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ترجمه کتاب:
«الفاحشة الوجه اآلخر لعائشة»
«فاحشه چهره دیگر عایشه»

مؤلف:
یاسر الحبیب

ّ
کتابی است عالمانه و محققانه که چهره دیگر عایشه را نشان
میدهد و بدیهای پنهان او را آشکار میکند
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یکی از دشمنترین دشمنان پیامبر
ّ
میباشد ،بدیها و مطاعن او از حد شمارش بیرون اس  ،او دائما پیامبر
ایشان معتقد نبود و بعد از آن که پیامبر

عایشاله خختالر ابالوبکر بالن ابوقحافاله
را آزار میداد و به نبوت

را به شهادت رساند بر علیه ایشان احادیث بسیاری جعل

نمود و در آن احادیث شأن خود را باال برد و به دروغ به پیامبر

عیب و زشتی نسب داد و ایشان را

– نعوذ بالله – مردی شهوانی نشان داد و به این وسیله راهی برای کفار و یهودیان و مسیحیان باز کترد تتا
بتوانند با استناد به حرف او ّ
را باطل نمایند ،نمونه آنها نلمان رشالد (لعنته اللته
نبوت پیامبر
اس که بر علیه پیامبر

کتابی نوش و تمام مطالبی که بر علیه پیامبر

ذکر کترد بتا استتناد

به سخنان عایشه اس  ،همچنین برای خود فضائل و مناقب دروغین بسیاری ساخ تا نواقص ختود را
برطرف نماید و مردم را فریب دهد تا از فرامینش اطاع کنند ،و چون زنی شهوانی بود ،برای ایتن کته
بتواند به مقاصد خود برسد حدیثی جعل مینمود و به پیامبر
خود را شرعی جلو میداد و هم چهر پیامبر

را لکهدار میکرد.

گروهی (مخالفین به اعتبار این که عایشه همسر پیامبر
کردند هر چه در مورد پیامبر

نسب میداد و با این کار هم عمل
اس از او فریب خوردنتد و گمتان

میگو ید راس و درس اس  ،کورکورانته از او تبعیت نمودنتد و

توجه نکردند که خداوند میفرماید :اگر فانقا برا شما خبر اورخ تحقیال کنیالدت تالا مبالاخا ا
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رو جهالت به قوما انیب برنایید و خر یتیجه ا کار خوخ پشیمان شالوید  1و همچنتین توجته
باشد این دلیل نمیشود که نیکوکار و باتقوا و راس گو باشتد
نکردند که اگر زنی همسر پیامبری
َ
چرا که خداوند میفرماید :خداوید برا کسایا که کافر شدید همسر لوط و یوح را َمثل خهت ان
خو تحت نرپرنتا خو بنده ا بندگان صالح ما بوخید ولا به ان خو خیایت کرخید و این خو پیامبر
یتوایستند ان خو ن را ا عذاب الهالا یجالات خهنالدت و باله ان خو ن گفتاله شالد همالراه خاخالل
شویدگان خاخل اتش جهنم شوید .

2

آنها از روی جهل و نادانی پیرو عایشه شدند و تمام بدیها و مطاعن او را پنهان نمودند و فضائل و
مناقب بسیاری برای او نقل کردند که اکثر آنها از زبان خود عایشه است  .ولتی از آن جتا کته خداونتد
نمیخواهد حق از بین برود و را درس را به حقجویان نشتان میدهتد بته همتین ختاطر بتدیها و
مطاعن عایشه را از زبان خود او و پیروانش نقل کرد و تناقضات و تعارضات آنها را آشکار نمود اس .
البته باید به این نکته توجته کترد کته چتون مختالفین در طتوخ تتاری ستعی نمود انتد بتدیها و
رسواییهای عایشه را مخفی نمایند لذا اگر طعنی بر عایشه در کتب آنها یاف شد باید بدانیم که در آن
ّ
هم دس برد اند و آن طعن و بدی را کوچک نمود و از شدتش کاستهاند ،در واقت بایتد بفهمتیم هتر
عیب و عاری که در کتب آنها برای عایشه و امثاخ او ذکر شد در حقیق صد برابر بتدتر از آن در آنهتا
وجود داشته اس  .و از آن جا که هر فاسق و دروغگویی برای پوشاندن عیب و عار خود مجبتور است
در همان زمینه برای خود فضیل و منقب بسازد پس باید بتدانیم در هتر زمینتهای کته بترای عایشته و
امثاخ او در کتب مخالفین فضیلتی ذکر شد در واق آنهتا در همتان زمینته عیتب و نقتص داشتتهاند و
خواستهاند با ساختن این فضیل آن را بپوشانند.
شی یانر الحبیب در کتاب خود «الفاحشه الوجه اآلخر لعاهشه» 3پیرامون تمتام ایتن مطالتب
صحب کرد و با تحقیقاتی عالمانه تمام ابعاد شخصی عایشه را بررسی نمود و تمام دروغهتای او را
 
 .1سور حجرات آیه 6
 .2سور تحریم آیه 01
 .3مؤلف در مقدمه هشتم بیان میکند که چرا چنین اسمی برای کتاب خود انتخاب کرد  ،به آن رجوع کنید.
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بر مال کرد و تمام فضائل خیالیاش را بر باد فنا داد و با این کار ّ
نبوت رسوخ خدا

را ثاب کترد

اس .
البته از اسم کتاب پیداس که هدف اصلی کتاب اثبات فحشا و خیان عایشه به پیامبر
عایشه چندین ساخ بعد از آن که پیامبر

اس که

را به شهادت میرساند مرتکب این عمل زش میشود.

از ویژگیهای مهم کتاب این اس که مؤلف در تحقیقات خود (مثل اثبات کتذب قضتیه افتک و
اثبات فحشای عایشه و غیر هم روایات مخالفین و هم روایات شیعه را بررسی و تحلیتل مینمایتد و
سپس نتیجه گیری میکند ،بنابراین همانطور که خود مؤلف در آخر مقدمه یادآور شد اگر مختالف بتا
انصافی این کتاب را مطالعه نماید شیعه خواهد شد و به حقیق خواهد رسید.
این حقیر با این که خود در مسأله برائت و در متورد دشتمنان اهتل بیت از قبیتل عایشته تحقیتق
نمود ام و کتب زیادی مطالعه کرد ام ولی هنگامی که بته ایتن کتتاب برختوردم و آن را از اوخ تتا آختر
مطالعه نمودم به زد شدم و تحقیقات آن را بسیار ارزشمند یافتم ،به همین خاطر تصتمیم گترفتم آن
را به فارسی ترجمه نمایم تا فارسی زبانان هم بتوانند از آن بهر منتد شتوند و اعتقتادات ختود در متورد
عایشه را تصحیح نمایند و آن را «خایستناها حمیراَ» نامیدم.
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توضیحا خرباره مقدمه و فصول هفتگایه کتاب
 مقدمه مؤلف بر کتاب خود مقدمهای در حدود صد صفحه نوشته و ابتدا فاید صحب کتردن
دربار گذشتگان و اشخاصی که هزار و چهار صد ساخ قبل وجود داشتهاند را بیان میکند ،ستپس از آن
جا که میداند بحث کردن دربار خیان و فحشتای همستر پیتامبر

چته شتبهات و اشتکاالت و

سؤاالتی را به وجود میآورد تمام این اشتکاالت و ستؤاالت را در مقدمته مطترم مینمایتد و بته طتور
مفصل جواب آنها را میدهد ،از جمله این سؤاخها موارد زیر اس  :
چه فاید ای دارد که بدانیم عایشه مرتکب فحشا شد یا نه؟! 
آیا نسب دادن فحشا به همسر پیامبر

طعن زدن به آبروی پیامبر

و بیاحترامی به ایشان

نیس ؟!
آیا نوشتن کتاب در این بار و پخش کردن آن مخالف تقیه نیس ؟!
آیا چنین کاری باعث کشته شدن شیعیان نمیشود؟!
چرا با مطرم کردن این مسائل بین خود و مخالفین اختالف ایجاد کنیم؟! و امثاخ این سؤاخها.
 فصل اول مؤلف در این فصل که حدود صد صفحه اس محیط و قبیلهای کته عایشته در آن
بزرگ شد را بررسی مینماید تا رفتارهای عایشه را تحلیل کند چرا که هر شخصی از محیط و قبیلتهای
که در آن بزرگ شد تأثیر میپذیرد و ثاب میکند که این قبیله پس ترین و رذختترین قبیلته در قتریش
بود و همگی افراد آن برد و کنیز بود اند و رئیس قبیله فساد خانهای داشته و به خاطر درآمتد آن بستیار
ثروتمند بود اس  .
سپس به تک تک افراد خانواد عایشه میپردازد و احواالت پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و متادر و
برادر و خواهر عایشه را بررسی مینماید و بیان میکند که عایشه در میان چته ختانواد ای بتزرگ شتد
اس  .
 فصل خوِ مؤلف در فصل دوم که حدودا دویس و پنجا صفحه اس تمام دروغهای عایشه
و فضائل ساختگی او را بر مال کرد و با تحقیقی علمی ّرد نمود اس  .از جملته تحقیقتات مهتم ایتن
فصل موارد زیر اس  :
اول ثاب نمود عایشه آن طور که خود خیاخ کرد هنگتام ازدوا بتا پیتامبر

شتش ستاله و
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هنگام رفتن به خانه شوهر نه ساله نبود و بلکه قبل از پیامبر
سپس از او طالق گرفته و با پیامبر

با جبیتر بتن مطعتم ازدوا کترد و

ازدوا کرد اس  ،تحقیق ایشان در این زمینه بسیار علمتی و

ارزشمند میباشد.
خوِ در مورد معنای حمیراء تحقیق بسیار دقیقی کرد و ثاب نمود عایشته طبتق خیتاخ ختودش
سفید مایل به سرخ نبود بلکه سیا پوس و بسیار زش بود و معنای دقیق حمیراء را بیان کرد اس .
نوِ عل ازدوا پیامبر

با عایشه را بته بهتترین شتکل هتم از روایتات مختالفین و هتم از

روایات شیعه بررسی نمود اس
چهارِ در تحقیقی ارزشمند ثاب کرد عایشه مادر مؤمنان نیس و هیچ احترام و شرافتی ندارد.
پنجم قضیه دروغین افک عایشه را در تحقیقی بینظیر ّرد نمود و دروغ عایشه را بر مال کرد اس .
 فصل نوِ مؤلتف در ایتن فصتل کته حتدودا صتد صتفحه است بقیته بتدیها و رفتارهتا و
اخالقهای زش عایشه را بررسی و تحلیل نمود و کفر او را ثاب کرد اس  .
 فصل چهارِ مؤلف در این فصل که حدودا دویس صفحه اس جنایات خونین و کشت و
کشتارهای عایشه را بیان کرد و قضایای جنگ جمل را به صورت منحصر بته فتردی بته رشتته تحریتر
درآورد و شبهات مخالفین در پیرامون آن را به طور کامل جواب داد اس و سپس توضیح میدهد که
َ
اگر عایشه نبود اسالم تمام عالم را فرا میگرف و بعد از آن با ذکر بیس مورد ثاب میکند که عایشته
متتادر نواصتتب (دشتتمنان اهتتل بیت اس ت  ،ستتپس در متتورد حتتدیثی کتته در نهتتم البالغتته آمتتد و
امیرالمؤمنین در آن در مورد عایشه میفرمایتد« :عایشه هنو هم حرمت ّاولش را خارخ» بته طتور

ّ
مفصل صحب نمود و با تحقیق بینظیر منظور از حرم و شبهات پیرامون آن را توضیح میدهد .

 فصل پنجم مؤلف در این فصل که حدودا چهتل صتفحه است در تحقیقتی بینظیتر هتم از
روایات مخالفین و هم از روایات شیعه ثاب میکند که عایشه با هم دستی حفصه و ابوبکر و عمتر بته
وسیله ّ
را به شهادت میرساند .
سم پیامبر
 فصل ششم این فصل مهمترین فصل کتاب میباشد که مؤلف به ختاطر آن کتتاب را تتألیف
نمود  ،مؤلف در این فصل که حدودا دو یس صفحه میباشد بته طتور مفصتل و در تحقیقتی انصتافا
بینظیر ثاب میکند که عایشه بعد از پیامبر

دائما پیرامون فحشا و زنا میگردید و بتاالخر در را
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بصر با طلحه زنا نمود ،جالب این جاس که مؤلف در اثبات فحشای عایشه آن قدر شاهد و قرینته از
ّ
کتب مخالفین میآورد که برای هیچ کس در وقوع این قضیه شکی بتاقی نمیگتذارد ،ایشتان در ضتمن
مباحث این فصل به طور بینظیری فتوای «رضاع کبیر» عایشه را توضیح میدهد و پیرامون آن به طور
مف ّصل سخن میگوید و در آخر شبهاتی که پیرامون فحشای عایشه مطرم میگردد را جواب میدهد .
 فصل هفتم مؤلف در این فصل که حدودا بیس و پنم صفحه است بالهتا و گرفتاریهتایی

که ّام اسالم در این زمان به خاطر عایشه و بدع ها و احادیثش بته آن مبتتال شتد اند را میشتمرد و
نمونههایی از کارهای زشتی که مخالفین به ختاطر فتواهتا و احادیتث عایشته انجتام میدهنتد را ذکتر
میکند .
 ملحقات مطالبی که مؤلف به آن برخورد نمود و به فصلهای مختلف کتاب مربوط میشود
را به عنوان ملحقات در آخر کتاب خود ذکر کرد تا هم به عنوان قرینهای برای بحث گذشته باشد و هم
مباحث کتاب را کامل نماید .
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چند یکته خر مورخ ترجمه
ّ
 اول تمام مطالب متن کتاب و پاورقیها از خود مؤلف اس و مترجم عینا متن کتاب ایشان را
ّ
ترجمه کرد  ،و اگر پاورقی از مترجم باشد در آخر همان پاورقی تذکر داد شد اس  .
 خوِ مطالب داخل پرانتز () توضیحات مترجم اس غیر از لعنها و صلواتها و القابی که در
ّ
کتاب برای اشخاص ذکر شد و همچنین آن چه داخل [] آمد همه از خود مؤلف اس  .
 نوِ تمام مصادری که در پاورقیها آمد عینا همان مصادر اصل کتاب اس و چیتزی بته آن
ّ
اضافه نکرد و از آن کم ننمود ایم ،غیر از آیههای قرآن ،مؤلف معتقد اس «بسم الله» در هر سور ای
یک آیه حساب میشود به همین خاطر در تمام مواردی که آیهای از قرآن ذکر میکنتد شتمار آن آیته را
یک شمار جلوتر به حساب میآورد ،مثال آیه «الحمد الله رب العالمین» آیه اوخ سور حمتد است
ولی ایشان در پاورقی این آیه را آیه دوم سور حمد حساب میکنتد و در واقت «بسالم اللاله» را آیته اوخ
میداند ،ولی از آن جا آیه بودن «بسم الله» بین علما اختالفی اس  ،لذا ما همانطور که در قرآن ذکتر
شد آوردیم تا مشکلی پیش نیاید .البته سور ای که مؤلف در متن کتاب آورد و شمار آیههای آن را هم
ذکر کرد را به همان صورت کتاب آورد ایم .
 چهارِ تمام لعنها و صلواتها و رضوانهایی که در کتاب برای اشتخاص آمتد عینتا همتان
ّ
کالم مؤلف اس و آن را تغییر نداد ایم ،اگر هر کدام از این القاب فونت مخصتوص داشتتهاند همتان
فون را برای آن برگزید ایم و اگر فون مخصوص نداشتهاند به صورت معموخ داخل پرانتز نوشتتهایم.
غیر از «صلا الله علیه و اله» یا «صلا الله علیه و اله و نلم» که مؤلف گاهی برای پیامبر اولی و
گاهی دومی را به کار میبرد ولی ما همه را با فون مخصوص «صلا الله علیه و اله و ناللم» نشتان
داد ایم .

ّ
 پنجم مؤلف در این کتاب برای احادیثی که از کتب مخالفین نقتل میکنتد امانت را رعایت

کرد و عینا لفظ روای را آورد  ،به همین خاطر در این روایات به طور ناقص بر پیامبر صلوات فرستاد
شد یا برای سران گمراهی مثل ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه القاب احترام به کار برد شد  ،ولتی متا
این صلوات ناقص و القاب احترام را حذف نمودیم و به جای صلوات ناقص فون مخصوص «صاللا
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الله علیه و اله و نلم» گذاشتیم .
 ششم عبارت «حضرت» که در متن کتاب یا احادیث شیعه یا مخالفین آمد را بترای احتترام
به ائمه

اضافه نمود ایم و در اصل کتتاب یتا حتدیث وجتود نتدارد ،حتتی گتاهی مؤلتف در متتن

میگوید اماِ علیه السمِ چنین فرمود ،ولی ما در ترجمه نوشتتهایم حضالرت علیاله السالمِ چنتین
فرمود .
 هفتم مؤلف در پاورقی بعضی کلمات سخ احادیتث را ترجمته نمتود  ،متا بعضتی از ایتن
ترجمههای ایشان را در متن آورد ایم و پاورقی ایشان را حذف نمود ایم .و بعضی مواق مجبور شد ایم
عبارت عربی احادیث که سخ اس را بیاوریم تا بتوانیم پاورقی مؤلف در ترجمه آن را ذکر کنیم .
در آخر باید بگوییم سعی کرد ایم ترجمه دقیق و روان باشد ،ولتی اگتر متوجته غلطتی در ترجمته
شدید با قلم عفو خود آن را اصالم نمایید.

ّ
از تمام کسانی که مرا را در ترجمه این کتاب یاری نمودند تشکر میکنم ،ان شاء اللته خداونتد بته

ایشان جزای خیر دهد ،جزاهم الله عن اإلسالم و أهله خیر الجزاء.
ترجمه این کتاب را به حضرت هراَ

هدیه میکنم تا شاید سینهاش را از ظلمهای عایشته بته

ایشان شفا دهد و برایم دعا نماید که عاقبتم ختتم بته خیتر و گناهتانم بخشتید شتود و در روز محشتر
شفاع کند که با فرزندانش اهل بیت عصمت و طهارت

محشور شوم.
الشیخ عبد الحیدر

بسم الله الرحمن الرحیم
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این کتاب هدیها انت
به مردی که بر دین خداوند عزوجل غیرت ورزید ...
به همان مؤمن شریف و اسبسوار شجاع و مجاهد قهرمان ...
به صحابی باوفای رسوخ خدا

...

به یاور مخلص امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه ...
به کسی که برای برپا نمودن حق و از بین بردن باطل جان خود را فدا کرد ...
به کسی که خون و روحش را فدا نمود تا در را خداوند به مقام شهادت رسید ...
به کسی که از کثرت عبادت اعضای سجد اش پینه بسته بتود ،آن بتاتقوای زاهتد و ّ
ولتی عابتد کته
دارای شأنی بزرگ و مقامی واال بود ...
َ
به سرورمان ُحکیم بن جبلة العبد

( 1رضوان الله تعالی علیه ...

این کتاب را به ایشان هدیه میکنیم تا شاید قلبش را از کسی که باعث شد خون او ظالمانه ریختته
شود شفا دهد  ...
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مقدّمهای برای آماده سازی عقل
مقدمه اول
چرا خداوند ما را به رسواییهای ّام های پیشین مشغوخ کرد ؟! آیا ما فرزندان امروز نیستیم پس
ما را با گذشتگان چه کار؟! و چرا بر ما واجب نمتود – بته جتای آن کته ّ
متوجته مستائل زمتان ختود و
خواستههای آیند باشیم – گناهان و کارهایی که آنان را به نابوی کشاند را به یاد آوریم؟!
و چرا ما را مجبور کرد در کتابش – که تالوت آن را بر تمتام متردم در هتر زمتان و مکتانی واجتب
نمود – فضیح ها و رسواییهای اشخاصی که صدها و بلکه هزاران ساخ پیش مردند و از بین رفتند را
بخوانیم و تکرار کنیم؟!
چه ضرورتی دارد که خداوند قابیل و نمرود و فرعون و هامان و قارون و پتی کننتد شتتر صتالح و
فرزند فاسد نوم و امثاخ آنها را برای ما رسوا کند و با تکرار در د هتا آیته عصتیان و طغیتان آنهتا را بیتان
نماید در حالی که تمامی آنها بدون بازگشتی ُمردند و از بین رفتند؟!
و چه اصراری اس که خداوند در بزرگترین کتابش داستان فساد قومهایی مثل قوم ثمود و قوم عتاد
و بنی اسرائیل و اصحاب ایکه و دیگران را ذکر کند در حالی که همگی آنهتا هتالش شتدند و منقتر
گشتند؟!
و چرا خداوند رسواییهای قوم لوط را پنهتان نکترد و نجاستات و زشتتیهای انحرافشتان را از متا
مخفی ننمود؟! و چرا به «خیان » همسر لوط اشار کرد که بته پشت بام خانتهاش میرفت و کتف و
سوت میزد تا مردان را به فحشا کردن با میهمانان لوط دعوت کند؟! آیا بهتر نبود خداونتد بترای حفتظ
آبروی خانه پیامبرش این کار زش و قبیح را از ما پنهان کند تا نگویند همسر پیامبرش ّقواد  1بود ؟!
اگر گفته شود تمام اینها فاسق و فاجر و ظالم بودند و توبته نکردنتد بته ختاطر همتین خداونتد در
کتابش آنها را مفتضح نمود پس چرا خداوند کار زلیخا را پنهان نکرد که یوسف را به کاری ناشایست
 
 .1قواد کسی اس که بین دو نفر برای زنا یا سحق یا لواط کردن جم میکند ،رجوع کنید به کتاب الروضة البهیة فی شرم
اللمعة الدمشقیة ،شهید ثانی ،کتاب الحدود ،حد القیادة( .مترجم
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دعوت نمود و خواس او را فریب دهد و کم کم به زنا بکشتاند؟! خداونتد دقیتقترین کارهتای زشت
زلیخا را برای ما آشکار نمود در حالی که او بعدا توبه کرد و خداونتد او را بته ازدوا پیتامبرش یوستف
درآورد ،آیا بهتر نبود خداوند حداقل به خاطر اکرام پیامبرش این تفاصیل «حساس» را از ما مخفی کند
چرا که این زن دیگر همسر او شد اس ؟!
چرا از تمام این داستانهایی که روزگار به خود دید نگذریم و تنها متوجه زمان خود و خواستههای
آینتتد نباشتتیم؟! آیتتا مجبتتوریم بتته وستتیله قرآنتتی کتته شتتب و روز خوانتتد میشتتود ایتتن اتفاقتتات و
ّ
حساسی هایش را حاضر کنیم و در نتیجه برای همیشه در گذشته باقی بمانیم؟! تا کی؟!
جواب :تا روز قیام ! چون اگر میخواهی زمانی سالم و آیند ای روشن داشته باشتی ناچتاری از
گذشته خود و گذشته گذشتگان استفاد کنی ،چون با این کار از آنها عبرت میگیری و در نتیجته بترای
زمان حاضر و آیند ات بنای سالمی برپا خواهی نمود.
ولی اگر چشم خود را بر گذشته و تمام جرم و جنایاتش ببندی با این کار مرتکتب خطتایی بتزرگ
شد ای ،چرا که یاد نگرفتهای ،در نتیجه به زودی دچار خطاهای گذشتگان میشوی! حاخ چه این خطا
دینی باشد یا دنیوی در هر صورت تو را هالش خواهد نمود ،بنابراین سزاوار اس که همیشته متوجته
گذشته باشیم نه این که از آن کنار گیریم.
خداوند حکیم این داستانها و وقای و اتفاقات را در کتتابش آورد تنهتا بترای ایتن کته بشتر از آن
بزرگترین درس و عبرت را بگیرد ،چرا که هیچ چیز بر انسان مثل تجربه همنتوعش اثتر نمیگتذارد ،بته
همین خاطر خداوند تجربههای ّام های پیشین را آشکار نمود تا شاید ایتن ّامت و ستایر ّام هتای
دیگر عبرت گیرند و عشق و عالقه خود نسب به خالقشان را تصحیح نمایند.
در قرآن عظیم به اشخاص منحرف اشار شد و خداوند دقیقترین تفاصیل جنایات و رسواییهای
آنان را آشکار کرد تا این کار از چندین جه محافظ مؤمن باشد ،از مهمترین این جهات ایتن است
که فریب ظالمین و فاسدین و منحرفین را نخورد ،حاخ ظاهر و موض گیریشان هرطور که باشد ،چتون
از نظر شرع تنها تظاهر به دین و تقوا برای کستی احتترام نمتیآورد و تنهتا همراهتی کتردن پیتامبری از
پیامبران برای بزرگوار شدن شخص کافی نیس  ،همچنین صرف ازدوا پیامبر با یک زن بته ایتن معنتا
نیس که این ازدوا به آن زن لباس قداس میپوشاند و تعظیم او را بر مردم واجب میکند.

ّ
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انسان باید همیشه عقلش را به کار گیرد و بحث و جستجو کند و اندیشه و تفکر نماید تتا شتاهدی
بیابد که عقید اش نسب به این شخص یا آن شخص را درس کند نه این که تنها به چهتر ظتاهری او
اکتفا نماید و عقید خود را بر همان بنا کند ،بلکه بر او الزم و واجب اس کته در متورد «چهتر دیگتر
او» که همان باطن اس تحقیق نماید ،حاخ اگر دید باطن او در خوبی و نیکتی بتا ظتاهرش مطابقت
دارد واجب اس به این شخص احترام بگذارد ولی اگر این چنین نبود یعنی فهمید که چهر دیگر او در
فساد اس در این صورت باید دشمن این شخص شود.
قرآن کریم تنها برای آماد سازی و بیدار کردن عقل به انسان خطاب میکند ،به همین خاطر وقتتی
ّ
خداوند آیات خود را «با دقیقترین تفاصیل» بیان میکند – اگر چه مهتم و حستاس و متعلتق بته امتور
خانههای پیامبران (علیهم الصالة و السالم باشند – هدفش از پس این کار این اس که عقتوخ بشتر را
بیدار کند و به آنها بفهماند که انسان هر چه قدر هم مقام دینی و ظتاهریش بتاال باشتد و بتا پیتامبر یتا
رسولی رابطه داشته باشد با این حاخ در معر لغزش و افتادن در دام شیطان است  .و تنهتا « ّ
مفصتل

بیان کردن» اس که میتواند این اعتقاد را در اذهان ب ّ
شری جا بیانتدازد ،چتون مجمتلگویی کفایت

نمیکند .همچنین در مثل این موارد «تصریح» به کار میآید نه «اشار » چون اشار نمودن باب تأویتل
ّ
را میگشاید تا این که معنا به کلی تحریف میگردد.
به همین خاطر خداوند میخواهد – با صراح و ّ
مفصل – به بندگانش بفهماند که خطتر لغتزش و
افتادن در دام شیطان و هوی و هوس و نفس ّامار وجود دارد و گاهی کسانی دچار این لغزش میشتوند
که ّ
جوی دینی دارند و از نظر ایمان به مراتب باال رسید اند ولی در آخر کار سقوط نمود اند!
این بلعم بن باعورا اس که به وسیله ایمان و علمش مالک اسم اعظم خداونتد شتد و بته مقتامی
رسید که اولین و آخرین غبطهاش را میخورند ،ولی بعد از این شیطان او را فریف و در نتیجه از هتوی
َ
َ
و هوسش تبعی کرد و همانطور که خداوند در قرآن فرمود َمثلش َمثل سگی شد که اگتر بته او حملته
کنی زبان بیرون میآورد و اگر او را رها کنی باز زبان بیرون میآورد!
اینها همسران حضرت نوم و لوط

هستند آن دو به شترافتی رستیدند کته تمتام زنتان جهتان

آرزوی آن را داشتند ،آن شراف قرین شدن با دو پیامبر بزرگ و رسیدن به مقام ایمانی ظاهری بود که در
زندگی مشترش با این دو پیامبر وجود داش

با این حاخ شیطان آن دو را کم کم فریب داد تا این کته بتا
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کفر و عصیان و اشاعه فحشا و منکر و ستم به همسرانشان خیان کردند! همانطور کته خداونتد بته آن
تصریح نمود اس .
و اینها فرزندان یعقوب

هستند که از صلب پیامبران به دنیا آمدند و در خانه پیتامبری بتزرگ بته

خوبی تربی و تأدیب شدند ،ولی با این حاخ همان طور که خدا در قرآن فرمود شیطان آنهتا را بته دام
انداخ و به برادرشان یوسف

حسادت کردند و دس به دس هم دادند تا او را بکشند ،به همتین

خاطر او را در چا انداختند!

صحیح نیس امثاخ این حقائق و تفاصیل آن را بپوشانیم و ّادعا کنیم که مخفی نمودن آن حفاظ

از کرام و شراف پیامبران اس ! چون بیان نمودن این حقائق به هیچ وجه به کرامت آنهتا

ضترر

نمیزند ،به عنوان مثاخ عقل باید بین پیامبر – هر پیامبری – و قوم و اصحابش فرق گذارد و نباید بگوید:
«طعن و قدم وارد کردن به قومش طعن وارد کردن به خود اوس چون ما با این کار به پیامبر این چنین
نسب میدهیم که در اداء رسال و تربی کردن اصحابش سستی نمود !» پیامبر چه گنتاهی دارد اگتر
رسال پروردگارش را برساند و قومش را به هدای ارشاد کند و آنها هم ابتدا ایمان بیاورند ولی بعد از
ّ
او کافر و مرتد و گمرا شوند و دیگران هم را گمرا کنند و کتاب خداوند که بتر پیتامبرش نتازخ کترد را
تحریف نمایند؟! و این چیزی اس که بعد از رفتن هر پیامبری اتفاق افتاد اس .
همچنین عقل باید بین پیامبر – هر پیامبری – و فرزندانش فرق گذارد و نگوید« :هر فرزند پیتامبری
بالضرور نیکوکار و عادخ اس و قدم وارد کردن به او درس نیست و اال الزمتهاش آن است کته بته
پدرش پیامبر قدم وارد شود چون درس تربیتش نکرد !» پیامبر چه گناهی دارد اگتر در تربیت کتردن
فرزندانش به طور کامل واجب خود را به جای آورد ولی بتا ایتن حتاخ آنهتا منحترف شتوند و عصتیان
کنند؟! همان کاری که فرزند نوم و فرزندان یعقوب

انجام دادند.

همچنین عقل باید بین پیامبر – هر پیامبری – و همسرانش فرق گذارد و نگوید« :هر همسر پیامبری
بالضرور مؤمن و صالح و شریف و عفیف و بریء از هتر بتدی است و اال الزمتهاش ایتن است کته
ساح همسرش پیامبر آلود شود!» پیامبر چه گناهی دارد اگتر بتا زنتی ازدوا کترد و در نصتیح و
ارشاد او تالش نمود ولی با این حاخ آن زن کفر ورزید و مرتکب فستق و عصتیان و کتار زشت شتد؟!
همان کاری که همسران نوم و لوط

انجام دادند.

