮﺷﯿﺎراﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ در آن زﻣﺎن اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﺮد.
و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو زن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ زن ﻣﺆﻣﻦ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮوﺗﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﯾﮏ زن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوی ﺣﺎﻓﻈﮥ ﻗﻮی و ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﺗﯿﺰھﻮﺷﯽ و ﻣﻤﻠﻮ از درک و ﺑﯿﻨﺶ و دراﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﻪ
اﻧﺪارهای ﮐﻪ آن ﻧﻪ زن ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ و
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ زﻧﺎﻧﮕﯽ از ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ج رواﯾﺖ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺐ اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﺎھﺪ زﻧﺪهای ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
و اﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ،ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﯿﺪار و ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻨﻮا دارﻧﺪ،
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺪاﯾﺖدھﻨﺪه ﺑﻪ راه راﺳﺖ اﺳﺖ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺎدران ﻣﺆﻣﻨﺎن
 -۱ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﺒﺮیل ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﮫﻞ ﺳﺎل داﺷﺖ.
 -۲ﺣﻀﺮت ﺳﻮده دﺧﺘﺮ زﻣﻌﻪل در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺑﯿﻮهزن ﺳﮑﺮان ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ و ﺑﻮد.
 -۳ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖل او ﺗﻨﮫﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮهای ﺑﻮد
ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺎ او وﺻﻠﺖ ﻧﻤﻮد.
 -۴ﺣﻀﺮت ﺣﻔﺼﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبل او ﺑﯿﻮهزن ﯾﮑﯽ از
ﺷﮫﺪای ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺣﻀﺮت ﺧﻨﯿﺲ ﺑﻦ ﺧﺪاﻓﻪ ﺑﻮد.
 -۵ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺟﺤﺶل ھﻤﺎن دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج
ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻮد.
 -۶ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺧﺰﯾﻤﻪل در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺑﯿﻮهزن ﯾﮑﯽ از
ﺷﮫﺪای ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺣﻀﺮت ﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻮد.
 -۷ﺣﻀﺮت ام ﺳﻠﻤﻪ ھﻨﺪ دﺧﺘﺮ ّ
اﻣﯿﻪل در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺑﯿﻮهزن ﯾﮑﯽ
از ﺷﮫﺪای أﺣﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻻﺳﺪ ﺑﻮد.
 -۸ﺣﻀﺮت ام ﺣﺒﯿﺒﯿﻪ رﻣﻠﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎنل در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او
ﺑﯿﻮهزن ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ ﺑﻮد.
 -۹ﺣﻀﺮت ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ھﻼﻟﯽل ھﻤﺎن ﺧﺎﻟﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ
و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس.
 -۱۰ﺣﻀﺮت ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرثل در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺑﯿﻮهزن ﺻﻔﻮان
ﻣﺼﻄﻠﻘﯽ ﺑﻮد.
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 -۱۱ﺣﻀﺮت ﺻﻔﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﯿﯽ ﺑﻦ اﺧﻄﺐل در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺑﯿﻮهزن
ﮐﻨﺎﻧﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮد.
ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﺒﺮیل

ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﺑﺎﻧﻮی ﭘﺎﮐﯿﺰه ،ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن و ھﻤﺴﺮ ﺳﺮور و رﺳﻮﻻن
ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ او از ﻋﺎﻗﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻓﺎﺻﻞﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻪ »ﻃﺎھﺮه« ﻣﻠﻘﺐ ﮔﺮدﯾﺪ.
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و او را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورد و او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ اﻣﻮال ﺧﻮد ،در روزی ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻣﺎلﺷﺎن را از رﺳﻮل ﺧﺪا ج درﯾﻎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎری او ﺷﺘﺎﻓﺖ و
ھﻤﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد.
ﻗﺒﻞ از رﺳﺎﻟﺖ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل و ﺑﻌﺪ از رﺳﺎﻟﺖ ده ﺳﺎل ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای زن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ او وﺻﻠﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد در اﺑﺘﺪای ﺟﻮاﻧﯽ و
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﯿﻮهزن ﭼﮫﻞﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد.
ﻣﮫﺮﯾﻪ او ﺑﯿﺴﺖ ﺑﭽﻪ ﺷﺘﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدان داﺷﺘﻪ و
دﻗﺖ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ھﻤﺴﺮ داﺷﺖ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺘﺪاری ،ﺻﺪاﻗﺖ ،وﻓﺎ،
ﭘﺎﮐﯽ ،و ﺗﺮﺑﯿﺖ درﺳﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم ج را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ،از آن ﺣﻀﺮت ج
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد! ﻟﺬا ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت از ﺳﻔﺮ ﺗﺠﺎرت ﺷﺎم ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻏﻼم ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻨﺎم »ﻣﯿﺴﺮه« و ﺑﺎ اﻣﻮال او رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮد .ﺧﺪﯾﺠﻪ
ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺰﯾﺰم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺎ ﺗﻮ و اﻣﺎﻧﺘﺪاری ﺗﻮ و
راﺳﺖﮔﻔﺘﺎری ﺗﻮ ،ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺷﺪم«.
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اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺤﺘﺮم از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺑﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ اش دارای ﻣﻨﺰﻟﺖ و ارزش واﻻﯾﯽ ﺑﻮده و زﻧﯽ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﻓﺮدی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ او ﺑﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮﻣﺶ و ﻧﯿﺰ از ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام ،از او ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او ھﻤﻪ را ﻧﺎاﻣﯿﺪاﻧﻪ رد ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺧﻮد ،آن ﺗﻘﯽ ﻧﻘﯽ و آن زﮐﯽ
اﻣﯿﻦ و آن ﮔﻞ ﺳﺮﺳﺒﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮﯾﺶ ،آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ او ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی
ﻧﺠﺎﺑﺖ و ﭘﮫﻠﻮاﻧﯽ ﻧﻤﻮدار ﺑﻮد ،و ﺧﺼﻠﺖھﺎی ﮐﻤﺎل در او ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻋﻼﯾﻢ
رھﺒﺮی و ﺳﺮوری و وﻓﺎ و ﻧﺠﺎﺑﺖ ﺑﺮ او ﻇﺎھﺮ ﺑﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻋﻤﻮھﺎﯾﺶ و أﺧﺬ ﺗﻮاﻓﻖﺷﺎن ﺑﺮ ازدواج
ﺑﺎ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺘﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داد.
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج در ﺗﻮاﻓﻘﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ازدواج ﻣﺒﺎرک ﻣﻮرد اﻟﮫﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد ،او ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺪﯾﺠﻪ در ﺑﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ اش و ﻣﻨﺰﻟﺖ
ﺧﺪﯾﺠﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﺎ او وﺻﻠﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ او
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺴﺎن ﺷﻮھﺮان ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﺎ او زﯾﺴﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و ھﺪاﯾﺖ و ﺑﺸﺎرتدھﻨﺪه و اﻧﺬاردھﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.
ﺣﺪس رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﺧﺪﯾﺠﻪ درﺳﺖ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﺧﺪﯾﺠﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان و زﻧﺎن دﻋﻮت رﺳﻮل ﺧﺪا را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﯾﺎری او
ﺷﺘﺎﻓﺖ؛ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ در ﻗﺒﺎل ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا اﺛﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﺑﯿﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ اش ﺑﻮد .و ﺑﺴﺎن
ھﻤﺴﺮان وارﺳﺘﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش را ﺑﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﻼم
ﺳﭙﺮی ﮐﺮد ،و ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﭘﯿﻮﺳﺖ در ﻧﺼﺮت و ﯾﺎوری
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻮد.
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آن ﺣﻀﺮتل ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ھﺠﺮت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
داﺷﺖ ،در ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ وﻓﺎت ﮐﺮد.
اﻣﺎ ھﻤﺴﺮ او ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﻋﻤﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﮕﻮﻓﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﮔﺬراﻧﺪ و در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت او ﺑﺎ اﺣﺪی
ازدواج ﻧﮑﺮد و ھﯿﭻ ﮐﺲ را در دوﺳﺘﯽ و ّ
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎ او ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪاد و در
ﻃﻮل ﻋﻤﺮش ھﻤﯿﺸﻪ او را ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد و دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎن او را ﻣﻮرد
ﮐﺮاﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽداد.
ﻓﺮزﻧﺪان ذﮐﻮر و اﻧﺎث رﺳﻮل ﺧﺪا ج ھﻤﻪ از ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺠﺰ
اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺎرﯾﻪ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻘﻮﻗﺲ آن را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ھﺪﯾﻪ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج از ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻗﺎﺳﻢ ،ﻃﯿﺐ ،و ﻃﺎھﺮ) .(١
اﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
زﯾﻨﺐ ،رﻗﯿﻪ ،امﮐﻠﺜﻮم ،و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮا ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦل.
ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ در ﻧﺰد ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﻣﯿﻦ ،ﺳﻼم ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن را از ﻓﻮق ھﻔﺖ
آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
و در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ج آﻣﺪ و ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ:
) -(١ﻃﯿﺐ و ﻃﺎھﺮ ﻟﻘﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج دارای ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن :ﻗﺎﺳﻢ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﻪ از ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺎرﯾﻪ
ﻗﺒﻄﯽ اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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»ﺳﻼم ﺧﺪای ﺧﺪﯾﺠﻪ را ﺑﻪ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﺮﺳﺎن« ﺧﺪﯾﺠﻪ در ﺟﻮاب ﺳﻼم
ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﺳﻼم اﺳﺖ و ھﻤﻪ ﺳﻼمھﺎ از اوﺳﺖ و ﺑﺮ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ھﻢ
ﺳﻼم ﺑﺎد«.
ﺧﺪاوﻧﺪ از زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺸﺎرت ﻣﻨﺰﻟﯽ از ﻣﺮوارﯾﺪ ﮐﻪ
ھﯿﭻ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و رﻧﺠﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺑﮫﺸﺖ ﺟﺎودان ﺑﻪ ﺣﻀﺮت
ﺧﺪﯾﺠﻪل داده اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ  ﻣﺮوی اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت از رﺳﻮل ﺧﺪا ج
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ زﻧﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮان و
ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻨﺖ ﺧﻮﯾﻠﺪ اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﺒﺮی اﺳﺖ ،آن زﻧﯽ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر
ھﺴﺘﯽ ،ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺶ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ او ،ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﭘﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﻧﯿﺰ روزی
ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و روزی ﮐﻪ در ﺑﮫﺸﺖ ﺟﺎودان در ﻗﺼﺮ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ اش
ﻣﺒﻌﻮث ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
او آزاد و ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻪ زﯾﺴﺖ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
رﺳﻮل ﺧﺪا در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺶ او را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ و ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار
داد ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ او را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن او را ﻣﻮرد
ﺗﻔﻘﺪ ﻗﺮار داده ،و ھﺮ آن زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﺪﯾﺠﻪ را ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽداﺷﺖ ،او را
ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ ﻗﺮار داد.
روزی ﮐﻪ ﭘﯿﺮزﻧﯽ در ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﻪ زﯾﺎرت رﺳﻮل ﺧﺪا ج
آﻣﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا او را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ و ﻋﺒﺎی ﻣﺒﺎرﮐﺶ را ﺑﺮای او ﭘﮫﻦ ﮐﺮد و
او را ﺑﺮ روی آن ﻧﺸﺎﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن زن رﻓﺖ ،ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺟﮫﺖ
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داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻠﺖ اﮐﺮام رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ آن زن را ﭘﺮﺳﯿﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺟﻮاب
ً
داده ،ﻋﻠﺖ اﮐﺮام ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻗﺒﻼ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻣﯽآﻣﺪ.
در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ از ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪل رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ج ھﺮﮔﺎه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﮔﻮﺷﺖھﺎ را ﺑﺮای
دوﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ« .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :روزی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
ﯾﺎدآوری ﮐﺮدم .ﭘﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دوﺳﺘﺎن ﺧﺪﯾﺠﻪ
را ھﻤﺎﻧﻨﺪ او دوﺳﺖ دارم«.
ً
درود و ﺳﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ای ﺳﺮور ﺑﺎوﻓﺎﯾﺎن و ﺑﺎﺻﻔﺎﯾﺎن ،واﻗﻌﺎ ﭼﻘﺪر
ﺑﺎﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ وﻓﺎی ﺗﻮ و ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﭼﻘﺪر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻏﺮای ﺗﻮ.
ﺗﻮ ﺑﻪ زن ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﺣﻘﺎرت ﺑﻮد اﺣﺘﺮام ﻧﻤﻮدی ،او را ﺑﺎﻋﻈﻤﺖ و
ارزش ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﺎ درس وﻓﺎداری و ﺧﻠﻮص
رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زن را در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت زن و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ دادی ،و ﻣﻘﺎم و ارزش آن
را در ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪی ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮاﺑﺶ را ﻧﻤﯽدﯾﺪ
ﮐﻪ روزی زن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﻓﯿﻊ از ارزش و اﺣﺘﺮام ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدد.
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪل راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎد ،ﭼﺮا ﮐﻪ آن
ً
ﺣﻀﺮتل واﻗﻌﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ وﻓﺎ و اﺣﺘﺮام ﺑﻮد ،ﺳﺰاوار ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم
ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ در ﺑﮫﺸﺖ ﺟﺎودان ،ﺟﺎوداﻧﻪ ﺷﻮد.
آری ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اوﻟﯽﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ از ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﮥ ﭘﺎﮐﯿﺰه ،آن
ﻣﺎدر ﭘﺎک ،آن ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن ،آن ﻋﺰﯾﺰ ﺳﺮور ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،او ﮐﻪ ﺧﺪا از او راﺿﯽ
اﺳﺖ و او از ﺧﺪا ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ و ﻣﻨﺰل او را ﺑﮫﺸﺖ ﻗﺮار داد.
ﺣﻀﺮت ﺳﻮده دﺧﺘﺮ زﻣﻌﻪل

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺎدران ﻣﺆﻣﻨﺎن

٢٣

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﮥ ﮐﺒﺮی ﺑﻪ ﺟﻮار ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺘﺎﻓﺖ،
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺣﻀﺮت »ﺳﻮده دﺧﺘﺮ زﻣﻌﻪ« ﺑﯿﻮهزن ﺳﮑﺮان ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و
اﻧﺼﺎری ازدواج ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرﮔﻮار از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن ﺑﺎاﯾﻤﺎن و ﻣﮫﺎﺟﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
آرﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ اھﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ ،و در راه دﯾﻦ اﺳﻼم
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت و ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎی زﯾﺎدی ﺷﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ھﻤﺴﺮش ﺑﺨﺎﻃﺮ دﯾﻨﺶ ﺑﺴﻮی ﺣﺒﺸﻪ ھﺠﺮت ﻓﺮﻣﻮد ،ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﻣﺮدﻣﯽ
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮ و ﺧﺸﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از ﺳﻔﺮ ھﺠﺮت ﺣﺒﺸﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺷﻮھﺮش ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ج و ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنھﺎ و ﺣﺮﯾﺺ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺑﻮد
ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﺷﻮھﺮش ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻤﺎن و ﻋﻘﯿﺪۀ ﺧﻮد دوﺑﺎره در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ
ھﺠﺮت ﻓﺮﻣﻮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ،ھﻤﺴﺮ ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺧﻮد را
ﺑﺪون ﯾﺎر و ﯾﺎور و ﺑﺪون ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻣﻌﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﺪ.
ﺣﻀﺮت ﺳﻮده ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ در ﻣﮑﮥ ﻣﮑﺮﻣﻪ رھﺎ ﺷﺪ ،اﮔﺮ او ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ
ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ و
آزار آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺴﺎ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮده را ﺷﻨﯿﺪ و از ﺣﺎل او آ ﮔﺎه ﮔﺮدﯾﺪ،
و از اﯾﻤﺎن ﻋﻤﯿﻖ ﺳﻮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ،از
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻮده ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﮕﺪل و ﺑﯽرﺣﻢ و دﺷﻤﻦ ﺧﺪا و
رﺳﻮل ھﺴﺘﻨﺪ.
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ﻫﻤﺴﺮان ﭘﺎک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﺪد آنﻫﺎ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آن ﺣﻀﺮت ج او را ﺗﺤﺖ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ درآورد ،ﭼﺮا ﮐﻪ آن
ﺣﻀﺮت ج ﻧﻤﻮﻧﮥ واﻻی اراده و دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﻼم ج ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺴﻮی او ﻓﺮﺳﺘﺎد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ او را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎداش ﮐﻪ ھﻤﺎن ازدواج ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺣﻀﺮت ﺳﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻤﺎنآوردن ﺣﻀﺮت ﺳﻮده و ﻣﺼﯿﺒﺖدﯾﺪن او
در راه اﺳﻼم و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت او از آن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﮓ و ﻧﺎﮔﻮار
ﻧﺼﯿﺐ او ﮐﻨﺪ.
ُ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ،اﻟﻔﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺣﻀﺮت ﺳﻮده ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﯽ
ﻋﺒﺪﺷﻤﺲ ﮐﻪ از دﺷﻤﻨﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﺑﻨﯽھﺎﺷﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از ھﻤﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺗﻼشھﺎ و
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎریھﺎ و دردھﺎی ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻮده در راه آرﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ازدواج رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺎ او ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﮫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم ج
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻣﺮدم اﯾﻦ اھﺘﻤﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎن را ﺑﺎ اﻋﺠﺎب و ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ،
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻮده ﮐﯿﻨﻪھﺎی ﺧﻮد را در دﺷﻤﻨﯽ و ﺣﺼﻮﻣﺖ ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮐﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﺳﻮده ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ از ﻣﺮگ
ﺣﺘﻤﯽ و ھﻼﮐﺖ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،اﮔﺮ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ج در اﯾﻦ وﺻﻠﺖ ﺷﺎﺋﺒﻪای از
رﮔﻪھﺎی ﺷﮫﻮتراﻧﯽ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﻦ ﭘﯿﺮزن ﭘﻨﺠﺎه و
ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﮐﺮه ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ،دﺧﺘﺮان ﺑﺎاﯾﻤﺎن ﻗﺮﯾﺶ ازدواج
ﻣﯽﮐﺮد.
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اﻣﺎ آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦھﺎﺳﺖ ،ﺗﻼش او
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ او ﭘﯿﺮوزی دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ و
اﺳﺘﻮارﮐﺮدن دﯾﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن در ﻗﻠﻮب ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮد.
ﻟﺬا ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻮده ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺟﺬاﺑﯿﺖ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺨﺎﻃﺮﻣﺤﺒﺖ و
اﻋﺠﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻈﯿﻢ و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی او و ﺑﻪ ﺳﭙﺎس اﺧﻼق
ﻋﺎﻟﯽ و وﻓﺎداری زﯾﺒﺎ و ھﻤﺖ واﻻﯾﺶ ،ﻓﻮج ﻓﻮج داﺧﻞ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت ﺳﻮدهل در ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
آن ﺣﻀﺮت ج در ﺳﺎل اول ھﺠﺮی ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻮده وﻓﺎت
ﮐﺮده)  (١و در ﺣﺎل ﺧﺸﻨﻮدی و ﺑﮫﺮﻣﻨﺪی از رﺿﺎی اﻟﮫﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا از او
ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎد و او از ﺧﺪا ﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪه و ﺧﺪا ﺑﮫﺸﺖ را ﺟﺎﯾﮕﻪ او ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل ازدواج ﮐﺮد.
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺻﺪﯾﻘﻪل

ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﺎ درﮔﺬﺷﺖ ﻋﻤﻮی ﺧﻮﯾﺶ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ و ھﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﺧﺪﯾﺠﮥ ﮐﺒﺮی دو ﺳﺘﻮن از ﺳﺘﻮنھﺎی دﻓﺎع و ﻣﺒﺎرزه را در راه ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد،
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﻮد ،از دﺳﺖ داد.
و اﮔﺮ ﻧﺼﺮت و ﯾﺎری ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد داﯾﺮۀ ﺣﺮﮐﺘﺶ از
ھﻢ ﺑﮕﺴﻠﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺷﻤﻨﺎن آن ﺣﻀﺮت در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺳﺘﺎرۀ
) -(١آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻮده زﻧﺪه
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺣﯿﺎت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج و در اواﺧﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮس درﮔﺬﺷﺖ،
ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار ج از ھﻤﺴﺮان درﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ھﻤﺎن
ﺧﺪﯾﺠﻪ و زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺧﺰﯾﻤﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﺴﺮان ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ آن ﺑﺰرﮔﻮار
درﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﻣﺤﻤﺪ اﻓﻮل ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ اﻓﻮال ﮐﻨﺪ و ﮐﺎر او ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ«.
آﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺎﺑﻮدی آن ﺣﻀﺮت ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ
ﭼﭗ و راﺳﺘﺶ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺳﺮ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
اﻧﺘﻈﺎر راھﻨﻤﺎﯾﯽ از ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎن ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﻣﺤﻮر
ﺣﺮﮐﺘﺶ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده و دﻋﻮﺗﺶ را اﺳﺘﻮار ﮐﺮده و دﯾﻨﺶ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی و زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﺎ ﻗﺮﯾﺶ راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ او را از ﻣﯿﺎن ﻗﺮﯾﺶ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس را ﺟﮫﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﺼﺎھﺮت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .آری ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﻘﺎم واﻻی اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮدش
ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ؟ اﺑﻮﺑﮑﺮی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ،ﻣﺴﺮور ،ﻋﺰﯾﺰ ،ﺷﺮﯾﻒ ،ﻏﻨﯽ،
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ،ﺑﺎﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﻠﻨﺪھﻤﺖ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺮاﻓﺮاز واﻻﻣﻘﺎم ﺑﻮد.
اﺳﻼمآوردن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮی ﮐﻪ
ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺤﺒﺖ او را در دل رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﻗﺮار داد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم او را ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و
دﺧﺘﺮش ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺻﺪﯾﻖل ھﻤﺴﺮ ﭘﺎک و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ رﺳﻮل از دوﺳﺘﺪارﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدم ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﯽﺣﺎزم رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،در ﺣﺎﻟﺖ
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺳﭙﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﺮدم را از
ھﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داری؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ را .ﮔﻔﺖ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺳﺌﻮال ﻧﮑﺮدم .ﺑﻌﺪ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد ﭘﺪرش اﺑﻮﺑﮑﺮ را ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪی ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ داﺷﺖ ،در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و در
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ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن و در روز ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻔﺮ و
اﯾﻤﺎن و ﺑﯿﻦ ﺷﺮک اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ آن روز ھﺠﺮت ﻧﺒﻮی ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ را ﯾﺎر و
ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ھﻤﺮاھﯽ ﭘﺎک و ﻣﺒﺎرک و در اﯾﻦ
َ َ َۡۡ ۡ ُ
� إِذ ه َما ِ�
ﺳﻔﺮ ﻋﻈﯿﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﻪ زﯾﺮ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد﴿ :ث ِ
ا� ٱثن ِ
َ َۡ
َۡ ۡ ُ ُ َ
� َز ۡن إ َّن ٱ َّ َ
� َم َع َناۖ﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ» .[۴۰ :دوﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ از
حبِهِۦ �
ٱلغارِ إِذ َ�قول ل ِ� ٰ ِ
ِ
آن دو ﻧﻔﺮ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ در ﻏﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه و ﯾﺎرش ﮔﻔﺖ) :از ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﺎﻓﺮان( اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﺒﺎش ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ اﺳﺖ«.
اﻣﺎم ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺣﻀﺮت اﻧﺲ و اﯾﺸﺎن از ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ  رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج در ﻏﺎر ﺑﻮدم ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ رﺳﻮل
ً
اﻟﻠﻪ! اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن زﯾﺮﭘﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﭘﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ أﺑﺎﺑ�ﺮ ،ﻣﺎ ﻇﻨﻚ ﺑﺎﺛن� اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ ﺛﺎﺜﻟﻬﻤﺎ؟« ای اﺑﻮﺑﮑﺮ!
ﺗﻮ ﭼﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ در ﻣﻮرد دو ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﺳﻮﻣﯿﻦ
آنھﺎﺳﺖ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎﻋﻈﻤﺖ و اﯾﻦ ﯾﺎوری
ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ را ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن ﻣﺤﮑﻢ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی و ﻣﺼﺎھﺮت ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ رﯾﺴﻤﺂنھﺎﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا دﺧﺘﺮ ﺣﻀﺮت
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ازدواج دوﺳﺖ اﻣﯿﻦ و وﻓﺎدارش را
ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ .آن دوﺳﺖ و ﯾﺎری ﮐﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد او را روزی ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم
در ﺗﮑﺬﯾﺒﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻤﺎن آورد ﺑﻪ او روزی ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم از وی رو
ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻨﺪ.
اﺑﻦ ﻣﻨﮑﺪر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد :دوﺳﺘﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺻﺪا ﮐﻨﯿﺪ،
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪم و ھﻤﻪ ﻣﺮدم رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺮا ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ،
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺮض ﮐﺮد :ﺗﻮ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ.
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رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻠﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ّ
ﻣﺸﺮف ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺣﻀﺮت ﺻﺪﯾﻖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ .و اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺒﺎرک ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﺶ
ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﻦ اﺳﻼم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽﺟﻮﺋﯿﺪﻧﺪ.
و اﯾﻦھﺎ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ،رھﺒﺮان اﺳﻼم و
ﺳﺘﻮنھﺎی اﯾﻤﺎن و ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺮﭼﻢ
ﻗﯿﺎدت و رھﺒﺮی دﯾﻦ را ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ ھﺮﮔﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﺎی آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ و
ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ،ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد .و در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﮑﻤﺖھﺎی
ﻋﺎﻟﯽ و دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﻤﯿﻖ و ﻣﺤﮑﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ دﯾﺪ.
رﺳﻮل ﺣﮑﯿﻢ ج ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد.
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ از اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ آن
ﻣﻮاﻓﻘﯿﺖ ﻧﻤﻮد و ﻗﻠﺐ او ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﺷﺎدی و ﺧﺮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ج
زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮد درآورد ﮐﻪ ھﻨﻮز ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده و در آن
وﻗﺖ اھﻠﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻗﻀﺎی ﺷﮫﻮت را ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در او ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺷﮫﻮت ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻣﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او دل ﺑﺒﻨﺪد ،اﻣﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا در اﯾﻦ ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﺣﮑﻤﺖ دﯾﮕﺮی دﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ
ﺧﻮد درآورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻌﺪ از دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل – ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺧﺘﻼف رواﯾﺖ – از
ازدواج در ﻣﺎه ﺷﻮال ﺳﺎل دوم ھﺠﺮی ﺑﺎ او ھﻢﺑﺴﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺎ آﻧﺎن وﺻﻠﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ دﺧﺘﺮ
ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮد .آن ﺣﻀﺮتل از دوﺳﺘﺪارﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮده و
داﻧﺎﺗﺮﯾﻦﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا و از ﭘﺎکﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎھﻮشﺗﺮﯾﻦ اﻣﮫﺎت
ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ و ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻮد.
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ھﺮﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﭘﺎک و ﺑﺎﺣﮑﻤﺖ ،ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن و ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل
اﻣﯿﻦ اﺳﻼم و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ او را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دھﺪ ،از
ھﻮش ،ﻋﻘﻞ ،ﻧﺒﻮغ ،ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ،داﻧﺶ ،ﻓﻘﻪ و رﻓﻌﺖ اﺧﻼﻗﯽ او اﻧﮕﺸﺖ
ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ دﻧﺪان ﻣﯽﮔﯿﺮد.
»ﭘﺎرهای از اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﻠﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ«
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ در دﯾﻦ ،درﯾﺎﯾﯽ ﻟﺒﺮﯾﺰ و در ﺣﮑﻤﺖ
و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮد ،او ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﺪرﺳﻪای ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮد و
ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﻓﺖ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻀﻞ و ﺗﻘﻮا در رﮐﺎﺑﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺶ در
آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن از
ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻀﻼ و داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﻧﺼﻒ اﺣﮑﺎم دﯾﻦﺗﺎن
را از اﯾﻦ ﺣﻤﯿﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ«.
ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺰﻟﺖ او ﺑﻪ اﻧﺪازهای رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﻣﯿﻦ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪه و ﺑﻪ او ﺳﻼم رﺳﺎﻧﺪه و در ﻣﻮرد ﭘﺎﮐﯽ اش ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﺎزده آﯾﻪ
در اواﯾﻞ ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻧﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺎﺋﺸﻪ! اﯾﻦ
ﺣﻀﺮت ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼم ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ:
ﺳﻼم و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد .ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را
ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﻧﻤﯽدﯾﺪم ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را أﺋﻤﮥ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ زﻧﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮﯾﻢ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮان و ﺧﺪﯾﺠﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﯾﻠﺪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در رواﯾﺖ
ﺗﺮﻣﺬی رزﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان ﺑﻪ
درﺟﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ از زﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮان و آﺳﯿﻪ
زن ﻓﺮﻋﻮن و ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻨﺖ ﺧﻮﯾﻠﺪ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل
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ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ارزش ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮی ﻏﺬای
ﺑﺎﺧﻮرﺷﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻏﺬاھﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﺑﺮﺗﺮی و درﯾﺎی ﺑﯽﮐﺮان ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ اﺳﺖ،
آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽس ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﺑﺮای ﻣﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﺷﮑﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ از ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ
در آن ﻣﻮرد ﺳﺌﻮال ﮐﺮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﯽ از آن در ﻧﺰدش ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺗﺮﻣﺬی در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اﻣﺎم زھﺮی رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﻋﺎﺋﺸﻪ را
ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ھﻤﻪ زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ھﺮآﺋﯿﻨﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ.
و ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﺑﯽرﺑﺎح ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻓﻘﯿﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم و ﻧﯿﮏ رایﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻮد .ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوه از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را آ ﮔﺎهﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ و ﻃﺐ و ﺷﻌﺮ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﺪﯾﺪم.
»ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﭘﺪرش ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس آﻣﺪه

اﺳﺖ«

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﮐﻪ دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ
ازدواج ﻣﻦ درآورد و ﻣﺮا ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﺑﺮد و از ﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﻼل
را آزاد ﮐﺮد.
اﻣﺎم ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻮدم و از آن
ﺣﻀﺮت ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :از ﮔﻮﺷﻪ اﯾﻦ راه ﺷﺨﺼﯽ از اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ
وارد ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻇﺎھﺮ ﮔﺸﺖ .ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﻮد :از ﮔﻮﺷﻪ اﯾﻦ
راه ﺷﺨﺼﯽ از اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺮوردﮔﺎرا! او را ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻗﺮار
ﺑﺪه ،ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ.
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از ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﻔﺖ:
ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﭼﻘﺪر اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام آﯾﻪ؟ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ
َ ٗ
� َ� َّ� ُت َها ٱ�َّ ۡف ُس ٱل ۡ ُم ۡط َم� َّن ُة  ٢٧ٱ ۡرج ٓ َ ّ
ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﴿ َ ٰٓ
اض َية
ك ر ِ
� إ ِ ٰ� َر� ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّ ۡ ٗ
ۡ ُ
َ ۡ ُ
ض َّية  ٢٨فٱدخ ِ� ِ� ع َِ�ٰدِي َ ٢٩وٱدخ ِ� َج َّن ِ� ] ﴾...٣٠اﻟﻔﺠﺮ.[٣٠ -٢٧ :
مر ِ
»ای ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ رﺿﺎ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺎز ﮔﺮد.

ﭘﺲ آﻧﮕﺎه در ﮔﺮوه ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﻣﻦ درآی و داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﻦ ﺷﻮ« ﺑﻌﺪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد :ای اﺑﺎﺑﮑﺮ! ھﻤﯿﻦ ﺧﻄﺎب ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد.
رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ ﭘﺪر اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺻﺪﯾﻖس از ﻣﺴﻠﻤﺎنﺷﺪﻧﺶ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﺮ او
وارد ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد ای اﺑﺎﺑﮑﺮ! آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﺸﺎرت ﻧﺪھﻢ ﺑﻪ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺧﺸﻨﻮدی ﺗﻮ ﮔﺮدد؟
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ
ﺑﺸﺎرت دھﺪ! ﭘﺲ آن ﺑﺸﺎرت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنﺷﺪن اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺑﺸﺎرت
ﻣﯽدادی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎلﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪم ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺗﻮ
ﺑﻮد .رﺳﻮل ﺧﺪا ج از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ اش
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺮا اﺳﻼمآوردن اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ از دﺳﺘﺶ رﻓﺖ .و
ﺑﻌﺪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻓﺮﻣﻮد :ای اﺑﺎﺑﮑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮ را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ.
اﻣﺎم ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻣﺴﺎوئ« از ﻋﻄﺎء و او از اﺑﯽاﻟﺪرداء
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .رﺳﻮل ﺧﺪا
او را دﯾﺪ و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﯽ راه ﻣﯽروی ﮐﻪ او ﺑﮫﺘﺮ از ﺗﻮﺳﺖ!
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ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺒﯿﺎء و رﺳﻮﻻن آﻓﺘﺎب ھﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﺣﺪی ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻧﮑﺮده
ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮب وارد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪﻧﺪ ،در
ھﻤﯿﻦ ھﻨﮕﺎم رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ دو ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻗﺎی ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻻن اھﻞ
ﺟﻨﺖ از اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ،از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺰ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ً
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻧﺒﯿﺎء و رﺳﻮﻻن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺗﻮ ﻓﻌﻼ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ
آﻧﺎن ﻣﮕﻮ«.
و ﻧﯿﺰ از اﻣﺎم ﻋﻠﯽس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾﺎ ﻋﻠﯽ! آﯾﺎ ﺗﻮ
ﺷﯿﺨﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺎﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ را دوﺳﺖ داری؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ،
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ھﺮﮔﺰ ُﺣﺐ ﺗﻮ و ُﺣﺐ اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﻗﻠﺒﯽ
ﮐﻪ ﭘﺮ از اﯾﻤﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ و روح و روان ﺳﺮور ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ
ﻋﻈﯿﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اوﻟﯽﺗﺮ از او ﺑﻪ ﻣﺼﺎھﺮت و
داﻣﺎدیﮔﺮﻓﺘﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﺳﺖ؟
ﺧﺪاوﻧﺪ از او ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎد و او از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺮدﯾﺪ.
و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواج و ﻣﺼﺎھﺮت رﺳﻮل
ﺧﺪاج ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اوﻟﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ و اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖﮐﻨﻨﺪه و اﻋﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ از
ﺟﮫﺖ ارزش و ﻣﺨﺘﻠﺺﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽدھﻨﺪه در راه ﺧﺪا و
رﺳﻮل ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ دوﺳﺘﯽ و اﺧﻼص در ﺑﯿﻦﺷﺎن ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻧﺒﻮد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ داﻣﺎدی ﭘﺎداﺷﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﯾﺎر ﺑﺎوﻓﺎی اﻣﯿﻦ و اﯾﻦ ﻣﺠﺎھﺪ
ﻧﺴﺘﻮه ﺑﺰرﮔﻮار ،آن وﺟﻮد ﻣﺒﺎرﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت
رﺳﻮل ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺮ دوش او ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ او
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ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶروﻧﺪﮔﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ،و دﺧﺘﺮ ﭘﺎﮐﯿﺰۀ او
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻃﺎھﺮۀ ﺻﺪﯾﻘﻪ ،ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن ،آن ھﻤﺴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آن ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻦ او و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﻮدت و رﺣﻤﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﻮرد اﮐﺮام ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﺷﺮت
ﻧﻤﻮد .و در ﻋﻮض ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺮای آﻗﺎ و ﺷﻮھﺮ ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﻮد زﻧﯽ ﻣﺨﻠﺺ
ﺑﻮده و از وی ﺧﻮﺑﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد و او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد ،و ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﮑﺎم
ﺷﺮع ﺟﺎودان را ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺖ و ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺘﺸﺎر داد و در
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم آن را ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ وﯾﮋه اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻮده و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺮﺑﯿﺖ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺣﺎﻟﯽ وﻓﺎت ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ از آن ﺣﻀﺮت راﺿﯽ ﺑﻮده و
ﺑﺮای او دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰد او از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و در ﻣﻨﺰل او ﺑﻪ
ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎد و او ﻧﯿﺰ ﺧﺸﻨﻮد
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﮫﺸﺖ ﺟﺎوﯾﺪان را ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺮار داد.
ﺣﻔﺼﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبل

ﺳﭙﺲ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﺎ ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن »ﺣﻔﺼﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق« ﮐﻪ در
آن زﻣﺎن ﺑﯿﻮهزن ﺧﻨﯿﺲ ﺑﻦ ﺣﺬاﻗﻪ اﻧﺼﺎری ﺑﻮد ،ازدواج ﻧﻤﻮد.
ﺣﮑﻤﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﻣﮫﺮﺑﺎن را وارد ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﻤﻮد،
ﻋﯿﻦ ھﻤﺎن ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎﻋﺚ ازدواج رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﺣﻔﺼﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﮫﻠﻮان
ﻋﺮب و اﻣﺎم ﻋﺎدل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺳﻮل اﻣﯿﻦ و »ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ج ﺑﺴﺎن او را ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﮕﻔﺖآوری اﻧﺠﺎم دھﺪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﯿﺎﻓﺖ«
ﮔﺮدﯾﺪ.