ّ
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قرآن کریم کتاب عقل اس  ،خداوند سبحان در آن ما را به قواعد عقلیتهای رهنمتون میستازد کته
سزاوار اس به آن استناد کنیم ،یکی از مهمترین این قواعد قاعد تقدیم ّ
أهم بر مهم است  ،بتر فتر
که بیان کردن یک داستان – مثل قضیه یوسف با همسر عزیز مصر زلیخا – اشتکاخ داشتته باشتد از ایتن
باب که این زن بعد از این قضیه و بعد از توبه کردن همسر این پیامبر شد ولی باید کار زشتی که ایتن
زن قبال مرتکب شد بیان شود ،چرا که باید ّ
أهم – که همان تبلیغ و ارشاد مردم به قصد هدای شتدن و
عبرت گرفتن آنهاس – را بر مهم – که محفوظ ماندن ساح همسر پیامبری اس کته از کتارش توبته
نمود – ترجیح دهیم ،و این همان کاری اس که خداوند در قرآنش انجام داد چرا که این داستان را بتا
تمام تفاصیل مهم و ّ
حساسش بیان کرد اس .
بله  ...این کار ماندن در زمان گذشته اس  ،ولی برای بنا کردن آیند بر مبانی درس و سالم چنین
کاری ضروری اس  ،بله  ...این کار مشغوخ کردن ذهن به مسائل زمانهای گذشته اس  ،ولتی چنتین
کاری برای ارشاد عقل مهم اس تا درس فکر کند و این فکر او را به را راس بکشاند و در نتیجه بتا
رضوان الهی در روز قیام نجات یابد و رستگار گردد.
ّ
حاخ که این را دانستی دیگر آن سؤاخهایی که در ذهن تو از عل نوشتن این کتاب به وجود آمتد
برطرف میگردد!
نگو چرا آن چه در زمانهای گذشته اتفاق افتاد را فراموش نکنیم تا با هم به آیند برویم (و برای آن
تصمیم بگیریم؟ چون گفته میشود :با گذشتهای درهتم آمیختته و مشتوب آینتد ای صتاف و روشتن
نخواهیم داش و این را قرآن به ما یاد داد که تمام این وقای را بیان کرد اس !
نگو چرا قضایای مهم و ّ
حساس برانگیز گذشته را مطرم کنتیم؟ چتون گفتته میشتود :ایتن همتان
روش خداوند در قرآن برای تبلیغ و ارشاد اس !
نگو چرا این قضایای ّ
مفصل و ّ
حساس را پنهان نکنیم؟! چون گفته میشود :خداوند در قترآن آن را
مخفی نکرد و حاخ آن که مربوط به همسر پیامبری اس که توبه نمود  ،پس چرا ما آن را بپوشتانیم آن
هم از زنی که توبه نکرد و بلکه اصال ایمان به قلبش داخل نشد!
نگو چرا با رسوا کردن همسر پیامبرمان به ایشان بدی کنیم؟ چون گفته شود :آیا خداوند که همستر
نوم و لوط را رسوا نمود به این دو پیامبر بدی کرد اس ؟!

 ...................................................................................... 11دانستنیهای حمیراء 

مقدمه خوِ
گا میگویی :ما مادر پدرمان را قصد کرد ایم عایشه اهل رسوخ ختدا
حرم ایشان اس  ،آیا از ادب و جوانمردی نیس که رسوخ خدا

است و حرمت او

را در مورد اهلش حفظ کنتیم

و در مورد او بد نگوییم حتی اگر خطا کرد باشد؟! آیا قوخ شاعر را نشنید ای که میگوید:
ا حمیراَ خشالناِ خاخن باله تالو حالراِ انالت

به خاطر یک یفر هالاار یفالر اکالراِ ماشالوید

1

پس چرا ّ
متحمل سختی شویم و خود را میان پیامبر و اهلش وارد کنیم ،شاید با ایتن کتار ایشتان را
اذی نماییم؟! اگر همسرش خطا کرد حسابش با خداس و خود پیامبر روز قیام امرش را به عهتد
میگیرد نه ما ،و ما چه میدانیم شاید خداوند به خاطر اکرام پیامبرش

کار او را ببخشد! آیتا بترای

ما بهتر نیس که زبانمان را نگه داریم و در مورد او صحب نکنیم؟!
جواب :هرگز! او اهل رسوخ خدا

محسوب نمیشود! چتون زنتی کته بته شتوهرش خیانت

میکند دیگر چنین اعتباری ندارد ،و عایشه در بسیاری از موارد که به زودی به طور مفصل خواهد آمتد
سم دادن و کشتن ایشان مشارک کرد و دخترش را ّ
به پیامبر خیان نمود ،مثال در ّ
اذی نمود و بر علیه
ّ
وصیش خرو کرد و باعث شد جناز نو اش را تیر باران کنند و احکام دین او را تحریف کترد و متردان
بیگانه را به خانه خود وارد نمود.
و اگر زنی به شوهرش خیان کند دیگر آن رابطه اعتباری که بین آن دو وجتود دارد از بتین خواهتد
رف و در نتیجه دیگر حرم آن زن حرم شوهرش نمیباشد و دیگر اهل او محستوب نمیشتود ،و
روایات دینی که از رسوخ خدا و اهل بی ایشان (صتلوات اللته علتیهم وارد شتد ایتن مطلتب را در
خصوص عایشه و حفصه تأکید میکند و به زودی بیان آن بیاید ،منتظر بمان.
سپس بر فر

که عایشه اهل ایشان محسوب شود ولی این دلیل شرعی نمیشود که اگر مرتکب

جرم شد او را مجرم ندانیم و گنا او را به حساب نیاوریم ،و این کار حرم همسرش را از بین نمیبرد،
ّ
چرا که شرع و عرف در این موارد بین زن و شوهرش فرق میگذارند ،زن تنها یک رابطه موق اس که
مثل کنیز تنها زمانی از او سود و منفع میبرند و رابطه او با شوهرش به وسیله سبب اس نه نستب و
 
 .1یعنی به خاطر پیامبر

ّ
باید تمام کسانی که به ایشان تعلق دارند مثل همسران و اصحابشان را اکرام کنیم( .مترجم

ّ
مقدمهای برای آماد سازی عقل 10 ..........................................................................
سبب قط میشود و از بین میرود به خالف نسب.
بلکه حتی اگر رابطه نسبی بود که از بین نمیرود باز در این صورت هم گناهکار دانستن دختر یتا
پسر اشکالی ندارد و اگر پدر او را به خوبی تربی کرد ولی دختر یا پسر بر رفتن را گمراهتی و فستاد و
ظلم اصرار نمود دیگر پدر گناهی ندارد و مجرم دانستن فرزنتدش ضترری بته او نمیزنتد ،و ایتن کتار
فرزند باعث میشود رابطه اعتباری که بین آنها وجود دارد از بین برود ،این کتاب خداوند متعاخ است
که گوید :حضرت نوم پروردگارش را صدا زد و گف  :پرورخگارا فر ید من ا جمله اهالل مالن
ّ
انت خداوند به او جواب داد :ا یوح او ا اهل تو ییست! و عل حرفش را ایتن چنتین بیتان
کرد :چرا که او کار یاشایست انت .

1

او اگر چه همسر رسوخ خدا

مسأله در مورد عایشه هم همینطور اس

اعتبتتار اهتتل ایشتتان نیست  ،چترا کتته «عملتتی ناشایست » است
خدا

بتود ولتی طبتق ایتن

خصوصتتا کتته رابطتته او بتتا رستتوخ

سببی اس که قط میشود و از بین میرود نه نسبی که از بین نمیرود .به عالو آن جترم و

گناهی که ما به عایشه نسب میدهیم بعد از شهادت رسوخ ختدا
رابطه آنها بیشتر اس ّ ،
تدبر کن.

واقت شتد  ،بنتابراین انقطتاع

اگر ما حفظ کردن شخصی در مورد اهلش را واجب بدانیم به این معنا که گناهان همسرش را بیتان
کنیم در این صورت واجب اس حضرت آدم را در مورد فرزندش قابیل و حضترت نتوم را در متورد
همسر و فرزندش و حضرت لوط را در مورد همسرش حفظ کنیم و بلکه باید هر کس که ایمان آورد و
تقوا پیشه کرد را در مورد اهلش حفظ کنیم اگر چه اهلش کافر و فاسق و فاجر و ظالم باشتند! و دائمتا
طوطیوار بگوییم :به خاطر یک نفر هزار نفر اکرام میشوند! و اگر پدر قاتل شتخص صتالح و ختوبی
ّ
بود او را قصاص نکنیم و اگر همسر زن زناکار مرد باتقوایی بود بر آن زن حد جاری نکنتیم! ولتی هتیچ
عاقلی چنین حرفی نمیزند.
به عالو خود عایشه رسوخ خدا

را در مورد اهل ّ
مقربش حفظ نکرد و حرم آنهتا را از بتین

برد ،با این که پیامبر نسب به آنها سفارش نمود بود و از طرف خداوند اعتالم کترد بتود کته دوست
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داشتن و اطاع نمودن از آنها واجب اس  ،و این فرمایش خداس که میفرماید :بگو جا خونت
خاشتن یاخیکایم ا شما اجر و پاخاشا یماخواهم  1.و در ّ
حق آنها کارهتای زشتتی انجتام داد کته
روی خودش را تا روز قیام سیا کرد! بنابراین درس اس که کار او مقابله به مثتل شتود و حترمتش
حفظ نگردد ،البته اگر حرمتی داشته باشد ،چتون حرم هتا هتم قصتاص میشتوند ،خداونتد متعتاخ
میفرماید :حرمتها قصاص خارخت پس هرکس به شما ظلم یموخ به همان صالورت باله او ظلالم
کنید .

2

بنابراین ما هم ظلم عایشه به رسوخ خدا و اهل بی اطهارش (صلوات الله علتیهم را بته ختود او
بازمیگردانیم و زبانهایمان را نگه نمیداریم چون او زبانش را نگه نداش  ،بته عتالو متا در متورد او
حقیق را میگوییم که باعث شود متردم از او بتر حتذر باشتند و فریتب او را نخورنتد و از او تبعیت
ننمایند و دقیقا مثل کارهای او که مخالف با دین رسوخ خدا

اس را انجام ندهند ،نه مثل عایشه

که به دروغ و باطل بر علیه اهل بی پیامبر (علیهم افضل التحیه و السالم سخن گفت در حتالی کته
آنها به تصریح قرآن معصوم هستند.
ّ
و این ّادعا که خدا به خاطر اکرام پیامبرش او را میبخشد قابل شنیدن نیس  ،چرا که شتک یقتین
را از بین نمیبرد ،بلکه اگر چنین حرفی درس باشد اصل عتدخ الهتی باطتل خواهتد شتد ،چتون زن
دیگری هم که جنای انجام داد و خداوند او را نبخشید حق دارد که روز قیام فریاد بزند و بگویتد:
«خدایا عجیب اس که عایشه را میبخشی ولی مرا نمیبخشی در حالی که ما هر دو یک گنتا انجتام
داد ایم! او را بخشیدی فقط به خاطر این که همسر پیامبرت بود ولی مرا نبخشتیدی چترا کته متن تنهتا
همسر یکی از بندگان بودم! چرا مرا به ازدوا پیامبرت درنیاوردی تتا جنایتاتم حستاب نشتوند و مترا
ببخشی! این کار ظلم اس !»
بنابراین بعد از این فر

برای ثاب کردن عدخ الهی چار ای نیس جز این که خداوند این زن و هر که

جرم و جنای مرتکب شد را ببخشد تا هیچ کس نزد خداوند دلیلی نداشتته باشتد کته چترا در میتان همته
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گناهکاران زنی را جدا کرد و او را بخشید  ،آن هم تنها به خاطر این که در دنیا با پیامبرش ازدوا کرد اس .
و اگر چنین حرفی بزنیم دیگر عذابی وجود نخواهد داش ! و وجود ّ
جهنم را باطل کرد ایم ،چون دیگر کسی
در آن عذاب نمیشود! خصوصا که مخالفین معتقدند گناهتان تمتام کستانی کته آنهتا را صتحابه مینامنتد
بخشید میشود ،در این صورت سایر مخلوقین میتوانند روز قیام به همین کار اعترا

کنند ،چون آنهتا

هم مثل جنایات صحابه را مرتکب شدند ولی تنها به خاطر این که صحابی پیامبر نبودند از غفران و بخشش
محروم گشتند در حالی که صحابی پیامبر بودن تنها قضا و قدر خداس و ربطی به آنها ندارد!
حاخ که سستی این ّادعا را دانستی بنابراین برای اثبات عدخ الهی چار ای نداری جز این کته اقترار
هم روز قیام به خاطر گناهان و جرمها و فحشاهایی که مرتکتب شتد مثتل

کنی همسر پیامبر

سایر زنان عذاب خواهد شد ،بلکه او دو برابر عذاب خواهد شد ،به خالف آنها! چون خداوند صتریحا
میفرماید :ا

یان پیامبر هر کس ا شما فاحشها اشکار بیاورخ عذابش خو برابر انت و ایالن

بر خداوید انان انت .

1

آیا اآلن بر کالم خداوند اعترا

میکنی؟! ای بیچار به هوش بیا و این ّتوهم را از ذهن خار کن کته

باید زنی را تنها به خاطر این که همسر پیامبر اس تقدیس و تکریم کنیم ،نزد خداوند تنها معیتار تقواست ،
اگر این زن باتقواس او را اکرام کن ولی اگر تقوا ندارد مرگ بر او باد ،آیا خداوند نمیفرمایتد :خالدا بالرا
َ
کسایا که کافر شدید همسر یوح و لوط را َمثل خه که تحت نرپرنتا خو بنالده ا بنالدگان صالالح و
خوب ما بوخید ولا به ان خو خیایت کرخیدت ان خو پیامبر هم یتوایستند همسرایشان را ا عذاب الهالا
ّ
2
یجات خهند و به ان خو ن گفته شد همراه خاخل شویدگان خاخل جهنم شوید .
پس عایشه هم باید همرا داخل شوندگان به ّ
خیانت کترد!
جهنم برود چرا که به رسوخ خدا
پس دیگر به تو چه ربطی دارد که اعترا

کنی؟!
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مقدمه نوِ
گا میگویی :بر فر

که عایشه بعضی گناهان و عیوبی داشته ،ولی با این حاخ چگونته بته ختود

اجاز میدهیم که گناهان و عیوب او را آشکار کنیم؟ آیا دین به ما دستور نداد آن خطاهای مردم کته از
آن باخبر میشویم را بپوشانیم؟ پس چرا با گفتن عیوبش او را رسوا کنیم و با اخالقیات اسالم مخالف
نماییم؟ و تمام این کارها چه فاید ای دارد؟
جواب :این که گفتی« :عایشه بعضی گناهتان و عیتوبی داشتته» در واقت ستبک شتمردن حجتم
کارهایی اس که عایشه در طوخ تاریخش سیاهش انجام داد ! اگر از تاری عایشته بتاخبر شتوی آن را
زبالهدانی خواهی دید که بدبوتر از آن وجود ندارد ،تمام کثافات و رذائل و بدیها که بشر آن را شتناخته
در زنی جم شد اس !
او در جنایت بستتیار خونختتوار و ختتونریز! و در مکتتر متتاری ختتوش ختتط و ختتاخ! و در فریتتب
مارمولکی رنگ عو

کن! و در زنا شخصی حرفهای و باتجربته و کارکشتته بتود! و درست نیست در

مورد مثل چین زنی بگویی تنها «بعضی گناهان و عیوبی» داشته ،این حرف چنین میرساند که عایشته
در اصل دیندار بود اس ! این اوال.
و دوما :دین مقدس اگر چه به ما دستور داد عیوب مردم را بپوشانیم ولی ایتن دستتور را قیتد زد و
فرمود البته به شرطی که آن شخص مسلمان و مؤمن باشتد ،امتا کتافر و منتافق از ایتن قاعتد ختار
هستند و رسوا نمودن و آشکار کردن عیوبشان جایز و بلکه در بعضی حاالت واجب اس .
ّ
طبتق آن چته
اگر در روایات شرعی دق کنتی ایتن حکتم را ختواهی یافت  ،رستوخ ختدا
مخالفین روای کرد اند فرمود« :هر کس عیب و گناه مسلمایا را بپوشالاید خداویالد رو قیامالت
گناهش را ماپوشاید» 1.به کلمه «مسلمایا» توجه کن ،یعنی باید شتخص مستلمان باشتد تتا ایتن
حکم شامل او شود.
و حضرت امام صادق (صلوات الله و سالمه علیه طبق روایتتی کته شتیعه نقتل کترد فرمودنتد:
«کسا که عورت مؤمنا را بپوشاید که مؤمن ا ان عالورت ماترنالد خداویالد هفتالاخ عالورت ا
 
 .1صحیح بخاری جلد  2صفحه 98
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عورتها خییا و اخرت او را ماپوشاید» 1.همچنین حضرت

فرمود« :هر کس ا گناه یا بد

مؤمنا باخبر شوخ و ان را افشا کنالد و یپوشالاید و ا خالدا بالرا او طلالب بَشالش یکنالد یالاخ
خداوید مثل ایجاِ خهنده ان گناه ماماید و و ر و وبال ان گناها که افشا کرخ بر اونالت و گنالاه
ان شَص بَشیده ماشوخ و عذابش همان افشا شالدن گنالاه او خر خییالا ماباشالد و گنالاه او خر
اخرت پوشیده خواهد بوخت نپس خداوید را باکرامتتر ا ان مایابد که خر اخالرت خوبالاره او را
عذاب کند» 2.به کلمه «مؤمن» توجه کن ،یعنی واجب اس شخص مؤمن باشد تا این حکم شامل
او شود.
و عایشه نه مسلمان اس و نه مؤمن! بلکه تنها یک کافر منافق اس ! بنابراین ایتن حکتم شتامل او
نمیشود ،اگر بگویی :به چه دلیل او کافر و منافق اس ؟ میگتوییم :ایتن کته از متا دلیتل میختواهی
الزمهاش این اس که بیان کردن بدیها و عیوب عایشه جایز باشد چون ادله و براهین ما همین است !
حاخ آیا از این سؤاخ دس برداری تا قوخ قبلی خود را ثاب کنی یتا همترا متا میآیتی؟ در پتیش روی
خود بیش از دو قوخ نداری یا باید بگویی آشکار کردن عیوب دیگران مطلقا حرام اس  ،یا باید بگویی
آشکار کردن عیوب اشخاص در صورتی حرام اس که آن شخص مسلمان و مؤمن باشد.
اگر قوخ اوخ را اختیار کنی با تمام مسلمین مخالف کرد ای ،چترا کته آنهتا بتا ایتن کته متذهب و
3
مسلکشان با هم متفاوت اس ولی به عنوان مثاخ از آشکار نمودن عیوب عبد الله بن ّ
ابتی بتن ستلوخ
خودداری نمیکنند با این که او اظهار اسالم مینمود و صحابی پیامبر اکرم

بود و هنگامی کته از

دنیا رف حضرت بر او نماز خواند!
اگر اعترا

کنی به تو میگویند :ما عیوب و رسواییهایش را آشتکار متیکنیم چتون ثابت شتد

 
 .1الکافی کلینی جلد  1صفحه « ،111عورت» در این حدیث هر چیزی اس که انسان از آشکار شدن آن بتدش میآیتد
مثل گناهان.
 .2االختصاص شی مفید صفحه 21
 .3او در زمان رسوخ خدا

یکی از بزرگترین منافقین مدینه بود ،او (لعنه الله علیه چندین بار بر علیته پیتامبر توط ته

نمود و ایشان را اذی کرد ،ولی با این حاخ وقتی هالش شد رسوخ خدا
آورد و آنها به اسالم رغب کنند.

بر او نماز خواند تا دخ قبیلتهاش را بته دست

 ...................................................................................... 16دانستنیهای حمیراء 
باطنا مسلمان نبود و منافق بود ،و مثل چنین کسی از حکم پوشاندن عیوب خار است  ،و نفتاق او از
طریق شنید هایی ثاب شد که برای انسان یقین و اطمینتان حاصتل میکنتد ،و متا ذات و بتاطن او را
آشکار میکنیم تا مردم حقیق او را بدانند.
اگر قوخ دوم را اختیار کنی تو را به سم مصداقها میبریم و از تو میخواهیم بشنوی تا بفهمتی
آیا این شخص از مردم مسلمان و مؤمن اس تا رسوا کردنش حرام باشد یا نه ،در ایتن صتورت بترای
این که او را بشناسی ناچارا باید بگویی آشکار کردن عیوبش جایز اس  ،بنابراین آشکار نمودن عیتوب
و بدیهای عایشه جایز اس اگر چه از باب مقدمه باشد.
سوما میبینی علمای مسلمین علم خاصی را به وجود آورد اند که احواخ مردم را بررسی میکنتد
و از بدیها و طعنها و عیوبها و هر چه در دیان آنها خدشه وارد میکند تفتیش میکند! با این حتاخ
کسی حق ندارد اعترا

کند و بگوید این کار مخالف با اخالقیات اسالم اس یا غیب اس و جتایز

نیس یا مخالف این حدیث شریف اس « :خوباها مرخگایتان را یقل کنید و بد هایشان را رها
کنید».

1

این علم طبق اصطالم ما (شیعه «علم رجاخ» و طبق اصطالم مخالفین «علم جرم و تعدیل» اس ،
ّ
و هدفش بیان کردن احواخ راویان و محدثین اس تا مورد اعتماد و عادالن آنها از دیگران شناخته شتوند ،در
ّ
این علم عیبهای بسیاری را به افراد مختلف نسب داد اند! این کذاب است و آن فریبکتار و ایتن جعتل
َ
کنند اس و آن خلط کنند و این فاسق اس و آن خبیث و این ّ
دجاخ اس و آن منکر و ایتن هتالش شتد
اس و این تلف شد  ...و امثاخ این تعبیرهایی که جنایات و بدیهای آنان را مشتخص میکنتد و وثاقت و
عدال آنها را از بین میبرد ،از جمله این تعبیرها :کشتن و شرابخواری و ارتکاب فحشا و غیر میباشد.
با این که الزمه این علم رسوا کردن مردم و مردگان آنهاس ولی علما در جواب این سؤاخ که چرا که این
قدر در این علم فرو رفتهاند میگویند :این راویان در احادیثشان برای ما احکام دین را نقل میکنند ،بنتابراین
ناچارا باید وثاق و عدالتشان ثاب شود تا بتوانیم احادیث و روایاتشان را قبوخ کنیم ،ولی اگر ما از ایتن کتار
 
 .1این حدیث یک بار به رسوخ خدا
امیرالمؤمنین

نسب داد شد همانطور که در سنن ابی داود جلد  1صفحه  546آمد  ،و یک بتار بته

نسب داد شد همانطور که در بحار االنوار جلد  71صفحه  129آمد که البته این هم از طریق مخالفین اس .

ّ
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چشمپوشی کنیم و هر چه اینها برای ما نقل کردند را قبوخ کنیم در این صورت در دین فساد واق میشتود و
احکام آن تغییر میکند ،بنابراین اگر عیوب اینها را بیان نمود و آشکار کنیم جرمی مرتکب نشتد ایم ،چتون
حفظ کردن دین و شریع مهمتر از حفظ نمودن ساح بعضی مردم اس  ،و حفظ کردن دیتن و شتریع
تنها با تحقیق در مورد روایان مورد اعتماد و عادخ اس که به حرفشان اطمینان داریم .و برای این که فاستقان
و فاجران و دروغگویان و همچنین ضعیفان و ناشناختههای آنان را جدا کنیم ناچارا بایتد احتواخ و تتاری و
سیر آنها را بررسی کنیم و از کارهایشان مطل شویم ،و این همان تحقیقی اس که خداوند به ما امر نمود ،
خداوند میفرماید :ا کسایا که ایمان اورخید اگر فانقا برا شما خبالر اورخ تحقیال کنیالد کاله
1

مباخا به قوما ا رو جهالت انیب بایید و ا کارتان پشیمان گرخید .
ّ
ما همین عل را در این جا بیان میکنیم ،عایشه حداقل از جمله راویان حدیث اس  ،بلکه از جملته
کسانی اس که روایات بسیاری نقل کرد اند چرا که بیش از دو هزار روای از او به ما رستید و ایتن عتدد
ترسناکی اس که نمیتوانیم نسب به آن و نقل کنند آن بیتفاوت باشیم ،خصوصتا کته در ایتن روایتات
کارهای «رسوا کنند ای» مییابیم که آنها را به نام دین برپا کرد  ،مثل رضاع کبیر .بنتابراین بایتد حتاخ ایتن
زن را بررسی نماییم و از سیر زندگی او باخبر شویم تا بفهمیم آیا میتوان روایاتش را قبوخ کرد یا نه ،و اگتر
بعد از تحقیق و بررسی دانستیم که نمیتوان روایاتش را قبوخ کرد ،در این صورت بایتد رذائتل و بتدیها و
رسواییهای او را آشکار کنیم تا مسلمانان هم حرفها و روایات او را قبتوخ نکننتد ،و بتا ایتن کتار دیتن از
انحراف حفظ میشود و به صورت زالخ باقی میماند ،و این همان هدف مهتمتتری است کته متا را مثتل
علمای رجاخ مجبور نمود که بدیهای او را بیان کنیم ،یا اگر خواستی مفتضح کردنش بنام.
همانطور که شریع مقدس به ما دستور داد عیوب مؤمن را بپوشانیم همچنین در مقابتل بته متا
دستور داد که عیوب بدع گذار را آشکار نماییم ،بلکه به ما دستور داد در مورد او اگر چه بتا ّ
ستب و
دشنام باشد زیتاد بتدگوئی کنتیم تتا متردم از او برحتذر باشتند و بتدع هایش را یتاد نگیرنتد .رستوخ
 
 .1سور حجرات آیه  ،6آیه دالل دارد که باید در مورد خبر و خبر دهند تحقیق کنیم و خبر فاسق و بلکه خبر هر کس که قابتل
اعتماد نیس یا ناشناخته اس را ّرد کنیم چرا که باعث میشود از روی جهال و نادانی به قومی آسیب برسانیم ،و ایتن همتان
ّ
علتی اس که در آیه ذکر شد ،البته مگر آن که مثال با قرینه یا مؤیدی خارجی راس گویی او در این مورد ثاب شود.

 ...................................................................................... 18دانستنیهای حمیراء 
ّ
فرمودند« :وقتا بعد ا من اهل شک 1و بدعت را خیدید براهت خوخ ا ایهالا را اظهالار
خدا
ُ
َ
باه ُتوهم 2تا برا فسالاخ خر انالمِ طمال
کنید و یاخ خشنامشان خهید و خر مورخشان بدگویید و ِ
یکنند و مرخِ ا ایها بر حذر باشند و بدعتهایشان را یاخ یگیریدت خداوید به ونیله ایالن کارتالان
برا شما ثواب مایویسد و خر اخرت مقامتان را باب مابرخ».

3

این چنین دین و شریع را حکیم مییابی ،اگر چه دین غیب کردن و آشکار نمودن عیتوب متردم را بته

ّ
شدت حرام نمود ولی مواردی از آن که برای حفظ خود دین یا حفظ حقوق مردم ضروری بود را استثنا کرد
اس  ،به خاطر همین میبینی که فقها برای این استثنا موارد بستیاری را ذکتر میکننتد از جملته :مثتل ّادعتا
کنند ای که دعوا را به محکمه قاضی کشاند و شاهدی هم آورد و آن که بر علیه او ّادعا شتد بترای دفتاع از

خودش آن شاهد را جرم میکند یعنی بدیها و عیوبش را بیان میکند (کته در ایتن صتورت بیتان گناهتان
شاهد اشکالی ندارد و همچنین خیرخواهی شخصی که برای مشورت گرفتن آمد  4و هنگامی که شخصی
بخواهد از ظلمی که به او شد دادخواهی کند (و ظلم ظالم را بیان کند  ،همچنین موارد دیگری هتم استتثنا
شد از جمله :فاسقی که فسق خود را آشکار میکند و کسی که بازداشتن او از منکر و گنا متوقف بر پختش
نمودن گناهش بین مردم اس تا ّ
مذم گردد  ...و موارد دیگر که در کتب فقهی بیان شد اس .
ّ
شخصتی
اگر در آن چه ذکر کردیم به خوبی ت ّأمل نمایی خواهی فهمید که بحث کردن در متورد

عایشه و آشکار نمودن رسواییها و رذائلش چه فاید ای دارد ،این زن خبیث با تحریفها و دروغهایش
دین اسالم را کامال وارونه کرد و به عقب برگرداند!

 

ّ
 .1مقصود کسانی هستند که مؤمنین را در عقائد و احکام دینشان به شک میاندازند.