٣٤

ﻫﻤﺴﺮان ﭘﺎک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﺪد آنﻫﺎ

ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﻧﺎﮔﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺳﺮ ﭼﺎھﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﭼﺎه ﺳﻄﻠﯽ آوﯾﺰان ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺪاری آب
ﮐﺸﯿﺪم .ﺳﭙﺲ اﺑﻮﺑﮑﺮ آن را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ آن ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﻄﻞ آب
ﮐﺸﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آبﮐﺸﯿﺪﻧﺶ ﻣﻘﺪاری ﺑﺎ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ او
را ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮ آن را ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﻤﺮی ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺑﺤﺎل در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ او ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺷﮕﻔﺖآوری
را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺳﯿﺮاب ﮐﺮد و ﻣﺮدم ھﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﻓﺘﻨﺪ
ﻋﻤﺮ ،اﯾﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺟﺎوﯾﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل دﺳﺖ و زﺑﺎﻧﺶ ﺑﻮد،
او ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺮﮐﺖ وﺟﻮد او اﺳﻼم را ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و از او ﻣﺮدی ﺳﺎﺧﺖ
ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،دﻧﯿﺎ از ﺳﺨﻨﺶ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .ھﺮﮔﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد
دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ اﻧﺪازهای در راه ﺣﻖ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ
ﺑﺴﺎن ﺗﺎج درﺧﺸﺎن و ﭘﺮﻧﻮری ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ روزﮔﺎر ﺣﮏ ﺷﺪ.
آری ،او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮر ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ زﻣﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺗﺎﺑﻨﺎﮐﯽ اﺳﺖ ،آن ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮر ھﺪاﯾﺖ و ﺑﺮای اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ
ﭼﺮاغ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎنﺷﺪﻧﺶ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﻟﮫﯽ ﺑﺸﺎرت دادﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت اﺑﻦ ﻋﺒﺎس از رﺳﻮل ﺧﺪا ج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪن ﻋﻤﺮس ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﻣﯿﻦ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﻟﮫﯽ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
را ﺑﻪ اﺳﻼم ﻋﻤﺮ ﺑﺸﺎرت دادﻧﺪ و ﻋﻤﺮ ﭼﺮاغ اھﻞ ّ
ﺟﻨﺖ اﺳﺖ«.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ داﻣﺎدی ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻦ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎداش ﺑﺮای ﭘﮫﻠﻮان اﺳﻼم و دوﻣﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل اﺳﻼم
ﮔﺮدﯾﺪ.
و در اﯾﻦ ﺟﺎ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی و داﻣﺎدی ﺑﯿﻦ او
و ﺑﯿﻦ وزﯾﺮ اول ﺧﻮد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ در ﻣﻔﺘﺨﺮﺳﺎﺧﺘﻦ وی ﺑﻪ اﯾﻦ ازدواج
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ﺑﺮاﺑﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .آری ،اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮب ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺑﯿﮫﻘﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ج ﻋﺮض
ﮐﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺮا از ﻣﯿﺎن اھﻞ آﺳﻤﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ
ﯾﺎری ﻧﻤﻮد و از ﻣﯿﺎن اھﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﻧﺼﺮت داد و ﭼﻮن
رﺳﻮل ﺧﺪا آﻧﺎن را در ھﻨﮕﺎم آﻣﺪنﺷﺎن دو ﻧﻔﺮی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ دﯾﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ھﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ.
و از ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺳﻤﺖ راﺳﺘﺶ و ﻋﻤﺮ در ﺳﻤﺖ ﭼﭙﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﺎ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺒﻌﻮث ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی رﺳﻮل
ﻣﻌﻈﻢ اﺳﻼم ﺑﺎﮐﺒﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن
ﺧﻮد ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ دﯾﻦ را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮده و در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد
ﻧﻤﻮده و دﻋﻮت ﺑﻌﺪ از او را ﭘﯿﺶ ﺑﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺮت او را در ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺧﻮد آن ﺣﻀﺮت اﯾﻦ ﻣﺮدم را
ﺑﺮای ﺣﻤﻞ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدش آﻣﺎده و ﻣﮫﯿﺎ ﮐﺮده و از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺰرگ
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﻟﮫﯽ آﻧﺎن را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮد ،و
آﻧﺎن را ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ ﺑﺎرﮔﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻟﺬا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ازدواج ﻧﻤﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ
دوﺳﺘﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﺑﯿﻦ ﭘﺪرش اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪ از او ﺣﻔﺼﻪ
دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد درآورد ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ درﺟﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .و ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ﺣﮑﻤﺖ دﺧﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰ
ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زھﺮال را ﺑﻪ ازدواج ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﺧﻮد ﭘﮫﻠﻮان
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ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﻼم ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس درآورد و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮاﺑﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد
و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻠﺖ ھﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﺮد.
و دو دﺧﺘﺮ ﺧﻮد رﻗﯿﻪ و أمﮐﻠﺜﻮم را ،ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ازدواج
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻮم ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎنس درآورد.
اﮔﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج دﺧﺘﺮ ﺳﻮﻣﯽ ﻣﯽداﺷﺖ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ازدواج ﺣﻀﺮت
ﻋﺜﻤﺎن درﻣﯽآورد ،ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻋﻈﯿﻢ او در دﯾﻦ اﺳﻼم و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در راه اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﻧﮫﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﺎﮔﯿﺮی
ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن در ﻗﻠﺐ ﻣﺒﺎرک رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻮد.
و ﺑﺮای ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ وﺻﻠﺖھﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ،ھﺮﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ و
روﺷﻦ ﺑﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ھﻤﻪ ازدواجھﺎ آ ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آن ھﺪف ﺑﺰرﮔﯽ
ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج از ازدواجھﺎی ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺎ ﺣﺎﻻت ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﺣﻔﺼﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبل اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ ﺷﻮھﺮدار ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﺴﺮش از ﯾﺎوران ﻣﺨﻠﺺ و
ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﭘﯿﺮوان ھﺪاﯾﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻮدﻧﺪ .او ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ در راه ﺧﺪا
ﺟﮫﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ،و در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﮐﻪ ﺑﺴﺎن ﺟﻨﮓآوران ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرزار
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ روح ﭘﺎﮐﺶ ﺑﻪ ﻧﺪای ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺖ ،و در آن ﺟﻨﮓ
ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻔﺤﻪای از
ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺰرﮔﻮاری و ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی و ﺟﮫﺎد او را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه
اﺳﺖ ،او ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه زﺧﻤﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﯿﺪ آن را ﭘﺎﺳﻤﺎن ﮐﺮده و
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ .و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ ﻣﯽداد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
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ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﯿﺮھﺎی دﺷﻤﻦ ﺟﺴﺪش را ﭘﺎره ﭘﺎره ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﺗﻮان ﮔﺮدﯾﺪ،
و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و دﻋﻮت ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﯿﻮهزن ﻣﺼﯿﺒﺖزده،
ﺷﻮھﺮ از دﺳﺖ داده ،آن ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺠﺎھﺪ در راه ﺧﺪا ،او ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﮐﺎرزار
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ و ﭘﺎﺳﻤﺎن زﺧﻤﯽھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺸﻨﮕﯽ آﻧﺎن
را ﺑﺎ آب ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ درﮔﺬﺷﺖ ھﻤﺴﺮش اﻧﺪوه ﺳﺨﺘﯽ او را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ و درد و رﻧﺞ
زﯾﺎدی ﺑﺮ او وارد ﮔﺸﺖ و ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ او ﺧﯿﻤﻪ زد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل
اﻣﯿﻦ از ﺣﺎل او اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺎل دﻟﺶ ﺳﻮﺧﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد درآورد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از زﺣﻤﺎت ﺷﻮھﺮ ﺷﮫﯿﺪش و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼﻓﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در راه
ﺧﺪا ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎداشدادن ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش ،و ﭼﻪ
ﭘﺎداش و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و وﻓﺎدارﺗﺮ از اﯾﻦ ﭘﺎداش اﺳﺖ!
ازدواج رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ اﯾﻦ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی از دﻻﯾﻞ زھﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از ﻣﺘﺎع آن و ھﻤﻪ ﻟﺬاﯾﺬ دﻟﺮﺑﺎی آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻣﺤﺘﺮم و ﺑﺎاﻧﺼﺎف ،ﺗﻮ را ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪای ﭘﺎک ،در اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ازدواﺟﯽ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﺤﺮک ﺷﮫﻮت ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﺸﺎندھﻨﺪۀ رﺣﻤﺖ ،ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ،ﻋﻤﻖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻋﻠﻮ
اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺠﺎﯾﺎی واﻻی رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﺳﺖ!
و اﯾﻦ اﺧﻼق ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ را ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ! ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﺷﺖ ﭘﺎک و
ﺑﯽآﻻﯾﺶ ﻣﺤﻤﺪ ج اﺳﺖ در ﻣﻮرد دﻧﯿﺎ و دوری آن ﺣﻀﺮت از ﻣﺘﺎع ﻓﺎﻧﯽ
دﻧﯿﺎ و ﻟﺬاﯾﺬ آن.
و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻀﺮت ﺣﻔﺼﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﺴﺮان ﭘﺎک رﺳﻮل
ﺧﺪا راﺿﯽ ﺑﺎد.
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زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺧﺰﯾﻤﻪل

ﺑﻌﺪ از ازدواج آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﺣﻔﺼﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ،ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺧﺰﯾﻤﻪ ازدواج ﻧﻤﻮد .زﯾﻨﺐ زﻧﯽ ﻣﺆﻣﻦ ،ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ،ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﺘﻘﯽ،
ﻣﺠﺎھﺪ در راه ﺧﺪا و ﺻﺒﻮر در ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت اﺳﺖ ،ھﻤﺴﺮ او ﭘﮫﻠﻮان
ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی از دﻻور ﻣﺮدان ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺖ
ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺟﮫﺎد و ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽھﺎﯾﺶ را ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ
ﻓﺪای ﻧﻔﺲ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﺑﻪ
ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
او ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶرو ،ﻋﺒﯿﺪة ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻮد ،ﻣﺤﮑﻢ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺴﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺻﺎﺑﺮ ﻧﺒﺮدی ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮد و
ﻣﺮداﻧﻪ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺑﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ،اﺑﺘﺪا ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯽﻃﺎﻟﺐس ﺑﺎ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﮥ ﻣﺸﺮک و ﺑﯿﻦ ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﻤﻮی
ﮔﺮاﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﺒﺔ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﻋﻤﻮی وﻟﯿﺪ درﮔﺮﻓﺖ .دﻻور اﺳﻼم ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽس وﻟﯿﺪ ﻣﺸﺮک را ﺑﻪ درک واﺻﻞ ﮐﺮد و ﻧﯿﺰ ﺣﻀﺮت ﺣﻤﺰه ﺳﯿﺪ
اﻟﺸﮫﺪاء اﺳﻼم و ﻣﺠﺎھﺪ اول ،ﺷﯿﺒﮥ ﻣﺸﺮک را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت
ﻋﺒﯿﺪة ﺑﻦ ﺣﺎرث ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﺑﺮادر ﺷﯿﺒﺔ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ درﮔﯿﺮ ﺑﻮد،
ﻧﺒﺮدﺷﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ھﺮﮐﺪام ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دو ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ وارد ﮐﺮده و
ھﺮدو ﺳﺨﺖ زﺧﻤﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﺣﻤﺰه ﺑﺮ
ﻋﻘﺒﻪ ﯾﻮرش ﺑﺮده و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .و ﺟﺴﺪ ﻧﯿﻤﻪﺟﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﺒﯿﺪة
ﺑﻦ ﺣﺎرث را ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﺮده و آن ﺣﻀﺮت رﺧﺴﺎر آن ﻣﺠﺎھﺪ
ﻣﺠﺮوح را ﺑﺮ زاﻧﻮی ﻣﺒﺎرک ﺧﻮد ﻧﮫﺎد ،ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﺠﺮوح ﭼﺸﻤﺶ را ﺑﺎز
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎه ،ﻣﺤﺒﻮب ھﻤﯿﺸﮕﯽ اش ﯾﻌﻨﯽ آن ﯾﺎور ﻧﺴﺘﻮه ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ج را وداع ﮔﻮﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﻟﺤﻈﻪ ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ اش
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ﺧﻄﻮر ﻧﮑﺮد ﮐﻪ از ﺣﺎل زن و ﻓﺮزﻧﺪ و اھﻞ و ﻋﺸﯿﺮه ﯾﺎ از زﺧﻢ وارده و ﯾﺎ از
اﺷﯿﺎی دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ وداﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ھﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺒﯿﺐ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﻣﻦ ﺷﮫﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺘﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا؟ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺄن ،آن ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ از ھﻮای ﻧﻔﺲ
ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ،او را ﺑﻪ آن ﺑﺸﺎرت ﺳﻌﺎدت ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﺖ
ﻓﺮدوس ﻣﯽﺑﺮد ،ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﮫﯿﺪی«.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺆﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺧﺰﯾﻤﻪ ھﻤﺴﺮ اﯾﻦ دﻻور ﺷﮫﯿﺪ ﺑﻮد ،و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ او ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺮادران ﻣﺆﻣﻦ ﺟﮫﺎدﮔﺮ در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد و
ھﯿﭽﮕﺎه ﺷﮫﺎدت ھﻤﺴﺮش او را از اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او در ﺟﮫﺎد و ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﺎﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺼﻄﻔﯽ ج از ﺣﺎﻟﺖ و دﻻوری و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری او اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ او را
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﮐﺮده و از او دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺎﻣﯽ او ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼمآوردن و ﺟﮫﺎدﮐﺮدن و
ﺻﺒﺮﻧﻤﻮدن او ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎداش و ﺧﯿﺮات را ﻧﺼﯿﺐ او ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ او را ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد .و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ او را در ﭘﻨﺎه ﺧﻮد ﺟﺎی داد و ھﻤﻪ
دلﺷﮑﺴﺘﮕﯽھﺎﯾﺶ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮد ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺑﯽﯾﺎر و ﯾﺎور ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد،
و ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻮھﺮ درﮔﺬﺷﺘﻪ اش را ﮐﻪ در ﻗﺒﺮ ﻣﺪﻓﻮن ﺑﻮد ﭘﺎداش داد.
و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮد در ﺣﺪود ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺳﻦ
داﺷﺖ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺳﺎل در ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را
در ﺣﺎل ﺧﺸﻨﻮدی و ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد و دارﻓﺎﻧﯽ را
وداع ﮔﻔﺖ.
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آری ،ﯾﺎوهﺳﺮاﯾﺎن و ﮐﺞاﻧﺪﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ازدواج ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ و
ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ؟ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
دروغﮔﻮﯾﺎن و اﻓﺘﺮا زﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ؟ آﯾﺎ در آن اﺛﺮی از ﺷﮫﻮتراﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ؟
ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﻮاری ،ﻋﻔﺖ ،ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ،ﻋﻈﻤﺖ ،رﺣﻤﺖ ،اﺣﺴﺎن
و ﺑﺨﺸﺶ رﺳﻮل ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ دارد ،آن رﺳﻮﻟﯽ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن
و ﭼﺮاغ راه ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ ۡ َ ٗ ّ ۡ َ ٰ َ
َ
﴿وما أرسل�ٰك إِ� ر�ة ل ِل�ل ِم� ] ﴾١٠٧اﻷﻧﺒﯿﺎء.[۱۰۷ :
»و ﻣﺎ ﺗﻮ را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺣﻤﺘﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮای ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن«.
ﭘﺲ ھﻤﮥ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و اﻣﺎﻧﺖ
ﻋﻠﻤﯽ را ادا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اھﺪاف ﭘﻠﯿﺪ و ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﻮم
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻮرزﻧﺪ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺎورﺷﻨﺎس
ﺷﺪﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﻣﮑﺮ و ﺣﯿﻠﻪﮔﺮی و اﻧﺘﻘﺎم از ﺳﺮور اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در
ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ ج .اﻣﺎ ﺗﯿﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺖ و آرزوھﺎ و ﺧﻮاﺑﮫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦﺷﺎن
ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ رﺳﻮل ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﯿﺮ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی او ھﺪف رود ،اﯾﻨﺎن ھﺮﭼﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﺰ دروغ و ﮔﻤﺎن ﮐﺞ
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و ھﺮﮔﺰ ﻇﻦ و ﮔﻤﺎن اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و از رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ و
درﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮد و او ﺗﻨﮫﺎ ھﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ راه راﺳﺖ اﺳﺖ.
»ام ﺳﻠﻤﻪ ﻫﻨﺪ دﺧﺘﺮ اﺑﯽاﻣﯿﻪ ﻣﺨﺰوﻣﯽل«

ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﺎ ام ﺳﻠﻤﻪ ازدواج ﮐﺮد و ﻧﺎﻣﺶ ھﻨﺪ دﺧﺘﺮ اﺑﯽاﻣﯿﻪ ﺑﻮد،
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ زن ﺧﺎﻃﺮۀ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ او از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن ﻣﺸﮫﻮر ﺑﺎاﯾﻤﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﭘﺸﺖ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،او دارای ﻋﻘﻠﯽ
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درﺧﺸﺎن و ﻧﻈﺮی درﺳﺖ ﺑﻮد ،ﺣﻮادث ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را در راه آرﻣﺎن
اﺳﻼﻣﯽ اش دﯾﺪ ،اﻣﺎ ھﯿﭽﮕﺎه اﯾﻦ ﺻﺪﻣﺎت او را از ﭘﺎی درﻧﯿﺎورد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻤﺎن
و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری او را ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
او ﺑﻪ ﭘﺎس ﺣﻔﻆ دﯾﻦ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ھﻤﺴﺮش اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻻﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺒﺸﻪ ھﺠﺮت ﮐﺮد ،ھﻤﺴﺮش اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﮥ
رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯽ اش ﺑﻮد.
او ﻣﺠﺎھﺪ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽھﺎ و رﻧﺞھﺎی زﯾﺎد را دﯾﺪ ،اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﻣﺸﮑﻼت در راه ﺧﺪا دﻟﺴﺮد و ﺳﺴﺖ و ﻧﺎﺗﻮان
ﻧﮕﺮدﯾﺪ .در ﺟﻨﮓ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز أﺣﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﺑﻮﺗﮥ آزﻣﺎﯾﺶ درآﻣﺪ و
ﺑﺴﺎن ﻣﺮدان ﻣﺨﻠﺺ و ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت
ِ
ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﯾﺪ و زﺧﻤﮫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺒﻮدی ﯾﺎﻓﺖ و
زﺧﻤﮫﺎﯾﺶ ﺧﻮب ﺷﺪ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج ﭘﺮﭼﻢ ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﻨﯽاﺳﺪ را ﺑﺪﺳﺖ
او ﺳﭙﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دوﺑﺎره زﺧﻤﮫﺎﯾﺶ
ﻋﻮدت ﮐﺮد و دردش ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻓﺘﺎد ،و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ در
ﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎر ﺑﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ج او را ﻋﯿﺎدت ﻓﺮﻣﻮد و در ﮐﻨﺎرش ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ او
ﺑﻪ ﺟﻮار رﺣﻤﺖ اﻟﮫﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﭼﺸﻤﺎن
او را ﺑﺴﺖ و ﺑﺮای او ﺑﮫﺸﺖ ﻃﻠﺒﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ امﺳﻠﻤﻪ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﮐﺮد و
دﺳﺖ ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪھﺎی ﭼﮫﺎر ﯾﺘﯿﻤﺶ ) ّﺑﺮه و ﺳﻠﻤﻪ و ﻋﻤﺮه و ّدره(
ﮐﺸﯿﺪ.
از ﺣﻀﺮت امﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ دﭼﺎر ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺮﺟﺎع
َ
َّ َّ
َّ ٓ َ ۡ َ
ج ُعون ] ﴾١٥٦اﻟﺒﻘﺮة .[۱۵۶ :ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ﮔﻮﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﴿إِنا ِ�ِ ��ا إِ�هِ � ٰ ِ
ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﺮا در ﻣﺼﯿﺒﺘﻢ ﭘﺎداش ده و ﺑﮫﺘﺮ از دﺳﺖ دادهام ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ
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ﻓﺮﻣﺎ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ﺑﻪ او ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﮐﻨﺪ«.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ درﮔﺬﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮای او ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﺨﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺻﺤﺎﺑﻪ
رﺳﯿﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺎرک ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻤﺮاه ﮔﺸﺖ! اﻣﺎ ﺑﺎ ھﻤﻪ اﯾﻦ
ﺧﯿﺎﻻت او ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و اﺳﺘﺮﺟﺎع ﮔﻔﺖ و دﻋﺎ را
ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﭘﺎداﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ
وﺻﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺰرﮔﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎمﺷﺪن
زﻣﺎن ّ
ﻋﺪه ،ﺣﻀﺮت ﻣﺼﻄﻔﯽ از او ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ او آراﻣﺶ داد و در
ﭘﻨﺎه ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﻄﻒ ﺑﻪ او و دﻟﺴﻮزی و رﺣﻤﺖ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺘﯿﻢ
ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯽ اش ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ،ﺑﺮادر ﺷﮫﯿﺪش ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از او زن و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج از او ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد ،در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﺬرت
ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ زﻧﯽ ﺳﺎلﺧﻮرده و ﻣﺎدر ﺗﻌﺪادی ﯾﺘﯿﻢ و ّ
ﺑﺸﺪت
ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪم.
ﺳﭙﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﺨﻦ او را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده اش ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺘﯿﻢ ﺗﻮ را ﺗﺤﺖ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﯽآورم و از
ﺧﺪا ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ آن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد داری از ﻗﻠﺒﺖ ﺑﺰداﯾﺪ ،و
ﺑﻪ ﺳﺎلﺧﻮردﮔﯽ ھﻢ ّ
ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻨﻤﻮده و ﻟﺬا ﺑﻌﺪ از ﺗﻮاﻓﻖ امﺳﻠﻤﻪ ﺑﺎ او ازدواج
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺘﯿﻢھﺎی امﺳﻠﻤﻪ ھﻤﺖ ﮔﻤﺎرد و در ﻗﻠﺐ
ﺑﺰرﮔﺶ آﻧﺎن را ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺟﺎی داد ﮐﻪ آﻧﺎن ھﺮﮔﺰ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﺪرﺷﺎن را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺪری ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮ از
ﭘﺪرﺷﺎن و ﺳﺮوری واﻻﺗﺮ از آﻗﺎﯾﺸﺎن ﮐﻪ ھﻤﺎن رﺳﻮل ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن
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ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد .آری ،آن رﺳﻮل ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﺮای ھﺮﮐﺴﯽ از ﺟﮫﺖ آﻗﺎﯾﯽ و
رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ای ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺷﻤﺎ را ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ وﺻﻠﺖ و ازدواج ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ؟ اﯾﻦ
ازدواج ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد دارد! آﯾﺎ در اﯾﻦ ازدواج ﻟﻄﯿﻒﺗﺮﯾﻦ و
ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﺷﮫﺎﻣﺖ و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﻧﯿﺴﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن ﺳﺮور ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ ،آن رﺳﻮل و
ﺣﺒﯿﺐ ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ج را ﺑﺎ آن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻣﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﺬاﯾﺬ و ﺷﮫﻮت ﻣﯽداﺷﺖ –
ﺣﺎﺷﺎ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺰاران ھﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﺎﺷﺎ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ – ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﯿﺎدﯾﻦ در ﺟﻠﻮﯾﺶ ﺑﺎز ﺑﻮد و ﺑﯽﺷﮏ از ﭼﻨﯿﻦ ازدواجھﺎﯾﯽ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻮد،
ازدواﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻮه دارای ﭼﮫﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺘﯿﻢ اﺳﺖ .و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ
دﺧﺘﺮان زﯾﺒﺎ و دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﺑﺎﮐﺮه ،اﻣﺎ وﻓﺎداری و ﺑﻠﻨﺪھﻤﺘﯽ آن ﺣﻀﺮت را ﺑﺮ
آن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ازدواج اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﻠﮥ رﺣﻢ و وﻓﺎی
ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯽ اش ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﺶ
ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ اﺳﻮه ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی و وﻓﺎداری و ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺷﺪ ،ﭘﺲ درود و ﺳﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮاری ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﮐﺎﻣﻞ
رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ.
و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﮥ ﻣﺎ را از ﮔﺮوه و راه ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ره او و ﭘﯿﺮوان روش او و
ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ ﻣﺎ آورد و دوری
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ را از آن ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮد ،ﻗﺮار دھﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت امﺳﻠﻤﻪ و از ھﻤﮥ ھﻤﺴﺮان و آل و
ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻧﯿﮏ و ﭘﺎک او ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎد ،واﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ.
زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺟﺤﺶ اﺳﺪیل
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ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار ج ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺟﺤﺶ
ّ
اﺳﺪﯾﻪ و اﻣﯿﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻘﮥ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه و آزاد ﺷﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ
زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﺷﺮاﺣﺒﯿﻞ ﺑﻮد ازدواج ﮐﺮد.
اﯾﻦ ازدواج اھﻤﯿﺖ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮی در ﻧﺰد ﻣﺮدم داﺷﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ
ازدواج ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن آزاد و ﺑﺮده ﻣﺴﺎوات
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ،دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﺑﺮدهای اﺣﺴﺎس ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ھﻤﮥ
ﺧﻮدﺳﺘﺎﯾﯽھﺎ و ﺗﮑﺒﺮ و ﻏﺮور ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺮب از اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﻮاﻧﺪهھﺎﯾﺸﺎن از ﺟﮫﺖ داﻣﺎدی و ﻧﺴﺐ ﻋﺎر ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ ازدواج
دﯾﻦ اﺳﻼم رﺳﻢ ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ را ﭘﺎﯾﺎن داد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻓﺮدی
ﻓﺮزﻧﺪی را ﮐﻪ از ﺧﻮدش ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﭘﺴﺮی ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ اﺻﻠﯽ
ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﻠﯿﮥ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﻓﺮزﻧﺪ اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ او ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ارث ﺑﺮده و ھﻤﺴﺮ او را ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق ﯾﺎ
ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد درﻧﻤﯽآورد و اﺣﺪی را ﺑﺮ او ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻤﯽداد.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم آﻣﺪ ھﻤﮥ اﯾﻦ ﻋﺎدات ﺟﺎھﻠﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﺑﯿﻦ
ھﻤﮥ ﻣﺮدم ﻣﺴﺎوات ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد ،رﺳﻮل ﻋﺮﺑﯽ ھﺎﺷﻤﯽ ج دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻪ
ھﺎﺷﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ازدواج ﺑﺮده و ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ زﯾﺪ درآورد و ھﯿﭻ
اﺷﮑﺎﻟﯽ در آن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .ﭼﻮن ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم در ﺑﯿﻦ ھﺮدو ﻣﺴﺎوات ﺑﺮﻗﺮار
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،رﺳﻮل ﺑﺰرﮔﻮار ج اﯾﻦ ﻣﺴﺎوات را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد و
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﺪاﻟﺖ و آزادﮔﯽ و ﮔﺬﺷﺖ و اﻏﻤﺎض دﯾﻦ اﺳﻼم را آﺷﮑﺎر
ﺳﺎﺧﺖ .در رواﯾﺖ اﺳﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج از دﺧﺘﺮ ﻋﻤﮥ ﺧﻮدش
زﯾﻨﺐ ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎ زﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ،زﯾﻨﺐ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺐ ﺧﻮد و ﮐﻮﭼﮏﺷﻤﺮدن ﻣﻘﺎم زﯾﺪ ازدواج ﺑﺎ او را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .و
در اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮادرش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﯿﺰ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎن دﺳﺘﻮر آﻣﺪ ،از ﺟﺎﻧﺐ آن ﺧﺪای ﮐﻪ ھﯿﭻ اﺣﺪی
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ﻗﺪرت رد ﺣﮑﻢ او را ﻧﺪارد و ﺣﮑﻢ ﺧﺪا اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ازدواج ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮی زﯾﻨﺐ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ازدواج زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ درآورم و ﻣﻦ ﺻﻼح ﺗﻮ را در آن
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ« ،آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ .زﯾﻨﺐ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﻣﻦ او را
ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪم ،ﻣﻦ دوﺷﯿﺰۀ ﻗﻮم ﺧﻮد و دﺧﺘﺮ ﻋﻤﮥ ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ
َ َ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد .آﻧﮕﺎه ﺳﺨﻦ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪَ ﴿ :و َما �ن
َّ ُ َ َ ُ ُ ُ ٓ َ ۡ ً َ َ ُ َ َ ُ ُ ۡ
َ ۡ
ۡ
َ َ َ
�ََ
ِ� ُة مِنۡ
ل ُِمؤم ِٖن َو� ُمؤم َِن ٍة إِذا ق� ٱ� ورسو�ۥ أمرا أن ي�ون لهم ٱ
و�ۥ َ� َق ۡد َض َّل َض َ� ٰ ٗ� ُّمب ٗ
أَ ۡمره ِۡم َو َمن َ� ۡع ِص ٱ َّ َ
� َو َر ُس َ ُ
ينا ] ﴾٣٦اﻷﺣﺰاب.[۳۶ :
ِ ۗ
ِ
»وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺣﮑﻤﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ھﯿﭻ ﻣﺮد و زن ﻣﺆﻣﻨﯽ
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر اﻣﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺪارد ،و ھﺮﮐﻪ ﺧﺪای و رﺳﻮل را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﮔﻤﺮاھﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد«.
ﭘﺲ از ﻧﺰول اﯾﻦ آﯾﮥ ﮐﺮﯾﻤﻪ زﯾﻨﺐ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻋﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣﻄﯿﻊ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ ،ھﺮﭼﻪ دﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .ﭘﺲ رﺳﻮل ﺧﺪاج
او را ﺑﻪ ازدواج زﯾﺪ درآورد و زﯾﺪ ﺑﺎ او در ﺣﺎل ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ زﯾﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎﯾﯽ را از ﺟﺎﻧﺐ زﯾﻨﺐ
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﻨﺐ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
ﺣﺴﺐ و ﻧﺴﺐ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﯿﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه زﯾﺪ از دﺳﺖ او ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﺑﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق زﯾﻨﺐ را ﻧﻤﻮد .رﺳﻮل
ﺧﺪاج ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :زن ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دار و از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس .ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج در
ً
ﺣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ زﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ او را ﻃﻼق
داده و از او ﺟﺪا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺧﺪا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را ﺑﻌﺪ از ﻃﻼقدادن زﯾﺪ دﺳﺘﻮر
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺑﻄﺎل ﺑﺪﻋﺖ ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ .ﭼﻮن ﮐﻪ
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زن ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮد را در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ زن ﭘﺴﺮ اﺻﻠﯽ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮده و
ازدواج ﺑﺎ او را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا زﯾﺪ را ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﺎدت ﻋﺮب
ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و زن زﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ زﯾﻨﺐ ﻧﯿﺰ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن او ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﭙﺲ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻃﻼق زﯾﺪ ﺑﺎ زﯾﻨﺐ ازدواج ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺣﮑﻢ ﺟﺎھﻠﯿﺖ را
اﺑﻄﺎل ﮐﺮده و ﺣﮑﻢ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﮫﺪ.
داﺳﺘﺎن زﯾﺪ و ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ او

دوﺳﺖ دارم در اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ داﺳﺘﺎن زﯾﺪ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ و
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ وی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎز ﮔﻮﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﻗﺼﮥ
ﺗﺮﺟﯿﺢدادن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ﺑﺮ ﭘﺪر و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج
او را در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺧﺎﻧﻮاده اش
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد! آزاد ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺪ اﺑﺘﺪا در ﻧﺰد
داﺋﯽھﺎی ﺧﻮد ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺛﻤﻞ از ﻗﻮم ﻃﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﭼﭙﺎول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﮑﺎظ آورده ﺷﺪ ،و ﺣﮑﯿﻢ
ﺑﻦ ﺣﺰام ﺑﻦ ﺧﻮﯾﻠﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﮥ او
ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻨﺖ ﺧﻮﯾﻠﺪ ﺑﻪ او ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺑﺮدهای ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ و
ﻋﺮب ﻧﮋاد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺮد ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار زﯾﺪ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﻓﺮوش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻇﺮاﻓﺖ و ادب زﯾﺪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ او واﻗﻊ ﺷﺪ و او
را ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪﯾﺠﻪ آورد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻤﺎن ﺑﺮدهای ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪم ،اﮔﺮ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺗﻮﺳﺖ آن را ﺑﮕﯿﺮ و ﮔﺮﻧﻪ او را
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﮕﺬار ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﯾﺠﻪ او را
دﯾﺪ ،ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ.
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ﺳﭙﺲ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﺪﯾﺠﻪ ازدواج ﮐﺮد ،زﯾﺪ در ﻧﺰد
ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ آن ﺣﻀﺮت از ﻇﺮاﻓﺖ و ادب او ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ و از ﺧﺪﯾﺠﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ زﯾﺪ را ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﺪ .ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ
ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه آزاد ﺷﺪ آﻗﺎﺋﯿﺶ از آن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا اﯾﻦ ﺷﺮط را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﺧﺪﯾﺠﻪ او را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﻪ او اﺧﺘﯿﺎر داد ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ آزادش ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺪارد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻗﺎﺋﯿﺶ را ﺑﻪ
ً
او ﺳﭙﺮد .زﯾﺪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺰرگ ﺷﺪ و رﺷﺪ ﮐﺮد ،و ﮐﺎﻣﻼ در ﺧﺪﻣﺖ
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﺑﻮد و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج او ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽرﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﺑﺎر
ﺑﺎ ﻗﺎﻓﻠﻪ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻋﺎزم ﺷﺎم ﺷﺪ و در اﯾﻦ راه ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻋﺒﻮر
ﮐﺮد ،ﻋﻤﻮﯾﺶ او را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ آﻣﺪ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ ای
ﺟﻮان؟ ﮔﻔﺖ :ﺟﻮاﻧﯽ از اھﺎﻟﯽ ﻣﮑﻪ ھﺴﺘﻢ .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از ﺧﻮدﺷﺎن ھﺴﺘﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ آزادی ﯾﺎ ﺑﺮدهای؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮدهام .ﮔﻔﺖ :ﺑﺮده ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮده ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻋﺮب
ھﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺑﻢ .ﮔﻔﺖ :اﺻﻞ و ﻧﺴﺒﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :از
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮐﻠﺒﻢ .ﮔﻔﺖ :از ﮐﺪام ﮐﻠﺐ؟ ﮔﻔﺖ :از ﻗﻮم ﺑﻨﯽﻋﺒﺪون .ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ
ﺗﻮ! ﭘﺴﺮ ﮐﯽ ھﺴﺘﯽ ﺗﻮ؟ ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﺷﺮاﺣﺒﯿﻞ .ﮔﻔﺖ :ﮐﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪی و ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ رﻓﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :آﻧﮕﺎه ﮐﻪ در ﻧﺰد داﺋﯽھﺎﯾﻢ ﺑﻮدم .ﮔﻔﺖ:
داﺋﯽھﺎی ﺗﻮ ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮم ﻃﯽ .ﮔﻔﺖ :ﻧﺎم ﻣﺎدرت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ:
ﺳﻌﺪی .ھﻤﺎﻧﺠﺎ او را ﺑﻪ آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :آری ،ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﺣﺎرﺛﻪای .ﺳﭙﺲ
ﭘﺪر زﯾﺪ را ﺻﺪا ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ای ﺣﺎرﺛﻪ ،ﺑﯿﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺗﻮﺳﺖ .ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮی او آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻧﮕﺎھﯽ او را ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی ﺗﻮ ﭼﻪ رﻓﺘﺎری ﺑﺎ
ﺗﻮ دارد .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻨﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮ اھﻞ ﺑﯿﺖ و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﺪر و ﻋﻤﻮ و ﺑﺮادرش ھﻤﺮاه او ﺳﻮار ﺷﺪه
ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آﻣﺪﻧﺪ .ﭘﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ج را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺣﺎرﺛﻪ ﮔﻔﺖ :ای
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ﻣﺤﻤﺪ! ﺷﻤﺎ اھﻞ ﺣﺮم اﻣﻦ اﻟﮫﯽ ﺑﻮده و از ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪاﺋﯿﺪ،
و در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا از اﺳﯿﺮان و ﺑﯽﭘﻨﺎھﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻃﻌﺎم
ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻓﺮزﻧﺪم ﺳﺮور ﻗﺒﯿﻠﻪای ،ﻣﺎ ھﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﺗﻮ دوﺳﺖ داری ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻓﺪﯾﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارﯾﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ از آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽدھﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ زﯾﺪ را آزاد ﻣﯽﮔﺬارم ﺗﺎ ﺧﻮد
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻓﺪﯾﻪای او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ،
و اﮔﺮ ﻣﺮا اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد دﺳﺖ از ﺳﺮ او ﺑﺮدارﯾﺪ.
ﭘﺲ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﺰای ﺧﯿﺮ دھﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﻓﺮﻣﻮدی.
ﭘﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ج زﯾﺪ را ﺻﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای زﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺗﻮ اﯾﻨﺎن را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،اﯾﻦ ﭘﺪرم و اﯾﻦ ﻋﻤﻮﯾﻢ و اﯾﻦ ﺑﺮادرم اﺳﺖ .ﭘﺲ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻨﺎن ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ،
اﮔﺮ آﻧﺎن را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدی ﭘﺲ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮو .و اﮔﺮ ﻣﺮا اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدی ﭘﺲ ﻣﻦ
ھﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ .ﭘﺲ زﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻧﻤﯽدھﻢ .ﭘﺪر و ﻋﻤﻮﯾﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای زﯾﺪ! ﺗﻮ ﺑﺮدﮔﯽ را از آزادﮔﯽ ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را رھﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ج آن ھﻤﻪ ﻋﻼﻗﮥ زﯾﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﻣﺸﺎھﺪه ﻓﺮﻣﻮد ،ﮔﻔﺖ:
ھﻤﻪﺗﺎن ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ او از اﻣﺮوز آزاد ﺑﻮده و او ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ ،از ﻣﻦ
ارث ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از او ارث ﻣﯽﺑﺮم .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﭘﺪر و ﻋﻤﻮی زﯾﺪ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ارزش و ﮐﺮاﻣﺖ زﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،راﺿﯽ
ﺷﺪﻧﺪ و از ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن زﯾﺪ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه و زﯾﺪ را ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﺮک
ﮐﺮدﻧﺪ .زﯾﺪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد ،زﯾﺪ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
ٓ
ۡ ُ
﴿ٱد ُعوه ۡم �بَا� ِ ِه ۡم﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[٥ :

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺎدران ﻣﺆﻣﻨﺎن

٤٩

»آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﭙﺲ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
ٓ
ۡ ُ
زﻣﺎن ﻧﺰول آﯾﮥ ﻗﺮآن ﴿ٱد ُعوه ۡم �بَا� ِ ِه ۡم﴾ ھﻤﮥ ﻣﺎ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﻏﻼم رﺳﻮل