 .2باهتوهم یعنی :با استدالخ با آنها بحث کنید و با دلیل و برهان آنها را بشکنید تا ّ
متحیر و سرگردان شوند و دیگتر جتوابی
نیابند .همانطور که خداوند میفرماید :آن که کفر ورزید مبهوت شد سور بقر آیه 148
 .3الکافی جلد  1صفحه 274
 .4مثال کسی آمد مشورت بگیرد که با فالنی دوس شود یا نه؟ جواب میدهد فالنی چنین عیوب و گناهانی دارد و انسان
خوبی نیس با او رابطه برقرار نکن ،در این صورت چون آشکار کردن عیوب و گناهتان آن شتخص بترای مشتورت دادن و
خیرخواهی اس اشکالی ندارد( .مترجم

ّ
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مقدمه چهارِ
ولی امروز – اگتر

شاید به موضوع این کتاب اشکاخ کنی و بگویی :آری عایشه مادر شرارت اس
َ
ّ
چه ما بدمان میآید – نماد مقدسی برای مخالفین شد  ،آنها در عالم وجود هتیچ زنتی را مثتل او بتزرگ
نمیشمرند! پس چرا با بدگویی در مورد عایشه آنها را برانگیزانیم و میان خود و آنها مان ایجتاد کنتیم؟
بلکه باید دس از این کار برداریم تا وحدت اجتماع حفظ شود و جنگ طائفهای برپا نشود ،همچنتین
اگر ما بدیهای عایشه را آشکار کنیم گاهی باعث میشود آنها بر علیته ستروران متا یعنتی اهتل بیت
عصم (صلوات اللته علتیهم زبتان درازی کننتد و مقابلته بته مثتل نماینتد ،در حتالی کته خداونتد
میفرماید :و کسایا که به غیر خدا خعوت ماکنند را خشناِ یدهید که ایها هم ا رو خشالمنا
ِ
1
و یاخایا خدا را خشناِ ماخهند  .بنابراین درس این اس کته ایتن صتفحات تتاریخی را در هتم
بپیچیم و آن را در دخ مصادر و کتب مخفی باقی گذاریم.
جواب این اشکاخ تو از چندین جه مردود و باطل اس .
ّ
جهت اول عایشه امروز برای مخالفین نمتاد مقدستی شتد چتون بتدیهایش مخفتی مانتد و
«چهر دیگرش» آشکار نگشته ،بنابراین اگر آن وجهه مقدسی که به وسیله آن پوشاند شد از بین برود
ّ
بدیهایش ظاهر میگردد و این باعث میشود مردم از او متنفر شوند ،بنابراین بر تو الزم اس که برای
این هدف تالش کنی تا این قداس دروغین از بین برود ،چون اگر این قداس ساقط شود اجتمتاع بتا
خود ّمتحد خواهد شد و کامال یک پارچه و منسجم خواهد گش چرا که دیگر استباب اختتالف بتین
مذاهب و گرو های آن از بین رفته اس  ،و نف این کار از سکوت بیشتتر است  ،چتون ستکوت هتیچ
انسجام و وحدتی به وجود نمیآورد ،این ّ
واقی تاری اس که ثاب میکند هر زمان بعضتی گرو هتا
خواستند اسباب اختالف را پنهان نمایند دوبار اسباب اختالف برگشتند تا مطرم شوند و بدترین غم و
اندو ها را به وجود آوردند ،چون نمیتوان تاری را از بین برد و آن چه در کتب و مصتادر آمتد را پتاش
کرد ،و با کوچکترین اختالف طائفهای دوبار استباب تتاریخی اختتالف برمیگردنتد و دوبتار از دخ
کتب بیرون کشید میشوند تا به وسیله آنها آتش شعلهور شود! اشتبا این جاس که رؤستای طائفتهها
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به فکر نیستند که آتش را از ریشه خاموش کنند و تنها سعی میکنند شعلهور نشود ،بنابراین هر کتدام از
آنها با صراح و جرأت اسباب اختالف را مطرم نمیکننتد تتا حساستی از طترم ایتن اختالفتات و
مناقشه آن برطرف شود ،و تنها به خاطر حفظ وحدت اجتماع از طرم این اختالفات امتنتاع میکننتد و
در نتیجه این اختالفات در دلها و سینهها به صورت شعلهور باقی میماند تا بعد از این طتوری منفجتر
شود که دیگر نتوان آن را کنترخ کرد!
را درس و صالم این اس که مناقشه مسائل دینی اختالفی با تمتام صتراح و بتا آزادی کامتل
مطرم گردد ،چون صراح اس که باعث میشود هتر طترف بتدون نیرنتگ یتا اجمتاخگویی عقائتد
دیگری را بداند و در نتیجه نقطهها بر حروف گذاشته میشوند و صتورت همتانطور کته هست مقابتل
اجتماع ظاهر میگردد ،در این هنگام بعد از آن که اجتماع حقتائق را فهمیتد میتوانتد عقیتد ختود را
برگزیند ،به عالو پرد برداری از تناقضات دینی و علنی کردن آن اس کته باعتث میشتود حساستی
مطرم کردن و مناقشه آن نزد مردم برطرف شود ،چرا که اجتماع به زودی حقیقت ایتن تنتاقا را درش
خواهد نمود و به آن عادت خواهد کرد و با گذش زمان آن را به صورت یک قانون خواهد دید که او را
دربرگرفته اس .
آری ،ممکن اس ابتدای حرک در این را سخ باشد و برای بعضی مشتکل و پیچیتد بته نظتر
برسد و ممکن اس باعث به وجود آمدن درگیری یا حتی زیانهای جسمی شتود ولتی در نهایت بته
صالم اجتماع خواهد بود ،چون اجتمتاع بته زودی حقتائق دینتی کته بته هتر طترف مترتبط است را
میشناسد و تناقضات و اختالفات را همانطور که هس میفهمد ،و با بیشتر آگا شدن و توستعه علتم
کم کم قان میشود و جانب حقیق و آن که دلیل قویتر دارد را برمیگزینتد ،بتر ایتن استاس دوبتار
اجتماع یکی میشود و وحدت پیدا میکند ،حتی اگر فر کنیم اجتماع یکی نشود باز ّ
مجترد مطترم
کردن تناقضات دینی و علنی کردن آن و متداوخ شدن آن بین متردم باعتث میشتود کته اجتمتاع بته آن
عادت کند و نسب به آن ّ
حس ّ
اسی نشان ندهد ،و مخفی نیس که چنین نتیجهای صلح عمومی پدید
میآورد.
و اگر مثالی واقعی میخواهی به اجتماعات غربی توجه کن ،میبینی که در ایتن اجتماعتات یتک
یهودی پهلو به پهلوی یک مسیحی در یک لشکر وطنی میجنگتد در حتالی کته یهتودی میدانتد کته

ّ
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مسیحی او را کافری ّ
جهنمی میبیند چرا که از حضرت عیسی مسیح
هم میداند که یهودی او را کافری ّ
جهنمی میبیند چرا که از حضرت عیسی

پیروی نمیکنتد ،و مستیحی
پیروی میکند و بلکته

یهودی در «خدای» مسیحی طعن و قدم وارد میکند و نعوذ بالله میگویتد ختدای مستیحی زنتا زاد
اس ! چه چیز باعث شد اجتماعات غربی به این مرحله از مشارک وطنی و انسجام و وحدت برسند
با این که از نظر دینی و مذهبی این چنین اختالفات وحشتناش و خطیری دارند؟ دلیلش همان اس که
گفتیم.
بته

ولی در اجتماعات شرقی عقبماند ما چون بیان کردن اعتقاد و تناقضات دینی ممنوع است
ّ
همین خاطر بین طائفهها و گرو ها و مذاهب این اجتماعات تنفر شدیدی وجود دارد ،بنابراین باید این
ّ
ّ
سدها را برطرف کرد و این جز با صراح گویی محقق نمیشود.
آن چه در این کتاب آمد هم از همین قبیل اس  ،یعنی حقائق را صتریحا بیتان میکنتد و روشتن
میسازد تا دیگران عقائد ما را بفهمند ،تمام مخالفین میدانند که شیعیان از زنی که نامش عایشه دختتر
ابوبکر اس بدشان میآید و او را لعن میکنند و از او برائ میجویند ،مخالفی را نمییتابی کته ایتن
ّ
حقیق را در مورد شیعه نداند ،ولی آن چه نمیدانند این اس که به چه عل شیعیان در مورد عایشته
چنین عقید شدیدی دارند و به چه دلیل چنین موضعی را برگزید انتد؟ و چته برهتان شترعی بترای آن
دارند؟

و چون بیشتر کسانی که امروز به نام ّ
تشی صحب میکنند دچار بیماری ترس و فرار هستتند و آن

شجاع مورد نیاز را ندارند به همین خاطر پرسشهای مخالفین مبنی بر ایتن کته چترا شتیعه بغتا
عایشه را دارد بدون جواب باقی میماند ،و انسان هم طبیعتا دشمن چیتزی است کته نمیدانتد ،پتس
چون مخالفین بتراهین و ادلته شتیعه در ایتن مستأله را نمیداننتد و از آن همته جنایتات بتزرگ عایشته
بیخبرند به همین دلیل قلب و سینهشان نسب به هر شیعهای پر از غیظ و بغا و کینه است  ،چتون
گمان میکنند دلیل دشمنی شیعیان با عایشه مثال هوی و هوسشان اس  ،نه این کته مبتنتی بتر تعتالیم
را واجب میکند.

خداوند اس که بر انسان دشمنی با دشمنان خدا و رسوخ و اهل بی ایشان
کسی که به ّادعای حفظ وحدت و انسجام جامعه خواستار پنهان کردن این حقائق و ادله و بتراهین
اس

ّ
ّ
بدون این که بداند کینه آنها نسب به شیعه را بیشتر میکند! و اال توق دارد چه شتود؟ آیتا توقت
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دارد مخالفین به خاطر این کتمان و پنهانکاری خودشتان را تکتذیب میکننتد و معتقتد میشتوند کته
شیعیان از عایشه بدشان نمیآید و بلکه او را دوس دارند؟! یا برعکس یقتین میکننتد کته شتیعیان بتا
کتمان کردن اعتقادشان نسب به عایشه آنها را فریب میدهند؟! خصوصا که بعضی چاپلوسان منسوب
به شیعه از امامشان حیا نمیکنند و مثل چنین عبتارتی را بته زبانشتان جتاری میکننتد« :ام المتؤمنین
عایشه رضی الله عنها» در حالی که شیعیان دیگر نام عایشه را نمیبرند مگر این که او را لعن میکنند!
جهت خوِ کالمی در این نیس که باید از به وجود آوردن هر مانعی بین خودمتان و پیتروان هتر
ّملتی از جمله ّ
بکریون (پیروان ابوبکر دوری کنیم ،ولی این دوری کتردن بایتد طبتق قواعتد شترعی و
دینی باشد ،بنابراین اگر ارشاد کردن مردم و آشکار نمودن حق چنین مانعی به پدید آورد به ناچتار بایتد
آن را قبوخ کنیم ،ولی این که بخواهیم برای درس نشدن این مان از بیان حتق دست بترداریم چنتین
کاری از نظر شرع و دین مردود اس .

ّ
به عبارت دیگر تالش برای پدید نیامدن تنش و تنفر مسأله مهمی اس  ،ولی الزمهاش این نیس

که از بیان حق دس برداریم و وظیفه تبلیغ دین و امر به معروف و نهی از منکر را رها کنیم ،چرا که این
مسأله مهمتر اس  ،و قاعد شرعیهای که عقل هم آن را قبوخ مینماید این اس که« :مهمتتر بتر مهتم
ّ
ّ
مقدم میباشد» .بله میتوان از پدید آمدن این تنفر و ایجاد مان جلوگیری کرد آن هتم تنهتا بته وستیله
برخورد درس و داشتن اخالقی واال و نیکتو و متواردی امثتاخ آن کته باعتث نمیشتود از حقیقت یتا
ّ
متعلقات آن دس برداریم یا از بیان و آشکار نمودن آن عقب نشینی کنتیم .متؤمن همتان قتدر کته در
رفتارش با دیگران نرم اس

در آن چه مربوط به دین میباشد سخ و غیرتی اس  ،بته همتین ختاطر

موالیمان امیرالمؤمنین (صلوات الله و سالمه علیه فرمتود :یکتی از نشتانههای متؤمن« :نالَتا خر
یرما انت».

1

اگر توضیح بیشتری میخواهی به این مثاخها توجه کن:
 با این که خداوند از جدخ کردن با اهل کتاب جز با نیکوترین شیو نهتی کترد و فرمتود  :بالا
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اهل کتاب جا با ییکوترین شیوه جدل یکنید  1ولی با این حاخ در مواض بسیاری از اهل کتاب بته
کفر و فسق و ستم و عصیان و قساوت قلب تعبیر نمود ! و آنها و گذشتگانشان را لعتن کترد ! و بته آنهتا
آتش ّ
جهنم را وعد داد و آنها را بدترین مخلوقات نامید و بلکه علمایشان را به االغ تشبیه کرد اس ! 
ّ
خداوند میفرماید :اهل کتاب و مشرکین که کفالر ور یدیالد بالرا همیشاله خر اتالش جهالنم

خواهند بوخ و ایهالا بالدترین مَلوقالات هسالتند  2و میفرمایتد :یهوخیالان گفتنالد عایالر پسالر
خدانت و مسیحیان گفتند مسیح پسر خدانتت این گفتار ایهانت که با گفتار کافران پیشالین
برابر ماکندت خدا ایها را بکشد چگویه منحرف ماشوید  3و میفرماید :و یهوخیالان گفتنالد
خنت خداوید بسته شدهت خنت ایها بسالته شالد و باله خالاطر چیالا کاله گفتنالد لعالن و یفالرین
شدید  4و میفرماید :و کسایا که به ایها کتاب انمایا خاخه شد اختمف یکرخید مگر بعالد ا
ان که علم و ا گاها یافتند و اختمفشان به خاطر ظلم و نتم خر میان خالوخ بالوخ  5و میفرمایتد:
و هنگاما که خداوید ا کسایا که به ایها کتاب انمایا خاخه شد پیمان گرفت که حتمالا ان را
برا مرخِ اشکار نا ید و پنهان یکنیدت ولا ایهالا ان را پشالت نالر ایداختنالد و باله بهالا کمالا
فروختند و چه بد متاعا ماخرید  6و میفرماید :ا کسایا که به شما کتاب انمایا خاخه شد
به ان چه یا ل کرخیم – که ان چه با شمانت را تصدی ماکنالد – ایمالان بیاوریالد پالیش ا ان کاله
چهرههایا را محو کنیم و به پشت نر برگرخاییم یا چنان که اصحاب نبت را لعنت کرخیم لعنت
کنیم و فرمان خداوید همواره شدیا انت  7و میفرماید :ایا کسایا که ا بهرها ا کتاب باله
ایها خاخه شده را یمایگر که به جبت و طاغوت ایمان مااوریالد و خر مالورخ کسالایا کاله کالافر
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شدید ماگویند ایها ا مؤمنین هالدایت یافتهتریالد * ایهالا همالان کسالایا هسالتند کاله خداویالد
لعنتشان کرخه و کسا را که خداوید لعنت کند یاور برا او یمایابا  1و میفرماید :ایا وقالت
ّ
ان یرنیده که خلها مؤمنان خر برابر ذکر خدا و ان چه ا ح یا ل کرخه خاشال گالرخخو و ماینالد
کسایا یباشند که خر گذشته به ایها کتالاب انالمایا خاخه شالدت نالپس مالایا طالوبیا بالر ایهالا
گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرخت و بسیار ا ایها فان هستند  2و میفرماید :کسایا
ّ
که مکلف به تورات شدید ولا ح ان را اخا یکرخید مثل ابغا مامایند که کتابهایا را حمالل
َ
ماکندت چه بد انت َمثل کسایا که ایات خداوید را تکذیب کرخیدت و خداوید گروه ظالمالان را
هدایت یماکند .

3

مخفی نیس که شخص یهودی یا مسیحی این آیات شدید را تتوهین بته ختود میدانتد ،او متتهم
میشود که کافر! و ملعون! و ستمگر! و فاسق! و ظالم اس ! و قساوت قلب دارد! و از بدترین مخلوقات
اس ! و از علمایی که مثل االغ میمانند ّ
تبعیت میکنتد! و قترآن مستلمانان بته او وعتد میدهتد کته

خداوند به زودی او را میکشد و سپس برای همیشه او را در آتش ّ
جهنم قرار میدهد!

آیا تمام این «اتهامات» مانعی بین او و اسالم و مسلمین ایجاد نمیکند؟ طبیعتا چرا ،ولتی ایتن از
لوازم شناساندن حقیق به او و راهنمایی او به را درس و ترش را کفر و گمراهی و فساد است  ،و اال
چگونه میتوان به او فهماند که عقید اش باطل اس و باید دین یکتاپرستی را قبوخ کند؟! چگونه چنین
چیزی ممکن اس آن هم بدون این که صریحا به او بگوییم کته کتافر و گمترا است و از اشخاصتی
پیروی میکند که دین خداوند را تحریف نمودند و شهرها و بنتدگان را فاستد کردنتد؟! چگونته چنتین
چیزی ممکن اس آن هم بدون این که او را برحذر داریم و بگوییم :اگر بر این دین باطلش باقی بماند
سرانجام به ّ
جهنم خواهد رف ؟!
ّ
بله ،این حرفها صدمه اس و ممکن اس او را منتفر کند یا مانعی پدید آورد ،ولی برای این کته
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اشیاء را به نام خود بنامیم و نقطهها را بر حروف قرار دهیم چنین حرفهتایی ضتروری است  ،آن چته
همیشه مهمتر اس آشکار کردن حق و بیان آن و دعوت ّ
بشری به دین خداس کته آن را بترای متردم
برگزید  ،و این صدمه به زودی از شخص با انصاف برطرف میگردد و این مانعی که بین او و استالم و
ّ
مسلمین درس شد از بین میرود ،آن هنگام که میفهمد آنها بر حقند و او بر باطل است و دلیتل بتا
آنها و بر علیه اوس و آنها حقیق را برایش آشکار کردند و چشمش را به چیزی که باعث نجات او در
دنیا و آخرت میشود باز کردند ،و این برای او بهتر از آن اس که مسلمانان اجمتاخگویی کننتد و ایتن
حقائق را از او پنهان نمایند تا با همان اعتقادش به افسانهها و خرافات بمیترد و ستپس ختود را در قعتر
ّ
ّ
جهنم به صورت معذب مشاهد کند! 
 خداوند آن آیات رعد آسا را در شأن ابولهب (لعنة الله علیه نازخ کرد ،همتان مترد خبیثتی کته
برای توط ه بر علیه پیامبر از عنوان عموی رسوخ خدا

بودن سوء استفاد نمود تا دعوتش ایشتان را

باطل کند و بلکه از دس ایشان خالص شود ،خداوند میفرماید :به یاِ خداوید خلسو ِ مهربالان *
هر خو خنت ابولهب بریده باخ * مال و ثروتش و ان چه به خنت اورخ هرگالا باله حالالش نالوخ
یبَشید * و به وخ وارخ اتشا شعلهور و پرلهیب ماشوخ * و همچنین همسرشت خر حالا که
ّ
هیاِکش جهنم انت * و خر گرخیش طنابا ا لیف خرما انت  1.
مسلمانان دائما این آیات را حتی در نمازهای واجبشان میخوانند و جنایات ابولهب و اذی هایش
ّ
را متذکر میشوند ،همان اذی هایی که باعث شد چنین آیتات شتدیدی
نسب به خاتم پیامبران
در مورد او و همسرش پستش نازخ شود.
ولی باید خودمان را به جای فرزندان و نو ها و خاندان ابولهب قرار دهتیم! چته ختواهیم گفت در
حالی که میبینیم فضیح و رسوایی پتدر و مادرمتان در ّ
نصتی قرآنتی کته متردم آن را بترای همیشته
میخوانند ثب گردید ؟! چه چیز در دلهایمان به وجود خواهد آمد در حالی که میشنویم مردم بته متا
عیب و نقص وارد میکنند و میگویند اینها فرزندان متردی کتافر فتاجر هتالش شتد هستتند کته او و
همسرش در آتش ّ
جهنم عذاب میشوند؟!
 
 .1سور مسد.
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ّ
بدون شک اگر در این جایگا بودیم و نسبمان به ابولهب میرسید دچار تنگی و ضیقی طاق فرسا
میشدیم و غم و ناراحتی ما را دربرمیگرف  ،چون این سور به پدر و مادرمان به طور صریح و شتدید
اهان میکند ،و انسان عادتا تحمل نمیکند که به پدرانش اهانت کننتد اگتر چته آنهتا مستتحق ایتن
اهان باشند.
ّ
سؤاخ این اس  :آیا توق داریم با نزوخ این سور رعد آسا و باقی ماندن آن کسی از فرزندان ابولهب
اسالم را قبوخ کند؟ این سور از بزرگترین موانعی اس که مان وارد شدن او به دینی میشود کته اهتل
آن با ّ
مذم پدر و مادرش عبادت میکنند! بنابراین چرا خداوند متعاخ این سور را نتازخ نمتود و آن را
در کتابش ثب کرد اس ؟! آیا بهتر نبود مثل این آیات را نازخ نکنتد تتا بتین متا و فرزنتدان ابولهتب و
خاندان او مانعی ایجاد نشود و در نتیجه امکان داشته باشد که آنها بعدا در اسالم رغب کنند؟!
خالصه جواب این سؤاخ این اس که خداوند حکیم ّ
واقعی را در کتابش ثب نمود تا برای همه

درسی باشد ،ابولهب کافر و ملعون و خبیث اس  ،و همچنین همسرش که هیزمکش ّ
جهتنم است  ،و
فرزندان این دو باید این حقیق را اگر چه دردآور اس قبوخ کنند ،چرا کته حقیقت است ! و درست

نیس که جانب آنها رعای شتود بلکته بایتد جانتب دیتن و حقیقت رعایت شتود و همته متردم آن
در ابتدای دعوتش از بعضی نزدیکانش ّ
تحمل کرد را بفهمند.
اذی هایی که رسوخ خدا
اگر فرزندان ابولهب آمادگی مسلمان شدن را دارند باید به این حقیقت اذعتان کننتد ،یعنتی قبتوخ
کنند که پدر و مادرشان دشمن خدا و رسوخ او بود اند ،و باید از آن دو برائ جویند اگر چه از نسل آن
دو هستند ،اگر چنین کاری کردند و ایمان آوردند و تقوا پیشه نمودند اسالم و مسلمین بته آنهتا احتترام
میگذارند و بین آنها و پدر و مادرشان فرق میگذارند ،چرا که :هر کس هدایت شوخ برا خوخش
هدایت شده و هر کس گمراه شوخ برا خالوخش گمالراه شالده و هالی کالس و ر و وبالال عمالل
خیگر را به خوش یماکشد .

1

اتفاقا واقعا چنین اتفاقی رخ داد  ،امروز بسیاری از مردم نمیدانند که بعضتی فرزنتدان و نو هتای
ابولهب مسلمان شدند و ایمان آوردند با این که آن آیات کوبند در شأن پدر و مادرشان نازخ شد بتود!
 
 .1سور اسراء آیه 04

ّ
مقدمهای برای آماد سازی عقل 27 .........................................................................
از جمله آنها عتبه بن ابیلهب و معتب بن ابیلهب میباشند که روز فتح مکه مسلمان شتدند و ستپس
ّ
را تنهتا گذاشتتند
در جنگ حنین شرک کردند به حدی که وقتی همه فرار نمودند و رسوخ خدا
این دو از جمله کسانی بودند که در جنگ ثاب ماندند و از پیامبر دفتاع نمودنتد و بتا دشتمن رو در رو
جنگیدند! 1و از جمله نو های مسلمان ابولهب عباس بن لهب بن ابیلهب 2اس و همچنتین پسترش
فضل که وقتی بعد از توط ه سقیفه امیرالمؤمنین

از مقام شرعیاش در خالف برکنار شد آن اشتعار

مشهور را در یاری حضرت سرود که در آن میگوید:
گمان یماکالرخِ کاله امالر خمفالت ا هاشالم

و نپس ا حضرت ابوالحسن رو گرخان شوخ

ییکویا که اولین کسا بوخ که رو به قبله یما

خواید و ا تماِ مرخِ به قران و ننت خایاتر بوخ

و اخرین کسا بوخ که ا پیالامبر جالدا شالد و

جبرهیل او را خر غسل و کفن پیامبر یار کرخ
3

و خر میان ایها کسا این خوباها او را یدارخ
کسا که چنین فضاهلا خارخ خر او شک یماکنند
ّ
میبینی که اینها چگونه اسالم آوردند و اسالمشان نیکو شد و از سد موانعی که آیات وارد در شأن


پدر و مادرشان درس کرد بود گذشتند ،شأن این کتتاب هتم بتا کستانی کته گمتان میکننتد عایشته
ّ
مادرشان میباشد همینطور اس  ،اگر این کتاب در ابتدای کار باعث به وجود آمدن صدمه یا تنفر شود
یا مانعی پدید آورد ولی تمام اینها بعدا نزد شخص بتا انصتافی کته ختدا او را هتدای کترد برطترف
میشود ،مهمتر روشن نمودن حق و بیان حقیق اس  ،پس اگر بر ما اعترا
سبحان اعترا

کنی که سور ابولهب را نازخ کرد ! آیا بر خدا اعترا

کنتی بایتد بتر خداونتد

میکنی؟!

 
 .1احواالت این دو را در کتاب االصابه ابن حجر به شمار  4519و شمار  8028مشاهد کن.
 .2احواالت او را در االصابه به شمار  5416مشاهد کن ،البته ابن حجر او را «عباس بن عتبه بن ابیلهتب» نامیتد ولتی
غلط اس چون او فرزند ابولهب اس که در قضیه شیر به وسیله نفرین رسوخ خدا

کشته شد نه فرزند عتبته کته روز

فتح مکه اسالم آورد.
 .3اسد الغابه ابن اثیر جلد  5صفحه  ،51بعضی این ابیات را به ابوستفیان بتن حترب و بعضتی آن را بته عبتاس بتن عبتد
المطلب نسب داد اند ،ولی به احتماخ زیاد این اشعار برای همان اولی یعنی فضل بن عباس بن لهب بن ابیلهتب باشتد،
ولی از بعضی شنید شد که در این مورد تردید کرد اند ،این اشعار مثل سرای کردن آتش در گیا خشتک در میتان متردم
سرای مینمود.
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به عالو باید بدانی که اسالم هیچ احترامی برای اشخاص منحرف قائل نیس  ،هر انداز کته ایتن
شخص پیرو و یاور داشته باشد و هر انداز که به خود لباس قداست پوشتاند باشتد ایتن متان یتک
مسلمان نمیشود که در صورت او و پیروانش حقیق را آشکارا بیان کند ،معیتار ایتن نیست کته اگتر
شخصی در دنیا عظم پیدا کرد و نزد گروهی نماد مقدسی برای باطل شتد دیگتر بتدگویی او و رستوا
کردنش ممنوع باشد! بلکه معیار و میزان عظم اخروی شخص اس  ،بنابراین اگتر شتخص متؤمن و
مطی خداوند متعاخ باشد احترام او واجب اس اگر چه در دنیتا پیترو یتا یتاوری نداشتته باشتد ،مثتل
بسیاری از پیامبران خداوند متعاخ که قومشان با آنها دشمنی نمودند و مظلومانه و غریبانه نزد پروردگتار
خود رفتند و به شهادت رسیدند!
 تمامی پیامبران

وقتی دعوتشان را آشکار میکنند در حقیق باعث میشوند اجتماع دچتار

تفرقه شود و وحدت و انسجامش به باد فنا رود! 1نگاهی گذرا بته تتاری بیانتداز ختواهی دیتد کته هتر
اجتماعی قبل از آن که پیامبری در آن ظهور کند ّمتحد و منسجم و دوس دار هم بود انتد ،ولتی وقتتی

ّ
پیامبری در آن ظهور میکرد جامعه دچار تفرقه و نزاع میشد و با هم دشتمن میشتدند بته حتدی کته

فرزند در صورت پدر و برادر در صورت برادر شمشیر میکشید! و این مسأله غالبا باعث به وجود آمدن
درگیریهای داخلی و جنگهایی میشد که بعضی مواق آثار آن تا چندین قرن ادامه داش !
تمام اینها به خاطر چیس ؟ جواب این سؤاخ معلوم اس

پیامبر با اظهار دعوتش امر مشروعی را

مطرم میکند که آن اعتقادات و افکار و روشهای زندگی که در میتان قتومش جریتان داشتته را باطتل
مینماید ،بنابراین او و هرکس که به او ایمتان آورد ختالف متو حرکت میکننتد ،و قومشتان آنهتا را
ّ
کسانی میبینند که بر علیه مقدسات زباندرازی میکنند و میخواهند ستونهای اجتماع را فرو ریزنتد
 

ّ
 .1در این گفتار خداوند ّ
تأمل کن :مرخِ یک ملت واحد بوخیدت خداوید پیامبران را فرنتاخ تا مالرخِ را بشالارت و بالیم
خهندت و همراه ایها کتاب انمایا – که به ح هدایت ماکرخ – یا ل یموخ تا خر میان مرخِ خر ان چه اختمف خاشتند
خاور کندت و تنها کسایا که کتاب را خریافت کرخه بوخید و یشایهها روشن به ایها رنیده بوخ به خاطر ایحراف ا
ح و نتمگر خر ان اختمف کرخیدت خداوید کسایا که ایمان اورخید را به فرمان خوخش به ان حقیقتا کاله خر ان
اختمف کرخید هدایت کرخت و خداوید هر کس را بَواهد به راه رانت هدایت ماکند سور بقر آیته  ،102بلته ...
ّ
مردم یک مل واحد بودند ولی هنگامی که خداوند پیامبران را مبعوث نمود اختالف و نزاع نمودند!

ّ
مقدمهای برای آماد سازی عقل 29 .........................................................................
و در میان جامعه بذر فتنه و تفرقه بپاشند و اجتماع را از هم جدا کنند و «وحدت وطنی» را از بین ببرند!
ّ
ّ
تمام اینها صحیح اس ! پیامبر و همراهان او بر علیته آن مقدستات تقلبتی از قبیتل ب هتا «زبتان
درازی» میکنند و آنها را به سفاه نسب میدهند ،و تالش میکنند آن ستونهای باطل از قبیل کفتر
و شرش و گمراهی و فساد که اجتماع بر آن برپا شد بود را نتابود کننتد ،و «فتنتهای» 1بتین متردم بته را
میانداختند تا به وسیله آن مؤمن از کافر جدا شود ،و جامعه را به دو نصف تقسیم میکنند نصتفی کته
ّ
حق را پذیرفته و نصف دیگری که بر باطل باقی ماند  ،و وحدت وطنی که به عنوان برپا نمودن حتق بته
آن نگریسته میشود را از بین میبرند و به جای آن «وحدت ایمانی» را قرار میدهند.
آری ،وقتی پیامبر در یک جامعه ظهور میکند آن جامعه را از هم جدا و تقسیم میکنتد ،و بتا ایتن
کار میخواهد وحدت جامعه را طبق مبانی صحیح برپا کند ،چون اجتماعی که بر اساس کفر و فستاد
ّمتحد اس این ّاتحادش هیچ نفعی به او نمیدهد ،چرا که جامعته را بته ّ
جهتنم میکشتاند اگتر چته
صورت «وحدت» در ظاهر زیبا و ّبراق باشد.

برای این که در این مسأله شاهد بیشتری داشته باشی در کار پیامبر بزرگ حضرت ابراهیم (علیه و
علی نبینا و آلهما السالم تأمل کن ،ایشان وقتی دعوتش را شروع کرد دس به کاری زد که بیش از هر
کار دیگری اجتماع را «تحریک میکرد!» ،ایشان ب های آنان را شکس  ،همان ب هایی که نتزد آنهتا
ّ
ّ
از مقدسترین مقدسات بود ،چون خدایانشان بودند که آنها را میپرستیدند! و میدانی که آنهتا هتم در
جواب چه کار زشتی انجام دادند (و حضرت ابراهیم

را در آتش انداختند  ،آیا آگاهی از روشهای

بسیار دیگر برای دعوت آنان به حضرت ابراهیم (صلوات الله علیه نقص وارد میکرد یا – پنا بر خدا –
آن روشها را نمیدانس تا این که مجبور شد آشکارا از چنین روش تحریک کنند ای استتفاد کنتد؟!
قطعا نه ،ایشان به خاطر حکمتی به این روش پنا برد ،چون در بعضتی اوقتات نمیشتود اجتمتاع را از
وهم این مقدسات پس و خرافات و اباطیل بیدار کرد مگر با شکستن و نابود کردن و هالش کتردن آن
 
 .1فتنه به معنای آزمایش و امتحان اس  ،همانطور که خداوند میفرماید :گفت ما بعد ا تو قومت را امتحان یموخیم
و نامر ایها را گمراه کرخ سور طه آیه  ،84و میفرماید :کسالایا کاله قبالل ا ایهالا بوخیالد را ا مالوخیمت خداویالد
رانتگویان و خروغگویان ایها را ماخاید سور عنکبوت آیه  ،2و میفرماید :و قبل ا ایها قوِ فرعون را ا موخیم و
پیامبر کریم یاخ ایها امد سور دخان آیه .07
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به طور مستقیم به صورتی که فریاد اجتماع را درآورد و اجتماع از نبودن ب ها و مقدساتش صیحه زند،
دقیقا مثل شخص بیهوشی که گاهی ناچار میشویم سیلی محکمی به صورتش زنیم تا بیدار شود و بته
هوش آید.
حضرت ابراهیم

به تدریم برای آنها مثاخ زد ،او به ستار و ما و خورشید اشار نمود و در مورد

هر یک فرمود« :این پرورخگار من انت!» به این امید که ذهنهای مردم را بیدار کند تتا بفهمنتد کته
خدایی جز خداوند یکتا وجود ندارد ،و در آخر این قضتیه ایتن هتدف ختود را آشتکارا اعتالم نمتود و
گفت ا قوِ من ا ان چه برا خداوید شریک قالرار ماخهیالد براهالت ماجالویم * مالن رو
خوخ را به نو کسا کرخِ که انالمانها و مالین را افریالدهت مالن خر ایمالان خالوخ خالصالم و ا
مشرکان ییستم  1.
حضرت ابراهیم

روش بحث و جدخ با آنها را به کار گرف و بارها با آنها جدخ نمتود تتا بلکته

هدای شوند ،ولی تمام این تالشها فاید ای نداد و نتیجته مطلتوب را حاصتل نکترد ،در ایتن هنگتام
ناچارا باید به آنها «شوکی نجاتبخش» وارد میکرد ،اگر چه این شوش تحریک کنند یتا دردآور بتود.
حضرت خلیل (صلوات الله علیه خواس واقعا به آنها نشتان دهتد کته چگونته آن ختدایی کته آن را
عبادت میکنند حتی نمیتواند خودش را از شکسته شدن حفظ کند! بنابراین چگونه میتوانتد ختدایی
قابل پرستش باشد؟!
به همین خاطر حضرت ابراهیم

این قتدم ستخ را برداشت و نتتایم مهتم و خطرنتاش آن را

تحمل کرد ،همان نتایجی که در را کاشتن هسته ایمان در این اجتماع ب پرس و کافر به وجود آمد،
بعد از این قدم شجاعانه بعضی از افراد این قتوم بته خودشتان رجتوع کردنتد و گمراهتی ختود را درش
نمودند و به دعوت حضرت ابراهیم

ایمان آوردند ،خداوند متعاخ به ما دستور داد که به اینها اقتتدا

کنیم و رفتار آنها با قومشان را سرمشق و الگوی نیکوی خود قرار دهیم ،آنها چگونه رفتار کردند؟
در این روش و رفتار نزاعطلبی و جرأت بسیاری وجود دارد و اصرار میکند که نمادهایی کته بترای
دیگران مقدس اس را به باد فنا دهد و برائ خود از آنها را اعالم میکنتد و صتریحا بیتان میکنتد تتا
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زمانی که آن قوم دس از عقید فاسد خود برندارند با آنها دشمن اس ! و این همان چیتزی است کته
خداوند برای ما حکای کرد  ،خداوند میفرمایتد :برا شما خر ابراهیم و همراهان او نرمشال و
الگو خوبا انتت چون به قومشان گفتند ما ا شما و ان چه به غیر ا خدا ماپرنتید بالر َ
هستیمت ما به شما کفر ور یدیم و برا همیشه بین ما و شما خشمنا و عداوت انت تا ایالن کاله
به خداوید یکتا ایمان اورید .

1

آنها شدیدترین موض و سخ ترین عبارات را به کار گرفتند ،آنها به قومشان گفتند :مالا ا شالما
بر َ هستیم! و به این هم اکتفا نکردند و آن را شدیدتر نمودند و گفتند :به شما کفر ور یدیم!
و باز به این هم اکتفا نکردند و گفتند :و برا همیشه بین ما و شما خشمنا و عالداوت انالت! ،
با این حاخ خداوند به ما فرمان میدهد که به آنها در این کارشان اقتدا کنیم ،چرا که میفرماید :بالرا
شما خر ابراهیم و همراهایش نرمش و الگو خوبا انت!
بله ،ابراهیم و همراهانش این وحدت قومی که بر باطل بنا شد بود را از بین بردند و از اجتماع آنها
جدا شدند و بر علیه اجتماع گشتند و بتر نمادهتای مقدستش ّ
تمترد نمودنتد و بترای حفتظ انستجام و
وحدت اجتماع هیچ توافقی با آن را قبوخ نکردند .و این روشی واضح برای درگیری فرقتهای و طائفتهای
اس که حضرت ابراهیم و گروهی که به او ایمان آوردند آن را ایجاد کردند! اگتر آنهتا ستکوت کترد و
چشم پوشی مینمودند تمام اینها اتفاق نمیافتاد و اجتماع به دو گروهی تقسیم نمیشد که یکی بترای
دیگری گوداخ آتش درس کند تا دیگری را در آن بسوزاند! حاخ آیا ما میتتوانیم بتر کتار پتدر پیتامبران
حضرت ابراهیم

و مؤمنین همرا او اعترا

کنیم و بگتوییم :بهتتر بتود وحتدت اجتمتاع را حفتظ

میکردند و از «اهان نمودن» به نمادهای مقدس آنان چشتم پوشتی مینمودنتد! پنتا بتر ختدا ،ایتن
اعترا

ما را از اسالم خار میکند!

بلکه بر ما واجب اس که از این مثاخها استفاد کنیم و بفهمیم هتر تالشتی بترای حفتظ وحتدت
اجتماع اگر بر ترش احقاق حق و از بین بردن باطل بنا شد باشد چنین تالشی در اسالم مردود و باطل
اس  ،چرا که نتیجهاش باقی ماندن کفر و گمراهی و فساد و انحراف اس  ،و در نتیجه دیگر هیچ کتس
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برای دعوت به را خدا و ترش را شیطان و گروهش فریتاد نمیزنتد ،آن هتم بته ختاطر حفتظ وحتدت
اجتماع و انسجام آن و امثاخ این شعارهای صدادار که با آن به ریش مردمان ساد میخندند!
در مقابل ،هر تالشی که برای هدای مردم به حق صورت گیرد و باطتل و نمادهتای مقدستی کته
فریفته آن شد بودند را به آنها بشناساند چنین تالشی مبارش اس و اسالم بر آن تشویق میکنتد ،اگتر
چه ناچارا منجر به پراکندگی و دودستگی اجتماع شود و مجبتور شتویم تبعتات مهتم و خطرنتاش آن و
جانفشانیهای بسیاری که الزمه آن اس را ّ
تحمل کنیم! و خداوند هم به ما بشارت داد و میفرماید:
به کسایا که خر راه خدا کشته ماشوید ُمرخه یگوییدت بلکه ایها یدهاید ولا شالما یماخاییالد *

قطعا شما را با کما ترس و گرننگا و کم شدن اموال و جانها و بهرهها امتحالان مالاکنیمت باله
صبر کنندگان بشارت خه  1.
درس اس که عادتا الزمه تالش برای هدای مردم از بین رفتن وحدت اجتماع اس  ،ولی ایتن
از بین رفتن تنها در ابتدای کار اس  ،هدف آن اس که وحدت اجتمتاع دوبتار برگتردد و جامعته بتر
اساس ایمانی درس و خالی از باطل و انحتراف یکپارچته شتود ،و هتدف حضترت ابتراهیم و ستایر
پیامبران (علیهم افضل الصالة و ازکی السالم همین بود که اجتماعات بر اساس حق نه باطل بتا هتم
یکپارچه شوند ،چون وحدتی که بر اساس باطل باشد نفعی ندارد و بلکه دیتر یتا زود ضترر بته وجتود
میآورد .بنابراین امید اس که بعد از گذش مرحله ابتدایی و صدمات آن اجتماع به نور ّ
حتق روشتن
شود و دوبار بر اساس ّ
حق یکپارچه گردد ،و تجربههای تاریخی درستی این را را ثاب کرد اس .
بنابر آن چه گذش

ما شرعا مأمور هستیم که منحرفین از دین خداوند را هدای کنیم ،و از جمله

این منحرفین طائفه بکریون هستند که به خاطر افراط در عشق عایشه نزدیک است کته او را عمتال بته
عنوان خدایی برگزینند که در مقابل خداوند یکتا پرستید میشتود! همتانطور کته خداونتد میفرمایتد:
ایا خید کسا را که هوس خوخ را خدا خویش قرار خاخ و خداویالد بالا علالم و ا گالاها او را
گمراه یموخ و گوش و قلبش را مهر کرخ و بر چشمش پرخها افکندت خیگر غیر ا خدا چاله کسالا

 
 .1سور بقر آیه  045و 044

ّ
مقدمهای برای آماد سازی عقل 52 .........................................................................
ّ
ماتواید او را هدایت کندت ایا متذکر یماشوید .

1

عایشه تبدیل به نمادی مقدس یا حتی خدا شد و این باعث نمیشود که ما دس از بیان حقیقت
او که ادله آن را ثاب کرد برداریم ،همان ادلهای که میگوید عایشه زنی کافر و ناصتبی (دشتمن اهتل
بی

و قاتل و فاسق و مجرم و زناکار بود! بلکه بر ما واجبتر میکند که این حقیقت را بته مختالفین

بفهمانیم تا هدای شوند و بدانند که با تبعی کردن از این زن خبیث به را شیطان میروند نه را خدا!
عمل ما هم در این کتاب طبق را حضرت ابتراهیم «باطتل کننتد و بتر بتاد دهنتد » است  ،و آن
تهم هایی که به ما میزنند و میگویند :فتنه به را میاندازد و وحدت ام را از بین میبترد برایمتان
مهم نیس  ،چون این وحدت – بر فر

که وجود داشته باشتد – وحتدتی بتر استاس باطتل و انحتراف

اس  ،و در چنین وحدتی خیری نیس ! موض ما در این جا همان موض حضرت ابراهیم و همراهتان
کند و بعد نزد ما بیاید!

اوس  ،پس هر کس میخواهد اعترا کند اوخ به آنها اعترا
جهت نوِ آنها با ّ
تمسک به آیهای کته از ّ
ستب و دشتنام ختدای مشترکین نهتی میکنتد 2ستعی
میکنند تا تالش برای رسوا نمودن امامان و نمادهای باطل و گمراهی و دشمنان اهل بی
ببرند ،ولی این ّ
تمسک آنها سس و باطل و محکوم به سقوط اس .

را از بین

اوال :چون آن چه در آیه از آن نهتی شتد تنهتا دشتنام دادن است  ،و ایتن فرمتایش خداست کته
میفرماید :دشنام ندهید و این غیر از آن چیزی اس که متا در صتددش هستتیم ،متا میختواهیم
بدیها و جرائم آن اشخاص را به صورت علمی بیان کنیم تا ثاب شود داشتن والی آنهتا یتا اقتتدا بته
آنها جایز نیس  ،اگر گفته شود :شما گاهی صراحتا لعن میکنید ،میگوییم :لعن غیر از دشنام است ،
لعن درخواس مشروعی از خداس که ملعون را از رحم خودش دور کند ،ولی دشنام به کار بتردن
یک وصف مخالف با واقعی موصوف اس که به قصد اهان و نقص وارد کردن باشد .گفتته نشتود:
شما هم الفاظی از قبیل «خیان کتار ،فرومایته ،پست  ،خبیتث  ...و غیتر » بته کتار میبریتد ،چتون
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میگوییم :اینها اگر چه وصف هستند ولی با موصوف خود مغایرت ندارند و گفتنش به خاطر اهان یا
انتقام شخصی از طرف مقابل نیس  ،بلکه تنها برای بیان حاخ او طبق ادله و ّ
واقعی اس  .و این مثتل
این فرمایش خداوند میماند :اگر ماخوانتیم او را باب مابرخیم ولا برا همیشه خر مین مایالد
َ
َ
و ا هوس خوخ پیرو کرخت َمثل او َمثل نگ انت که اگر به او حمله کنا بان بیرون مااورخ و

َ
اگر ا او رو برگرخایا با بان بیرون مااورخت این َمثل گروها انت کاله ایالات مالا را تکالذیب

کرخیدت خانتانها را بیان کن تا شاید فکر کنند  1.
اما دوما :چون نهیی که در آیه وارد شد متوجه دشنام دادن به خدای مشرکین است و شتامل همته
نمیشود ،و بر فر که حکم در آیه عام باشد و شامل همه بشود آن چه ما در صددش هستتیم اصتال
داخل آیه نیس چرا که ّ
سب و دشنام نیس  ،و بر فر که دشنام باشد باز از آیه استثنا شد  ،چون قبال
گذش که پیامبر

فرمود« :و یاخ به ایها خشناِ خهید».

2

فرمتود:

اگر گفته شود :بلکه حکم آیه عام اس و شامل همه میشود ،چرا که حضترت امتام رضتا

«ا پسر ابامحموخ  ...مَالفین ما خر مورخ فضاهل ما روایاتا جعل کرخید و ان را بر نه خنالته قالرار
خاخیدت خنته اول غلو خر ح ما و خنته خوِ تقصیر و کوتاها خر شأن مالا و خنالته نالوِ تصالریح باله
بد ها خشمنان مات پس وقتا مرخِ خر مورخ ما غلو ماشنوید شیعیان ما را تکفیر ماکنند و باله ایهالا
چنین یسبت ماخهند که قاهل به ّ
ربوبیت و خدایا ما هستندت و هنگالاما کاله خر مالورخ مالا تقصالیر و
کوتاها ماشوید به ان معتقد ماشویدت و هنگاما که بد ها خشمنان ما را به یاِهایشان ماشالوید
ما را به یاِهایمان خشناِ ماخهندت خر حالا که خداوید مافرماید و به کسایا کاله باله غیالر خداویالد
خعوت ماکنند خشناِ یدهید که ایها هم به خدا ا رو خشمنا و یاخایا خشناِ ماخهند».
میگوییم :این حدیث در مقام جداسازی روایاتی اس که مخالفین به اهل بی

نسب داد اند تتا

شیعیان آن احادیثی که مخالفین به دروغ به اهل بی نستب داد انتد را قبتوخ نکننتد ،حضترت
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«مَالفین ما جعل کرخید» و این کالم حضرت

جواب سؤاخ ابراهیم بن ابیمحمود بود که گف « :ا
و فضیلت شما اهل بیت روایالاتا وجالوخ

پسر رنول خدا  ...یاخ ما خر مورخ فضاهل امیرالمؤمنین

خارخ که مَالفین یقل کرخهاید و مایند ان ا شما به ما یرنیدهت ایا به این روایات معقتد شویمو» 1و از
این میفهمی که حضرت تنها ما را از روایاتی که از طریق مخالفین به آنها نسب داد شد بر حتذر متیدارد
که معلوم میشود این روایات را جعل نمود اند تا وجهه اهل بی

را از بین ببرند ،حاخ چه این روایات از

باب غلو یا تقصیر یا بدگویی دشمنانشان باشد ،اما آن احادیثی که از طریق اصحاب مورد اعتماد و شیعیان و
راو یان حدیث اهل بی روای شد را شامل نمیشود ،همچنین آن روایاتی که منسوب به اهل بی نیست
اگر چه از طریق مخالفین باشد را هم شامل نمیشود ،مثل روایاتی از مخالفین کته در امامتان و خلفائشتان
طعن و قدم وارد میکند و دلیلی بر علیه خودشان میباشد ،بنابراین استدالخ به این حدیث برای تحریم هتر
بدگویی و طعن و قدحی درس نیس  ،بلکه اصال به آن چه ما در صددش هستیم و میخواهیم روایتاتی از
آنها که بر علیه خودشان اس یا روایات خودمان از ائمه

را نقل کنیم ربطی ندارد.

گفته نشود :دلیل ما آخر حدیث اس کته حضترت ذکتر بتدیها و مطتاعن دشتمنان بتا تصتریح بته
نامهایشان را تح حکم نهی از دشنام که در آیته آمتد بتود قترار داد چتون در جتواب میگتو ییم :شتما
نمیتوانید حکم نهی از دشنام را به مطلق ذکر مطاعن و بدیها سرای دهید ،چون دلیل ذکر شد در ایتن
حدیث همان دلیل ذکر شد در آیه اس  ،بنابراین گفتن بدیها و مطاعن آنها در صتورتی حترام است کته
باعث شود آنها هم در مقابل – پنا بر خدا – به ائمه

دشنام دهند ،ولی مخفی نیس کته امتروز چنتین

مالزمهای برطرف شد  ،چون هیچ کس از آنها جرأت نمیکند که علنا به امامان ما (صلوات اللته علتیهم
دشنام دهد و بیاحترامی کند ،بنابراین از این جه اشکالی وجود ندارد ،با ایتن بیتان میفهمتی کته ایتن
ّ
حدیث متوجه قضیهای خارجی به حسب ّ
موقعی همان زمتان است  ،و علت نتزوخ آیته هتم همینطتور
اس  ،چون مسلمانان در ابتدا به خدایان مشرکین دشنام میدادند و این باعث شد بود که آنها هم بتر ذات
مقدس خداوند جسارت کنند ،به همین خاطر خداوند مسلمانان را از این کار نهی کترد ،ولتی وقتتی ایتن
محذور برطرف شد چندین آیه در مذ ّم خدایان آنها نازخ شد و اتفاقی افتاد که برای مشترکین شتدیدتر از
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دشنام به خدایانشان بود و آن اتفاق همان شکستن خدایان آنها در روز فتح مکه بود.
مطلبی که از مالحظه سبب نزوخ آیه کریمه فهمید میشود این است کته هتدف آیته نهتی کتردن
مؤمنین از کارهای متعصبانهای اس که باعث میشود کافرین مقابله به مثل کنند و ختدای متؤمنین را
بیهود دشنام دهند آن هم بدون این که این کار کمترین فاید یا مصلحتی داشتته باشتد و بلکته باعتث
میشود آن فحش و دشنام به خداوند تبارش و تعالی برگردد و ّ
ضدی بین مؤمنین و کافرین تشدید شود
آن هم به وسیله کاری که باعث هدای شدن کتافران نمیشتود ،از چنتین چیتزی نهتی شتد  ،ولتی از
مناقشه و بحث علمی اگر چه در نظر کافر توهین به خدای او باشد نهتی نشتد است و بلکته چنتین
کاری از نظر شرع مستحب اس چون عقائد سس و اشتبا او را باطل میکند ،حاخ آن چه در این جا
گفتیم را برای مخالفین هم میگوییم چون مسأله یکی اس .
اگر گفته شود :این مطلب را قبوخ میکنیم ولی در نامه حضرت امام صادق

به شیعیانشان از دشتنام

دادن به دشمنان ائمه هنگامی که میشنوند نهی خاص صادر شد  ،در این نامه آمد « :مباخا خشمنان خدا را
هنگاما که ماشنوید خشناِ خهید که ایها هم خدا را ا رو خشمنا و یاخایا خشناِ ماخهندت نااوار
انت بدایید که خشناِ ایها به خدا چگویه انتو هر کس به اولیا خدا خشناِ خهالد خالدا را خشالناِ
خاخهت و کسا که باعث شوخ به خدا و اولیا او خشناِ خهند یاخ خدا ا همه ظالمتر انتت اراِ باشید
اراِ باشیدت ا خنتور خداوید تبعیت کنید و ب حول و ب قوة اب بالله».

1

در جواب میگوییم :اوال قبال گفتیم که نهی در صورتی اس که دشنام به اولیتای خداونتد متعتاخ
برگردد و در مقابل به آنها دشنام دهند ،ولی اگر این چنین نشد – مثل زمان ما – دیگر نهیی وجود نتدارد،
دوما آن چه ما در صددش هستیم و میخواهیم امامان باطل و ظلم را با دلیل و برهان رسوا کنیم دشتنام
نیس و نهی به آن تعلق نمیگیرد ،برای تأکید این مطلب میگوییم :در زمان ختود اهتل بیت
طرف اصحابشان مثل هشام بن حکم و دیگران مجالس مناظر و بحث وجود داشته و ائمه

از
هتم در

این کار آنها را تأیید میکرد اند ،و سوما :نهی در حدیث برای قضیهای خارجی است کته بترای همتان
زمان بود نه این که شامل هر زمانی بشود ،نظیرش آن اس که در آن زمان حتی از بیان نمودن فضتائل
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و حتی بردن نامهای مبارکشان هم نهی کرد اند! همانطور که در روای عنبسه از حضرت امتام صتادق
(صلوات الله علیه آمد « :مباخا ا حضرت علا و فاطمه
مبغوضتر ا یاخ کرخن حضرت علا و فاطمه

ییست».

یاخ کنیدت چالون یالاخ مالرخِ چیالا
1

آیا معقوخ اس کسی در این زمان از یاد کردن حضرت علی و فاطمه

امتناع کند آن هم بته ایتن

دلیل که از آن نهی شد ؟! قطعا نه  ...این نهی موق اس و مربوط به زمان فشار و تقیه شدید میباشد کته
یاد کردن از آن دو حضرت (صلوات الله علیهما در چنین زمانی انسان مؤمن را دچار خطر قتل یتا ضترر
شدید میکند ،ولی در زمان ما که انسان به مثل چنین خطری تهدید نمیشود اشکالی ندارد که امر واجب
خود را ادا کند و از حضرت علی و فاطمه (صلوات الله علیهما یاد نماید.
همچنین واجب نیس در این زمان از بیان بدیها و مطاعن و رسواییهای دشمنان حضرت علتی
دس برداریم و نگذاریم مردم از آنها برائ جویند و آنان را لعن کننتد و دشتنام دهنتد،
و فاطمه
ّ
چون نهی از این کار موق و متعلق به زمان فشار و تقیه شدید اس  ،ولی اآلن زمتان دگرگتون شتد و
همانطور که مشاهد میکنیم جهان به سم آزادی و حقوق معلوم انسان گام برداشته ،بته طتوری کته
انسان میتواند جنایات دشمنان خدا را صریحا بیان کند – اگر چه مثال از پش شتبکه اینترنت باشتد –
آن هم بدون این که کوچکترین خطری او را تهدید نماید.
بنابراین باید قیامی برپا کنیم و کاری کنیم که مردم بر علیه باطتل بتا تمتام صتورتها و شتکلها و
اشخاصش قیام کنند ،و این کاری است کته ائمته

متا را بتر آن تربیت نمود انتد و از بزرگتترین

کارهایی اس که انسان را به خدا نزدیک میکند.
برای این که بدانی چگونه ائمه ما (صلوات الله علیهم شتیعیان ختود را بتر رستوا نمتودن امامتان
گمراهی مثل ابوبکر و عمر و عثمان (علیهم اللعنة تربی مینمود اند در این روای شریف که عمل
امام حسن عسکری (صلوات الله علیه و ارواحنا فدا را حکای میکند ّ
تأمل و تفکر کن:
«گروها ا موالیان و خونالتخاران ال رنالول خالدا
علا

باله محضالر حضالرت حسالن بالن

امدید و گفتند ا پسر رنول خدا  ...ما همسایها یاصالبا خاریالم کاله مالا را اذیالت
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ماکند و برا اثبات برتر ابوبکر و عمر و عثمان بر امیرالمؤمنین

برا ما خلیل مالااورخت و

براهینا اقامه ماکند که ما یماخاییم جواب ان چیست و باید چه بگوییمو
حضرت اماِ حسن

فرموخ من کسا را یاخ شما مافرنتم که باله جالا شالما جالواب او را

بدهد و او را خرمایده یماید و شأن و مقامش را یاخ شما کوچک کندت حضرت یکالا ا شالاگرخایش
را خوانت و فرموخ با این ایها بروت هنگاما کاله جمال ماشالوید صالحبت ماکننالدت تالو هالم باله
حرفهایشان گوش خهت ا تالو ماخواهنالد صالحبت کنالات خر ایالن وقالت صالحبت کالن و جالواب
ُ
همنشین ایها را بده و ّ
عات او را بشکن و تیا او را کند کن و چیا برا او باقا یگذار!
ان مرخ رفت و خر محل حاضر شد و ایهالا هالم حاضالر شالدیدت صالحبت کالرخ و جالواب ان
یاصبا را خاخ به طور که ان یاصبا یماخایست خر انمان انت یا خر مین! گفتند چنان شالاخ
ّ
متعصالبینش باله ایالدا ه
و خوشحال شدیم که جا خدا کسا مقالدار ان را یماخایالدت و ان مالرخ و
شاخ ما ایدوهگین و یاراحت شدید.
وقتا یاخ حضرت برگشتیم به ما فرموخ ان شاخ و خوشحالا که به خالاطر شکسالته شالدن
این خشمن خدا خر انمان پدیده امده بیش ا ان مقدار انت که شما خوشحال شالدیدت و ان
مقدار که شیطان و یاورایش یاراحت شدید بیش ا ان مقدار انت که ایها ایدوهگین شالدیدت
فرشتگان انمان و حجب و کرنا بر این شَصا که ان یاصبا را شکست صلوات فرنتاخید و
خداوید این خروخ و صلواتشان را اجابت کرخ و با گشت او را اکراِ یموخ و ثوابش را یاخ کالرخت و
همین فرشتگان ان خشمن شکسته شده خدا را لعنت کرخید و خداوید لعنتشان را اجابالت یمالوخ
و حساب او را شدید کرخ و عذابش را طوبیا یموخ».

1
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مقدمه پنجم
دعوت خویش به توحید و دیتن
بر بسیاری از مسلمانان مخفی ماند که وقتی خاتم پیامبران
ّ
اسالم را آغاز کرد قوم ایشان در ابتدای کار موض گیری نکردند و به صورت جدی با ایشان نجنگیدنتد،
گامی صعودی برداش .

بلکه این صدمات سخ و دشوار هنگامی به وجود آمد که پیامبر اکرم
ّ
این گام همان تبدیل شدن دعوت زبانی به تعدی نمودن بر نمادهای مقدس طرف دیگر بود! رسوخ
در ابتدای کار اعالم نمود که صاحب دین جدیدی به نام اسالم است و بعضتی ستتونها و

خدا

ارکان دین مثل توحید و معاد را آشکار نمود ،و بیان نمود که اگر به آن ایمان بیاورند و به آن عمتل کننتد
برای بشر چه نفعی خواهد داش  ،ولی اگر بر این سخن اکتفا میشد اگر چته ستخنی نیکتو بتود ولتی
برای تحقق هدف که همان محو شدن کفر و روی کار آمدن اسالم اس کتافی نبتود ،چتون قتریش در
ابتدا با پیامبر

مثل هر شخص دیگری رفتار نمودند که ادعا میکند از آسمان به او خبر میرستد،

چون در دعوت او امری نیافتند که آنها را برانگیزاند یا بزرگان و مصالحشان را تهدید نمایتد ،بته همتین
خاطر نسب به این دعوت پیامبر بیخیاخ بودند و به زبان حاخ میگفتند« :خدایان ما برای ما و ختدای
محمد برای او!» به خاطر همین بیخیالی دعوت پیامبر گتامی رو بته جلتو و بترای رستیدن بته هتدف
برنداش .
در این جا حضرت مصطفی

لهجه خطابی خود را عو

کرد و دس از تعارف با قوم ختود

برداش و خواس کم کم با آنها مواجه شود ،چون سیاس بیخیالی که آنها در پیش گرفته بودند کتم
کم باعث از بین رفتن این دعوت جدید میشد ،ولی مواجه شدن با آنها اس که فرصتی آماد میکنتد
که اجتماع بیدار شوند ،آن هنگام که اجتماع ستخنان و رفتارهتای هتر دو طترف مواجته را میشتنود و
میبیند و میفهمد کدام بر حق و کدام بر باطلند ،همچنین مواجته شتدن بتا آنهتا بته وستیله آن ستر و
صدایی که در جای جای اجتماع پدید میآورد باعث میشود که دعوت زنتد بمانتد و متان ختاموش
شدن آن میشود و بلکه همین مواجه شدن اس که به وسیله ّقوت و نیتروی ذاتتی ختودش بعتدا ایتن
دعوت را یاری خواهد نمود.
با تمام شجاع و جرأت این گام صعودی را برداش و با قوم خویش

این چنین رسوخ خدا
ّ
در مورد مقدسترین مقدساتشان تندی نمود و از خدایانشتان عیتب گرفت و آنهتا را مستخر نمتود! و
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عقائدشان را پس و سس شمرد و به آن طعن و قدم وارد نمود! و وقتتی چنتین کتاری کترد قتومش
ّ
تحمل ننمودند و او را عتاب کردند و از او خواستند دس از اهان نمودن به نمادهای دینیشان بردارد،
ولی ایشان قبوخ نکرد! و با حضرت برای این کار معامله کردند ولی قبوخ نکرد و تهدیتدش هتم کردنتد
ولی قبوخ ننمود! و بعد از این بر علیه پیامبر جنگی سخ اعالم کردند.
اگر مثالی تاریخی میخواهی به آن چه طبری از تاری دان مشهور محمتد بتن استحاق نقتل کترد
توجه کن ،گوید« :رنول خدا

امر خدا را اشکار یمالوخ و شالروع کالرخ قالومش را باله انالمِ

خعوت کندت وقتا چنین کار کرخ طب ان چه به من خبر رنیده قومش ا او خور یشدید و بر او
اعتراض ینموخید تا این که به خدایایشان طعن و قدح وارخ یموخ و ا ان خالدایان عیالب گرفالتت
وقتا چنین کار ایجاِ خاخ با او خشمن شدید و بر مَالفت و خشمنا با او متف گشتند».
همچنین نقل میکند« :وقتا قریش خیدیالد رنالول خالدا

1

خنالت ا کارهالایا کاله بالر او

اعتراض ماکنند ا قبیل تفرقه ایداختن بین ایها و عیبگیر ا خدایایشان خنالت بریمالاخارخ
گروها ا ایها یاخ ابوطالب رفتند  ...گفتند ا ابوطالب پسر براخرت به خدایان ما خشالناِ خاخه
و ا خین ما عیب گرفته و بارگان ما را نفیه و احم و پدرایمان را گمالراه خایسالته! یالا او را ا مالا
با خار و یا ما را با او تنها گذار (و ا او خفاع یکن)  ...رنول خدا به کالار خالوخ اخاماله خاخ و خیالن
خدا را اشکار مایموخ و به ان خعوت ماکرخ تا این که کار بین پیامبر و ایها به جالایا رنالید کاله
مرخان ا هم خور شدید و به هم کینه ور یدید! قریش ا پیامبر بسیار یاخ باله بالد یالاخ کرخیالد و
همدیگر را به جنگیدن با ایشان تشالوی یموخیالد و بعضالا ا ایشالان خیگالر را بالر علیاله پیالامبر
برایگیَتت نپس بار خیگر خدمت ابوطالب امدید و گفتند تو یاخ ما ّ
نن و نالال و شالرافت و
منالت خار و ما ا تو خوانتیم که پسر براخرت را ا ما با خار ولا چنین یکرخ ت به خدا قسالم
ما صبر یماکنیم که باله پالدرایمان خشالناِ خهنالد! و بارگایمالان را احمال و نالفیه بشالمرید! و ا
خدایایمان عیب بگیرید! مگر ان که او را با خار و اب بر نر همین مسأله با او و تالو مالاجنگیم
تا یک گروه یابوخ شوخ  ...نپس گروها ا قریش جم شدید  ...یکا به خیگر گفالت بیاییالد
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یاخ ابوطالب برویم و خر مورخ او با ابوطالب صحبت کنیم تا با ایصاف با ما برخورخ کند و باله او
خنتور خهد ا خشناِ خاخن به خدایان ما خنت برخارخ تا ما هم او را با خدایا کاله ماپرنالتد رهالا
کنیم!  ...وقتا بر او وارخ شدید گفتند ا ابوطالب تو بارگ و نرور مایات خر مورخ پسر براخرت
با ما به ایصاف رفتار کنت به او خنتور بده ا خشناِ خاخن به خدایان ما خنت برخارخ تا ما هم او را
با خدایش رها کنیم!»

1

ولی میبینی که رسوخ خدا

در برابر این رف و آمدهای سهگانه نتزد ابوطالتب

موضتعی

قاط و رد کنند داشتند ،ایشان به طور قاط درخواس آنتان مبنتی بتر دست کشتیدن از تعتر

بته

خدایانشان را رد نمود و آن فرمایش مشهور خود به ابوطالب را این چنین بیان کرد« :ا عموت به خالدا
قسم اگر خورشید را خر خنت رانتم و ماه را خر خنت چپم قرار خهنالد کاله ایالن امالر را رهالا کالنم
چنین کار یماکنم تا این که خداوید ان را ظاهر نا خ یا خییا را ا بین ببالرخ!» 2و بزرگتان قتریش
بعد از جواب حرفی نداشتند جز این که «خشمگین شدید و گفتند به خدا قسم تالو و خالدایا کاله
به تو چنین خنتور خاخه را خشناِ ماخهیم!»