ﺧﺪا ج را زﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،ﭘﺲ از ﻧﺰول آﯾﻪ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد:
زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﺷﺮاﺣﺒﯿﻞ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﮫﯽ زﯾﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و
ﻗﻠﺒﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺒﯽ اﻣﺮ ﺧﺪا را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
وﻟﯽ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد را ﺗﻨﮫﺎ دﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺗﺎ آن زﻣﺎن
ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﺑﺰرگ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن و اﺻﯿﻞﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮب و
ﻋﺎﻟﯽﻧﺴﺐ ﻋﺮب ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن دﺳﺘﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺴﺐ اوﻟﯽ اش ﺑﻪ

او داده ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﭘﺪر ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺮدان ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او
رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿﺎء اﺳﺖ.
ً
اﻣﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺣﺴﺎس دروﻧﯽ زﯾﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
زﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮده اﻣﯿﻦ و ﻣﺨﻠﺺ و وﻓﺎدار ﺑﺰرﮔﻮاری ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽای ﺑﺪو ﻧﻤﻮد و دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻪ ﺑﺰرگ و ﺷﺮﯾﻒ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺴﺐ ﺧﻮﯾﺶ
زﯾﻨﺐ را ﺑﻪ ازدواج او درآورد ،و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ او را ﺟﺒﺮان ﮐﺮد و
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ او را ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺰرگ و ﺑﺎﻗﺪرت ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺴﺎوی ﻗﺮار داد ،و
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮی و ھﻤﺘﺎﯾﯽ ﺗﻨﮫﺎ در دﯾﻨﺪاری و ﺗﻘﻮا
اﺳﺖ.
َ
َ
َّ ۡ َ َ ُ ۡ َ َّ ۡ َ ُ
ِند ٱ�ِ ��قٮٰ� ۡ ۚم﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات.[١٣ :
﴿إِن أ�رم�م ع
»ھﻤﺎﻧﺎ ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺎﺗﻘﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ«.
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ﺑﺪون ﺷﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﺮاﻧﺪازه آن ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .و ﺗﻨﮫﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ
اﻧﺴﺎن آزاد ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺮده ،ﯾﺎ ﯾﮏ آﻗﺎ و ﯾﮏ ﻏﻼم ،ﺑﺎ ﯾﮏ رﺋﯿﺲ و ﯾﮏ
ﻣﺮﺋﻮس ﻣﺴﺎوات ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو زوج ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺪ
و زﯾﻨﺐ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﻧﺠﺎم داد ھﻤﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ وﺣﯽ اﻟﮫﯽ و
دﺳﺘﻮر ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮد را آ ﮔﺎه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ زﯾﺪ ﺑﻪ زودی
ھﻤﺴﺮش زﯾﻨﺐ را ﻃﻼق ﺧﻮاھﺪ داد و ﺑﻌﺪ از او ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ج زﯾﻨﺐ را ﺑﻪ
ازدواج ﺧﻮد در ﺧﻮاھﺪ آورد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺮم
ﻣﯽﮐﺮد و ﻟﺬا آن را ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮس از اراﺟﯿﻒ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن
و ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد آن ﺣﻀﺮت و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن زﺷﺖﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﻠﻪ! ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮش ازدواج
ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ،ﻣﺮدم را از ازدواجﮐﺮدن ھﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮانﺷﺎن ﻧﮫﯽ
ﻣﯽﮐﺮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم آﺷﮑﺎرﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش
را ﻣﻮرد ﻋﺘﺎب ﻗﺮار داد و او را از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دﺷﻤﻨﺎن در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﺮای ارﺷﺎد و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ او
اﯾﻦ آﯾﺎت را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ
َ
ۡ َ ُ ُ َّ ٓ َ ۡ َ َ َّ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
َ
ۡ ََ َ
ت عل ۡيهِ أ ۡمسِك عل ۡيك َز ۡو َجك
﴿�ذ �قول ل ِ�ِي ��عم ٱ� عليهِ و��عم
َّ َ َ َّ ُ َ َ ُّ َ
َّ َ ُ ۡ
َۡ َ
َّ
َۡ َ
ك َما ٱ َّ ُ
� ُم ۡبدِيهِ َو�� ٱ�اس وٱ� أحق أن
س
َوٱت ِق ٱ
� َو� ِ� ِ� �ف ِ
َ ۡ َ ٰ ُ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ۡ َّ َ ٗ َ َ َ ۡ ّ ٞ
� ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
�شٮهۖ فلما ق ٰ
� ز�د مِنها وطر� زوج�ٰكها ل ۡ
ِ�
ِ� � ي�ون
َ
َ َ ٗ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ َ َ َ ٗ َ َ َّ ُ ۡ ْ ۡ َ َ َ ۡ ٓ َ ۡ َ َ ۡ َ ٓ ٞ
حرج ِ� أز� ٰ ِج أد�ِيا� ِ ِهم إِذا قضوا مِنهن وطر ۚ� و�ن أمر ٱ�ِ مفعو� ﴾٣٧
]اﻷﺣﺰاب.[۳۷ :
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»ﺑﯿﺎد آور آن زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﺑﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖ
)اﺳﻼم و اﯾﻤﺎن را( ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ داﺷﺖ و ﺗﻮ ﻧﻌﻤﺖ )آزادی و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ازدواج
ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻪات( را ﺑﻪ او ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮدی ،ھﻤﺴﺮت را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دار و او را
ﻃﻼق ﻣﺪه و در ﺣﻖ او از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﯿﺰی را
در دﻟﺖ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽداﺷﺘﯽ وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮ از ﻣﺮدم وﺣﺸﺖ داری ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯽ ﭼﺮا ﮐﻪ او
ﻓﻘﻂ ﺳﺰاوار ﺧﺸﯿﺖ اﺳﺖ .ﭘﺲ آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ زﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ھﻤﺴﺮش
ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺖ و او را ﻃﻼق داد ﻣﺎ او را ﺑﻪ ازدواج ﺗﻮ درآوردﯾﻢ ﺗﺎ ھﯿﭻ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﺎن در اﻣﺮ ازدواج ﺑﺎ ھﻤﺴﺮان ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪهھﺎﯾﺸﺎن ،ﭘﺲ از
ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزھﺎﺷﺎن و ﻃﻼق دادنﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﺎ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺟﺮاﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ«.

َ
در ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﴿ َز ۡو َجك﴾ دﻟﯿﻞ ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ
ازدواج ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ در

آن وﺟﻮد داﺷﺖ و ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻋﻼﻗﮥ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻧﺒﻮده ،آن
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﮫﻮدهﮔﻮﯾﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ازدواج ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ
َ
َۡ َ َ ُ َ ََ ُۡ ۡ ِ َ َ َ ٞ
ج ِٓ
� أ ۡز َ�ٰ ِج
اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﴿ل ِ� � ي�ون � ٱلمؤمن ِ� حر
َۡ ٓ
أد� َِيا� ِ ِه ۡم﴾ دﻟﯿﻞ آﺷﮑﺎر و ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺤﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺖ ازدواج رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺑﺎ زﯾﻨﺐ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ،ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻤﺎنداران در ازدواجﮐﺮدن
ﺑﺎ ھﻤﺴﺮان ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪۀ ﺧﻮد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده و از
ﻣﻼﻣﺖ دﺷﻤﻨﺎن ھﺮاﺳﯽ ﺑﻪ دل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﻮد ﺧﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﺑﻮد و وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک او ﺑﺮای ھﻤﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دھﺎن ھﻤﮥ
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ﻫﻤﺴﺮان ﭘﺎک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﺪد آنﻫﺎ

دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﺒﻨﺪد ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺰرگ و
ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
و از ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺻﺪﯾﻘﻪل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ً
اﮔﺮ واﻗﻌﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻠﻤﻪای از وﺣﯽ اﻟﮫﯽ را ﭘﻨﮫﺎن
ﻣﯽداﺷﺖ ﯾﺎ ﮐﺘﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﮐﺘﻤﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد – در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد.
َ ۡ َ َ َّ ُ َ َ
� عل ۡيهِ﴾ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﻣﻨﺖ
ﻣﻨﻈﻮر از ﴿��عم ٱ
َ ۡ َ ۡ َ َ َۡ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﻌﻤﺖ اﯾﻤﺎن را ﻧﺼﯿﺐ او ﮐﺮد .و ﴿��عمت عليهِ﴾ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ
آزادﮐﺮدﻧﺶ ﺑﺮ او ﻟﻄﻒ ﻧﻤﻮدی ،و ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ...
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ زﯾﻨﺐ ازدواج ﮐﺮد ،دﺷﻤﻨﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺠﺐ! ﺑﺎ
ﻋﺮوﺳﺶ ازدواج ﮐﺮد ،ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭘﺎﺳﺦﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺪر ھﯿﭻ
ﯾﮏ از ﻣﺮدان ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﺧﺪا و ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
اﺳﺖ«.
و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﺧﺪا از اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺳﻮی او ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﻓﺮدی ﺻﺎدق ،اﻣﯿﻦ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﭘﺎک و ﻣﻌﺼﻮم و ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺖ) ،درود و ﺳﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد(.
و اﯾﻦ ﮐﻞ ﻣﺎﺟﺮای زﯾﺪ و زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ اﺳﺖ ،ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن
اﺳﻼم آن را دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪزدن ﺑﻪ اﺳﻼم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻗﺮار دادﻧﺪ،
و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و
زﻣﺎم ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را در ﻃﻌﻨﻪزدن و ﺿﺮﺑﻪ واردﮐﺮدن ﺑﻪ اﺳﻼم رھﺎ ﮐﺮده و
ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه در اﻣﻮر ﻟﻐﻮ اﻓﺘﺮا ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ دروغ و ﺑﮫﺘﺎن و ﮔﻤﺮاھﯽ،
رﺳﻮل ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺷﮫﻮتﭘﺮﺳﺘﯽ و زنﺑﺎزی ﻣﺘﮫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
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و در اﯾﻦ وﺻﻠﺖ ،ﺳﺨﻦ زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻠﻪ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺪ در ﻣﻨﺰل ﻧﺒﻮد ،زﯾﻨﺐ را دﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ
زﯾﻨﺐ در دل او اﻓﺘﺎد و ﻣﺠﺬوب او ﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ زﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮدهاش ﺑﻮد دﺳﺘﻮر
داد ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ او را ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدش ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق زﯾﺪ ﺑﺎ او ازدواج
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان اﺳﺖ ،از ﺧﺪا ﻃﻠﺐ اﺳﺘﻐﻔﺎر
ً
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .واﻗﻌﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ دروغ و ﺑﮫﺘﺎن
ً
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ! آﯾﺎ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ اﺑﻠﮫﺎن و اﯾﻦ ﻣﺘﺠﺎھﻼن ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت ﻣﺼﻄﻔﯽ ج ﻣﯽداﺷﺖ،
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرتﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻤﺎل و زﯾﺒﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮه
ﮐﻪ در ﻃﺮاوت و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و ﺻﻔﺎ ھﻤﺘﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در
ً
ﻣﻮرد زﯾﻨﺐ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج از ﮐﻮدﮐﯽ او را ﻣﯽدﯾﺪ و اﺻﻼ در
ﺑﯿﻦﺷﺎن ﺣﺠﺎﺑﯽ ﻧﺒﻮد و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی از زﯾﺒﺎﺋﯽھﺎی ﻇﺎھﺮی زﯾﻨﺐ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺒﻮد ،زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻪ او ﺑﻮد ،ﺑﺎھﻢ در ﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ھﻤﻪﺷﺎن اھﻞ ﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﺑﻮدﻧﺪ و رﯾﺸﻪ ھﻤﻪﺷﺎن از ﯾﮏ درﺧﺖ ﺑﻮد.
اﻣﺎم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ در ّرد اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺳﺨﻦ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪاج زﯾﻨﺐ را ﺑﻌﺪ از ازدواج او ﺑﺎ زﯾﺪ دﯾﺪ ،ﻟﺬا در ﻗﻠﺐ او ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﺪا
زﯾﻨﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ زﯾﻨﺐ در ھﻤﻪ اوﻗﺎت و اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺎ او ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ ھﯿﭻ
ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از دﯾﺪارﺷﺎن ﺷﻮد .ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و
در ھﺮ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ھﯿﭽﮕﺎه در ﻗﻠﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﭼﯿﺰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﯾﻨﺐ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ زﯾﻨﺐ ﺷﻮھﺮدار ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
زﯾﻨﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ھﻤﺴﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮیﺷﺪن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
ً
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﺎ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ھﯿﭻ اﺛﺮی در ﻗﻠﺐ او ﻧﮕﺬاﺷﺖ .اﺻﻼ ﭼﻄﻮر
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ً
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺸﻖ و دوﺳﺘﯽ در ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد دوﺑﺎره ﺗﺠﺪد
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟ ﺣﺎﺷﺎ از آن ﻗﻠﺐ ﭘﺎک ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰهای ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎﺷﺪ«.
وﺟﻮد رﺳﻮل ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ و واﻻﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ّ
ً
ﭼﯿﺰھﺎی ﭘﺴﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از زﺑﺎن
ﺑﯿﮫﻮدهﮔﻮﯾﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ.
داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ و ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،او اﻧﺴﺎن درﺳﺘﮑﺎر ،اﻣﯿﻦ و ﭘﺎک و ﺑﯽآﻻﯾﺸﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﻧﺒﻮت ھﯿﭻ اﻧﮕﯿﺰه ﻓﺎﺳﺪی از او ﺳﺮ ﻧﺰده اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺒﻮل ﮐﺮد! او ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﻣﺮﺳﻞ و ھﻤﺴﺮی ﺑﺰرﮔﻮار ،ﭘﺪری
ﻣﮫﺮﺑﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ از او ﮐﺎر ﺑﺎﻃﻠﯽ و ﻟﮫﻮ و ﻟﻌﺒﯽ
ﺳﺮ ﻧﺰده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و
در ﻣﻮرد او ﻓﺮﻣﻮده ،و او ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺳﺘﮕﻮﺗﺮﯾﻦ راﺳﺘﮕﻮﯾﺎن اﺳﺖ
َّ َ َ َ َ ٰ ُ ُ َ
ي� ] ﴾٤اﻟﻘﻠﻢ.[۴ :
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ�﴿ :نك لع
� خل ٍق ع ِظ ٖ
»ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ھﺴﺘﯽ«.
آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺎز ﺟﺎی ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ؟
و ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻋﻘﻞ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری زﺷﺖ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻧﺠﺎتدھﻨﺪۀ ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﻣﺼﻠﺢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪۀ ﻓﻀﯿﻠﺖ از ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺧﻮاﺑﯿﺪهاش و ﺑﺮاﻓﺮازﻧﺪه ﭘﺮﭼﻢ ﻋﺪل و ﺣﻖ و اﺧﻼق ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ،
ھﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺮدم ﺑﺴﻮی ﺧﺪای ﺣﻖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻋﻘﻞھﺎی ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ ﺑﻄﻼن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﯾﺎوهﺳﺮاﯾﺎن از دروغ و
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ ،ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽدھﺪ .و در ﺳﺨﻨﺎنﺷﺎن ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را رد ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﺎن ﮐﻼم ﺣﻖ را از ﻃﺮﯾﻘﺶ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺧﯿﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻔﺲھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن
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وﻋﺪه داده و آﻧﺎن را آرزوﻣﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺰودی ﺑﻪ اھﺪاف ﭘﻠﯿﺪﺷﺎن در
ﻃﻌﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﻮل ﺑﺰرﮔﻮار در دﯾﻦ اﺳﻼم ﺧﻮاھﻨﺪ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آرزوھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﯾﻦ ازدواج ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮده و اھﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪی
ﺷﺮﯾﻒ و ﺑﺰرگ دارد .ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ازدواج ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل و ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﮐﻪ ﻣﺮدم از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ھﻤﺎن ازدواﺟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده و ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎن
آﯾﺎت و دﻻﯾﻞ روﺷﻨﯽ از ﻃﺮف ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺑﻪ رﺳﻮل
ﺧﻮد دﺳﺘﻮر ﺗﻨﻔﯿﺬ آن را داده ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻢ آن را اﺟﺮا ﻧﻤﻮد
و دﺳﺘﻮر ﺧﺪا اﻧﺠﺎمﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .در رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﻨﺐ ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن از ﺑﺎﻻی ھﻔﺖ آﺳﻤﺎن آن را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ج اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮد.
و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﻨﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن
رﺳﻮل ﺧﺪا اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﺑﺎﻻی ھﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﺑﻪ
ﻋﻘﺪ رﺳﻮل درآورد .ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ای ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن! ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻮ ﺧﺸﻨﻮد
ﺷﻮد و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ از ﺧﺪا ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺮدی.
و درود ﺧﺪا ﺑﺮ ھﻤﺴﺮ ﺗﻮ ای رﺳﻮل ﭘﺎک و اﻣﯿﻦ و ای ﺳﺮور رﺳﻮل و
اﻣﺎم و ھﺎدی و ﺑﺮ آل و اﺻﺤﺎب او.
ام ﺣﺒﯿﺒﻪ »رﻣﻠﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن اﻣﻮی«ل