3

پیامبر چنین مسیری را انتخاب کرد با این که این کار باعث شد مردم از هتم دور شتوند ،و حقتد و
کینههای داخلی به وجود آورد که نزدیک بود بین اهل مکه جنگی خانگی و نابود کنند بته را بیانتدازد!
اتفاقا چنین جنگی بعدا بین آنها به را افتاد تا این که در بدر و احد و احزاب و دیگتر جنگهتا خونهتا
ریخته شد!
بته آن اقتدام نمتود فحتش و دشتنام و تعتدی بتر

در نظر کفار قریش امری که رستوخ ختدا
ّ
نمادهای مقدس و از هم پاشیدن یک مل همدخ و فرو ریزی یک نظام اجتماعی پابرجا بود .و بتاز در
نظر کفار قریش پیشنهادی کته بته پیتامبر

کردنتد منصتفانه و عادالنته بتود! نهایت اعتترا

و

درخواستشان از پیامبر این بود که از دشنام دادن به خدایانشان دس بردارد تا آنها هم او را بتا ختدایش
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رها کنند! در این صورت ایشان در دعوت مردم به خدا و دینش هرطور که میخواهتد آزاد است  ،ولتی
حق ندارد در خدای دیگران طعن وارد کند یا عقائدشان را احمقانه پنتدارد یتا بته نمادهتای مقدسشتان
توهین کند!
انجام میداد فحتش و دشتنام نبتود ،بلکته نقتد نمتودن
ولی در نظر پیامبر کاری که ایشان
ّ
اعتقادات به جا ماند ی باطل و ساقط نمودن قداس های تقلبی به وسیله دلیل و برهتان بتود ،و بتاز در
نظر پیامبر طعنه نزدن در این خدایان دروغین نتیجهای ندارد جز این که وجود مقدس آنان را نزد متردم
ثاب نگه میدارد ،و این با تثبی نمودن عقید توحید منافات دارد ،چون ممکن نیس عقیتد توحیتد
برپا شود مگر این که عقید شرش از بین برود ،به همین خاطر اولین شعاری که رسوخ ختدا

ستر

داد شعار «ال اله اال الله» (خدایی نیس جز خدای یگانه بود ،این شتعار از دو جتزء تشتکیل شتد ،
جزء اوخ« :ب اله» (خدایی نیس

اس که هر خدایی را نفی میکند و از آن اعالن برائ مینمایتد،

و جزء دوم« :اب الله» (جز خدای یگانه اس که اساس وحدانی خدا و والی او را برپا میکند.
نمیتوانس پیشنهاد قریش را قبوخ کند و تنهتا بته ختدای ختود دعتوت
بنابراین پیامبر اکرم
ّ
نماید و خدایان مشرکین و قداس های تقلبی آنان را به حاخ خود رها کند! چون دعوت کردن به ختدای
ّ
یکتا تنها مبتنی بر از بین بردن آن خدایان و قداس های تقلبی اس .
بعد از فهمیدن این مطلب حاخ بدان آن منطقی که ما در تالشهایمان – که این کتاب هم از جملته
آن اس – به آن ملتزمیم همان منطق پیامبر اس  ،در حالی که منطق دشتمنان متا همتان منطتق کفتار
قریش اس ! چون دشمنان ما از همان روز اوخ که دعوت خود را شروع کردیم بته متا گفتنتد و پیوستته
میگویند :شما میتوانید مردم را به امامان خود دعوت کنید و دینتان را نشر دهید ،ولی این کار بایتد بتا
تمجید نمودن از امامان و بیان تعالیم دینتان و امثاخ آن باشد ،ولی نباید به نمادهای مقدس مخالفینتتان
ّ
تعدی کنید و چنین حقی ندارید!
به عبارت دیگر از حضرت محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و سایر ائمته

یتاد کنیتد و

سیر و تاری و فرمایشات و سفارشات و فضائل و مناقب و شتجاع ها و جانفشانیهایشتان را بترای
مردم بیان کنید ،ولی حق ندارید در مورد ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و حفصته و ستایر «صتحابه»
صحب کنید ،بنابراین از آنها عیب نگیرید و به آنها جرم و جنای نسب ندهید و آنها را رسوا نکنیتد و

ّ
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برای آنها طعن و قدم و نقصی ذکر نکنید!
ما همیشه این مبادله را به طور قاط رد میکنیم ،چون نمیتوانیم به امامان خود که امامان بر حقند
را برپا نمود مگر
دعوت کنیم مگر آن که امامان باطل را ساقط نماییم ،و نمیشود والی اهل بی
ّ
آن که از قاتالن و دشمنان آنها (علیهم اللعنة و العذاب برائ جوییم .حضرت امام باقر از جدش
نقل کرد که فرمودّ « :
محبت ما و خشمن ما خر یک خل جمال
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب
یماشوخت خداوید برا یک یفر خو خل قرار یداخه که این را خونت و ایالن را خشالمن بالدارخ! امالا
خونتخار ما خونتا خوخ را برا ما خالص ماکند همایطور که طم با اتش خالالص ماشالوخت
پس هر کس ماخواهد بداید خونتخار مانت یا یه قلب خالوخ را بیا مایالدت اگالر خر ّ
محبالت مالا
ّ
محبت خشمن ما را هم مشالارکت خاخ خر ایالن صالورت ا مالا ییسالت و مالا هالم ا او ییسالتیم! و
خداوید و جبریل و میکاهیل خشمن اونت و خداوید خشمن کافرین انت!»
در جای دیگری شخصی از مخالفین نزد امیرالمؤمنین

آمد و به ایشتان گفت « :مالن شالما را

خونت خارِ و ابوبکر و عمالر را هالم خونالت خارِ!» حضترت
یکچشما! منتظر باش یا کور ماشو یا بینا!»

1

بته او جتواب داد« :تالو امالرو

2

بنابراین دین اسالم با کسی رابطه ندارد که به او اجاز دهد به خدا ایمان بیاورد و مثال ایمتانش بته
ب ُه َبل را هم حفظ کند! یا به هبل کافر میشوی تا به خدا ایمان بیاوری و یا اگر به هبل کافر نشدی به
خدا هم ایمان نیاورد ای .همچنین دین اسالم با کسی رابطه ندارد که به او اجاز دهد والیت حضترت
محمد و علی را داشته باشد و مثال ایمانش به ابوبکر و عمتر را هتم حفتظ کنتد! یتا از ابتوبکر و عمتر
(علیهما اللعنة برائ میجویی تا والی حضرت محمد و علی (علیهمتا و آلهمتا الستالم را داشتته
باشی و یا از ابوبکر و عمر برائ نمیجویی که در این صورت والی حضترت محمتد و علتی را هتم
نداری .همچنین دین اسالم با کسی رابطه ندارد که به او اجاز دهد حضترت فاطمته را دوست داشتته
باشد و مثال ّ
محبتش به عایشه را هم حفظ کند! یا عایشه (علیها اللعنه را مغبتو و دشتمن متیداری
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تا حضرت فاطمه زهراء

را دوس داشته باشی و یا اگر بغا عایشه را نداشتی پس حضرت فاطمته

را هم دوس نداری و تا آخر همینطور اس  ،چرا که دو چیز نقیا با هم جم نمیشوند.
این همان روشی اس که از همان ابتدا چه ما را به آن ترغیب میکردند و چه میترستاندند بتر آن
اصرار داشتیم ،چون روش رسوخ خدا

اس  ،ما مثل پیامبر تصمیم گترفتیم کته گتامی صتعودی

برداریم از دعوت با زبان به سم رسوا نمودن نمادهای باطل و پرچمهای گمراهی برویم ،و تمام اینها
را با دلیل و برهان بیان کنیم ،و قبوخ نمیکنیم که تنهتا فضتائل اهتل بیت

را بیتان کنتیم و از بیتان

بدیهای دشمنان آنها دس برداریم ،چون فهمید ایم که این کار در تثبی قداس دشمنان اهل بیت
ُ
نزد فریبخوردگان ّ
ّ
تشتی را کنتد و آهستته میکنتد،
سنی سهم به سزایی دارد ،همچنتین رشتد ستری
شخص مخالف برای پرسشهای خود مبنی بر اعتقاد شیعه در مورد خلفتا و صحابهشتان جوابهتایی
صریح میخواهد و از مجملگویی خسته شد اس .

متأسفانه بسیاری از کسانی که امروز بته نتام ّ
تشتی صتحب میکننتد در دام چنتین مبادلتهای بتا

مخالفین گرفتار شد اند ،یعنی تنها برای تعظتیم ائمته تبلیتغ میکننتد و در متورد دشمنانشتان ستکوت
مینمایند ،و بعضی هم از داخل محدود ّ
تشی این عمل را یاری میکنند تا ایتن کته بته صتورت یتک
اصل شرعی و دینی درآمد به حدی که امروز نزد بیشتر خطیبان و تبلیغ کنندگان و کارکنان چنین امتری
مرسوم گشته اس ! و میبینی که زبتان اینتان روز و شتب مشتغوخ بیتان کتردن فضتائل و مناقتب اهتل
اس ولی در مورد بیان بدیها و رسواییهای دشمنانشتان ستکوت میکننتد و در ایتن متورد
بی
هیچ کالمی نمیگویند! و حاخ آن که همین اآلن هم اسالم و ّ
تشی از دو جزء والی و برائت تشتکیل
شد و نمیتوان یکی را گرف و دیگری را رها کرد.
متأسفانه چنین کاری باعث شد در ذهن بعضی جوانان شیعه اشکاالتی عقیتدتی بته وجتود آیتد ،بته
ّ
همین خاطر مشاهد میکنی که بعضی از آنها اصال علتی برای دشمنی با امثتاخ ابتوبکر و عمتر و عایشته
نمیبینند ،چون هیچ کس بر منبر حقیق مسأله را با صراح بیان نمیکند! و اگر هم کستی باشتد چنتین
کاری را علنی انجام نمیدهد تا همه مردم حقیق را بفهمند ،بلکه آن را در خفاء و پنهانی انجتام میدهتد
تا تنها عد کمی از مردم بفهمند و با این کار گمان میکند که ّذمه خود را نزد خداوند بریء مینماید!
بدتر آن که بعضی منحرفین که جزء شیعیان به حساب میآیند با کاری خبیثانه و خلط کنند تالش

ّ
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ّ
بکری سازگاری و توافق ایجاد کنند به طوری که متیبینیم «طائفته
میکنند بین عقید اسالمی و عقید
ّ
ّ
بتریه» 1دوبار به وجود آمد اند! آنها با تمام امکاناتی که در دس دارند به طور شیطانی به شدت تالش
میکنند تا پاکی ّ
تشی را از داخل از بین ببرند ،چون رؤسا و حاکمان این طائفه فهمید اند که از ختار

نمیتوانند ّ
تشی را از بین ببرند ،به همین دلیل عامالنی برای این طائفه به کار گرفتهاند و به آنهتا متاخ و
ثروت بخشید اند تا از داخل و به نام والی اهل بی

شیعه را از بین ببرند!

شرع و دین بر همه ما واجب میکند که با تمام قدرت جلوی اینهتا را بگیتریم ،و ایتن کتار امکتان
ندارد مگر آن که دوبار ّ
تشتی اصتیل را زنتد کنتیم و مواضت اصتلی و آغتازین آن را تثبیت نمتاییم و
ستونهای بنایش را محکم کنیم و روم والی مطلق را در فرزندانش پخش نماییم ،و ایتن کتتاب هتم
برای همین هدف اس .
اما غفل کنندگان و نادانان از خداوند متعاخ درخواس متیکنیم کته آنهتا را از دام قبتوخ منطتق
کفار قریش در این زمانه برهاند و آنها را به منطق پیامبر در عمل اسالمی هدای کند.

 

ّ « .1
بتریه» گروهی هستند که در زمان حضرت امام باقر از شیعه جدا شدند ،چرا که بین والیت حضترت علتی
والی ابوبکر و عمر (علیهما اللعنة خلط نمودند ،آن هم به این ّادعا که امام اگر چه ّ
نتص در امیرالمتؤمنین بتود و
و

ّ
حق حضرت بود ولی ابوبکر و عمر به خاطر خطایی اجتهادی آن را از حضرت گرفتند و به خاطر ایتن کتار کتافر و فاستق
نمیشوند! ائمه این گرو را ّرد نمودند و آنها را ّ
مذم کردند و حکم به گمراهی آنان نمودند تا این که این گرو منحرف

منقر شدند و از بین رفتند ،امروز منحرفینی که جزء شیعیان به حساب میآیند نظریات همین طائفه را تکرار میکننتد و
در عمل هم دقیقا همان روش آنها را پیش گرفتهاند .به همین دلیل آنها « ّ
بتریون دوبار پدید آمد » هستند که باید بتا گتامی
شجاعانه آنها را عزخ کنیم و از ام شیعه جدا نماییم .کامال مثل شیعیان عصر اوخ که پیشینیان آنها را عزخ نمودنتد تتا ایتن
که منقر شدند ،چرا که باقی ماندن آنها در داخل بدن این ّام این چنین نشان میدهد که شیعه بودن آنها را قبوخ داریم،

ّ
و این آنها را مثل غد ای سرطانی قرار میدهد که داخل بدن رشد میکند تا بدن را فاسد نماید و از بین ببرد.

روایتاتی نقتل

متأسفانه نشانههای رشد و ظهور این «بتریون دوبار پدید آمد » در همه جا دید میشود ،از اهل بی عصم
شد که طائفه ّ
بتریه دوبار ظهور خواهد کرد و به زودی حضرت قائم (صلوات الله علیه و عجل الله فرجه در مسجد کوفه با شانزد
ّ
هزار مرد مسلح آنها روبه رو خواهد شد و آنها به حضرت میگویند« :ا پسر فاطمه! برگرخ که ما به تو ییا یداریم!» همانطور
که این روای را طبری امامی در دالئل االمامه صفحه  544از حضرت امام باقر (صلوات الله علیه نقل کرد اس .
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مقدمه ششم
گا میگویی :تمام این تالشهایی که برای رسوا نمودن عایشه یتا ابتوبکر و عمتر صترف میشتود
هیچ نتیجهای نمیدهد! چون گروهی که از آنها پیروی میکنند و آنها را دوس دارنتد بتر عقیتد ختود
ّ
مصرند و حتی اگر برای آنها هزار دلیل و برهان بیاوری از عقید خود دس برنمیدارند ،پس چرا بترای
این کار خود را به سختی بیاندازیم؟ باید آنها را به حاخ خود رها کنیم و سر خود را برای هدای آنان بته
1

درد نیاوریم! آیا خداوند نمیفرماید :برا شما خین شما و برا من خین من ؟
جواب این ّادعای تو صحیح نیس  ،چون ّ
واقعی شهادت میدهد که این تالشها همیشه نتیجه
مطلوب را حاصل نمود  ،و دلیلش هم این هزاران نفر از مخالفین هستند کته هتدای شتدند و حتق را
ّ
شناختند و والی ائمه طاهرین را قبوخ کردند و از دشمنانشان برائ جستند .ما وقتی عل شتیعه
شدن اینها را مینگریم میبینیم که در مقام اوخ از بین رفتن قداس امامان کفر و ظلتم مثتل ابتوبکر و
عمر و عایشه باعث شیعه شدن آنها شد  ،به همین خاطر وقتی این هدای یافتگان تجربههایشتان را در
کتابهای خود مینویسند پیرامون موضوع این اشخاص فصلی اصلی و جداگانه بتاز میکننتد و در آن
بدیها و مطاعن آنها را بیان میکنند آن هم با روشی که از نظر جرأت و تندی غالبا باالتر از روش دیگر
شیعیان اس ! دلیلش این اس که آنها میفهمند این که انستان استیر جهتل و نتادانی باشتد و فریفتته
اشخاصی باشد که در نهای جرم و جنای هستند چه قدر تل اس .
اگر نتیجه این تالشها تنها هدای شدن یک انسان باشتد همتین کفایت میکنتد و پیتروزی بته
حساب میآید ،چون این رسوخ اکرم

اس که به امیر بزرگوارمان

میفرماید« :اگر خداویالد

یک یفر را به خنت تو هدایت کند برایت بهتر ا چیا انت که خورشید بالر ان تابیالده» 2.حتاخ
چگونه خواهد بود که این تالشها باعث شد هر ساله هزاران نفر هدای شوند؟
به عالو بر فر

که این تالشها مطلقا هیچ نتیجهای نمیداد ولی وظیفه شترعی بتر متا واجتب

میکند که تمام تالش خود را در این را به کار گیریم ،و آن وظیفه واجب همان امر به معروف و نهی از
 
 .1سور کافرون آیه 6
 .2شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  5صفحه 02

ّ
مقدمهای برای آماد سازی عقل 47 .........................................................................
منکر اس  ،و اگر احتماخ دهیم که امر به معروف و نهی از منکر ما در دیگران تأثیر نمیگذارد باز ایتن
وظیفه ساقط نمیشود ،و حتی کسی که میگوید در این مورد وظیفه ساقط میشود وجتوب آن ستاقط
میگردد نه استحبابش.
ّ
با ّ
تدبر و تفکر در کتاب خداوند این مطلب دانسته میشود ،خداوند در آن چته در متورد اصتحاب
سب حکای کرد میفرماید :و ان هنگالاِ کاله گروهالا ا ایهالا گفتنالد چالرا قالوما را موعظاله
ّ
ماکنید که خدا ایها را همک ماکند یا به شدت عذاب مایمایدو گفتند به خاطر این کاله یالاخ
پرورخگارتان عذر خاشته باشیم و شاید ایها بترنند * وقتا ان چه به ایها یاخاورخ شالد را فرامالوش
کرخید کسایا که ا بد یها یموخید را یجالات خاخیالم و کسالایا کاله ظلالم یموخیالد را باله خالاطر
فسقشان خچار عذابا نَت کرخیم .

1

موضوع این دو آیه کریمه بیان ماجرای فاسقین بنیاسرائیل اس  ،خداوند بر آنها حرام کترد کته در
روز شنبه ماهی دریا را صید کننتد ،ولتی آنهتا بتا مکتر و حیلته ایتن کتار را انجتام میدادنتد ،متؤمنین
بنیاسرائیل از آنها جدا شدند ،ولی این مؤمنان به دو گرو تقسیم شدند گروهی که بر موعظته نمتودن
فاسقین اصرار میکرند تا وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خویش را به جای آورند ،و گرو دیگتر از
این وظیفه شانه خالی نمودند و گرو اوخ را مالم کردند و گفتند :احتماخ ندارد که حرف شما در این
فاسقان اثر کند یا هدای شوند چرا که آنها معاند هستند و خداوند به زودی آنها را هالش خواهد کترد
ّ
و به شدت عذاب خواهد نمود ،بنابراین نیازی نیس که آنها را موعظه کنید یا امر به معروف و نهتی از
منکر نمایید ،چون این تالشها نتیجهای نمیدهد!

ّ
ولی گروهی که چنین تالشی میکردند بر کار خود اصرار نمودند و گفتند عل این اصرار و تالش

معذور بودن نزد خداوند تبارش و تعالی اس که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام داد انتد و
در آن کوتاهی ننمود اند اگر چه آن قوم اجاب نکردند ،همچنین امیدوار بودند که آنها بترسند اگتر چته
ّ
این امید جدا بعید بود .اتفاقا در واق هم همینطور شد و آن گرو فاستق و ظتالم اجابت نکردنتد و بته
حرف آنها گوش ندادند و خداوند هم آنان را هالش نمود و آنتان را بته ختاطر فسقشتان دچتار عتذابی
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سخ گردانید.
حیرت انگیز این اس که خداوند تصریح میکند :تنها گروهی که نجات پیدا کرد گروهی بود کته
موعظه مینمود و از بدی نهی میکرد! خداوند سبحان میفرماید :کسایا که ا بد یها ماکرخید
را یجات خاخیم و این یعنی گرو دیگر مؤمنان که وظیفه خود را انجام ندادند هم هتالش شتدند اگتر
چه عذابشان به انداز گرو ظالمان نبود ،بنابراین اگر چه آن گرو مؤمن بودند ولی چون از انجام وظیفه
عذاب و عقوب قرار گرفتند ،چون این شانه خالی کردن هتم

شرعی خود شانه خالی کردند در معر
به خودی خود عصیان و مخالف اس .

به این ترتیب روشن شد خداوند تنهتا کستانی کته ایتن وظیفته شتریف را انجتام میدهنتد و ایتن
تالشهای زیاد را صرف میکنند را نجات میدهد و آنها هم رستگار میشوند اگر چه کسی بته وستیله
آنها هدای نشود ،چرا که آنها در پیشگا خداوند عالمیان وظیفه خود را انجام داد اند ،ولی دیگران اگر
چه مؤمن باشند زیان میبینند چرا که کوتاهی نمود اند و از انجام وظیفه خود شانه خالی کرد اند.
همچنین ما هم دوس داریم وظیفهمان را انجام دهیم تا خداوند متا را هتالش نکنتد ،بنتابراین بته
معروف که همان والی اهل بی

اس امر میکنیم و از منکر که همان والیت ابتوبکر و عمتر و

عایشه و امثاخ آنها (علیهم اللعنة اس نهی میکنیم .در حقیق عمق وظیفه امر به معروف و نهتی از
منکر همین اس  ،و این مطلب را امام صادق (صلوات الله علیه برای ابوحنیفه (علیه اللعنتة روشتن
کرد اس  ،شی مفید (رضوان الله تعالی علیه بته ستندش روایت نمتود کته وقتتی حضترت امتام
صادق

به عراق آمد در منطقه حیر فرود آمد ،ابوحنفیه بر ایشان وارد شد و از مسائلی ستؤاخ نمتود،

از جمله از حضرت پرسید« :قربایت شوِ  ...امر به معالروف چیسالتو حضالرت

فرمالوخ ا

ابوحنیفه ان که یاخ اهل انمان معروف انت همان انت که یاخ اهل مین معروف انالت و او
ماباشدت ابوحنفیه گفت قربایت شوِ  ...منکر چیستو
امیرالمؤمنین علا بن ابا طالب
ّ
حضرت فرموخ همان خو یفر که باله حال امیرالمالؤمنین ظلالم کرخیالد و امالر خمفالت او را
خ خیدید و مرخِ را بر کتف او نوار کرخید!»

1
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اما این آیه کریمه :برا شما خین شما و برا من خین من منظور این نیس که وظیفه امر به
معروف و نهی از منکر کردن کافر یا مخالف ساقط اس  ،و به این معنا نیست کته در خانتههای ختود
بنشینیم و برای باال بردن نام اسالم و ّ
تشی به وسیله تالش برای هدای مردم سعی نکنیم! بلکه از جمله
معانی آیه کریمه این اس که کافر یا مخالف را بر دین مجبور نکنیم ،او میتواند دین خود را حفظ کند
و البته نتایم آن در آخرت را ّ
تحمل نماید ،همچنین نباید ما را بر قبوخ کردن دین خودش مجبتور کنتد،
درس نیس که انسان آیهای از قرآن را برگزیند و آن را به نظر و هوی و هوس خود تفستیر کنتد و بقیته
آیات را رها نماید ،آیات قرآن حکیم اگر چه بیان میکند که انسان حق دارد دین خویش که مختالف بتا
اسالم اس را حفظ کند و نباید او را بر قبوخ کردن اسالم مجبور کنتیم ولتی همچنتین بتر مستلمانان
واجب نمود که او را هدای کنند و حق را به او بشناسانند.
و تو ای کسی که بر ما به خاطر انجام این وظیفه مهم اعترا
این کار چه ثواب زیادی دارد ،رسوخ اعظم خداوند
منکر کند جایشین خدا و رنول او خر رو

میکنی غافل هستی! تتو نمیدانتی

فرمود« :هر کس امر به معالروف و یهالا ا

مین انت!»

1

تو میخواهی ما را از چه مقام بزرگی محروم کنی! این مقامی اس که در این جه جانشین ختدا
و رسولش هستیم ،حاخ اگر میخواهی از اینان نباشی دیگر با خودت اس !



سیلی زد ،آن هم با وارد کردن طعن و قدحی صریح به ابوبکر و عمر که هر دو امام ابوحنفیه هستتند! ای کتاش شتیعیان در
این روزها از امام صادق یاد میگرفتند که چگونه با شجاع و ادب کلمه حق را در صورت مخالفین و ناصبیان بگویند.
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مقدمه هفتم
هرگا در فضاهای شیعی گروهی میخواهد شیعهای را از گر های سخ نادانی و ترس و خضتوع
و قبوخ کردن ّ
جو زمانه آزاد کند ترسویان و فراریان با این گرو میجنگنتد ،همانهتایی کته بته ختاطر
چیزهای پوچ و بیهتود دنیتا عقتل از سرشتان پریتد و بترای مختالفین چاپلوستی متیکننتد و ختدای
مصلح اندیشیاند و همیشه برای سلطن و زعام و شهرت و ثروت زبانشان آویزان اس !
آنها در جنگ نجسی که بر علیه مؤمنان شتجاع بته را انداختهانتد دائمتا کارهتایی ستاقط کننتد و
برنامهریزی شد را به کار میگیرند تا گرو های شیعی را از توجته نمتودن بته ایتن متؤمنین دور کننتد و
برابریهای موجود را تغییر دهند ،این تغییر اگر چه ام شیعه را عزیز و بزرگ خواهد نمود ولی همترا
آن رهبران فاسد خواهند آمد و در نتیجه تمام آن مصالحی که بنا کرد بود به کلی از بین میرود!
آنها میهمانهای ناخواند و چرشهای جم شد در اجتماعتات شتیعی هستتند ،همانهتایی کته
روزی نمیخورند مگر آن که اجتماع شیعه در حاخ ضعف و شکستگی به سر برد ،به همین خاطر برای
این که اجتماعات شیعی در این حال ضعف باقی بماند ختود را بته کشتتن میدهنتد و تمتام تتالش
بشری و امکانات مادی خود را به کار میگیرند ،برای آنها صدایی بلنتد و دستتی بتانفوذ آمتاد شتد و
فرصتی ّ
مهیا گشته تا جمعی کثیری از مردم را اغفاخ کنند و فریب دهند.
یکی از مکرها و فریب هایشان این اس که انسان شیعه را دچتار بیمتاری ستختی کردنتد ،ایتن
بیماری واگیردار شد و میکروبش از گروهی به گرو دیگر منتقل می شود و پدران ایتن میکتروب را
برای فرزندان و همچنین فرزندانشان برای فرزندان خود به ارث می گذارند ،و این چنین ادامه یافت
ّ
تا این که این بیماری رشد کرد و بزرگ شد و زمتانش طتوالنی گردیتد و از حتد و انتداز اش ختار
گردید و در نتیجه قدرت مردم برای اقدام نمودن بر علیه این ّ
واقعی پس را سس کرد و اراد مردم
ّ
هتم و آرزویشتان را چنتین قترار داد کته بته طتور
برای رسیدن به مراتب باال را از بین بترد و نهایت

گوشه گیر زندگی کنند و نه به نف کسانی باشند که شیعیان را به این بیماری مبتتال کرد انتد و نته بتر
علیه آنها!

برای این بیماری سخ – که ّام شیعه را جامد و سخ کرد و آن را در خواب فرو برد و باعتث
شد ّام شیعه ذلیالنه و پس زندگی کند – عنوانی شرعی و دینی برگزید اند ،بنابراین چنین شتد کته

ّ
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این بیماری این عنوان را با خود حمل میکند در حالی که کامال از این عنوان دور اس .
آن عنوان همان تقیه اس !
شیعهای در مجلسی عمومی نشسته ،میشنود که به اعتقاداتش توهین میکنند خشمگین میشود
و میخواهد جواب آنها را بدهد ولی شخص همراهش او را نهی میکند و میگویتد :ستکوت کتن ...
خاموش شو  ...تقیه!

ّ
به شخصی شیعه ظلمی میکنند که انگیز هایی طائفهای دارد آماد میشتود کته حقتش را بگیترد
ولی همراهانش او را توبی میکنند و میگویند :صبر کن ّ ...
تحمل کن  ...تقیه!
پدر یا فرزند شیعهای ذبح میشود ،برای قصاص کردن نزد عادلی متیرود ولتی نزدیکتانش پتیش
روی او میایستند و میگویند :برگرد  ...درنگ کن  ...تقیه!
ّ
مقدسترین مقدسات یک شیعه هتک میشود و نابود میگردد – مثل آن چه در بقی و سامرا اتفتاق
افتاد – به همین خاطر غیرت دینی او را فرا میگیرد و آماد میشود وظیفه واجب ختود را انجتام دهتد و
بجنگد ولی «رهبرانش» دو گوش او را با چنین حرفهایی پر میکنند :خشم را مهار کن  ...خودت
را نگهدار  ...تقیه!

1

شیعهای متوجه اداء مناسک حم و عمر میشود و در حرم میایستتد تتا بته تنهتایی نمتازش را بته
همان کیفی صحیحی که خداوند امر نمود به جا آورد ولی عمامه به سری حزبی و نتادان او را منت

 

ّ
ّ
مقدساتشان بی ّ
اهمی هستند و اجاز میدهند ایتن
 .1در میان همه اهالی مل های جهان تنها شیعیان هستند که نسب به
ّ
مقدسات در دس دشمنانشان باشد! به عنوان مثاخ حرم شریف حضرت عسکری در سامراء مقدسه از زمان قدیم زیر نظتر
نواصب و دشمنان اهل بی بود ،شیعیان و همچنین مراجعشان حتی بعد از سقوط نظام ظالم و بعثتی صتدام تکریتتی هتم
برای برگرداندن حرم حضرت کاری نکردند و آن را این چنین در دس دشمنانشان باقی گذاشتند تا این که آن اتفاق رخ داد
(و در حرم حضرت بمب گذاشتند و حاخ امروز برای آن گریه میکنند! خود ما با بعضی رفقایمان از طتالب علتوم دینتی
وقتی در عراق بودیم کارهایی انجام دادیم و به مراجعی که در نجف اشرف نفوذ زیادی داشتند فشار آوردیم تا حرم حضرت
را زیر نظر شیعیان درآورند ،این کار ما چندین ساخ قبل از وقوع آن فاجعه بود ولی گوش شنوایی نیافتیم! و دلیلشان هم تقیه
بود! فال حوخ و ال قو اال بالله العلی العظیم.
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میکند و میگوید :با آنها نماز بخوان  ...به آنها ملحق شو  ...تقیه!

1

شیعهای در مجلسی عمومی وجود دارد که بعضی از مخالفین هم در آن هستتند ،وقت نمتاز فترا
میرسد ،اذان میگوید ،وقتی به ذکر شهادت به والی امیرالمؤمنین نزدیک میشود یکتی از آنهتا او را
نهی میکند و میگوید :این قسم را حذف کن  ...از آن بگذر  ...تقیه!

2

شیعهای زیارت عاشورا میخواند و صدایش بته طتور مستتقیم در یکتی از شتبکههای متاهوار ای
پخش میشود وقتی به فقتر لعتن ظتالمین میرستد مست ولین برنامته جتزع و فتزع میکننتد و بته او
میگویند :توقف کن  ...آن را نخوان  ...تقیه!

3

یکی از مخالفین جدیدا شیعه میشود و برای دفاع از حق اهل بی

برانگیخته میگردد ،وقتتی

آماد میشود که باالی جایگا رود و داستان شیعه شدنش را در مقابل مردم بیان کند نظم دهندگان بته
جلسه نزد او میآیند و میگویند :حاشا که عمر این طور باشد  ...حاشا که ابوبکر این چنتین باشتد ...
تقیه!

4

 
 .1چنین عملی هر ساله طبق فتوای علمای بتریه اتفاق میافتد ،و شیعهای فریبخورد پش سر شخصی وهتابی کته او را
تکفیر میکند نماز میخواند! و هنگام سجد پیشانیاش را روی سجاد میگذارد (نه ُمهر همتانطور کته در حترم شتریف
پیامبر اتفاق میافتد.
 .2چنین چیزی در مکانی به نام دار االسالم که از حزب دعوت در لندن تبعی میکند اتفاق افتاد اس  ،یکی از مؤمنین
که در آن جا حاضر بود به ما خبر داد و گف  :آنها قاری قرآنی مصری را دعوت کردند و تنها به خاطر همین یتک نفتر و بته
خطار مراعات اعتقادش در آن شب اذان و اقامه گفتند آن هم بدون این که شهادت به والی امیرالمؤمنین

را ذکر کننتد!

و مثل چنین عملی بارها در بعضی مساجد بتریه اتفاق میافتد.
 .3بدتر از این آن مطلبی اس که یکی از مؤمنین کشور امارات به ما خبر داد ،او در ابتدای را اندازی شتبکه المنتار کته از
حزب الله لبنان تبعی میکند پیرو این شبکه بود  ،او گف  :آنها در ما اوخ دعتای کمیتل را پختش میکردنتد و از جملته
تصاویری که نشان میدادند اسامی ائمه معصومین

بود که بر گنبد یکی از مساجد نوشتته شتد بتود ،ولتی بعتدا آن را

حذف کردند و به جای آن تصاویر دریاها و پرندگان را نشان دادند! این در حتالی است کته ایتن استامی مقتدس در حترم
شریف پیامبر نوشته شد اس .
 .4این قضیه نسب به یکی از مصریین که هدای شد در کشور ایران اتفاق افتاد  ،خود او قضیه را به ما خبر داد و تعجتب
میکرد که در کشوری شیعی که حکومتش شیعی اس از او دعوت میشود و به او ستفارش میشتود کته از چنتین کتاری
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ّ
این چنین صورتهای مصیب متعدد اس و شدت و ضعف آن به اختالف ظرفیت منطقتههایی
َ
که شیعیان عالم در آن زندگی میکنند و به حسب اختتالف فشتاری کته از طترف حکوم هتا تحمتل
میکنند مختلف اس  ،آن چه این جا آماد نشد آن جا آماد شد 1،البته این که شتیعیان بته حقوقشتان
نمیرسند تنها تقصیر حکوم ها نیس  ،بلکه خود شتیعیان هتم ّ
مقصترند ،چتون شتیعیان بتا تستلیم
شدنشان فرص و مجاخ را برای دیگران باز گذاشتهاند که دیگران بر آنهتا مستلط شتوند و ظلتم کننتد،
حتی در کشورهایی که شیعیان در آن اکثری نزدیک به اتفاق را تشکیل میدهند مثل عراق و بحرین.
اصل مشکل در حکوم ها و ستم نمودنشان به شیعیان نیس  ،بلکه در خود شیعه اس که مبتتال
به مر

فریبخوردگی شد و از روی دروغ و تزویر برای آن عنتوان تقیته گذاشتته است  .ایتن همتان

چیزی اس که میفهماند چرا شیعیان برای مقابله با مبارز طلبی مخالفین شتجاع نشتان نمیدهنتد
با این که بعضی از آنها در کشورهایی زندگی میکنند که تقریبا فشار حکومتی بتر آنهتا کتامال برداشتته
شد مثل کشورهای غربی ،و با تمام آن ّ
جو آزادی بیان و عمل دینی و اجتماعی که این کشتورها فتراهم
آورد اند با این حاخ شیعه در این کشورها هم خود را اسیر کرد و متان ختود میشتود کته بتا قتوت و
شجاع هیب دشمنان شیعه را بشکند و آنها را نابود کند و پرچم والی آخ محمد

را باال برد.

چون هر گام بلندی که شیعیان شجاع برمیدارند فورا از طرف ترسویان و فراریان و سپاهیان بتریته
با آن مقابله میشود و بسیاری از شیعیان فریبخورد در این کار بتریه را یاری میکنند ،همان شیعیانی
که از کالم یکی از آنها این چنین میفهمی که در مستأله تقیته «فقیته» است و حتاخ آن کته نمیدانتد
چگونه نماز واجبش را به جا آورد!
شیعهای را نمییابی که این حدیث «تقیه خین مالن و خیالن پالدران مالن انالت و هالر کالس تقیاله
یماکند خین یدارخ» را نشناسد و آن را در ذهن خود حفظ نکرد باشد ،در حالی که اصتال معنتایش را




بکری که حکومتش ّ
دس بردارد ،و حاخ آن که در کشوری ّ
بکری اس – یعنی وطنش مصر – چنین کاری را انجام داد و بته

خاطر آن زندان رف .
 .1یعنی اگر در یک کشور یا منطقه به شیعیان فشار وارد نکنند در کشور دیگر چنین کاری میکنند( .مترجم

 ...................................................................................... 65دانستنیهای حمیراء 
نمیداند! تقیه امروز تبدیل به ریسمانی شد که تمام بازداشتنها و من کردنها بتر آن آویتزان شتد  ،و
دلیل تمام این من و نهیها را تقیه میدانند و تقیه و تقیه!
به همین خاطر ما نیازمندیم که مردم خود را معالجه کنیم و آنها را از این بیمتاری ستخ و متزمن
خالص نماییم تا معنای شرعی و صحیح تقیه بترای آنتان روشتن شتود و بتدانی کتاری کته آن را تقیته
ّ
مینامی – و این نام برای آن همیشگی شد – چیزی جز خواری و ذل و ترس و فترار نیست ! و همتان
اس که باعث به وجود آمدن چنین پراکند گیهایی شد که با آن زندگی میکنیم تا این کته زنازادگتان
ناصبی و وهابی بر ما جرأت نمودند و مقدساتمان را نابود کردند و خونمان را ریختند و بر وطنهایمتان
ّ
مسلط شدند! و همان اس که باعث میشود تمدد شیعی کم کتم مقابلته نمتودن بتا مبارزطلبیهتای
جهان را از دس بدهد ،در حالی که شیعیان عصر اوخ در شکستن اجتماعات ّ
بکری و هدای آنها بته

اسالم حقیقی یعنی ّ
تشی به پیروزیهای بزرگی دس مییافتند در حالی که آنها هم در زمتانی مشتابه
این زمان بودند.
نیاز به مطرم کردن بحث تقیه بیش از تالشی اس که در این کتاب آمد  ،چون بسیاری بته وستیله
همین بحث تقیه با این کتاب میجنگند و میگویند آن چه در این کتاب آمد مخالف تقیته است  ،بته
همین خاطر ما مجبوریم در مورد تقیه به طور مفصل بحث کنیم به طوری که مناستب ایتن شتبهه هتم
باشد تا این که به صورت نادرس بر ذهن مردم جلو نکند ،بحث ما در چند جه اس :
ّ
جهت اول تقیه در اصل جایز اس نه واجب و به مکلف اجاز میدهد کار حرامی را انجام دهد
که مخالف امر شرع اس  ،آن هم بته ختاطر پرهیتز نمتودن از ضترری کته ممکتن است در صتورت
مخالف نکردن با حق به آن مبتال شود .و دو آیهای که بر شرعی بودن تقیه داللت میکننتد تنهتا بیتان
میدارند که تقیه حکمی جایز اس که برای ضرورت استثنا شد و داللتی بیش از این ندارند.
آیه اوخ :مؤمنین کافران را به جا مؤمنین به خونتا یگیریدت هر کس چنالین کنالد خیگالر بالا
خدا رابطها یدارخت مگر ان که ا ایان تقیه کنیالدت خداویالد شالما را خر مالورخ خالوخش بالر حالذر
ماخارخ و با گشت همه به نو خدانت  1این آیه بیان میکند که نباید کافران را به عنتوان دوست
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خود برگزینیم و ما را از چنین کاری بر حذر میدارد مگر آن که چنین کاری به خاطر تقیه از آنان باشد،
پس این اجاز ای اس که انجام این کار حرام را مبام میکند ،البته اگر در انجام ندادن این کتار حترام
ضرر زیادی وجود داشته باشد ،چون تقیه در این جا به معنای پرهیز از ضرر اس و عاقالنه نیس کته
ّ
انجام چنین کار به شدت حرامی به خاطر ضرری ناچیز مبام شود ،بنابراین ناچتارا بایتد ضترری زیتاد
باشد ،و اال عرف میگوید کسی که به خاطر ضرری ناچیز چنین کار حرامی را انجام داد عذری ندارد.
آیه دوم :هر کس بعد ا ایمان اورخن باله خداویالد کفالر ور خ (باله جهالنم مالاروخ و عالذاب
ماشوخ) مگر کسا که به کفر مجبور شده خر حالا که قلبش به ایمان مطمالنن انالتت ولالا هالر
کس خرب خلش را به رو کفر بگشاید (و خر باطن هم کافر شوخ) غضب خداوید بر اونت و به
عذابا بارگ خچار خواهد شد  1این آیه بیان میکند هر کس بعد از ایمان آوردن کتافر شتود کتار بته
ّ
ّ
شدت حرامی انجام داد و به شدت عذاب خواهد شد ،مگر آن که این کفر او تنها ظاهرسازی باشتد و
او را مجبور کرد باشند ،این کار اجاز ای اس که این کفر ظاهری و غیر قلبی را مبتام میکنتد ،البتته
اگر ترش این کار ضرری شدید در پی داشته باشد ،چون اجبار در این جا یعنی کسی را به کاری مجبتور
ّ
کنند که دوس ندارد آن را انجام دهد ،و چنین اجباری با ضرری ناچیز که به آن اعتنا نمیشود محقتق
نمیگردد ،و سبب نزوخ این آیه تأکید میکند که ضرر ناچیز از موضوع بحث خار اس .
در این دو آیه نیامد که تقیه نمودن واجب و الزم اس  ،بلکه تنها فرمود تقیه کتردن جتایز است ،
بنابراین تقیه در اصل جایز اس نه واجب.
جهت خوِ حکم تقیه با اختالف موضوع تغییر میکنتد ،بنتابراین بته احکتام پنجگانته (واجتب،
حرام ،مستحب ،مکرو  ،مبام تقسیم میشود ،تقیه واجب آن اس که برای دف کردن ضترری باشتد
ّ
که دف آن واجب اس و بر خود این تقیه کردن مفسد ای شدیدتر مثل کشته شدن مترتب نشتود .تقیته
مستحب آن اس که برای جلوگیری از ضرر باشد اگر چه بعدا مبتال به این ضرر شود ،مثتل آن کته بتا
مخالفین نماز جماع نخواند و این کار باعث شود بعدا از آنها به او ضرری برسد ،تقیه مبام آن اس
که انجام یا ترش آن در نظر شرع یکسان اس  ،مثل آن که در بعضی موارد به خاطر ضرر کفر گویتد یتا
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نگوید .تقیه مکرو آن اس که تقیه نکردن و ضترر دیتدن بتر تقیته کتردن تترجیح داشتته باشتد ،متثال
شخصی که مردم به او اقتدا مینمایند (مجبور شود شراب نوشد به طوری که حکم حرم شتراب در
ذهن مردم مشتبه شود ،تقیه حرام آن اس که اگر تقیه نکند ضرر زیاد و مورد اعتنایی به او نمیرسد یتا
چنین ضرری به او میرسد ولی مفسد تقیه کردن بیشتر از تقیه نکردن باشد ،متثال تقیته کتردن باعتث
کشته شدن نفس محترمهای شود یا باعث شود به دیگران ضرر برسد.
بنابراین تقیه دائر مدار ضرر رسیدن به خود یا گروهی اس  ،و معنتای لغتوی تقیته ایتن مطلتب را
تأکید مینماید ،چون تقیه اسم مصدر « ّاتقی ّیتقی ّ
شرا او ضررا» اس و با اختالف مصادیق و مفستد
یا مصلحتی که بر آن مترتب میشود حکمش متفاوت میگردد .و دیگر قواعدی که بر احکتام اولیته در
امثاخ این مسائل حاکم اس هم به تقیه ضمیمه میشود ،مثل قاعد الضرر و قاعد اضطرار .
بنابراین ،اگر ضرری در کار نباشد دیگر به هیچ وجه تقیهای در کار نخواهد بود ،و این کته بعضتی
گمان کرد اند تقیه شامل غیر موارد ضرر هم میشود و به ظاهر بعضی روایات استناد کرد اند متردود و
باطل اس  ،اوال :چون قرائن داخلی و خارجی وجود دارد که نشان میدهتد تقیته تنهتا در متورد ضترر
اس و دوما :این روایات با احادیث دیگر تعار
تعار

دارند بنابراین بر همان مورد ضرر حمل میشوند تتا

برطرف گردد ،و سوما :بعضی از این روایات در باب حسن معاشرت و مکارم اخالق وارد شد

نه در مورد تقیه ،بنابراین اصال ربطی به حکم تقیه ندارد که در حاخ اضطرار انجتام کتار حترام را جتایز
میکند .حاخ این توهم را به طور مفصل توضیح میدهیم و جواب آن را بیان میکنیم:
گفته شد از بعضی روایات استفاد میشود که تقیه شامل غیتر متوارد ضترر هتم میگتردد ،مثتل
روای هشام کندی از حضرت امام صادق

که فرمود« :مباخا کار ایجاِ خهید که ما را به ونیله

ان نر یش کنندت پدر یک فر ید بد به ونیله عمل فر یدش نر یش ماشوخت برا کسا که به او
منتها شدهاید ینت باشید و برایش عار و ینگ یباشیدت با ایها یما بَواییالد و ا بیمارهایشالان
عیاخت کنید و خر تشیی جنا ههایشان حاضر شوید و ایهالا یبایالد ا شالما خر هالی کالار خیالر
نبقت گیرید که شما به ان کار نااوارتریدت به خدا قسم خداوید به چیالا کاله ا خالبَ یالاخ او
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محبوبتر باشد پرنتیده یشدهت گفتم خبَ چیستو فرموخ تقیه».

1

جواب :در خود این حدیث قرینهای وجود دارد که دالل میکند تقیه در جایی است کته انستان
توق دارد ضرری به او میرسد ،و آن قرینه ّ
نص و تصریح حضرت بر لفظ تقیه اس و قبال دانستی
که تقیه یعنی پرهیز از ضرر ،اگر از این مطلب هم دس برداریم در بعضی الفاظ این حتدیث و نظتائر
آن قرینه واضحی بر این مطلب آمد  ،برقی از عبد الله بن سنان از حضرت امام صتادق

نقتل کترد

که حضرت فرمود« :شما را به تقوا الها نفارش ماکنمت مرخِ را بر شایهها خوخ نوار یکنیالد
که خوار و ذلیل ماشوید .خداوید تبارک و تعالا خر کتابش مافرمایالد بالا مالرخِ باله ییکالویا
صحبت کن ت نپس حضرت فرموخ بیمارها ایان را عیاخت کنیالد و خر تشالیی جنا ههایشالان
حاضر شوید و به یف یا بر علیه ایها شهاخت خهید 2و همراه ایان خر مساجدشان یما بَواییالدت
نپس فرموخ چه چیا بدتر انت برا گروها (شیعیان) که گمان ماکنند به اشَاصالا (اهماله)
اقتدا ماکنند و ان اشَاص ایها را امر و یها مایمایند ولا ایهالا قبالول یماکننالد و حالدیث ان
اشَاص را یاخ خشمنشان فاش ماکنند و خشمنشان یاخ ما مااید و به مالا ماگویالد گروهالا ا
شما یقل ماکنند که چنین و چنان گفتهایدت ما هم ماگوییم ما ا کسالا کاله چنالین حرفالا خه
براهت ماجوییم و خر یتیجه براهت ما بر ایها واق ماشوخ».
قرینه همان فرمایش حضرت

3

اس که فرمود« :مرخِ را بر شایهها خالوخ نالوار یکنیالد کاله

خوار و ذلیل ماشوید» ،ظاهر این کالم چنین میرساند که اگر شیعیان رف و آمتد بتا مختالفین بته
ّ
همان نحوی که ذکر شد را ترش کنند ضرری میبینند که موجب خواری و ذلتشتان میشتود ،همچنتین
بیان میکند که وقتی به شیعیان ضرر رسید این ضرر به تب بر ائمه
آنها میآیند و اعترا

وارد میشود و دشمنانشتان نتزد

میکنند و این اثرات خطرناکی به دنباخ دارد.

 
 .1الکافی جلد  1صفحه 109
 .2یعنی هر وق شما را به عنوان شاهد خواستند بروید و برای آنها شهادت دهید ،حاخ یک بار میخواهند به نف خودشان
شهادت دهید و یک بار میخواهند بر علیه دشمنشان شهادت دهید( .مترجم
 .3محاسن برقی جلد  0صفحه  ،08سند این روای صحیحتر از حدیث قبلی اس  ،بنابراین این روای را به خاطر سندش
بر دیگری ترجیح میدهیم چون آن چه استنباط میشود حکمی تکلیفی اس .
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لحن گفتار تمام روایات در این ضمینه و به خصوص روایاتی که میفرماید بتا آنهتا نمتاز بخوانیتد
همگی مربوط به مورد اضطرار و عدم اختیتار است و بیتان میکنتد کته تقیته نکتردن باعتث میشتود
مخالفین از حاخ شخص شیعه مطل شتوند و در نتیجته آن شتیعه در معتر

هالکت یتا ضترر قترار

میگیرد .در روای اسحاق بن عمار که شی طوسی آن را روای کرد و حضرت امام صادق (صلوات
الله علیه در آن به اسحاق اجاز میدهد که با مخالفین نماز بخواند چنین آمتد کته استحاق گفت :
« ...نپس بعد ا ان که یما تماِ شد چهار رکعت خوایدِ و رفتمت یاگهان پنج یالا شالش یفالر ا
همسایگایم که ا بنا مَاوِ و بنالا امیاله بوخیالد یالاخ مالن امدیالد و مالرا یشالایدید و گفتنالد ا
ابوهاشم خدا تو را ا خوخت جاا خیر خهدت به خدا قسم خمف ان چه گمان مایمالوخیم و خر
مورخت ماگفتند را مشاهده کرخیمت گفتم قضیه چیسالتو گفتنالد هنگالاِ یمالا تالو را تعقیالب
کرخیمت گمان مایموخیم به یما ما اقتدا یماکنا ولا خیدیم به یما ما اقتدا کرخ و بالا مالا یمالا
خواید ت خدا ا تو راضا باشد و جاا خیرت خهدت گفتم نبحان الله! ایالا بالرا کسالا مثالل
من چنین ماگویندو! انحاق گفت بنابراین خایستم که حضرت اماِ صاخق چنین خنتور باله
من یداخه بوخ مگر به خاطر ان که ا چنین چیا و مثل ان بر من ماترنید».

1

بنابراین باید تمام روایاتی که میفرماید پش سر آنها نماز بخوانید را به متورد تقیته و وقتوع ضترر
ّ
حمل کنیم ،فرقی نمیکند که این ضرر همان وق یا بعدا واق شود ،مؤکد این حمل آن اس کته ایتن
روایات با احادیث دیگری تعار
که امیرالمؤمنین

دارد ،آن احادیث بیان میکند که نماز خواندن پشت ستر شخصتی

را بیش از مخالف حضرت دوس دارد جایز نیس مگر آن که از ایتن مختالف و

دشمن برائ جوید .شتی طوستی از استماعیل جعفتی نقتل کترد کته گفت « :باله حضالرت امالاِ
باقر

گفتم شَصا امیرالمؤمنین

را خونت خارخ و ا خشمن حضرت براهت یماجوید و

ماگوید ایشان یاخ من محبوبتر ا مَالف و خشمن اونت .حضرت

فرموخ این شَص

 

 .1تهذیب شی طوسی جلد  2صفحه  ،28شی ّ
حر عاملی از این قبیل روایات که ظاهرش نشان میدهد نماز خواند شد
ّ
کفای میکند چنین تعبیر مینماید که مربوط به موارد شدت تقیه اس  ،همانطور که باب  25کتتاب وستائل الشتیعه را
چنین نامید  :باب ساقط شدن قرائ نماز (خواندن حمد و سور پش سر کسی که نباید به او اقتدا کرد ،اگر در خوانتدن
ّ
قرائ عذری وجود داشته باشد و تنها رکوع کفای میکند ،البته این در مورد شدت تقیه اس .

ّ
مقدمهای برای آماد سازی عقل 69 .........................................................................
خلط کننده و خشمن انتت پشت نر او یما یَوان و هی کرامت و شرافتا یدارخ! مگر ان کاله
ا او تقیه کنا».

1

با این فرمایش نهایی حضرت موال امام باقر (صلوات الله علیه میفهمی تمام آن چته در روایتات
وارد شد و تأکید میکند که پش سر مخالفین نماز بخوانید و کسی که در صف اوخ پشت ستر آنهتا
نماز بخواند مثل کسی اس که پش سر رسوخ خدا

نماز خواند  ،و امثاخ این روایتات همته در

این مورد اس که شیعیان مؤمن با نماز نخواندن همرا آنان از ضرر دیدن محفوظ بماننتد ،ولتی چتون
امروز این مشکل برطرف شد بنابراین به هیچ وجه نماز خواندن با آنها جتایز نیست  ،بلکته اگتر ایتن
ّ
مشکل برطرف نشد بود ولی عنوانی ثانوی بر آن مترتب میشد هم حرام بود ،به عنوان مثاخ با این کتار
به ّ
تشی توهین میشد یا عقید مؤمنین متزلزخ میگش  .تنها انگیز نماز خواندن بتا آنهتا تقیته است
فقط همین ،بنابراین آن چه بعضی کوتهفکران و منحرفین ادعا کرد اند که در این جا انگیتز دیگتری بته
عنوان «همبستگی و اظهار وحدت اسالمی» وجود دارد تنها بدعتی اس که در تعالیم اهل بی پیامبر
(صلوات الله علیهم اجمعین اصل و ریشهای ندارد.
کالمی در این نیس که بعا اوامری که در روایات وارد شد از قبیتل رفت و آمتد بتا مختالفین
اصال ربطی به تقیه ندارد و از موضوع آن خار اس  ،طبق آن چه گفتیم حقیق شرعی تقیه تنهتا ایتن
اس که انسان در حاخ اضطرار برای پرهیز از ضرر عملی انجام دهد که به عنوان اولی حرام اس  ،اگر
چه بعدا مبتال به این ضرر شود ،و در عیادت بیمارهای آنان یا تشیی جناز هایشان چنین چیتزی وجتود
ندارد ،و این که بسیاری از این سفارشات در باب معاشرت و مکارم اخالق وارد شد  2بر همین مطلب
 
 .1التهذیب شی طوسی جلد  2صفحه 18
 .2مثال آن چه کلینی در الکافی جلد  1صفحه  626آورد را مالحظه کتن ،ایشتان در بتاب معاشترتهای واجتب از زیتد
شحام از حضرت امام صادق

نقل کترد  ...« :با قباهل خوخ صله رحم کنید و خر تشیی جنا ههایشان حاضر شوید

و بیمارهایشان را عیاخت کنید و حقوقشان را اخا کنیدت اگر یکا ا شما باتقوا و رانتگو باشد و امایت را اخا یماید و
رفتار و اخمقش با مرخِ خوب باشد گویند این شَص جعفر انت و این مرا خوشحال ماکند و ا ان بر مالن
نرور وارخ ماشوخ و گویند این اخب جعفر انتت ولا اگر این چنین یباشد عار و یالنگش بالر مالن وارخ ماشالوخ و
ماگویند این اخب جعفر انت».
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دالل میکند ،بنابراین اگر این روایات را به مورد تقیه سرای دهتیم تتا شترط توقت ضترر در تقیته را
برداریم چنین کاری غلط زشتی اس .
و امر به حسن معاشرت و رف و آمد تنها مخصوص مخالفین نیس  ،بلکه کفار و اهتل کتتاب را
هم شامل میشود تا همه آنها به اسالم و مسلمین عالقهمند شوند ،شی صدوق از اسحاق بن عمتار از
حضرت امام صادق
خوبا همنشینا کن».

نقل کرد که فرمود ...« :و اگر شَص یهوخ با تو همنشینا کرخ با او باله
1

به عالو حسن معاشرت و رف و آمد با مخالفین هم قواعد و قوانینی دارد ،احادیث بیان کرد انتد
ّ
که اکرام نمودن آنها یا حتی خندیدن در روی آنها حرام اس ! شی صدوق از ابن فضاخ نقتل کترد کته
گف « :شنیدِ حضرت اماِ رضا

مافرموخ هر کس  ...مَالف ما را اکراِ کند ا ما ییسالت

و ما هم ا او ییستیم!» 2و مجلسی از صاحب کتاب ریا
کرد که گف « :شنیدِ موبیم امیرالمؤمنین

الجنان به سندش از اصبغ بن نباتته نقتل

مافرموخ هر کس به رو خشمن ما اهل بیت ا

قبیل یواصب و معتاله و خارجیه و قدریه و مَالف مذهب امامیه و خیگران بَندخ خداوید تالا
چهل نال عباخات او را قبول یماکند!»

3

وجه جم بین این دسته روایات و احادیث قبلی که میگف با آنها به خوبی رفتار کنید این است
که این روایات را مربوط به کسانی که اصالتا مخالف هستند بدانیم ،یعنتی بزرگتان و علمتای آنهتا کته
اکرام یا خندیدن بر رویشان باعث میشود باطل آنها و مخالفتشان با اهتل بیت پیتامبر (صتلوات اللته
علیهم تقوی گردد ،بنابراین آن چه امروز از طرف بعضی کوتهفکران و منحرفین اتفتاق میافتتد و آن
را کارهایی برای تقریب متذاهب و وحتدت استالمی نامید انتد و رؤستا و علمتای مختالفین را اکترام
میکنند و با آنها معانقه مینمایند و پش سرشان نماز میخوانند  ...چنین اعمالی کامال از تعتالیم آخ
محمد (علیهم الصالة و السالم دور اس .
 
 .1امالی شی صدوق صفحه 717
 .2صفات الشیعه شی صدوق صفحه 8
 .3مستدرش الوسائل میرزای نوری جلد  01صفحه  211و بحار االنوار عالمه مجلسی جلد  011صفحه 106

ّ
مقدمهای برای آماد سازی عقل 70 ..........................................................................
ّ
اما آن روایاتی که به شدت تأکید مینماید که ملتزم تقیته باشتید تمتام ایتن احادیتث مربتوط بته
قضایایی خارجی در همان زمانهاس که حکوم به دس بنی مروان بود اس .
حاصل آن که تقیه آن طور که جاهالن گمان میکنند برای هر چیز و هر متورد و بتدون ضترورت و
اضطرار نیس  ،بلکه تنها در صورت وقوع ضرر اس و دائر مدار ضترر میباشتد ،بنتابراین اگتر ضترر
محرز شد تقیه جایز میگردد حاخ یا واجب اس یا مستحب یا مبام یتا مکترو  ،نته ایتن کته همیشته
واجب باشد.
جهت نوِ اگر مصلح ترش تقیه بیش از تقیه کردن باشد یا مفسد عمل به تقیته شتدیدتر از تقیته
نکردن باشد در این صورت دیگر تقیه کردن حرام اس و باید انسان خودش را برای ضرر دیدن یتا هتالش
شدن آماد کند ،در بعضی موارد استحباب تقیه تبدیل به کراه میشود یا اگر مصلح عمتل بته تقیته و
ترش آن مساوی باشد مبام میگردد ،همانطور که قبال گذش  .اموری بر این مطلب دالل میکند:
 اول کاری که سید الشهداء ابا عبد الله الحسین (صلوات الله علیه در نهض جاودانهاش بر
علیه حکوم یزید بن معاویه (لعنة الله علیهما انجام داد ،چون اختالفی وجود ندارد که موضوع تقیه
(یعنی ضرر در زمان حضرت وجود داش و حضرت میتوانس تقیه کند تا ضرر حتمی کشته شدن
را دف نماید ،و در نتیجه با یزید صلح کند و با او بیع نماید و حکم او را قبوخ کنتد ،ابتن زیتاد (لعنته
الله هم وقتی لشکرش را به سرزمین کربالء فرستاد همین را میخواس  ،و با این که جنتگ از همتان
ابتدا محکوم به شکس بود چون دو لشکر ایمان و کفر از نظر ّقوت و نیرو برابر نبودنتد ولتی بتا ایتن
حاخ حضرت

چنین دید که به جای آن که با فرزندان زنا و منافقین بیع کند و خودش را در مقابتل

آنان ذلیل نماید باید جان خود و اهل بی و اصحابش را فدا کند و آنها را در معر
ّ
دهد ،حضرت (روحی فدا آشکارا فرمود« :هرگا یر بار ذلت یمارویم» .
حضرت خود را به کشتن نداد و اهتل و زنتان و اصتحابش را در معتر

قتل و شهادت قرار

ضترر – آن هتم بتا انتواع

مختلفش از قبیل کشته شدن و عذاب کشیدن و به اسارت رفتن و غارت شدن – قرار نداد مگر به ختاطر
آن که در این جا مصلحتی وجود داش که تقیته نکتردن را ستزاوارتر مینمتود ،و آن مصتلح همتان
اس که خود حضرت (پدر و مادرم فدایش بیان نمود و فرمود« :ماخواهم امر به معروف و یها ا
منکر کنم» ،و معنای کالم حضرت حفظ دین و عزخ حاکم ظالم از حکومت و جتدا نمتودن حتق از
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باطل در طوخ زمان اس تا مردم بین حق و باطل خلط نکنند و در نتیجه گمرا نشوند ،این جدا نمودن
ّ
حق از باطل از خالخ واقعه کربال متولد شد ،همان واقعهای که در جانها صورتی از بین نرفتنی از خیتر
و شر به جای گذاش و همچنین اثری درونی و فناناپذیر ایجاد کرد ،این صورت و اثر بر فکتر و روش
انسان منعکس میشود و در نتیجه انسان شر و ظلم و باطل را کنار میانتدازد و خیتر و عتدخ و حتق را
برمیگزیند.

ّ
کسی که در وقائ مدرسه عاشورا تفکر کند بته ختوبی میفهمتد کته چترا حضترت

حتتی در

سیا ترین و شدیدترین جنگ روی زمین تقیه را ترش نمود با این که یقینا میدانس ایتن کتار آن قتوم را
برمیانگیزاند تا ایشان را بکشند و به کار خود سرع بخشند ،تمام اینها به این دلیتل است کته حفتظ
دین و باال بردن کلمه آن متوقف بر این کار بود ،و این همان مصلح مهمتری اس که حکم وجتوب
تقیه را ساقط نمود با این که شدیدترین مصادیق ضرر وجود داش .
 خوِ کاری که مولی الموحدین امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه انجام داد ،ایشان با مردمی از
در

کوفه که میان آنها دوس داران ابوبکر و عمر (علیهم اللعنه هتم بودنتد نشستته بتود ،حضترت
گفتاری ّ
مفصل در جواب سؤاخ انکاری اشعث بن قیس کندی ملعون به ظلم و جور آنها تصریح نمتود
و از حقیق پرد برداری کرد و تقیه را ترش نمود با این که این ستخنان حضترت باعتث شتد مختالفین
خشمگین شوند و کینه به دخ گیرند ،همتان کستانی کته در واقت اکثریت لشتکر حضترت را تشتکیل
میدادند ،و با این که این سخنان باعث میشد حضرت در معر

دشمنی مخالفین قرار گیرد ،و اتفاقا

چنین چیزی واق شد و عبد الرحمن بن ملجم (لعنه الله  1حضرت را ترور نمود در حالی که ایشان در
محراب نماز در حاخ سجد بودند .
سلیم بن قیس هاللی (رضوان الله تعالی علیه که درمجلس حاضر بتود آن چته بته ختاطر کتالم
 
 .1مخفی نیس عقید خوار – که ابن ملجم هم از آنهاس – مبتنی بر تعظیم و برتری دادن ابتوبکر و عمتر است و اهتل
مکر و حیله هستند ،این سخنی که از حضرت (صلوات الله علیه صادر شد تنها در جواب سؤالی انکاری بود کته اشتعث
خارجی در مورد ابوبکر و عمر پرسید ،اشعث با غضب پرسید« :ا پسر ابوطالب وقتا با براخر تالیم [یعنالا ابالوبکر] و
براخر بنا عد بن کعب [یعنا عمر] و براخر بنا امیه [عثمان] بیعت شالد چاله چیالا مایعالت گشالت کاله بجنگالا و
شمشیر کشاو» کتاب سلیم بن قیس صفحه 662
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امیرالمؤمنین
علا

اتفاق افتاد را بیان کرد اس  ،گوید« :خر ان رو هالی یالک ا شالیعیان حضالرت

باقا یمایدید مگر ان که چهرهشان روشن شد و ا کمِ حضرت خوشالحال گرخیدیالدت

چرا که امیرالمؤمنین

قضیه را شرح خاخ و ان را اشکار یموخ و ا حقیقالت پرخهبالرخار کالرخ و

تقیه را ترک یموخ.
و هی یک ا ّقراها 1که خر مورخ گذشتگان 2شالک ماکالرخ و ا ایهالا خنالت ماکشالید و باله
خاطر ترس و احساس گناه ا ایها براهت یماجست باقا یماید مگر این کاله باله یقالین رنالید و
بصیرت یافت و عقیدهاش ییکو شد و شک و توقالف را رهالا یمالوخ .و هالی یالک ا کسالایا کاله
پیرامون حضرت بوخید 3و بیعت کرخن با حضرت را قبول یداشتند مگر باله همالان وجهالا کاله بالا
عثمان و حاکمان قبل ا او بیعت کرخه بوخید باقا یماید مگر ان که یاراحتا خر چهرهاش خیالده
شد و نینهاش تنگ گرخید و ا نَنان حضرت بدش امدت نپس بیشتر اهالل مجلالس بصالیرت
ّ
یافتند و شکشان ا بین رفت.
هی رو

که اشکارا و علنا باشد را مشاهده یکرخِ که بیش ا ان رو چشم مالا را روشالن

گرخایدت همان مان که امیرالمؤمنین

برا مرخِ ا حقیقالت پالرخه برخاشالت و حال را اشالکار

یموخ و امر را شرح کرخ و تقیه را کنار گذاشت.
ّ
بعد ا مجلس ان رو شیعیان یاخ شدید و تکلم یموخید 4خر حالا که کمترین اهالل لشالکر
 

ّ .1قراء جم قاری قرآن اس  ،و کنایه از علمای آن زمان میباشد یا منظور کسانی اس که بهر ای از علم دارند و به وسیله
آن از اقوامشان پیشی میگیرند.
 .2یعنی در امر حاکمان گذشته ابوبکر و عمر و عثمان شک میکند که آیا بر حق بودند یا بر باطل ،به همین دلیل به ختاطر
ترس و احساس گنا از آنها برائ نمیجوید چرا که حاخ آنها به طور قطعی و یقینی برایش معلوم نشد اس .
 .3منظور طائفه ّ
بکریه اس  ،جمعی آنان بیشتر بود ،و آنها به خالف شیعه بتا ایتن اعتقتاد کته امیرالمتؤمنین

ّ
حجت

خداوند اس که به خالف او تصریح شد با حضرت بیع نکردند و همرا حضرت نجنگیدند ،بلکه تنها مثل سه حتاکم
قبلی با حضرت بیع کردند یعنی مثل حاکمی دنیوی فقط همین.
 .4یعنی شروع کردند با صراح عقید خود در مورد امیرالمؤمنین را بیان کنند ،ولی قبل از این بته ختاطر جنگهتای
سهگانه جمل و صفین و نهروان نمیتوانستند چنین کاری انجام دهند و به عالو آنها در ّ
اقلی بودند.
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حضرت بوخیدت و بقیه مرخِ همراه حضرت ماجنگیدید خر حالا که جایگاه حضرت یسالبت باله
خدا و رنولش را یماخایستندت و بعد ا ان مجلس شیعیان جلیلترین و بارگترین مرخِ گشتند.
این واقعه بعد ا جنگ یهروان بوخ یعنا مایا که حضرت بالرا جنالگ و رفالتن باله نالمت
معاویه اماخه ماشدت نپس کما یگذشت که حضرت صلوات الله علیه کشته شدت ابن ملجالم
لعنه الله ایشان را با مکر و به طور یاگهایا کشت شمشیر ابالن ملجالم مسالموِ بالوخ و قالبم ان را
ّ
1
نما کرخه بوخت و خروخ نممت خداوید بر نرورمان امیرالمؤمنین باشد».
در این گفتار سلیم تفکر کن« :امیرالمؤمنین

قضالیه را شالرح خاخ و ان را اشالکار یمالوخ و ا

حقیقت پرخه برخاشت و تقیه را ترک کرخ  ...و ح را اظهار یموخ و امر را شالرح خاخ و تقیاله را رهالا
یموخ» میفهمی که موضوع تقیه (ضرر در آن زمان وجود داشتته ،ولتی امیرالمتؤمنین (صتلوات اللته
ّ
علیه آن را رها نمود ،چون ترش کردن آن مقدم داشتن مهمتر بر مهم بود ،مهمتر آن اس کته اکثریت
مردم – که از مخالفین هستند – هدای شوند و جایگا ایشان نسب به خدا و رسولش

را بدانند و

حاکمان ظالم قبل از ایشان رسوا شوند و حقیقتشان آشکار گردد تا مردم از آنها برائت جوینتد و دینتی
که خداوند برای آنها برگزید را بشناسند ،همان دینی که در آن دوست داشتتن ظتالمین و قبتوخ کتردن
والی آنها جایز نیس .
ّ
این کار حضرت عاقب خوبی به جای گذاش و باعث شد بیشتر مردم هدای شتوند و شکشتان
ّ
شری هم در پی داش  ،یعنی باعث شد بسیاری از مردم نفرتشان نسب به
از بین برود ،اگر چه عاقب
حضرت بیشتر شود و سعی کنند ایشان و شیعیانش را بکشند ،چون مخفی نیست کته ایتن کلمتات و
امثاخ آن خشم و غضب مخالفین را – با اختالف مسلکهایشان – برمیانگیخ  ،همانطور کته معاویته
(لعنه الله از صادر شدن چنین کلمات و خطبههایی از امیرالمؤمنین

سوء استفاد میکرد تا متردم

را بر علیه حضرت تحریک کند و آنها را بشوراند ،این کار معاویه هم بر امیرالمؤمنین

مخفی نبتود،

در نامهای که یک نفر از شیعیان حضرت در شام برای ایشان فرستتاد آمتد « :معاویاله ا مالرخِ یالار
 
 .1کتتتاب ستتلیم بتتن قتتیس هاللتتی ،حتتدیث دوازهتتم صتتفحه  ،671در کتتتاب ستتلیم احادیتتث بستتیاری وارد شتتد کتته
امیرالمؤمنین

باطل بودن دشمنان گذشتهاش را بیان کرد اس  ،این احادیث را مالحظه نما.