در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﯾﺎ ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ام
ﺣﺒﯿﺒﻪ رﻣﻠﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ازدواج ﮐﺮد ،و او ﺑﺰرگ ﻗﺮﯾﺶ و رﺋﯿﺲ ﻣﮑﻪ و
دﺷﻤﻦ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در آن زﻣﺎن و دﺷﻤﻦ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﻗﻮﻣﺶ
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ﺑﻨﻮﻋﺒﺪ ﺷﻤﺲ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻨﯽھﺎﺷﻢ ﻗﻮم ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا را از اﯾﻦ دﻋﻮت ﻣﺒﺎرک ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺎزدارﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﯾﺄس و ﺣﺴﺮت و ﺷﮑﺴﺖﺧﻮردﮔﯽ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در آن زﻣﺎن ،ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ از اھﺎﻟﯽ ﻣﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
آﻧﺎن ،ﯾﮑﯽ ام ﺣﺒﯿﺒﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻮد ،وی دﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و از
ﺗﺮس ﭘﺪرش ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ دﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰش ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻮھﺮش ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺟﺤﺶ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺒﺸﻪ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮد .ﺷﻮھﺮش ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮده ،ﻟﺬا ام
ﺣﺒﯿﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺮاه او ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ رﻓﺖ.
اﻣﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺒﺸﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﻮھﺮ را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮد و از دﯾﻦ ﺣﻨﯿﻒ
اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﮐﯿﺶ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﮔﺮوﯾﺪ .ام ﺣﺒﯿﺒﻪ از او ﺗﺒﺮی ﺟﺴﺖ ،و
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ او ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ،ام ﺣﺒﯿﺒﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
او را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ھﺮﮔﺰ راﺿﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل اﻧﺪﯾﺸﮥ او ﻧﮕﺸﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ دﯾﻦ ﺧﻮد
اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ آﯾﯿﻦ اﺳﻼم ﺧﻮد ﭼﻨﮓ زد ،و در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و ﻏﺮﺑﺖ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺒﺸﻪ ھﺰاران ﻣﺸﮑﻼت و ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪ و در ﻗﺒﺎل
ھﻤﮥ اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽھﺎ و رﻧﺞھﺎ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ ﻣﺤﮑﻢ ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎد و ﺧﻢ ﺑﻪ
اﺑﺮو ﻧﯿﺎورد و از ھﻤﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮ او از ﻏﻠﺒﻪ و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﭘﺪرش ﮐﻪ در آن روز
ﺳﺮدار و ﺑﺰرگ و ﺳﺮور ﻣﻄﺎع ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻮد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺧﺸﻢ ﻣﺎدرش ﯾﻌﻨﯽ
ھﻨﺪ دﺷﻤﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺧﺼﻢ ﺳﺮﺳﺨﺖ آن ﺣﻀﺮت ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﻣﺮدم را ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺸﻮراﻧﺪ و ﺗﻨﻔﺮﺷﺎن را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او زﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،در ھﺮاس و ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ام ﺣﺒﯿﺒﻪ از ﻏﻠﺒﻪ و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ و ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪاش ﺳﺨﺖ
ھﺮاﺳﺎن ﺑﻮد ،و ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد
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ﺷﻤﺎﺗﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او در ﺣﺎل ﮔﺮﻓﺘﺎری ،ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
وﺣﺸﺖزا ،ﺑﺴﺎن ﺻﺎﻋﻘﻪای ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺆﻣﻦ ﺻﺒﻮر ﻓﺮود آﻣﺪ.
ِ
ھﻤﺴﺮش در ھﻤﺎﻧﺠﺎ در ﺣﺎل ارﺗﺪاد ﺑﺮ ﮐﯿﺶ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ .و
اﯾﻦ ﻣﺆﻣﻨﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ ،آواره ،ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ! ﻟﺬا ﺑﻪ ﺧﺪای
ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد و دﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﺴﻮی او ﺑﺮﻣﯽدارد و ﮐﺎرش را ﺑﺪو
َّ ۡ َ َ َّ َ
ﻣﯽﺳﭙﺎرد و ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﴿ َو َمن َ� َت َو� � ٱ�ِ � ُه َو َح ۡس ُب ُهۥ﴾
]اﻟﻄﻼق» [۳ :ھﻤﺎﻧﺎ ھﺮﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ

اﺳﺖ«.
آری ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدش رﺳﯿﺪ ،و ﻋﮫﺪهدار او ﺷﺪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ او را
ﻧﮕﻪداری و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ او اﻣﺮ ﺧﻮد را ﺗﻨﮫﺎ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ او ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺳﭙﺮد و ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺪو ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮد.
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﻼم از اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ و ﺣﺎﻟﺖ
ﺣﺰنآور او آ ﮔﺎه ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻗﻠﺐ ﺑﺰرگ وی ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ او رﻗﺖ آورد ،ﻟﺬا اراده
ﮐﺮد ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺟﮫﺎد و ﺗﻼشھﺎﯾﺶ
ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎداش را ﺗﻘﺪﯾﻢ او ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،رﺳﻮل اﺳﻼم ج ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺒﺸﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ
او را ﺑﻪ ازدواﺟﺶ درآورد .ﻧﺠﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم را ﺑﻪ ام ﺣﺒﯿﺒﻪ اﺑﻼغ ﮐﺮد .ام
ﺣﺒﯿﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﺳﺮور ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ و
ﺗﻤﺎم اﻧﺪوه او ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ھﻤﻪ دل ﺷﮑﺴﺘﮕﯽھﺎﯾﺶ ﺟﺒﺮان ﺷﺪ و
ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺷﺎدی ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺟﺰء ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﻨﺪۀ ﻏﯿﺐ و
آﺷﮑﺎر اﺣﺪی ﻣﻘﺪار آن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﺮ او ﮐﺮاﻣﺖ ﻧﻤﻮد و ﻟﻄﻒ و اﺣﺴﺎن ﺑﻮی ﻧﻤﻮد و از ﺟﺎﻧﺐ
رﺳﻮل اﺳﻼم ج ﭼﮫﺎرﺻﺪ دﯾﻨﺎر ﮐﺎﺑﯿﻦ او ﮐﺮد و ﺑﺎ ھﺪاﯾﺎی ﭘﺮﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی
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ﻫﻤﺴﺮان ﭘﺎک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﺪد آنﻫﺎ

ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺷﺮاﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻨﮥ ﻣﺮد ﺑﺎ ﻋﺰت ﻣﮑﻪ رواﻧﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ام ﺣﺒﯿﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ او
ازدواج ﻧﻤﻮد ،و در اﯾﻦ ازدواج ﺑﺰرگ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن وﻻﯾﺖ ﻋﻘﺪ
ﻧﮑﺎح را ﺑﻌﮫﺪه داﺷﺖ.
و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ آﯾﻨﺪ ،ھﻤﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان از رﻓﺘﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا در اﯾﻦ
ازدواج ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ،آن ازدواﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎن و ﻧﻮر ھﺪاﯾﺖ او ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ارزش و ﻣﻘﺎم اﯾﻦ ازدواج
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ.
رﺳﻮل اﺳﻼم ﺑﺎ اﯾﻦ ازدواج ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺪت ﻋﺪاوت ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ .و در رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺧﺒﺮ ازدواج رﺳﻮل
ﺧﺪا را ﺷﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ» :او ﺷﯿﺮﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯽ او ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﺎﻟﯿﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد« در ھﺮﺣﺎل اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد رﺳﻮل اﮐﺮم ج اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﻮد و
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ وی را اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮد.
و در اﯾﻦ ازدواج ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺠﺎھﺪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺻﺒﻮر را
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻧﻤﻮد و او را از اﯾﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﺠﺎت داد و ﺑﺨﺎﻃﺮ ارزش او و
ﻗﻮم او ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد ،و اﮔﺮ او را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ھﻤﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﺳﭙﺮد
ھﺮآﺋﯿﻨﻪ ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ راھﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮای آﺷﻮﺑﮕﺮی و ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی و آﺗﺶ
اﻓﺮوزی و ﺷﻮراﻧﺪن ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن
زﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک و ﺿﻌﻒ ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ.
و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺎ اﯾﻦ زن ازدواج ﻓﺮﻣﻮد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﺑﻪ ﺳﻦ
ﭘﯿﺮی رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺳﺨﻦ ﯾﺎوهﺳﺮاﯾﺎن ،دروغﮔﻮﯾﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ درو غ و ﺑﺎﻃﻞ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﻧﺒﯽ ﭘﺎک و ﻣﻌﺼﻮم
اﺛﺮی از ھﻮای ﻧﻔﺲ و ﺷﮫﻮت اﺳﺖ ،وﺟﻮد دارد؟ ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﻗﻠﺐھﺎی
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ﺳﯿﺎھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎھﯽ آنھﺎ را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﺮاغ راھﻨﻤﺎھﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﭘﺮدهھﺎی ﺿﺨﯿﻤﯽ از اﻓﺘﺮا و ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﺮ آن اﻧﺪاﺧﺖ.
در ﺳﯿﺮت رﺳﻮل ﺑﺰرﮔﻮار و ازدواج او ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺘﻌﺪد ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز ﺣﺴﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ در
ﺟﻠﻮی اﯾﻦ دﯾﻦ اﻟﮫﯽ ،دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻮب زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺆﻣﻦ را ﻣﻤﻠﻮ از ﻧﻮر و
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ارزش و رﺣﻤﺖ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﯾﻦ دﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﻨﺪ.
َ َّ ۡ َ
﴿إ َّن ٱ ّ� َ
ِند ٱ�ِ ٱ ِ� ۡس� ٰ ُم﴾ ]آ ل ﻋﻤﺮان.[١٩ :
ِين ع
ِ

»ھﻤﺎﻧﺎ دﯾﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺗﻨﮫﺎ اﺳﻼم اﺳﺖ«.
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ام ﺣﺒﯿﺒﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺠﯿﺐ و زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ از آن ﺑﮕﺬرم و ذﮐﺮی از آن را
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورم ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ درس ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد.
و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﻼم در ﻧﻔﻮس آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ روح اﯾﻤﺎن
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،آن اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ آن را وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ
و ﻧﺎﭼﯿﺰﺷﻤﺮدن ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﭘﺪران و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮد .و اﯾﻨﮏ آن
ﺣﺎدﺛﻪ!
روزی اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل دﺧﺘﺮش ام ﺣﺒﯿﺒﻪ آﻣﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﺮد ﭘﺪری ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮده و آن ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪی را ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ دﺧﺘﺮ
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او داﺷﺘﻪ ،ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰلام ﺣﺒﯿﺒﻪ داﺧﻞ ﺷﺪ و
ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ روی ﻓﺮش او ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،آن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﻧﮕﺬاﺷﺖ دﺳﺖ
ﭘﺪرش ﺑﻪ آن ﻓﺮش ﺑﺨﻮرد .ﻟﺬا ﭘﺪرش ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای دﺧﺘﺮ ،آﯾﺎ
ﺗﻮ اﯾﻦ ﻓﺮش را از ﭘﺪرت ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﯽ؟ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا از آن ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽداﻧﯽ؟
ً
ﻓﻮرا ﺟﻮاب داد :ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﻓﺮش رﺳﻮل
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ﺧﺪا ج اﺳﺖ ،و ﺗﻮ ﻓﺮدی ﮐﺎﻓﺮ و ﻧﺠﺴﯽ .اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺷﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ام
ﺣﺒﯿﺒﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،در آن ﻟﺤﻈﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺎاﯾﻤﺎن درس درﺳﺘﯽ از اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﭘﺪرش رھﺒﺮ ﻣﺸﺮﮐﺎن داد ،درﺳﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن را درھﻢ
ﮐﻮﺑﯿﺪ و اﺳﺘﺨﻮانھﺎﯾﺶ را ﺧﻮرد ﮐﺮد و ﻋﻈﯿﻤﺘﺶ را ﻣﻨﮫﺪم ﺳﺎﺧﺖ و او را
ﻧﺎﮐﺎم و زﯾﺎندﯾﺪه ﺳﺎﺧﺖ .و ﺧﻮد در ﺣﺎل ﭘﯿﺮوزی و ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﻤﻮد و ھﻤﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ و داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ارزش ام ﺣﺒﯿﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯽ ﺑﺮده و ﻣﮑﺎﻧﺖ او در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﻻ
رﻓﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮدم او را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ روح ﺟﮫﺶدار اﺳﻼﻣﯽ را
در او رﺷﺪ دادﻧﺪ و ﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ،و ﭘﺲ
از اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج دل او را ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺑﻪ او اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮد،
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﮔﺸﺖ.
و در روز ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج او را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ و در آن روز ﻓﺘﺢ و
ﭘﯿﺮوزی ﻣﻨﺎدی رﺳﻮل ﻧﺪازد» :ﻣﻦ دﺧﻞ اﻤﻟﺴﺠﺪ اﺤﻟﺮام ﻓﻬﻮ آﻣﻦ ،وﻣﻦ
دﺧﻞ دار أﻲﺑ ﺳﻔﻴﺎن ﻓﻬﻮ آﻣﻦ« »ھﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام وارد ﺷﻮد در اﻣﺎن
اﺳﺖ ،و ھﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن وارد ﺷﻮد در اﻣﺎن اﺳﺖ«.
و اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶ و ﮔﺬﺷﺘﺶ ھﺮ ﺳﺘﯿﺰهای را ﺑﻪ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روش ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮﮐﺴﯽ را در ﻣﻘﺎم ﻻﯾﻖ ﺧﻮدش ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ ،و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ راه دارد در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .و
اﯾﻦ ازدواج ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺎ ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن ،ام ﺣﺒﯿﺒﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻈﻤﺖ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪج
و ُﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮ و ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﯽ و ژرفاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻋﻈﻤﺖ ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺘﺶ را ﺑﻪ ﻣﺮدان
و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺎدران ﻣﺆﻣﻨﺎن
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ﺧﺪاوﻧﺪ از ھﻤﻪ آن ﻣﺆﻣﻨﺎن راﺿﯽ ﺷﺪه و ﺑﮫﺸﺖ ﺟﺎوﯾﺪان را روزیﺷﺎن
ﮔﺮداﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﺼﺮت ﺧﻮد ﯾﺎری ﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎر
و ﯾﺎور اﺳﺖ.
ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرثل

رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺎ ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ﺑﻦ اﺑﯽﺿﺮار ﺳﺮدار ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﺑﻨﯽﻣﺼﻄﻠﻖ ازدواج ﮐﺮد.
ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ ﺑﯿﻮهزن ﻣﺴﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﺻﻔﻮان ﻣﺼﻄﻠﻘﯽ ﺑﻮد و ھﻤﺴﺮش از
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و دﺷﻤﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم ﺑﻮد ،وی در روز ﺟﻨﮓ ﻣﺮﯾﺴﯿﻊ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و
زن ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﯿﺮ ﺷﺪ و زﻧﺎن
ً
اﺳﯿﺮﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار و ﻧﻮﮐﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ھﯿﭻ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ آﻧﺎن و ﺑﯿﻦ زﻧﺎن آزاد ﻧﺒﻮد و ھﻤﻪ آﻧﺎن
از ﻧﻌﻤﺖ آزادی ﺑﺠﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ و ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد از ﻣﺎﻟﮑﺎنﺷﺎن
ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،رﺳﻮل ﻣﮑﺮم اﺳﻼم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ و ارجﻧﮫﺎدن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮔﺮوه از زﻧﺎن اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ زﻧﺎن و ﺑﯿﻦ زﻧﺎن زاد
ﺗﺴﺎوی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ،و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و
ﺳﻤﺎﺣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮد و آن اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ و ﻧﻌﻤﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ
ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم ﺑﺎ اﯾﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮده ﺑﻮد ازدواج ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ درس ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم داد .و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ،ھﻤﻪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮرات و اذھﺎن ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﺎرت ﺑﺮدﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ
ﺷﻤﺮدن ﺷﺄن زﻧﺎن اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .و ھﻤﮥ اذھﺎن را ﭘﺎک ﺳﺎﺧﺖ،
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و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار آن ﺣﻀﺮت و ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻌﺪی آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ارزش و ﺣﻘﻮق اﺻﺤﺎب ﺑﯿﺖ و ﮐﺪﺑﺎﻧﻮھﺎی ﻣﻨﺰل و ﺳﺮوران
داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪھﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﺰرﮔﺎن و
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﺳﺮوران ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ذﻟﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺳﺎرت رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.
و ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺮای ﺑﻨﯽﻣﺼﻄﻠﻖ ﺑﻮد ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ او وﺻﻠﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ
ً
اﺻﺤﺎب و ﯾﺎران او ﺑﻌﺪ از او ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،و اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﻋﻤﻼ اﺻﺤﺎب آن
ﺣﻀﺮت ﺗﺮک ﻧﮑﺮدﻧﺪ ھﯿﭻ ﮐﺎری را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،آن ﺣﺒﯿﺐ ﻣﻄﺎع اﻧﺠﺎم
داده ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ روش و ﻃﺮﯾﻖ او ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و از ﺳﻨﺖ او ﺣﺮف ﺑﻪ
ﺣﺮف ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ازدواج رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎس اﺣﺘﺮام رﺳﻮل ﻣﺤﺒﻮبﺷﺎن ،ﮐﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻨﯽ
ﻣﺼﻄﻠﻖ را آزاد ﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻨﯽﻣﺼﻄﻠﻖ اﯾﻦ ھﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻔﻮ ﻋﻈﯿﻢ
و اﯾﻦ ﮐﺮاﻣﺖ ﻋﺎﻟﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﺪا و
رﺳﻮل او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ،و ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ ﭘﺮﺑﺮﮐﺖﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﺸﺖ .و در
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻨﯽﻣﺼﻄﻠﻖ ﺑﺪﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﯿﺮ
ُ
ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﺧﻤﺲ ﺑﻘﯿﻪ ﭼﯿﺰھﺎ را در ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﻪ ھﺮ ﺳﻮارﮐﺎر دو ﺳﮫﻢ و ﺑﻪ ھﺮ ﭘﯿﺎده ﯾﮏ ﺳﮫﻢ داد ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ﺑﻦ اﺑﯽﺿﺮار در ﺳﮫﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ اﻓﺘﺎد.
ﺳﭙﺲ ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﻣﻦ
ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ﺳﺮور و آﻗﺎی ﻗﻮم ﺑﻨﯽﻣﺼﻄﻠﻖ ھﺴﺘﻢ و ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ
ُ
ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﻪ ورق ﻃﻼ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺧﻮدم را آزاد ﮐﻨﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ﻋﺮض ﮐﺮد:
آﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯽ؟ ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ ﮔﻔﺖ :آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ھﻢ ﭘﻮل
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ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮ را ﻣﯽﭘﺮدازم و ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﯾﺎ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ .ﺳﭙﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﻔﺖ :ﺑﺪان ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم رﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﺳﺮای ﺑﻨﯽﻣﺼﻄﻠﻖ در
دﺳﺖﺷﺎن ﺑﻮد آزاد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮار از ﯾﻮغ اﺳﺎرت ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ازدواج رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺳﺮدار ﻗﻮمﺷﺎن آزاد ﺷﺪﻧﺪ.
در رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ از ﻋﺎﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻣﮫﺎت
ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .و در رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا آﻣﺪ
ً
و ﮔﻔﺖ :اﻣﺜﺎل دﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺎرت و ﺑﺮدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻟﻄﻔﺎ او
را آزاد ﮐﻦ .رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺪرش دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ
ﺑﺮﺳﺎن ،ﭘﺪرش از اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﺮﺳﻨﺪ ﮔﺸﺖ و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ
ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ رﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
و ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ،ﺑﺎ اﻧﺼﺎف ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ دور اﻧﺪﯾﺸﯽ ،رﺣﻤﺖ ﻋﻈﯿﻢ و
رﻓﺘﺎر ﻧﯿﮏ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد اﯾﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ در اﺻﻞ ھﻤﺴﺮ
ﺳﺮﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ و ﻟﺠﻮجﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد!
ﭘﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮد و او را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ،و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻮر اﯾﻤﺎن در ﻗﻠﺐ او و در ﻗﻠﺐ اھﻞ و ﻋﺸﯿﺮه او ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ
ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﻮد و ﮔﺮوه ﮔﺮوه در دﯾﻦ ﺧﺪا درآﯾﻨﺪ.
و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا از ﭘﯿﺮوزی دﻋﻮت ﻣﺒﺎرک ﺧﻮد
در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﻣﯿﺪوار آن ﺑﻮد .آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﺟﺎی ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ھﯿﭻ
ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﻧﻈﺮی واﻻﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﯿﺎﺑﺪ؟ ﺑﻪ دور اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺰرﮔﺶ! ھﺮﮔﺰ و ھﺮﮔﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮی ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ دھﺪ ،آن ﻧﻈﺮی ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽھﺎ را ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺶ ﯾﺎد داد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺑﻪ
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ﺳﺠﺪه واداﺷﺖ ،ﺑﻪ ﭘﺎس ﻋﻈﻤﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺣﮑﻤﺖ و رﺣﻤﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و
اﺣﺴﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﯽﺷﻨﻮد .ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﺑﯽﺣﺪ
ﺑﺮای آن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ،آن ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی اﯾﻦ رﺳﻮل اﻣﯿﻦ ھﺪاﯾﺖ
ﮐﺮد.
ﺻﻔﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﯿﯽ ﺑﻦ اﺧﻄﺐل

ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم ج ﺑﺎ ﺻﻔﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﯿﯽ ﺑﯿﻮهزن ﮐﻨﺎﻧﻪ ﺑﻦ
اﺑﯽاﻟﺤﻘﯿﻖ ازدواج ﮐﺮد .ﭘﺪر ﺻﻔﯿﻪ ﺣﯿﯽ ﺳﺮور و ﺳﺮدار و ﺑﺰرگ ﻗﻮم
ﺑﻨﯽﻧﻀﯿﺮ ﺑﻮد ،او از ﺷﺮﯾﻔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻮد ،ﺻﻔﯿﻪ در ﺟﻨﮓ
ﺧﯿﺒﺮ اﺳﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺘﺎد .ﭘﺲ از آن دﺣﯿﻪ از ﺳﮫﻢ ﺧﻮد او
را ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اھﻞ رأی و ﻣﺸﻮرت از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده و ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮ ﺑﺰرگ ﻗﻮم ﺑﻨﯽﻧﻀﯿﺮ و
ﺑﻨﯽﻗﺮﯾﻈﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺟﺰ ﺑﺮای ﺗﻮ ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎن ﻧﻈﺮ آﻧﺎن را ﻧﯿﮑﻮ ﭘﻨﺪاﺷﺖ و از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺷﺮﯾﻒ و
ﺑﺰرگ ﻗﻮم در ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﮫﺖ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻣﻘﺎم ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اوﯾﻨﺪ
ﺑﺼﻮرت اﺳﯿﺮ و ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﻧﺴﺖ .ﭘﺲ او را ﺑﺮای ازدواج ﺧﻮد ﺑﺮ
ﮔﺰﯾﺪ و آزادش ﮐﺮد.
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﻪ اﯾﻦ زن اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮد و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ او ﻟﻄﻒ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از اھﻞ و ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺧﻮد او را ﺗﺮﺟﯿﺢ داد .و در رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ رﺳﻮل اﺳﻼم او را در ﺑﯿﻦ آزادﺷﺪن و اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش و ﺑﯿﻦﻣﺎﻧﺪن
و واﺑﺴﺘﻪﺑﻮدن ﺑﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل آزاد ﮔﺬاﺷﺖ .ﺻﻔﯿﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮد و ﻟﺬا ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و اﺳﻼمآوردن ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر
ً
ﮐﺮد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﻣﺤﺒﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم داﺷﺖ ،آﺷﮑﺎر
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ﺳﺎﺧﺖ .و ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ و اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ،
اﻋﻼم ﮐﺮد .و اھﻞ و ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮک ﮐﺮد.
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﯿﻪ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا رﻓﺖ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آری ،ﭘﺪرت ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﻧﺶ از دﺷﻤﻨﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ ﯾﮫﻮدی ﻣﻦ ﺑﻮد .ﺻﻔﯿﻪ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ
﴿ َو َ� تَز ُر َواز َرة  ٞو ۡز َر أ ۡخ َر ٰۚ
ى﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم.[١٦٤ :
ِ ِ
ِ
»ھﯿﭻ ﻧﻔﺴﯽ ﺑﺎر ﮔﻨﺎه دﯾﮕﺮی را ﺑﺪون ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ«.
ﺳﭙﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ .اﮔﺮ ﺗﻮ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﻗﺒﻮل
ﮐﺮدی ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارم ،و اﮔﺮ ﺗﻮ دﯾﻦ ﯾﮫﻮد را ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪی،
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را آزاد ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪی .ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا!
ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﻼﻣﻢ و ﺗﻮ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدم ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﯽ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﺰل ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﯾﻦ
ﯾﮫﻮدﯾﺖ ﻧﺪارم ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ ﭘﺪری و ﻧﻪ ﻣﺎدر زﻧﺪه دارم .ﺗﻮ ﻣﺮا در ﺑﯿﻦ
اﺳﻼم و ﮐﻔﺮ ﻣﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮدی ،ﭘﺲ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﺮاﯾﻢ از آزادی و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻮﻣﻢ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ
رﺳﻮل ﺧﺪا او را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ زن ارزش و
اﺻﺎﻟﺖ روﺷﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﻘﺪس
اﺳﻼم ﺑﺎ ﻗﻠﺐھﺎی ﻧﺎﭘﺎک ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ در آنھﺎ ﻧﻔﻮذ
ﮐﺮده و ﺟﺎ ﺑﮕﯿﺮد ،اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﻠﺐھﺎ را ﻣﺤﻮ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﻻزم اﺳﺖ ﺣﻖ در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت آن را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ:
َ ۡ ُ َّ ۡ َ َ َ ُ ٗ
﴿ َوقُ ۡل َجا ٓ َء ٱ ۡ َ
� ُّق َو َزه َق ٱل َ�ٰ ِطل ۚ إِن ٱل َ�ٰ ِطل �ن َزهوقا ] ﴾٨١اﻹﺳﺮاء.[۸۱ :
»ﺑﮕﻮ ﺣﻖ آﻣﺪ و ﺑﺎﻃﻞ رﻓﺖ ،ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﺎﻃﻞ رﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ«.
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ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اھﻞ اﻧﺼﺎف در ﺑﺎره اﯾﻦ ازدواج ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ! آﯾﺎ در اﯾﻦ
ازدواج ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻤﺖ و درﺳﺘﯽ و ھﺪاﯾﺖ و رﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺑﺪون ﺷﮏ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﯾﮫﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺪی ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺣﺴﺎن و
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ زن درﺳﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻤﺎن و اﺳﻼﻣﺶ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺎداشھﺎ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﺳﻮل اﺳﻼم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﺷﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﮫﻮدﯾﺎن
ﺧﺒﯿﺚ اﺳﺖ ،آن ﺧﺒﺎﺛﺖ و ﻟﺌﺎﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮارت و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی و ﺣﺴﺎدت و ﻧﻔﺎق دﺷﻤﻨﯽ و ﻋﺪاوت ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و رﺳﻮل ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺮآﻧﮑﺮﯾﻢ
از ﺧﻄﺮاتﺷﺎن ﺧﺒﺮ داده و آنھﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺖھﺎی ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ آﻧﻨﺪ و ﺑﺮ آن
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﻘﺖ
اﻟﮫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،آ ﮔﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ھﯿﭽﮕﺎه ﯾﮏ
ﯾﮫﻮدی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺸﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﯾﮫﻮدی ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ آن
ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﮐﺮد.
ازدواج رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ واﻻ را درﺑﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮد درک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮫﻮد ،ھﻤﻪ ﺻﻔﺎت و ﮐﻔﺮ و ﻋﻨﺎد و دﺷﻤﻨﯽﺷﺎن ﻣﻌﻠﻮم و
ﻣﺸﮫﻮد اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺳﺮﺷﺖ ﻧﯿﮏ
و ﺧﻮب ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ او را ﺑﺪان ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪاوت ﺑﯿﺮون
رود ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ رﺳﻮل اﺳﻼم ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﺎن را در ﺧﺒﺎﺛﺖ و
ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﺪﯾﺸﺎن رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﯿﭽﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪزدن ﺑﻪ اﺳﻼم و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ھﻤﻪ ﻣﺎ را از آﺳﯿﺐ و ﮔﺰﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮔﻤﺮاه ﻧﮕﻪ دارد! و ﻣﺎ را ﺑﻪ راه راﺳﺖ
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اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ھﺰار و ﭼﮫﺎر ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻄﺮات و ﮔﻤﺮاھﯽ و ﮐﻔﺮ و
دﺷﻤﻨﯽﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ آ ﮔﺎه ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮوز از وﺻﯿﺖ ﻗﺮآن و ﺗﺤﺬﯾﺮ ﻣﺎ از ﺑﺪیھﺎ و ﺷﺮارتﺷﺎن ﭘﯿﺮوی
ﻧﮑﺮده و از ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦﻣﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ،و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺎل و زن و ﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻣﻊ دﻧﯿﺎ ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد
ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﮕﯽﺷﺎن
را ذﻟﯿﻞ و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮداﻧﺪه و ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻣﺮﺷﺎن را ﺑﻪ زﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ.
درود ﺧﺪا ﺑﺮ ﺳﺮور ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ و ﺑﺮ آل اﺻﺤﺎب و ﯾﺎران او ﺑﺎد.
ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ﻫﻼﻟﯽل

در اواﺧﺮ ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار ج ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮ
ﺣﺎرث ازدواج ﮐﺮد ،و اﯾﻦ ازدواج در ﻣﮑﮥ ﻣﮑﺮﻣﻪ در ھﻨﮕﺎم ﻋﻤﺮۀ ﻗﻀﺎء
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ زن آﺧﺮﯾﻦ زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺎ او ازدواج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،وی
زﻧﯽ ﭘﺎرﺳﺎ و ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻮد ،ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل در ﻣﻮرد وی
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ او از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺗﻘﻮاﺗﺮ و ﺑﺎﻋﺎﻃﻔﻪﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺧﻮد
ﺑﻮد.
ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ در ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮک در ﺻﻒ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻮد و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری
زﺧﻤﯽھﺎ و دﻟﺠﻮﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،و در راه ﺧﺪا ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻼش و
ﮐﻮﺷﺶ را ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ وی اوﻟﯿﻦ زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن زﺧﻤﯽھﺎ
ﮔﺮوهﭘﺮﺳﺘﺎران زن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ،و ﺑﺮای ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن زﺧﻢ ﻣﺠﺮوﺣﺎن و ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪان در ﻣﯿﺪانھﺎی ﺑﺰرﮔﻮاری و ﺷﺮاﻓﺖ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﺮد ،و در ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ آب ﻣﯽآورد ،در ﻣﯿﺪان ﮐﺎرزار ﺗﯿﺮی از ﺗﯿﺮھﺎی دﺷﻤﻦ
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ﺑﺮ وی اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد ،و اﮔﺮ ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺑﻮد ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺮ ﻟﺒﺎﺑﮥ ﮐﺒﺮی زن ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس ﻋﻤﻮی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﺧﺪا و ﺧﺎﻟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺲب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻤﻮی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس رﺳﻮل ﺧﺪا ج را ﺟﮫﺖ ازدواج ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮ
ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻟﺒﺎﺑﻪ ﮐﺒﺮی امﻓﻀﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ،و ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس ﺑﺎ اﺟﺎزه
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح را ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺟﺎری ﮐﺮد ،و اﮔﺮ ﺣﻀﺮت
ﻋﺒﺎس در اﯾﻦ ازدواج ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﺮای ارﺿﺎء
ھﻤﺴﺮش در ﺑﻪ ازدواج درآوردن ﺧﻮاھﺮ ھﻤﺴﺮش ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻦ
ھﻤﻪ اھﺘﻤﺎم ﻧﻤﯽورزﯾﺪ«.
و در ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺧﯿﺮ در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻦ ازدواج را
ً
اﻧﺠﺎم دھﺪ ،و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻗﻮم ھﻼﻟﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻗﻮم ھﻼﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺮداﻧﮕﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺑﺰرﮔﻮاری
رﺳﻮل ﺧﺪا را ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ و ارﺟﻤﻨﺪی ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ
دﯾﻦ اﺳﻼم داﺧﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﺎری و ھﻤﮑﺎری رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﭙﺎ
ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،ھﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽرﻓﺖ در رﮐﺎب او ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮ وﺻﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮ در ﺳﻦ ﭘﯿﺮی و ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ
ﺑﻮد .ﭘﺲ ای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺰرﮔﻮار ،آﯾﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ازدواجھﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ھﻮای
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺷﮫﻮت ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ؟ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ و ﺗﻨﮫﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ،ﺟﻮاﻧﻤﺮدی،
ﻧﯿﮑﯽ ،اﺣﺴﺎن ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ،رﺣﻤﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﯿﺰھﻮﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا را
وادار ﻧﻤﻮد ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ازدواج ﺑﺎارزش را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ازدواﺟﯽ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎندھﻨﺪه ﻋﻤﻖ ﻧﻈﺮ و ﻋﻠﻮ ھﺪف و اﺣﺴﺎن ﻧﯿﮏ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
زﻧﺎن ﺑﺎاﯾﻤﺎن اﺳﺖ.
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ً
اﮔﺮ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺰو اھﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺒﻮد ،ﭘﺲ
ً
ھﯿﭽﮕﺎه اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ازدواجھﺎﯾﯽ او را ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ازدواج ﺑﺎ
اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه ﺳﺎﻟﺨﻮرده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪاش
دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮۀ زﯾﺒﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای ھﻮاس ﻧﻔﺲ و ﺷﮫﻮت اﺛﺮی در ازدواج
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﯿﻮه ﮐﻪ ھﻤﻪﺷﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻮده ﻏﯿﺮ از ﺣﻀﺮت
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﺎﺷﺪ .ھﺮآﺋﯿﻨﻪ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﺎن ﺑﺎ دﺧﺘﺮان زﯾﺒﺎرو ازدواج ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد.
و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﺼﺎھﺮت ﻣﯽداﺷﺖ .او ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب دلھﺎﺳﺖ ،او ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺮم ھﺮ ﻧﻔﺴﯽ
اﺳﺖ ،او ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺘﺪاری اﺳﺖ ،او ﮐﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﮐﻤﺎل و
ﻧﺠﺎﺑﺖ و ﺗﯿﺰھﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺖ درﺳﺘﮑﺎر اﺳﺖ.
اﻣﺎ آن ﺣﻀﺮت ج واﻻﺗﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﮫﻮت و ھﻮای ﻧﻔﺲ ﺑﻪ
ﺳﻮی ازدواﺟﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﺷﺒﺎع ﻏﺮاﯾﺰ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ازدواج زﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺣﺎﺷﺎ و ھﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﺎﺷﺎ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﮫﻮدهﮔﻮﯾﺎن در ﻣﻮرد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ﻣﻌﺼﻮم و رﺳﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪه و رﺳﺎﻟﺖ ﻧﺒﻮت را ﺑﺎ او
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ً
و اﺻﻼ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿﺎء و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺎت
ﻧﻘﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻧﻤﻮده و او را اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ وﺟﻮدی ﮐﺎﻣﻞ درآورده و در
ﻣﻮرد او اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﻮاھﯽ داده:
َّ َ َ َ َ ٰ ُ ُ َ
ي� ] ﴾٤اﻟﻘﻠﻢ.[٤ :
﴿�نك لع
� خل ٍق ع ِظ ٖ
»و ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ اﺧﻼق ﺑﺰرگ ھﺴﺘﯽ«.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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َ
َ َ
َّ َ َ ُ َ
َ َّ
َ ُ
َ ٓ َ َ ّ
�ن َّر ُسول ٱ�ِ َوخا� َم
﴿ما �ن � َّم ٌد �بَا أح ٖد مِن ّرِجال ِ� ۡم َو� ٰ ِ
َّ ّ َ َ َ َ َّ ُ ُ
� ٍء َعل ٗ
� ّل َ ۡ
ِيما ] ﴾٤٠اﻷﺣﺰاب.[۴۰ :
ٱ�ب ِ ِ�ۧنۗ و�ن ٱ� ب ِ ِ
»ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺪر ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺮدان ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺧﺎﺗﻢ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ھﺮﭼﯿﺰی آ ﮔﺎه اﺳﺖ«.

ﭘﺎﯾﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮد:
َ ۡ ُ َّ ۡ َ َ َ ُ ٗ
﴿ َوقُ ۡل َجا ٓ َء ٱ ۡ َ
� ُّق َو َزه َق ٱل َ�ٰ ِطل ۚ إِن ٱل َ�ٰ ِطل �ن َزهوقا ] ﴾٨١اﻹﺳﺮاء.[۸۱ :

»ﺑﮕﻮ ﺣﻖ آﻣﺪ و ﺑﺎﻃﻞ رﻓﺖ ،ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﺎﻃﻞ رﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ«.
و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺣﻖ ﺑﯿﻦ دارﻧﺪ،
روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ و ھﻤﻪ آن اﻗﻮال ﺑﺎﻃﻠﯽ ﮐﻪ دوروﯾﺎن و ﮐﺞاﻧﺪﯾﺸﺎن و
دروﻏﮕﻮﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ.
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﺳﻼم ج در ھﻤﻪ آن ازدواجھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺘﻌﺪد را
ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ دﯾﻦ ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﮫﯽ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و
ھﺪﻓﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐھﺎ ﺑﺴﻮی دﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺎھﺮت و
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺰرﮔﺎن و اﺷﺮاف ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮب را ﺑﺴﻮی
ﺧﻮد ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ زﯾﺴﺘﻦ و ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ زﻧﺎن
را آﻣﻮﺧﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎد داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ارزش و اﺣﺘﺮام زﻧﺎن را ﺣﻔﻆ
ﻧﻤﻮده و در ﺑﯿﻦﺷﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ،رﺣﻤﺖ و ﺷﻔﻘﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻮد ،و
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از ازدواجھﺎی آن ﺣﻀﺮت اھﺪاف و
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ و ﯾﺎ اھﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل اﺳﻼم
ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺴﻮی آن اﻧﺪاﺧﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ھﺪف اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد.
آری ،رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دوران اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ
دوران ﻣﺠﺮدی و ﻋﺰوﺑﯿﺖ را در ﮐﻤﺎل ﭘﺎﮐﯽ ،ﻋﻔﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﭙﺮی ﮐﺮد و
ھﯿﭻ ﯾﮏ از دﺷﻤﻨﺎن او ﺑﻌﺪ از ﻧﺒﻮت ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎدﺛﻪای را ذﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
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ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن ﺷﺮاﻓﺖ و ﺑﺰرﮔﻮاری او را ﻟﮑﻪدار ﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ او ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﻪ »اﻣﯿﻦ« ﻣﻠﻘﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺑﯿﻦﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد و ﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻟﮫﯽ در ﺣﻖ
وی.
آﻗﺎی »ﻣﯿﻮر« در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻨﺎم »ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ھﻤﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺘﻔﻖ اﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ
در دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻓﺮدی ﺑﺎﺣﯿﺎ ﺑﻮده در رﻓﺘﺎرش و در ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ
ﺧﻮد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺎک و ﻧﺎدری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ وﻗﺎر و
ﺣﯿﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﺮد ،آن ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﺳﻠﻮک و رﻓﺘﺎرش
اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ رﺳﻮل اﺳﻼم ﺑﺎ ﺧﺪﯾﺠﻪ
ﮐﺒﺮی ﮐﻪ ﭼﮫﻞ ﺳﺎل داﺷﺖ ازدواج ﮐﺮد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ او ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺶ
ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﯿﺎت او ﺑﺎ اﺣﺪی ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪل وﻓﺎت ﮐﺮد ،و در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺳﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﺳﭙﺮی ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺳﻮده دﺧﺘﺮ زﻣﻌﻪ ﮐﻪ آﻧﮫﻢ ﭘﯿﺮزن
ﺳﺎﻟﺨﻮردهای ﺑﻮد ازدواج ﮐﺮد و در ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﮔﺬراﻧﺪ) .(١

) -(١آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻮدهل
ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج و در اواﺧﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮس درﮔﺬﺷﺘﻪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،

ﭘﺎﯾﺎن
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ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﮫﺎر ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﺧﻮد را
در ﻋﺰوﺑﺖ و ﺗﮏ ھﻤﺴﺮی ﺳﭙﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ زﻧﺎن آن ﺣﻀﺮت
ھﻤﮕﯽﺷﺎن در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ازدواج او درآﻣﺪﻧﺪ.
و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﮓھﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت زﯾﺎدی ﺷﺪ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی
دوم ﺗﺎ ھﺸﺘﻢ ھﺠﺮی ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل ھﺸﺘﻢ ھﺠﺮی ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﺑﺪﺳﺖﺷﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و آن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ از
دﺳﺖ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن آزاد ﮔﺮدﯾﺪ.
ً
و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮدان ﮐﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪھﺎی ﺧﺎﻧﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و زﻧﺎن زﯾﺎدی ﺑﯽﺷﻮھﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺘﯿﻢ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﯾﺎر و ﯾﺎور
و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع دردﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻪ رﺳﻮل اﺳﻼم را دﯾﺪﯾﻢ،
او ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮد و ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن
را ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد درآورد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺪه ازدواج ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﺎﮔﻮاریھﺎی ﺟﻨﮓ را ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺗﺨﻔﯿﻒ دھﺪ ،و آن ﻋﺰﯾﺰان ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻪ در اﺛﺮ
ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﻮاری و ذﻟﺖ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺮﺣﻢ ﮐﻨﺪ .و ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻗﻮم ﮐﻪ
در اﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﯽﭼﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد زﻧﺎﻧﯽ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎدران ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺎدران ﺑﺴﺎن
ﻣﺪرﺳﻪھﺎﯾﯽ ﺟﮫﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﻦ دھﻨﺪ.