ّ
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خوانت و ایها را به طلب یموخن خون عثمان خعوت کرخت ا جمله نالَنایا کاله باله ونالیله ان
مرخِ را برماایگیَت این بوخ که گفت علا عثمان را کشت و کشالتندگان او را پنالاه خاخ و او باله
ابوبکر و عمر طعن و قدح وارخ ماکند و ّاخعا مایماید که خلیفه رنول خدانالت و یسالبت باله
ّ
ابوبکر و عمر به امر خمفت نااوارتر انتت پس مرخِ و ّقراَ متنفر شالدید و همگالا بالر معاویاله

اجتماع کرخید مگر عده کما ا ایها!»

1

در این جا با آن که زمان آن قدر حساس بود ولی امیرالمؤمنین

تقیه را ترش نمتود ،و ایتن یعنتی

حکم وجوب تقیه ساقط شد با این که موضوع آن که ضترر باشتد وجتود داشت  ،چترا کته در تترش آن
مصلحتی مهمتر قرار داش  .گفته نشود :احتماخ ضرر منتفی بود ،چون امیرالمؤمنین

حاکم وقت

بود چون میگوییم :اگر چه حضرت حاکم بود ولی این حضرت را از وقوع ضترر بتر ایشتان در امتان
نمیدارد و دلیلش هم ترور حضرت

اس  ،به عالو ضرر تنها متوجه ایشان نبود و شامل اصتحاب

و شیعیان ایشان هم میشد ،در نتیجه به آنها ضرر میرسید و این هم حرام بتود ،ولتی حترمتش ستاقط
شد چون گفتیم که مصلحتی مهمتر وجود داش  ،به عالو ختود ستلیم از عمتل امیرالمتؤمنین چنتین
تعبیر میکند که حضرت تقیه را ترش نمود ،و این یعنی موضوع تقیه در آن زمان وجود داشته و اال تترش
آن معنایی ندارد.
 نوِ سخن امیرالمؤمنین

با میثم تمار (رضوان الله تعالی علیه است کته حضترت بته او

فرمود« :ا میثم  ...چگویه هستا اگر یا اخه بنا امیه ا تو بَواهد کاله ا مالن براهالت جالویاو
گفتم ا امیرالمؤمنین  ...به خدا قسالم مالن ا شالما براهالت یماجالویمت حضالرت

فرمالوخ

بنابراین به خدا قسم تو را ماکشد و خرخت اویاان ماکند! گفتم صبر ماکنم چنالین چیالا خر
راه خدا کم انتت حضرت

فرموخ ا میثم  ...بنالابراین همالراه مالن خر خرجاله مالن خالواها

بوخ» 2.
این روای دالل میکند که حتی اگر یقین به وقوع ضرر شدید – مثتل کشتته شتدن و بته درخت
 
 .1کتاب سلیم بن قیس هاللی ،حدیث شص و هف صفحه 907
 .2وسائل الشیعه جلد  06صفحه  117به نقل از رجاخ کشی و الخرائم و الجرائح قطب راوندی.
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آویزان شدن – داشتیم باز ترش تقیه مستحب اس  ،البته اگر این ترش تقیه والی اهل بی

را تأکید

کند ،خصوصا اگر از طرف کسی باشد که به او اقتدا میشود و نگا ها به سوی اوس  ،به همین ختاطر
میثم بعدا چنین کاری کرد ،همچنین ُرشید هجری و حجر بن عدی و کمیتل بتن زیتاد و قنبتر (علتیهم
جمیعا رحمة الله و رضوانه  ،تمامی اینها کشته شدند و به درخ آویزان گشتند و دس و پا و زبانشان
قط شد ،و برائ جستن از موالیشتان امیرالمتؤمنین

را اختیتار نکردنتد ،چتون اگتر چنتین کتاری

میکردند عقید بسیاری از شیعیان آن زمان متزلزخ میشد ،چون نگا شیعه به سوی این اشخاص بتود
ّ
که همگی از متقدمین و اصحاب بارز امیرالمؤمنین بودند ،بدون شک اگر آنها زیر بتار ایتن تهدیتد
میرفتند و از حضرت برائ میجستند یقین شیعیان فرو میریخ و دلهایشان ضتعیف میگشت  ،و
این بعدا آثار نابودکنند بسیاری خواهد داش که بدترینش از بین رفتن ّ
تشی یا ضعیف شدن آن اس .
در آخر روای نکتهای وجود دارد و آن نکته این اس که هتر کتس جتان ختود را در را دیتن فتدا
میکند و از ضرر استقباخ مینماید و تقیه را ترش میکند نزد خداوند متعاخ مقام باالیی دارد ،همتانطور
که امیرالمؤمنین

به میثم فرمود« :بنابراین همراه من خر خرجه من خواها بوخ».

ولی بر آن چه از روای استفاد کردیم اشکاخ کرد و گفتهاند :از این روای استفاد نمیشتود کته
ترش تقیه در مثل این موارد رجحان دارد ،چرا که این روای بتا روایت دیگتری کته در همتین موضتوع
به من

اس تعار دارد ،کلینی از محمد بن مروان روای کرد که گف « :حضرت اماِ صاخق
َّ
َ
میثم من التقیةو فوالله علم أن هذه اآلیة یالت فا عمار وأصحابه إب من أکالره
فرموخ ما َمن
ّ
مطمنن بابیمان» 1.این روای دالل دارد که حضرت بر میثم اعتترا نمتود ،و ستزاوار
و قلبه
بود که میثم تقیه کند نه آن که تقیه را ترش کند.
جواب اشکاخ :اسم «میثم» غیر منصرف نیس  2،بنابراین اگر عبارت در مقام اعتترا

بتود بایتد

 
 .1الکافی جلد  1صفحه  ،111مترجم گوید :ظاهر حدیث به این معناس  :چه چیز باعث شد میثم تقیه نکند؟ به خدا
قسم او میدانس که این آیه مگر کسا که مجبور شوخ ولا قلبش به ایمان مطمنن باشد در مورد عمار و اصحابش
نازخ شد اس .
ُ
ُ
 .2نه وصف وجود دارد که اگر اسمی در کالم عرب دو وصف از این نه وصف را داشته باشد دیگر کسر و تنوین نمیگیرد،
ً
ُ
احمتد و احمتد خوانتد
مثل اسم «احمد» که دارای دو وصف از آن نه وصف اس  ،بنابراین به صورت احمدا و احمتد و
و
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ً
لفظ میثم منصوب (میثما میآمد چون قبل از آن فعل « َم َن َ » آمد  ،بنتابراین بایتد عبتارت ایتن چنتین
ً
میشدَ « :ما َم َن َ میثما» ،ولی عبارت در تمام نسخههای روای ایتن چنتین نیامتد و استم «میتثم» بته
صورت مرفوع (میثم آمد اس  ،بنابراین باید فعل «من » مجهتوخ خوانتد شتود 1،پتس عبتارت ایتن
چنین اس َ « :ما ُمن َ میثم من التقیة» (یعنی میثم که خدا او را رحم کند از تقیه من نشد بتود  ،و
در این صورت روای در مقام مدم میثم اس (نه اعترا

به او  ،و معنای روای این چنین میشتود:

میثم با این که شرعا از تقیه کردن – که به خاطر تحقق موضوع ضرر در حقش میتوانست تقیته کنتد –
من نشد بود و با این که حکم تقیه و آیهای که در حق عمار و اصحابش (رحمة الله علیهم نازخ شتد
بود را میدانس

ولی با این حاخ تقیه را ترش کرد و از امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه اظهتار برائت

ننمود .بنابراین رجحان ترش تقیه در مثل این موارد ثاب میشود.
شاید این فرمایش حضرت

« :میثم که خدا او را رحمت کند ا تقیاله منال یشالده بالوخ» در

جواب کسی بود که گمان میکرد میثم از طرف امیرالمؤمنین
تقیه من شد بود ،چون از حضرت امیرالمؤمنین

از اظهار برائ از حضرت به خاطر

روای شد که فرمود« :به وخ به خشناِ خاخن

به من خعوت ماشوید خر این صورت به من خشناِ خهید! و ا شالما ماخواهنالد ا مالن براهالت
جویید خر این صورت گرخنهایتان را خرا کنید (که گرخیتان را بایند و ا من براهت یجوییالد) کاله
من بر فطرت انمِ هستم» 2.بنابراین کالم حضرت امام صادق

برای بیان این مطلتب است کته




ُ
َ
ُ
نمیشود بلکه تنها به صورت احمد و احمد خواند میشود ،به چنین اسمی که دو وصف از آن نه وصف را داشته باشد غیر
ُ
منصرف گویند .برای اطالع از آن نه وصف و جزئیات مبحث غیر منصرف به کتاب الهدایة فی النحو الفصتل الثالتث فتی

االسم المنصرف و غیر المنصرف مراجعه کنید( .مترجم
َ « .1م َن َ » فعل معلوم اس و به معنای «من کرد» میباشدُ « ،من َ » فعل مجهوخ اس و بته معنتای «منت شتد» میباشتد.
(مترجم
 .2امالی شی طوسی صفحه  ،101ممکن اس این حدیث هم از جمله احادیثی باشد کته داللت دارد تترش تقیته جتایز
اس و باید برای یاری نمودن ائمه طاهرین

گردنها برای قط شدن دراز گردد ،البته این استدالخ مردود و باطل است

چون این حدیث با حدیث بعدی که در متن آمد تعار

دارد ،و به نظر ما فاید ندارد که بگوییم سند حدیث معتار

بته
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میثم نه به مقتضای این حدیث و نه حدیث دیگر از برائ جستن از حضرت منت نشتد بتود ،بنتابراین
میتوانس تقیه کند و از حضرت برائ جوید ولی چنین کاری نکترد تتا نتزد خداونتد پتاداش گیترد.
اضافه بر این ،حضرت امام صادق در روای دیگری این مطلب را ّرد نمود که امیرالمؤمنین مطلقتا
و حتی در مورد تقیه از اظهار برائ نمودن از خودش نهی کترد باشتد ،کلینتی از مستعد بتن صتدقه
روای کرد که گف « :به حضرت اماِ صاخق
علا

گفته شد مرخِ روایالت ماکننالد کاله حضالرت

بر منبر کوفه فرموخ ا مرخِ  ...به وخ ا شما ماخواهند که به مالن خشالناِ خهیالد خر

این صورت به من خشناِ خهید! و ا شما ماخواهند که ا من براهت جویید خر ایالن صالورت ا
من براهت یجوییدت فرموخ چه قدر مرخِ یاخ بر حضرت علا

خروغ مابندید! نپس فرمالوخ

ایشان فقط گفت به وخ ا شما ماخواهند مرا خشناِ خهیالد خر ایالن صالورت باله مالن خشالناِ
خهیدت نپس ا شما ماخواهند که ا من براهت جوییدت و من بالر خیالن محمالد

هسالتمت و

یگفت ا من براهت یجوییدت نؤال کننده ا حضرت پرنید به یظرتان اگر شَص کشالته شالدن
را برگایند و ا حضرت براهت یجوید چگویه انتو فرموخ به خدا قسم چنین وظیفها یالدارخت
و یباید کار کند مگر همان کار که عمار بن یانر ایجاِ خاخ که اهل مکاله او را مجبالور کرخیالد
خر حالا که خلش به ایمان مطمنن بوخت و خداوید خر مورخ او این ایه را یا ل کرخ مگر کسا که
مجبور شد و حال ان که خلش به ایمان مطمنن انت پیامبر

به عمار فرموخ ا عمالار ...

اگر ایها خوباره چنین کار کرخید تو هم همین کار را بکنت خداوید عذر تو را یا ل یموخ و به تالو
فرمان خاخ که اگر خوباره ایها چنین کرخید تو هم همین کار را ایجاِ خها (و تقیه کنا)».
اگر بگویی :حضرت امام صادق
در جواب میگوییم :حضرت

1

در روای مسعد تقیه را واجب نمود و ترش تقیه را حرام کرد،

تنها وجوب ترش تقیه را نفی نمود و فرمود« :باله خالدا قسالم چنالین



خاطر مسعد بن صدقه ضعیف اس  ،چون آن کسی که هتارون بتن مستلم از آن روایت نقتل میکنتد و در استناد کامتل
الزیارات و تفسیر قمی واق شد طبق قوخ صحیحتر ثقه و مورد اعتماد اس  ،و آن شخص غیر از مسعد بن صدقه ّ
سنی یا
بتری اس که تنها از حضرت امام باقر
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حدیث نقل میکند.

ّ
مقدمهای برای آماد سازی عقل 79 .........................................................................
وظیفها یدارخ» یعنی بر او واجب نیس که کشته شدن را برگزیند ،نه ایتن کته تقیته کتردن را واجتب
نمود باشد ،و بین این دو فرق بسیاری اس  ،اگر بگویی :حضرت تقیه کردن را بر تترش تقیته رجحتان
داد و فرمود« :و یباید کار کند مگر همان کار که عمار ایجاِ خاخ  ،»...میگوییم :بته زودی در
نتیجه بحث خواهی فهمید که اگر مصالح عمل به تقیه بیشتر و بزرگتر از مصالح تترش تقیته باشتد در
این صورت عمل به تقیه رجحان دارد و عکس قضیه هم برعکس اس  ،یعنی اگتر مصتالح تترش تقیته
بیشتر و بزرگتر از مصالح عمل به تقیه باشد در این صورت ترش تقیه رجحان دارد ،بنابراین این حدیث
و امثاخ آن که تصریح میکند یا از آن فهمید میشود که عمل به تقیه بر ترش تقیه رجحان دارد ناظر بته
همان زمان اس که مصالح عمل به تقیه بیشتر و بزرگتر از مصتالح تترش تقیته بتود ،ولتی مستأله متا
برعکس اس  ،همانطور که در مثاخ میثم تمار (علیه الرحمة و الرضوان بیان کتردیم کته چترا تقیته را
ترش نمود ،بنابراین در مثل این موارد که باال بردن اسم اسالم و تشی و والیت آخ محمتد
بر ترش تقیه اس

متوقتف

تقیه نکردن رجحان دارد و سزاوارتر اس و ثوابش هم نزد خدا بیشتر است  ،و البتته

در بعضی موارد هم تقیه واجب میشود.
 چهارِ حدیث که کلینی (علیه الرحمة از عبد الله بن عطاء نقل کرد که گف « :به حضرت
امالالاِ بالالاقر

عالالرض کالالرخِ خو یفالالر ا اهالالل کوفالاله خنالالتگیر شالالدهایدت بالاله ایهالالا گفتالاله شالالده ا

امیرالمؤمنین براهت جویید! یکا ا ایها ا حضرت براهالت جسالت ولالا خیگالر قبالول یکالرخت
بنابراین ان که براهت جست ا اخ شد و خیگر کشته شدو حضرت

فرموخ اما ان کاله براهالت

جسته خر خین خوخ فقیه انتت و اما ان که براهالت یجسالته بالرا رفالتن باله بهشالت عجلاله کالرخه
انت» 1.
این حدیث بیان میکند که حکوم ظالم کوفه دو نفر از شیعیان امیرالمؤمنین

را دستگیر کترد

و به آن دو فرمان داد از حضرت برائ بجویند ،یکی از آنها تقیه نمود و درخواس آنها را قبوخ کترد تتا
خطر کشته شدن را از خود دف کند و نجات یابد ولی دیگتری بته ختاطر غیترت و وفتای بته حضترت
درخواس آنها را قبوخ ننمود و کشته شد ،حضرت امام باقر
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هر دو کتار را درست شتمرد و آن کته
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برائ نجسته بود را چنین مدم کرد که برای رفتن به بهش عجله نمود در حالی که دیگتری رفتتن بته
بهش را به تأخیر انداخته اس .
حدیث دالل دارد که ترش تقیه مستحب اس و رجحان دارد حتی اگر وقوع ضرر هم احراز شد
باشد ،البته اگر ترش تقیه باعث بزرگی مقام ائمه طاهرین

شود و نفس خود انسان و دیگران را آمتاد

کند که جانشان را در را والی اهل بی فدا کنند ،اگر گفته شود :حضرت

در متورد آن کته برائت

جس فرمود :در دینش فقیه است و ایتن داللت دارد کته کتار او رجحتان داشتته میگتوییم :بلکته
حضرت در مورد آن که برائ نجس فرمود :برای رفتن به بهش عجله کرد و ایتن تعبیتر است کته
دالل دارد کار او رجحان داشته ،چون مجرد سبق به بهش فضیل دارد ،و نبقت گیریدگان که
ا همه نبقت گرفتهاید * ا همه ّ
مقربترید» 1و این که حضرت در متورد آن کته برائت جست
فرمود فقیه اس تنها بیان میکند که او دانای به حکم تقیه بتود و بته مقتضتای آن بته ختاطر اضتطرار
چنین کاری انجام داد اس  ،گفته نشود :در مقابل فقیه جاهل است  ،بنتابراین آن کته برائت نجستته
جاهل قاصر بود و حکم تقیه را نمیدانسته ،چون میگوییم :حدیث در مقام مقابله نیس  ،و این ّادعتا
که آن شخص حکم تقیه را نمیدانسته و جاهل بود دلیل میخواهد ،و سیاق حدیث دالل دارد که او
حکم تقیه را میدانسته ،چون شخص دیگر همرا او که دستگیر شد بود قبل از او برائ جست و آزاد
شد ،به عالو حضرت

او را مدم نمود و برای او عذر نیاورد که چون نمیدانسته اشکاخ ندارد .

در نتیجه اگر از رجحان داشتن ترش تقیه در مثل این متوارد دست بترداریم ،بنتابراین ناچتارا بایتد
بگوییم در نظر شرع هر دو کار مساوی اس  ،و این یعنی ترش تقیه جایز اس حتی اگر یقین بته وقتوع
ضرر داشته باشیم ،و این همان مطلوب ماس .
 پنجم حدیثی اس که ابن ابی جمهور احسائی نقل کرد کته« :مسالیلمه کالذاب خو یفالر ا
مسلمایان را خنتگیر کرخت 2به یکا ا ان خو گفت خر مورخ محمد چه ماگالویا گفالت رنالول
 
 .1سور واقعه آیه  01و 00
 .2یعنی آنها را به اسارت گرف  ،این واقعه در اواخر حیات رسوخ خدا
شروع کرد بود و پیوسته بر مسلمانان دس درازی میکرد.

بود که مسیلمه (لعنه الله دعتوت بتاطلش را

ّ
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خدانتت مسلیمه گفت خر مورخ من چه ماگویا گفت تو همت 1مسیلمه به خیگر گفت خر
مورخ محمد چه ماگویا گفت رنول خدانتت مسیلمه گفت خر مالورخ مالن چاله ماگالویا
گفت چیا یماگویم! مسیلمه نه بار نؤال خوخ را تکرار کرخ و ان شَص هم همالان جالواب
اول را خاخت مسیلمه هم او را کشت! خبر ایالن واقعاله باله رنالول خالدا

رنالیدت فرمالوخ امالا

شَص اول به رخصت و اجا ه خداوید عمل یموخهت اما شَص خوِ ح را اشکار کرخهت یوش
جایش باشد» 2.
دالل این حدیث هم مثل حدیث قبلی اس  ،یعنی بیان میکند که ترش تقیه در مثتل ایتن متوارد
رجحان دارد حتی اگر یقین به وقوع ضرر داشته باشیم ،به عتالو ایتن حتدیث اشتار نمتود کته اجتر و
پاداش ترش کنند تقیه بیشتر از عمل کنند به آن اس  ،رسوخ ختدا

اولتی (تترش کننتد تقیته را

مدم نمود که حق را آشکار نمود «و یوش جایش باشد» ولی برای دومی (تقیه کنند فقط عذر آورد
که به رخص و اجاز خداوند یعنی تقیه عمل نمود و او را مدم نکردّ ،
تدبر نما.
 ششم حدیثی اس که حضرت امام حستن عستکری

روایت کترد کته ستلمان فارستی

(رضوان الله تعالی علیه از کنار گروهی از یهودیان مدینه عبور کرد ،آنها شروع کردند سلمان را عذاب
دهند و با شالقهایشان او را بزنند و میگفتند« :پیونته با شالمقهایمان تالو را مالا ییم تالا روحالت
خارج شوخ یا به محمد کافر شو ! نلمان گفت من چنین کار یماکنمت خداوید بالر محمالد
یا ل کرخه کسایا که به غیب ایمان مااورید و من اگر بر این شکنجهها شما صبر کالنم تالا
ا جمله کسایا باشم که خداوید با این ایه ایها را مدح کرخهت برایم راحت و انالان انالتت ایهالا
هم شروع کرخید با شمقهایشان او را بایند  ...به او گفتند وا بر تو ا نلمان! ایا محمالد باله
تو اجا ه یداخه به خاطر تقیه ا خشمنایت کلمه کفر به بان اور و پس چرا چیالا یماگالویا
که تو را خمص کندو نلمان گفت خداوید متعال چنین کالار را بالرا مالن جالایا یمالوخه یاله
واجبت بلکه به من اجا ه خاخه ان چه شما ماخواهید را ایجاِ یدهم و شکنجههایتان را تحمالل
 
 .1یعنی ای مسیلمه تو هم رسوخ خدایی!
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کنم و این کالار را بهتالر و برتالر ا خیگالر (تقیاله کالرخن) قالرار خهالمت و مالن غیالر ا ان را اختیالار
یماکنم» 1.
این حدیث دالل آشکاری دارد که ترش تقیه و تحمل کردن شکنجه و ضرر برای رسیدن به فضتل
و اجر و مقام باال رجحان دارد ،و تقیه در مثل این موارد جایز اس نته واجتب ،بنتابراین هتر کته مثتل
ترش تقیه را انتخاب میکند.

سلمان (علیه الرحمة و الرضوان خواستار برترین کار اس
ّ
ظاهرا عل این که سلمان تقیه را ترش کرد با این که تقیه کردن بترایش جتایز بتود ایتن است کته
میخواس یهودیان با ذلیل کردن یکی از بزرگان مسلمین و با مجبور کردن او به اظهار کفر خوشتحاخ
ّ
نشوند ،چون خوشحالی و شادمانی آنها باعث میشد عزم کفار جزم شود که بر علیه اسالم و مستلمین
بجنگند و گمان کنند که وقتی سلمان را که از بزرگان اس توانستهاند شکس دهند و بر او پیروز شوند
و او این چنین اظهار ضعف و شکس کرد پس بقیه چگونه خواهند بود.

ّ
بنابراین درستی این قاعد که «باید مصالح و مفاسدی که بر عمل به تقیه یا ترش آن مترتب اس را

بسنجیم» تأکید میشود ،بنابراین آن طرف که رجحان داش عمل به آن واجب یا مستحب اس .
 هفتم حدیثی اس که کلینی از مسعد بن صدقه از حضرت امتام صتادق

نقتل کترد کته

حضرت در حدیثی فرمود« :و تفسیر موارخ تقیه مثل این انت که گروه بد وجوخ خاشته باشند که
ّ
ظاهر حکم و عملشان بر خمف حکم و عمل ح باشدت خر این صورت هر کار که مالؤمن خر
میان ایها ا رو تقیه ایجاِ خهد و ان کار باعث ایجاخ فساخ خر خین یشوخ جایا انت» 2.
شاهد ما گفتار حضرت اس که فرمود« :و ان کالار باعالث ایجالاخ فسالاخ خر خیالن یشالوخ» ایتن
فرمایش صریح اس که اگر عمل به تقیه موجب فساد در دین شد تقیه کتردن حترام است  ،بته همتین
خاطر گفتهاند بر فقیه حرام اس که در این صورت از روی تقیه فتوایی خالف حق دهد ،مثال فتوا دهد
آن چه عمر برای مخالفین درس کرد و بدع گذاشته جایز اس  ،مثل گذاشتن دس روی شکم در
 
 .1تفسیر امام حسن عسکری

صفحه  ،68در آخر این حدیث آمد که رسوخ خدا

سلمان (علیته الرضتوان را بته

خاطر عمل و جانفشانیاش مدم نمود و سپس از یهودیانی که سلمان را عذاب کرد بودند انتقام گرف .
 .2الکافی جلد  1صفحه 068
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هنگام نماز و نوشیدن شراب نبیذ و گفتن «الصالة خیر من النوم» در اذان نمتاز صتبح و حترام دانستتن
ازدوا موق و متعة الحم و تجویز نماز تراویح و امثاخ این بدع ها ،در این هنگتام بتر فقیته واجتب
اس که خودش را برای تحمل ضرر آماد کند اگر چه این ضرر به حد قتل برسد ،چرا که فساد در دین
واق نشود ،به این صورت که وقتی به خالف حق فتوا میدهد مسأله بر متردم مشتتبه میشتود و دیگتر
نمیتوان از آن رجوع کرد.
به همین دلیل در تاری فقهای بزرگمان مشاهد میکنیم که بستیاری از آنهتا در را شتهادت قتدم
گذاشتند و جان و اهل و خاندان خود را فدا کردند ،مثل محمد بن حسن بتن علتی فتتاخ نیشتابوری ،و
فضل بن حسن طبرسی ،و حسین بن محمد بن علی میکالی ،و محمد بن مکی عاملی که معتروف بته
شهید اوخ اس  ،و زین الدین علی عاملی که معروف به شهید ثانی اس  ،و قاضی نتور اللته مرعشتی
تستری که معروف به شهید ثالث اس  ،و فقیه شهاب الدین عبد اللته بتن محمتود بتن ستعید تستتری
خراسانی و دیگر علمای گذشته و اخیر که خداوند اروام پاکشان را مقدس گرداند.
 هشتم روایتی که شی مفید از حضرت امام کاظم (صلوات الله علیه نقتل کترد کته ایشتان
فرمود« :ح را بگو اگر چه همک تو خر ان باشدت چرا که خر واق یجات تو خر ان انتت و باطل
را رها کن اگر چه یجات تو خر ان باشدت چرا که خر واق همک تو خر ان انت» 1.
وجه استدالخ به این روای چنین اس  :حضرت

دستور داد حق گفته شتود اگتر چته موجتب

ضرر هالک گردد و باطل گفته نشود اگر چه موجب حفظ نفس شود ،بعد از جم بین این حتدیث و
احادیثی که عمل به تقیه را جایز میدانس چنین فهمید میشود که اگر برپا نمتودن حتق متوقتف بتر
ترش تقیه باشد در این صورت ترش تقیه و تحمل ضرر هالک جایز اس  ،این حدیث هتم بتر همتین
مطلب حمل میشود ،بنابراین مراد این نیس که تنها لفظ حق را به زبان راند ،چنین کاری به تنهایی بر
تقیه کردنی که برای حفاظ جان از هالک باشد ترجیح ندارد ،بلکه مراد برپا نمودن حق و حفاظت
از آن اس  ،بنابراین اگر عمل به تقیه باعث شد که حق به کلی از بین برود یا با باطل مخلتوط شتود در
این صورت واجب اس – یا طبق فر

رجحان دارد – که تقیه را ترش کند و متحمل ضرر شود ،اگر چه
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ّ
این ضرر در حد قتل باشد ،چون چنین کاری باعث نجات در آخرت اس .
 یهم حدیثی که کلینی از حضرت امام باقر (صلوات الله علیه نقتل کترد کته ایشتان فرمتود:
«گروها خر اخر الامان بیایند که خر میالان ایهالا ا قالوما مالراتون تبعیالت ماشالوخت (ایالن قالوِ
مراتون) اظهار هد و تقوا ماکنندت و نفیه و احمقندت و امر به معروف و یها ا منکر یماکننالد
مگر مایا که ا ضرر خر امان باشند! ایها برا خوخ عذر و توجیه مااوریدت ا لغاشها علما
و اعمال فاندشان تبیعت ماکنند! به یما و رو ه و هر چه به مال و جالان ایهالا انالیب یرنالاید
رو مااوریدت 1اگر یما هم به نایر کارهایا که با ثروت و بدیشان ایجاِ ماخهند ضرر رنالاید
ان را هم مثل یاِخارترین و شریفترین واجبات (یعنا امالر باله معالروف و یهالا ا منکالر) تالرک
ماکنند! امر به معروف و یها ا منکر واجب بارگا انت که به ونیله ان واجبات برپا ماشوخت
به همین خاطر غضب خداوید بر ایها فروخ مااید و خداوید عذاب و ِعقاب خوخ را شامل ایها
ماکندت و خر یتیجاله ییکوکالاران خر خایالهها فالاجران و کوخکالان خر خایالهها بارگالان هالمک
ماشویدت امر به معروف و یها ا منکر راه پیالامبران و روش صالالحان انالتت و واجالب بارگالا
انت که به ونیله ان واجبات الها برپا ماشوخ و مذهبها خر امان مامایند 2و کسبها حمل
ماشوخ و ح مظلوِ برگرخایده ماشوخ و مین اباخ ماگرخخ و ا خشمنان ایتقاِ گرفته ماشوخ و
امر پایدار ماگرخخت بنابراین با خل و بایتان یها ا منکر کنید و به ونیله ان به پیشایا ایها ضالربه
یید! و خر راه خدا ا مممت مممتگر یترنیدت اگر موعظه شما را پذیرفتند و به ح برگشتند
خیگر محکوِ ییستندت چون تنها کسایا محکومند که به مرخِ ظلم ماکنند و به غیر حقا رو
مین فساخ ماکنندت برا اینها عذاب خرخیاکا انت ت 3ولا اگر موعظه شما را یپذیرفتنالد و باله
ح بریگشتند خر این صورت با بدنها خوخ با ایها جهاخ کنید و با خلها خوخ ایهالا را خشالمن
خارید خر حالا که یه خوانتار نلطنت و حکومت و یه مال و ثروت هستیدت و یه ماخواهید باله
 

 .1یعنی ّ
متعر

ضرر نمیشوند.