ﺳﻮدهل ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﮔﺬراﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
ُ)ﻣﺼﺤﺢ(
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ُ
رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﭘﺲ از وﻓﺎت ﺧﻮد ﻧﻪ زن از اﻣﮫﺎت ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ را ﺑﺮ
ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن اﺣﮑﺎم دﯾﻦ را ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻓﺘﻮا ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ُ
و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ھﯿﭽﮕﺎه ﯾﮏ زن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﻧﻪ زن
را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،و در ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ازدواجھﺎ دﻟﯿﻞ روﺷﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎندھﻨﺪۀ اﺧﻼق ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺰرگ رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺸﺖ ،و اھﺪاف ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﺎک
رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ازدواجھﺎی ﻣﺘﻌﺪدش ﺑﺮای ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺖ.
آن ﺣﻀﺮت ج ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ و اﺳﻮه ﭘﺎک ﺑﺮای ﻣﺮدان در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ زﻧﺎن ،ﻧﺤﻮۀ ﺗﻘﺴﯿﻢﮐﺮدن ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،دادن
ﻧﻔﻘﻪ ،ﻣﻼﻃﻔﺖ و ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ،ﻧﺮﻣﯽ رﻓﺘﺎر ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﯿﮏ و ﭘﻨﺪ و ﻧﺼﯿﺤﺖ
درﺳﺖ ﺑﻮد .و از اﺧﻼق درﺳﺖ و ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﺣﻀﺮت ج اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
وی در ﻣﻨﺰل ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﺎرھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦل ﮔﻔﺖ» :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺒﺎرک
ﺧﻮد ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﻪ زن ﺧﻮد و ﻧﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد را ﻧﺰده اﺳﺖ«.
از ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺳﺌﻮال ﮐﺮده ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﭼﻪ رﻓﺘﺎری ﺑﺎ
زﻧﺎن ﺧﻮد داﺷﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻮد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز
ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻤﺎز ﻣﯽرﻓﺖ.
از ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﻣﻮرد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺣﻀﺮت
رﺳﻮل اﮐﺮم ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﺘﺮﯾﻦ و ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد .او ﺑﺴﺎن ﻣﺮدی از ﻣﺮدان
ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻨﺪهرو ﺑﻮد« و اﯾﻦ رواﯾﺖ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﺎﯾﺎن
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ﭘﺲ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﻋﻠﺖھﺎی ازدواج ﻣﺘﻌﺪد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا را ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دھﻨﺪ ﺗﺎ ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺘﻌﻤﺎری و زھﺮھﺎی ﮐﺸﻨﺪه
ﺗﺒﺸﯿﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﮑﻮک و ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪ و دﺳﯿﺴﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ دﯾﻦ اﺳﻼم و
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم در اذھﺎﻧﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
دﻻﯾﻞ دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﺑﺎﻃﻞ را رد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار
اﺳﻼم ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﺮھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک او اﺻﺎﺑﺖ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﻣﺎه درﺧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ در آﺳﻤﺎن ﺟﺎوﯾﺪان اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻤﮥ ﻣﺮدان ﺟﮫﺎن ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ و ﺳﯿﺮت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار
اﺳﻼم را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ روش ﻣﻌﺎﺷﺮت آن ﺣﻀﺮت و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻋﻄﻮﻓﺖ،
ﺑﺰرﮔﻮاری و اﺣﺴﺎﻧﺶ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺎﻧﺶ )رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻦ أﺟﻤﻌﯿﻦ(
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺪاﻧﺪ .ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺷﻮھﺮان ﺗﻨﺪﺧﻮﯾﯽ و ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن
ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺳﺮور ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﻗﺘﺪا
ﮐﻨﻨﺪ.
و ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ارزش واﻻی دروﻧﯽ آن ﺣﻀﺮت را در ﻣﻨﺰﻟﺶ و رﻓﺘﺎر
ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪاش را در ﺧﺎﻧﻪ و ﻧﺰد ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از راهﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺰت و ﺟﻼل ﻣﺴﺌﻠﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن راه
ھﺪاﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج و از ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن آﺛﺎر روﻧﺪﮔﺎن روش و ﻣﻨﮫﺞ درﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺪار
و راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺶ ﻗﺮار دھﺪ ،و اﻣﯿﺪ آن دارم ﮐﻪ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ھﻤﻪ اﻋﻤﺎل و
ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ را ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ذات ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﺪ.
َ َّ َ ٓ َ َ َّ َ ٓ َ َ ۡ َ َ َّ َ ۡ َ َّ ُ َ َ ۡ
ل�هد َ
� ُت ۡب َنا َم َع ٱ َّ ِٰ
ِين ﴾٥٣
﴿ر�نا ءامنا بِما أنزلت وٱ�بعنا ٱلرسول فٱ
]آل ﻋﻤﺮان.[۵۳ :
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»ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺎزل ﮐﺮدهای ،اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ و از ﻓﺮﺳﺘﺎده )ﺗﻮ(
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻣﺎ را در زﻣﺮه ﮔﻮاھﺎن ﺑﻨﻮﯾﺲ!«.
»واﳊﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ«

واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ رﺳﻮل اﷲ وﻋﲆ آﻟﻪ ،وﺻﺤﺒﻪ ،وأزواﺟﻪ ،وﻣﻦ دﻋﺎ
ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ.

***

ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﺎپ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﺎپ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻢ »ھﻤﺴﺮان ﭘﺎک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ« در ﺳﺎل ۱۳۶۹
ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل ۱۹۵۰ﻣﯿﻼدی در ﺑﻐﺪاد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻌﺪادی از
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺘﺎب اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ھﻢ در ھﻤﺎن
زﻣﺎن ﻧﻈﺮاتﺷﺎن را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادم ،و ﺑﻪ آﻧﺎن وﻋﺪه دادم ﮐﻪ در ﭼﺎپ دوم
آن را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارم ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺎﯾﺪه ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در ھﺮﮐﺎری ﺗﻮﻓﯿﻖدھﻨﺪه اﺳﺖ.
 -۱ﻧﮑﺘﻪ اول در ﻣﻮرد ﻣﺎرﯾﻪ ﻗﺒﻄﯿﮥ :ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ او را ﺟﺰو ھﻤﺴﺮان
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺸﻤﺎر ﻧﯿﺎوردهام ،در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ او ﻣﺎدر اﺑﺮاھﯿﻢس
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺌﻮالﮐﻨﻨﺪه اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﻣﯿﻦ ج ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و آﻧﺎن را ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم
دﻋﻮت ﮐﺮد ،ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺪﺳﺖ ﺣﺎﻃﺐ اﺑﻦ اﺑﯽﺑﻠﺘﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﻮﻗﺲ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ و اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ارﺳﺎل داﺷﺖ .ﻣﻘﻮﻗﺲ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن
ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺳﺌﻮال از ﺣﺎﻃﺐ در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ،از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﮐﺎر اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ
ﺧﺪا اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﯿﺰی
ﺑﯽارزش دﻋﻮت ﻧﻤﯽدھﺪ و ﻧﯿﺰ از ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﺮﻏﻮب و دلﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎز
ﻧﻤﯽدارد ،ﻣﻦ او را ﺳﺎﺣﺮی ﮔﻤﺮاه و ﯾﺎ ﮐﺎھﻨﯽ دروﻏﮕﻮ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ ،ﻣﻦ
ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻧﺒﻮت و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را در او ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺳﺮار دروﻧﯽ و
اﺧﺒﺎر ﻏﯿﺒﯽ از دﺳﺖ او.
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و ﻣﻦ در ﻣﻮردش ﺧﻮاھﻢ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم ج را ﮔﺮﻓﺖ
و در ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ از دﻧﺪان ﻓﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺬاﺷﺖ و آن را ﻣﮫﺮ ﮐﺮد و
ﺑﺪﺳﺖ ﮐﻨﯿﺰک ﺧﻮد ﺳﭙﺮد .ﺳﭙﺲ ﮐﺎﺑﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ،
ﺧﻮاﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ج ارﺳﺎل داﺷﺖ.
ﺑﻨﺎم ﺧﺪای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﺸﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎن

از ﻣﻘﻮﻗﺲ ﺑﺰرگ ﻗﺒﻄﯿﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ .اﻣﺎ
ﺑﻌﺪ :ﺑﺎری ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻧﺪم و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدی ﻓﮫﻤﯿﺪم و
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯽ آ ﮔﺎه ﺷﺪم .ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﺑﺮای
ﻇﮫﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم ﻇﮫﻮر
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﻮ را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻢ و دو دﺧﺘﺮ از ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن
ﻗﺒﻂ و ﻣﻘﺪاری ﻟﺒﺎس و ﯾﮏ اﺳﺘﺮ ﺳﻮاری ﺑﺮاﯾﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدم و ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺑﺎد.
آن دو دﺧﺘﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﯾﮑﯽ ﻣﺎرﯾﻪ و دﯾﮕﺮی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﺪاﯾﺎی
ﻣﻘﻮﻗﺲ ﺑﺪﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا رﺳﯿﺪ ،آن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﻣﺎرﯾﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻨﯿﺰ و ﺑﺮده ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ ﻣﺎرﯾﻪ
ﻣﻠﮏ ﯾﻤﯿﻦ اوﺳﺖ ﻧﻪ زن او .ﺳﭙﺲ ﻣﺎرﯾﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و اﺑﺮاھﯿﻢ از او ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﮔﺸﺖ ﭘﺲ ﻣﺎرﯾﻪ اموﻟﺪ ﺷﺪ .و در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ھﺮ زن ﺑﺮدهای ﮐﻪ اموﻟﺪ
ﺷﺪ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ او را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﻧﻪ در ﻣﻠﮑﯿﺖ دﯾﮕﺮی
درآورد ،و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ھﻤﺨﻮابﺷﺪن ﺑﺎ او و ﮐﺎرﮐﺸﯿﺪن
از او ،اﺟﺎزه دادن او ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ و ﺷﻮھﺮدادن او و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪی
از او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﻧﺴﺐ آن ﻓﺮزﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ و
ﻣﺎﻟﮑﺶ ﺑﻪ آن اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ اوﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎ زن
اﻧﺴﺎن دارد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﺎپ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
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»و )ﻣﺆﻣﻨﺎن( ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻮرت ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺮ
زﻧﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﯾﻤﯿﻦﺷﺎن )ﮐﻨﯿﺰان ﺑﺮده( ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ آﻧﺎن
در ﻣﻮرد )ھﻤﺒﺴﺘﺮﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه( ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ

ﺑﯿﺶ از اﯾﻦھﺎ ﺑﺠﻮﯾﺪ ﭘﺲ آﻧﺎن از ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻨﺪ«.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﯿﻦ زن اﻧﺴﺎن و زن ﻣﻤﻠﻮک ﻣﻠﮏ ﯾﻤﯿﻦ )ﺑﺮده
ﮐﻨﯿﺰ( ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺑﯿﺎن زﻧﺎن
ﭘﺎک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم دارد ،ﻟﺬا در ﭼﺎپ اول ﻣﺎرﯾﻪ ﻗﺒﻄﯿﻪ را در ﺟﺪول زﻧﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺎورده و در ﻣﻮرد او ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪام ،و ﭼﻮن ﻣﻦ اﯾﻦ
ﺗﺬﮐﺮ دوﺳﺘﺎن را ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ذﮐﺮ دﯾﺪم ،ﻟﺬا در اﯾﻨﺠﺎ آن را ﻧﻮﺷﺘﻢ و
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎرﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدم،
اﻣﯿﺪوارم ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﻣﻼﺣﻈﻪ دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺎوردن اﺳﻢ ھﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ و
ھﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﺎرث ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﺎ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل
اﮐﺮم ج .
ﺑﻨﺪه ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺳﻢ آن دو ﻓﺮد وﺟﻮد دارد ،اﺳﻢ آنھﺎ
را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارم در ﯾﮏ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﭙﺮدازم ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻗﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
در ﮐﺘﺎب »اﻻﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ« ﻣﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺟﺰء  ۴ص ۲۳۷

ﺣﺮف ﺧﺎء آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺧﺪﯾﺠﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﯾﻠﺪ ﺑﻦ اﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰی ﺑﻦ ﻗﺼﯽ
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ﺑﻦ ﻗﺮﯾﺸﯽ اﺳﺪی زن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ج اﺳﺖ .او اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ آن
ﺣﻀﺮت را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد .زﺑﯿﺮ َﺑﮑﺎر ﮔﻔﺖ :ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ
رﺳﻮل ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻃﺎھﺮه ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺎدرش ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ زاﺋﺪه ﻗﺮﯾﺸﯽ
از ﻗﻮم ﺑﻨﯽﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻟﺆی ﺑﻮد .اﺑﺘﺪا زن اﺑﯽھﺎﻟﻪ ﺑﻦ زارة ﺑﻦ ﻧﺒﺎش اﺑﻦ ﻋﺪی
ﺗﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻋﺘﯿﻖ ﺑﻦ ﻋﺎﺋﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﺰوم و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ازدواج ﮐﺮد ،و اﯾﻦ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل را ﺑﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻗﺘﺎده ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻗﻮل آﻣﺪه
اﺳﺖ ،و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ اﺑﺘﺪا زن ﻋﺘﯿﻖ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺑﻮھﺎﻟﻪ
ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ .و در اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق در رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ از اﺑﻦ
ﺑﮑﯿﺮ از او در ﮐﺘﺎب »ﻧﺴﺐ« ﻣﺎل زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﺑﮑﺎر آورده اﺳﺖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دوم )ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﻧﻈﺮ ﻗﺘﺎده و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق( را از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم
ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺎن.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺳﻢ ﺷﻮھﺮ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﺎرث ،در ﻧﻔﺲ ﻣﺼﺪر ﻓﻮق ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺘﺎب »اﻻﺻﺎﺑﻪ« ﺟﺰء  ۴ص  ۳۹۸ – ۳۹۷ﺣﺮف ﻣﯿﻢ آورده اﺳﺖ:
ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ﺑﻦ ھﻼﻟﯽ ﺧﻮاھﺮ امﻓﻀﻞ ﻟﺒﻠﺒﻪ اﺳﺖ .اﺳﻢ او در
ﻗﺒﻞ » َﺑﺮه« ﺑﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا او را »ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ« ﻧﺎم ﻧﮫﺎد ،و ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
ھﻤﺴﺮ اﺑﯽرھﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰی ﺑﻦ ﻋﺒﺪود ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺣﺴﻞ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ
ﻟﺆی ﻗﺮﯾﺸﯽ ﻋﺎﻣﺮی ﺑﻮد .و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﺳﺨﺘﯿﺮة ﺑﻦ اﺑﻮرھﻢ ﺑﻮده
و ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻮﯾﻄﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰی ﺑﻮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮادرش ﻓﺮوه ﺑﺮد.
ﭘﺎﯾﺎن.
 -۳ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﻮم :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »ﻋﻘﺪاﻟﻔﺮﯾﺪ« در ﺟﺰء ﺳﻮم ﺑﺎب
»زوﺟﺎت رﺳﻮل« اﺳﻢ ھﻤﻪ زﻧﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻧﻮﺷﺘﻪام اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدهام ،ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻢ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻢ

ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﺎپ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب

٨١

ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ھﺮآن زﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮی ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﺮای رﺳﻮل
اﺳﻼم ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪام ،ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻮﺿﻮع و
ﺧﺎﻟﯽﺑﻮدن از ﻓﺎﯾﺪهای ﮐﻪ در ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و داﻧﺴﺘﻦ اﺳﻢھﺎی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﺎن ازدواج ﮐﺮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻃﻼق داد ،ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﻋﻘﺪاﻟﻔﺮﯾﺪ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﺎﻧﻨﺪ:
 -۱ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﮑﯿﻢ :زﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﯿﺪ.
 -۲ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﻨﺎم »ﻋﻤﺮة« ازدواج ﮐﺮد و ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻃﻼق داد و
ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﮑﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺻﻔﺖھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ دارد او زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ در ﻧﺰد ﺧﺪا اﺟﺮی
ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺲ او را ﻃﻼق داد.
 -۳اﻣﯿﺔ دﺧﺘﺮ ﻧﻌﻤﺎن ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪ او
را ﻃﻼق داد.
 -۴زﻧﯽ از ﺑﻨﯽﻣﺮة ﺑﻦ ﻋﻮف ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻌﺪ او را ﺑﻪ ﭘﺪرش رد ﮐﺮد و
ﻓﺮﻣﻮد :او ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮص دارد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن زن ﻧﺰد ﭘﺪرش ﺑﺮﮔﺸﺖ
دﯾﺪ ﮐﻪ او ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮﺻﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ھﻤﻪ آن ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪ از ﭼﺎپ
دوﻣﺶ ھﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت را ﺑﺮآورده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﮕﺎن را ﺟﺰای ﺧﯿﺮ دھﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از رﺿﺎی اﻟﮫﯽ و
ﻣﻘﺪرات ﻣﺴﺘﺤﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از دﻋﺎی ﺧﯿﺮﺷﺎن
ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺗﺎ ذﺧﯿﺮه روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﺷﻮد.
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ﻫﻤﺴﺮان ﭘﺎک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﺪد آنﻫﺎ

ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻪ راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﺑﯿﮑﺮان ﺑﺮای آن ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ.