 .2یعنی را های التزام به دین در امان میماند.
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ونیله ظلم بر ایها پیرو شویدت تا این که به امر خداوید برگرخید و ا او اطاعت یمایند» 1.
در این حدیث ّ
مذم صریحی اس برای کسانی که «امر به معروف و یها ا منکالر را واجالب
یماخایند مگر مایا که ا ضرر خر امان باشند» حضرت

اینها را مراؤون و احمق و ستفیه نامیتد

که دنباخ عذر و توجیه کارهای ختود هستتند و از لغزشهتای علمتا تبعیت میکننتد ،حتدیث چنتین
میفهماند که جایز اس انسان به خاطر ادای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ختود را در معتر
ضرر قرار دهد و تقیه را ترش کند ،تقیه تنها در بعضی موارد بر این وظیفه حاکم اس نه همیشته ،چتون
امر برپا نمودن دین و جلوگیری از ظالمین و منحرفین مهمتر اس  ،و این امر جز با ادای وظیفه امر بته
معروف و نهی از منکر به کاملترین وجه انجام نمیشود .
شاید این حدیث هم ناظر به این درجه باالی امر به معتروف و نهتی از منکتر باشتد کته از آن ایتن
چنین تعبیر شد « :به ونیله ان واجبات برپا ماشوخ و مالذهبها خر امالان ماماینالد و کسالبها
حمل ماشوخ و ح مظلومین برگرخایده ماشوخ و مین اباخ ماگرخخ و ا خشمنان ایتقاِ گرفتاله
ماشوخ و امر پایدار ماگرخخ» این امور به وسیله مراتب پایین امر به معروف و نهتی از منکتر محقتق
نمیشود ،و در آن مرتبه باال – که هدف برپا نمودن دین و حق و عتدخ و جلتوگیری از نتابودن شتدن آن
اس – تقیه ساقط میشود ،چون با تحقق امر به معروف و نهتی از منکتر در ّ
واقعیت منافتات دارد .در
نتیجه هر کس تقیه را ترجیح میدهد ّ
مذم شد و مستحق غضتب و عتذاب خداونتد متعتاخ است ،
چون از جمله کسانی اس که امر به معروف و نهی از منکر را واجب نمیدانند مگر زمانی که از ضرر
در امان باشند.
از جمله اشارات مهم در این حدیث شریف این است کته بتا گذشت زمتان تقیته از رخصت و
اجاز ای شرعی تبدیل به بیماری سختی میشود که شریفترین وظائف دینی مثتل امتر بته معتروف و
ّ
مذمتشان نمود در آختر الزمتان
نهی از منکر را تعطیل میکند ،این ترسویانی که حضرت امام باقر
ظاهر میشوند ،آنها از دین خود کوتتا میآینتد تتا ّ
متحمتل ضترر نشتوند ،بلکته آنهتا – همتانطور کته
حضرت

فرمود – اگر میدیدند نماز هم به مصالح و امواخ و بدنهایشان ضرر میزند آن را هم ترش
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میکردند!
آنان آماد اند که ملتزم نماز و روز حم و احکام دیگری شوند که به خاطر آن در معر

ضرر قترار

نمیگیرند ،ولی آماد نیستند به حکم امر به معروف و نهی از منکتر ملتتزم شتوند ،چترا کته آنهتا را در
ّ
معر ضرر قرار میدهد! و در نتیجه ترس و ذلتشان را تقیه مینامند!
آن چه خطرناش شدن این بیماری در آخر الزمان را تأکید میکند این اس که وقتی حضرت مولی
صاحب العصر (صلوات الله علیه و عجل الله فرجه الشریف ظهور میکند و از کسانی که خود را بته
تشی نسب داد اند میخواهد که او را یاری کنند و همراهش جهاد نمایند آنان قبوخ نمیکنند و دلیتل
ّرد کردن درخواس حضرت را چنین بیان میکنند که ملتزم تقیه هستند! در آن زمان اس که مردم تقیه
را بیش از پدران و مادرانشان دوس دارند!
این همان مطلبی اس که حضرت امام صادق

آشکار نمود ،حضرت فرمود« :تقیه قالرار خاخه

شده تا به ونیله ان خون حفظ شوخت بنابراین اگر تقیه کرخن باعث ریَتن خویا شد خیگر یبایالد
تقیه کرخ! و به خدا قسم وقتا خعوت ماشوید که ما را یار کنیالد ماگوییالد مالا چنالین کالار
یماکنیم! ما تقیه ماکنیم! و تقیه را بیش ا پدران و ماخرایتان خونت خواهید خاشت! ولالا اگالر
یدارخ که ا شما چنین چیا خرخوانت کند و بر بسالیار ا شالما

حضرت قاهم قیاِ کند ییا
ّ
1
که اهل یفاق هستند حد خداوید را جار خواهد یموخ!».

جهت چهارِ تشخیص موضوع ضرورت که ارتکاب عمل حرام را در حاخ تقیه مبام میکنتد بته
ّ
عهد مکلف اس  ،چون حضرت امام باقر فرمود« :تقیه خر هر ضرورتا انالتت و صالاحب ان
2

وقتا تقیه بر او واق ماگرخخ خوخ به تقیه کرخن خایاتر انت».
ّ
ولی سزاوار اس مکلف در جایز دانستن تقیه برای خودش سهلانگاری نکند ،بنابراین اگر ضرری
مورد اعتنا وجود نداش یا وجود داش ولی شرع استقباخ نمتودن از آن را واجتب کترد بتود در ایتن
 
 .1التهذیب شی طوسی جلد  6صفحه  071به نقل از ابی حمز ثمالی (رضوان الله علیه  ،ای کاش شتیعه در ایتن زمتان
این حدیث را حفظ میکردند و در آن تفکر مینمودند تا بفهمند به نام تقیه خود را به چه مصیبتی دچار کرد اند!
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صورت تقیه بر او حرام اس و اگر تقیه کند عقاب خواهد شد ،کامال مثتل کستی کته بتا وجتود آب و
ّ
بدون هیچ عذری تیمم میکند و با آن نماز میخواند .به همین خاطر مکلف باید متوارد جتواز تقیته را
ّ
بداند و به خوبی در آن چه به آن مبتال میشود دق کند تا تقیه در غیر آن جتایی کته شتارع اجتاز داد
واق نشود.
در این بار از طرف ائمه اطهار

هشدارهای متعددی وارد شد اس :

اول حدیثی که کلینی از مسعد بتن صتدقه نقتل کترد کته گفت « :شالنیدِ ا حضالرت امالاِ
ّ
صاخق نؤال شد ایمان کسا که ح و براخر او بر ما ب ِ انت چگویه ماباشد و باله چاله
چیا ثابت و به چه چیا باطل ماشوخو فرموخ ایمان به ایالن صالورت فهمیالده ماشالوخ اول ان
اعتقاخ که ا رفیقت برا تو ظاهر ماشوخت اگر ا او مثل ان اعتقاخ که تو خار ظاهر شدت خر
این صورت ح وبیت و براخر اش ثابت ماشوخت مگر ان که ان چاله خربالاره خالوخش گفتاله و
برا تو اشکار یموخه را یقض کندت اگر ا او چیا صاخر شد که بتوایا باله ان بالر یقالض ان چاله
برایت اشکار کرخه انتدبل کنات خر این صورت ا ان چه برایت اظهار یموخه خالارج شالده و ان
چه اظهار یموخه را یقض کرخه مگر ان که ّاخعا کند چنین کار را ا رو تقیه ایجاِ خاخهت ولا با
این حال خر اخعا او یظر ماشوخت اگر کار که ایجاِ خاخه ا امور انت که ممکن ییسالت خر
مثل ان تقیه یموخت خر این صورت ّاخعایش قبول یماشوخت چون تقیه مواضعا خارخ که هالر کالس
ان را ا مواضعش جدا کند برایش انتوار یگرخخ».
خوِ حدیثی که امام حسن عسکری
العابدین

1

در تفستیرش از حضترت امتام علتی بتن الحستین زیتن

نقل کرد که ایشان در حدیثی فرمود« :این احوال کسا انت که فضاهل مالا را کتمالان

کند و حقوق ما را ایکار یماید و خوخ را به یاِها ما بنامد و القاب ما را بالرا خالوخ برگاینالد و
نتمکننده به ما را بر غصب کرخن حقوقمان کمک کند و خشمنان ما را بر علیه ما یالار کنالدت خر
 

 .1الکافی جلد  1صفحه  ،068به مقتضای این حدیث کسانی که امروز میشنویم عقائد ّ
تشتی را بته ختاطر را آمتدن بتا
دشمنان اهل بی نقا میکنند ،آنان نزد ما خار از تشی هستند مگر آن که برایمان ثاب شود آن چه از آنها صتادر شتد
به خاطر تقیهای بود که شرعا مقبوخ اس  .ولی کجا این چنین میباشد خدا رویشان را سیا گرداند!
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حالا که تقیه او را به این حمت ییایداخته و ترس بر جان و مال و حالش او را باله چنالین کالار
ّ
واخار یکرخهت ا شیعیان ما ا خدا بترنید و وقتا تقیها بر شما ییست باله خالوار و ذلالت تالن
یدهید و وقتا تقیه مای شمانت (و وظیفالهتان تقیاله کالرخن انالت) خر کالرخار و گفتالار خشالمنا
یکنید».

1

نوِ حدیثی که باز حضرت امام حسن عسکری
که فرمود« :شنیدِ رنول خدا

در تفسیرش از امیرالمؤمنین

نقتل کترد

فرموخ هر کس ا علما نؤال شالوخ و ان را کتمالان کنالد خر

جایا که اظهار ان واجب و تقیه ا او اهل شده باشد رو قیامت خواهد امد خر حالالا کاله باله
خهایش لجاما ا اتش خه باشند!».

2

چهارِ حدیثی که باز حضرت امام حسن عسکری

در تفسیرش در ضمن حدیثی که حضرت

 
صفحه  ،562در این تفسیر شریف مشاهد نمود ایم که بارها از تقیه باطل بر حذر داشته

 .1تفسیر امام حسن عسکری
شد و بارها ّ
هم دینی را برای شکستن ناصبی مخالف برانگیختته است  ،و متا قلتب ختود را از ایتن شتفا متیدهیم کته
ّ
حضرت از آن بیماری ترس و ذل و فرار که بعد از ایشان – خصوصا با گذش زمان طوالنی غیب – به نام تقیه جریان
نقتل

خواهد داش ناراح بود ،به همین خاطر این هشدارها از ایشان صادر شد و این احادیث را از پدران طاهرینش
کرد تا شیعه به نام تقیه در خواری و ّذل واق نشود و دائما در مقابل ّکفار و نواصب و مخالفین در ّ
عزت نفس باشتند و بته
خاطر ترس از کسی از بیان حق دس برندارند.
اما بحث در مورد اعتبار این تفسیر که از حضرت موال امام حسن عسکری
طور ّ
مفصل در درسهایمان ّ
متعر آن شد ایم.
 .2تفسیر امام حسن عسکری

روای شد این جا جای آن نیس  ،و ما بته

صفحه  ،209ما ناراحتیم که بعضی از این کسانی که بر سر خود عمامه دارنتد و متثال در

کشورهای غربی زندگی میکنند وقتی از آنها در مورد ابوبکر یا عمر یا عایشه مستائل مهمتی ستؤاخ میشتود بته تقیته پنتا
میبرند و حق را کتمان میکنند ،در حالی که در این کشتورها تقیته کتامال منتفتی است ! بلکته تقیته حتتی در بستیاری از
کشورهای شرقی هم متنفی اس  ،به همین خاطر ما برای خود جایز ندانستیم که وقتی در شترق (کویت

بتودیم بته تقیته

عمل کنیم ،و ثاب شد که تقیه متنفی اس با این که ما را دستگیر و زندانی کردند ،چون ایتن مقتدار از ضترر قابتل اعتنتا
نیس  ،چه برسد به این که قبال گفتیم آشکار کردن حق مهمتر اس و وجوب تقیه را ساقط میکند .چه بستا فضتیل ایتن
ترسویان این باشد که روز قیام آنها را به این صورت مشاهد کنیم که به دهانشان لجامی از آتش زد اند! خداوند آنها را از
ما دور کند و هرگز ما را از آنها قرار ندهد ،آنها همان کسانی هستند که با حضرت امام صاحب الزمان (صلوات الله علیته
مواجه خواهند شد و وقتی حضرت از آنها یاری میطلبد میگویند« :ما چنین کار یماکنیم! ما تقیه ماکنیم!»
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امام رضا

خود را از بعضی شیعیانش مخفی میکند و از آنها رویگردان میشود نقل کرد است ،

شیعیان گفتند« :ا پسر رنول خدا  ...چرا این چنین ا ما رو گالرخان هسالتید و مالا را کوچالک
ماکنید و این چنین نَتگیرایه مای ممقات ما با خوخ ماشویدو خیگالر بعالد ا ایالن چاله چیالا
برا ما باقا مامایدو!» از جمله جوابهای حضترت بته آنهتا ایتن بتود« :چالون شالما ّاخعالا
ماکنید شیعه امیرالمؤمنین علا بن ابا طالب
حسین

هستیدت وا بر شما! شیعیان او تنها حسن و

و نلمان و ابوذر و مقداخ و عمار و محمد بن ابوبکر هستند همان کسالایا کاله بالا

هی کداِ ا اوامر و یواها حضرت مَالفت یکرخیدت ولا شالما ماگوییالد شالیعه او هسالتید خر
حالا که خر بیشتر کارهایتان با ایشان مَالفت ماکنید و یسالبت باله بسالیار ا واجبالات خالوخ
کوتاها ماکنید و حقوق بارگ براخران خینا خالوخ را نالبک ماشالماریدت و ان جالایا کاله تقیاله
واجب ییست تقیه ماکنیدت و ان جایا که باید تقیه کرخ تقیه را ترک ماکنید» تا آخر حدیث.

1

در هر صورت ،تقیه مواض و شروطی دارد ،و جایز نیست کته همیشته وستیلهای بترای ارتکتاب
کارهای حرام یا عمل کردن به خالف تکالیف باشد یا وسیلهای برای نابود کردن دیتن و تشتی و کوتتا
آمدن از مواض اعتقادی آن شود یا باعث شود حرم اهل بی پیامبر

هتک گردد یتا حتتی متؤمن

خودش را ذلیل کند ،در حدیثی از حضرت امتام صتادق (صتلوات اللته علیته وارد شتد « :خداویالد
متعال تماِ امور مؤمن را به خوخ او واگذار کرخت ولا به او واگذار ینموخ که خوخ را ذلیل کند .ایا
ّ
عات برا خدا و رنول و مؤمنان انتو  2بنالابراین
قول خداوید را یشنیدها که مافرماید
نااوار انت که مالؤمن عایالا باشالد یاله ذلیاللت خداویالد او را باله ونالیله ایمالان و انالمِ عایالا
ماگرخاید».

3

مؤمن باید سعی کند که مجبتور بته تقیته کتردن نشتود و از ختدا بخواهتد کته او را از مثتل چنتین
اضطراری دور کند ،به همین خاطر در دعایی که از حضرت امام رضا (صلوات الله علیه روای شتد
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میخوانیم« :پرورخگارا  ...ما را ا کسایا قرار بده که ییا
ّ
خر این جا تذکر وجوخ خارخ

به تقیه کرخن ا مَلوقاتت یدارید».

1

برای بسیاری از ترسویان و فراریان شیرین اس که بعضی روایات شرعی و احادیث شتریفی را بته
کار گیرند که بر التزام به تقیه تأکید میکند و میگوید :هر کس تقیه را شعار ختود قترار ندهتد از اهتل
بی

نیس  ،و کسی که تقیه نمیکند خیری در او نیس  ،و با کرام ترین شما نزد خداونتد کستی

اس که تقیهاش شدیدتر اس  ،و نه دهم دین در تقیه اس  ،و خوبی تقیه و بدی افشا نمودن اس ...
و دیگر احادیث و روایات بسیاری که تأکید میکند ملتتزم تقیته باشتید .اینهتا ایتن روایتات را بته کتار
میگیرند تا عقل عموم مردم را از کار بیاندازند و هدفشان این اس که به مردم چنین القا کنند کته ایتن
احادیث عمل به تقیه را در هر زمان و مکان و در هر لحظه واجب میکند و تقیه خود یک اصتل است
نه این که استثنا از حکمی اصلی باشد.
ولی روشن شد که این احادیث برای موضوعش که در همان زمانها وجود داشته صتادر شتد  ،آن
جو دارای خفقتان بتود و بترای زنتدگی در ایتن ّ
زمان که ّ
جتو و حفاظت از دیتن و اهلتش بایتد تقیته
میکرد اند .ولی حاخ که به حمد الله آن ّ
جوهای دارای خفقتان برطترف شتد دیگتر نبایتد تقیته کترد،
همانطور که این مطلب را روایات گذشته تأکید نمود.
ولی برای ترسویان شیرین اس که با عرضه کردن یک وجه و مخفی کردن وجه دیگر عقل مردم را
شستشو دهند ،آنها هر روایتی را که میخواهند برمیگزیننتد و هتر روایتتی کته میخواهنتد را مخفتی
میکنند ،سپس از آن چه برگزید اند قواعد و احکامی را پایهگذاری میکنند که مخالف اصتوخ علمتی
ّ
اس  ،اگر ما هر حدیثی را برگزینیم و بر ظاهرش احکامی مترتب کنیم و دیگر به انگیز های صتدور آن
توجه نکنیم در این صورت دین خدا را کامال وارونه نمود ایم!
به عنوان مثاخ در حدیث حضرت امام صادق (صلوات الله علیه که قبال گذش آمد « :مباخا ا
حضرت علا و فاطمه یالاخ کنیالدت چالون یالاخ مالرخِ چیالا مبغالوضتر ا یالاخ حضالرت علالا و
 
 .1مصبام المتهجد شی طوسی صفحه  504در دعا برای حضرت صاحب االمر (صلوات الله علیه  ،و مفاتیح الجنان در
بخش دعاهای زمان غیب به نقل از مصبام المتهجد.
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فاطمه

ییست».

1

آیتتا درست است کتته ظتتاهر ایتتن حتتدیث و اطالقتتش را بگیتتریم و یتتاد کتتردن حضتترت علتتی و
فاطمه

را بر مردم حرام کنیم و هر مجلسی که تشکیل میشود و هر خطبهای که خواند میشود و

هر کتابی که نوشته میشود و خالصه هر تالشی که برای بیان فضائل حضرت مرتضی و حضرت زهترا
(صلوات الله علیهما و آلهما به کار میرود را من کنیم؟! قطعا نه  ...این حدیث شتریف در ّ
جوهتای
دارای فشار و خفقان صادر شد که چنین میطلبید که ائمه به شیعیانشان دستور دهند که شدیدا ملتزم
تقیه باشید حتی در ّ
 ،ولی حتاخ کته بته حمتد اللته ایتن
مجرد یاد کردن از حضرت علی و فاطمه
محذور برطرف شد دیگر نهیی از یاد کردن آن دو بزرگوار (صلوات الله علیهما وجود نتدارد و حکتم
استحباب یاد کردن آن دو برمیگردد.
مسأله درمورد روایات تقیه یا روایاتی که از افشای اسرار یا گفتن رسواییهای ظالمین نهی میکنتد
هم این چنین اس  ،این روایات مربوط به همان زمانهای سخ اس  ،بنتابراین درست نیست کته
مثل آنهایی که در دلشان بیماری ترس و فرار وجود دارد وجوب آن را همیشگی بدانیم.
اگر گفته شود :با گذش زمان تقیه مرتف نمیشود بلکه شدیدتر میگردد ،چون کلینتی از محمتد
بن مسلم از حضرت امام صادق
شدیدتر ماگرخخ».

نقل کرد که فرمود« :هر مان که این امر یاخیکتر ماشوخ تقیه

2

خر جواب ماگوییم منظور روای این اس که به لحاظ مجموع نیاز به تقیه بیشتر میشود نه بته
لحاظ زمان جدید نسب به زمان قبلی ،بنابراین تقیه در زمانی – مثل زمان ما – ّ
مجوز شرعی ندارد و بته
طور اجماخ نیازی به آن نیس  ،و ممکن اس بعد از آن زمانی بیاید که ّ
مجوز آن فتراهم آیتد و ممکتن

اس بعد از این زمان هم زمان دیگری بیاید که تقیه در آن متنفی اس  ،و این چنین ادامه پیدا میکند،
ّ
ولی به لحاظ مجموع در آن زمانی که به زمان ظهور مقدس نزدیکتر است انگیتز بترای تقیته بیشتتر
اس  ،نه این که ممکن نباشد تقیه در زمانی مرتف شود ،روای اصال چنین معنایی نمیدهد .به عالو
 
 .1الکافی جلد  8صفحه  049به نقل از عنبسه ،و وسائل الشیعه در ابواب تقیه به نقل از کافی.
 .2الکافی جلد  1صفحه  ،111مقصود از «این امر» ظهور حضرت موال صاحب العصر (صلوات الله علیه اس .
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در زمان مقدمه ظهور مبارش هم تقیه به طور اجماخ منتفی اس  ،و به همین دلیتل خراستانی و یمتانی
آشکارا خرو میکنند و حق را میطلبند ،و خرو این دو نشانه آن اس که تقیه منتفتی است  ،چتون
اگر متنفی نبود این دو خرو نمیکردند ،چرا که در این صورت خرو کردن حرام بود ،و در روایات به
جای مدم و تأیید و تعبیر به هدای مستحق ّ
مذم میشدند ،بتا ضتمیمه ایتن مطلتب میفهمتی کته

ّ
مقصود از این روای شدیدتر شدن تقیه به صورت مداوم در گذش زمانها نیست  ،بلکته شتدت بته

طور مقطعی و در بعضی زمانهاس .
به عالو این روای در مورد خبرهای غیبی اس نه احکام ،بنابراین حکمی صادر نمیکنتد ،و متا
َ
ملزم به روایاتی هستیم که حکم تقیه را بیان میکنند و به شترائطی کته در متورد تقیته ذکتر شتد ّ
مقیتد
هستند ،حاخ اگر آن شرائط محقق شد تقیه بر ما واجب میشود ،ولی اگر محقق نشد تقیه بر متا حترام
میگردد ،و تکلیف ما همین اس و بس.
و این که برای من از ترش تقیه به این روای استناد کرد اند بسیار شبیه آن اس که برای من از برپا
نمودن عدخ به این روای استناد کرد اند :ظهور حضرت واق نمیشود مگر بعد از آن که زمتین پتر از
ظلم و جور گردد! و بطالن هر دو استناد نیاز به صحب ندارد.
اگر گفته شوخ شی صدوق از حضرت امام رضا

روای کرد که فرمود« :هالر کالس تقالوا و

ورع یدارخ خین یدارخت و هر کس تقیه یدارخ ایمان یدارخت با کرامتترین شالما یالاخ خالدا ان کسالا
انت که بیشتر تقیه کندت به ایشان گفته شد ا پسر رنول خالدا تالا کالاو فرمالوخ تالا رو وقالت
معلوِ که رو خروج یموخن قاهم ما اهل بیت انتت پس هر کس قبل ا خروج قالاهم مالا تقیاله را
ترک کند ا ما ییست» 1و این یعنی تقیه قبل از خرو حضرت قائم

مطلقا واجب اس  .

ماگوییم بعد از آن که روشن شد تقیه در بعضی موارد حرام و در بعضتی متوارد مکترو و مبتام
اس دیگر برای اثبات وجوب تقیه به طور مطلق راهی نیس  ،بنابراین این حدیث و امثتاخ آن بته ایتن
معنا حمل میشوند که هر کس قبل از خرو حضرت قائم (صلوات الله علیه تقیه واجب را ترش کند
از اهل بی نیس  ،نه این که تقیه مستحب یا مبام یتا مکترو را تترش کنتد ،و بته عبتارت دیگتر اگتر
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ّ
موضوع تقیه محقق شد و مفسد آن به حد وجوب دف ضرر رسید در این صورت تقیه واجتب است و
ترش آن حرام میباشد و کسی که در این حاخ عمدا تقیه را ترش میکنتد کتار حرامتی مرتکتب شتد  ،و
ّ
بدون شک با این کار دیگر از ائمه نیس .
ظاهرا این حدیث در مقتام بتر حتذر داشتتن از خصتوص قیتام قبتل از ظهتور حضترت صتاحب
االمر

اس  ،کسی که احادیث ائمه

را مشاهد کرد باشد و طعتم معتانی آن را چشتید باشتد

میفهمد که قرین نمودن مسأله تقیه با امر خرو حضرت به نحو مقابله اس  ،چون آنها که خود را بته
اهل بی نسب میدادند بتا شتعار دعتوت بته رضتای آخ محمتد لشتکر جمت میکردنتد و نامتهها
مینوشتند ،ولی هدفشان این نبود که حکوم فعلی را ساقط کنند تا سلطن را به اصحاب شترعی آن
یعنی اهل بی

واگذارند ،بلکه هدفشان این بود که حکوم را ساقط کنند تا خودشان به ستلطن

برسند ،مثل همان کاری که بنی عباس با بنی امیه انجام دادنتد ،و بستیاری از شتیعیان هتم فریتب ایتن
شعارها را میخوردند و گمان میکردند ائمه اصحاب این شعارها را قترار داد انتد تتا ایتن مهتم را
انجام دهند ،بعضی از اینها که خود را به اهل بی نسب میدادند ّادعای مهدوی هم میکردند ،مثل
محمد بن عبد الله محا ،در مقابل ائمته

شیعیانشتان را از اینهتا برحتذر میداشتتند و ادعاهتا و

خواستههای آنان را باطل میکردند ،آن هم به این صورت که تأکیتد مینمودنتد صتاحب االمتر هنتوز
ظهور نکرد و تقیه در مورد قیام نمودن بر علیه این حکوم ها تا زمان ظهور ایشان باقی است و اینهتا
که خود را به اهل بی نسب میدهند به خالف امر اهل بی خترو نمود انتد .بنتابراین معنتای ایتن
حدیث و امثاخ چنین اس که هر کس تقیه را در خصوص قیام لشکری بر علیه حکوم هتای موجتود
ترش کند و زیر پرچم کسانی برود که به غیر فرمان اهل بی

خرو کرد اند از اهل بیت نیست .

ولی اگر به اذن اهل بی خرو کرد و قیام نمود دیگر تقیه بر او واجب نیس و از آن بر حتذر نشتد و
ّ
مذم نمیشود ،و حدیثی که ابن ادریس از حضرت امام صادق روای کترد هتم متوجته همتین
معناس  ،حضرت فرمود« :تا مایا که شَصا ا ال محمد

خروج کند من و شالیعیایم خر

خیر و خوبا هستیمت خونت خاشتم شَصا ا ال محمد

خروج ماکرخ و خرجا و یفقاله
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اهل و عیالش بر من بوخ» 1و مثال کسی که قیام زید بن علی بن الحستین

را درست میدانتد بتا

این بیان میتواند قیام او را درس کند ،همچنین میتوان تصدی فقهای عدوخ جتام شترائط در زمتان
غیب برای تأسیس دول را درس شمرد ،به این اعتبار که از طرف حضرت ولی عصر (ارواحنا فدا
ّ
اذن دارند ،البته اگر وظیفه آنها شامل این مورد هم بشود ،دق کن.
به هر حاخ ،نزد اهل علم و فضل و تحقیق شکی نیس که معنای ایتن فرمتایش اهتل بیت « :هالر
کس تقیه یدارخ خین یدارخ  ...هر کس تقیه یدارخ ایمان یدارخ» ایتن است کته هتر کتس بته وجتود
حکمی شرعی برای تقیه معتقد نیس (مثل مخالفین دین و ایمان ندارد ،نه این که هتر کتس بته تقیته
عمل نکند دین و ایمان ندارد حتی اگر موضوع تقیه که ضرر اس هم محقق نشتد بتود .بتا ایتن بیتان
تأکید میشود که این فرمایش حضرت

که فرمود« :هر کس قبل ا خروج قاهم مالا تقیاله را تالرک

کند ا ما ییست» یعنی :هر کس به این ادعا که قبل از خترو قتائم حکتم تقیته برداشتته شتد تقیته
واجتتب را تتترش کنتتد از اهتتل بیتت نیستت  .و ایتتن معنتتا بتتا ضتتمیمه ابتتتدای روایتت استت کتته
حضرت فرمود« :هر کس تقیه یدارخ ایمان یدارخ» و همچنین با ّ
مقید کردن آن بته قبتل از خترو
قائم اس که حضرت

فرمود« :قبل ا خروج قاهم ما» ،چون هنگام خرو حضرت قائم (عجتل

الله تعالی فرجه الشریف و نحن معه حکم تقیه برداشته میشود.
بنابراین این حدیث ناظر به حکم اس نه موضوع ،و بدون شک تا هر زمتان موضتوع محقتق بتود
حکم هم باقی اس  ،به عالو ما گفتیم حمل این حدیث بر خصوص بر حذر داشتن از خترو و قیتام
خالی از ّقوت نیس  .در هر صورت این ّادعا که تقیه مطلقا در تمام موارد و
بدون اجاز اهل بی
ّادعتایی باطتل و متردود
برای همیشه تا قبل از قیام قائم آخ محمد (صلوات الله علیهم واجب است
اس که هیچ روایتی آن را تأکید نمیکند و برای آن هیچ دلیلی وجود ندارد.

 
 .1وسائل الشیعه جلد  00صفحه  29به نقل از ابن ادریس.
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چکیده بحث
از آن چه گذش فهمیدی که تقیه رخص و اجاز ایس برای ارتکاب عمل حرام تا انسان مبتال به
ضرر نشود ،حاخ چه این ضرر فعلی و در همان زمان باشد و چه بعدا واق شود ،و تقیه همیشه واجتب
نیس بلکه با اختالف موضوع حکم آن هم مختلتف میشتود ،و آن چته ماهیت حکتم تقیته در ایتن
موضوع یا آن موضوع را مشخص میکند آن مصالح و مفاسدی اس که بر عمتل بته تقیته یتا تترش آن
ّ
ّ
مترتب میشود ،پس اگر کفه ترازو به جه تقیه میل کرد که هیچ و اال نباید تقیه کند .
مخفی نیست – کته طبتق داللت روایتات – حکمت اساستی تشتری تقیته حفتظ حیتات امتام
معصوم

و حفظ جماع مؤمنین از نابودی اس تا دین خداوند متعاخ از بین نرود.

بنابر آن چه گذش ما از جه تقیه مانعی شرعی برای اظهار این کتتاب نمتیبینیم چتون تقیته
نسب به این کتاب سالبه به انتفاء موضوع اس  ،چون ما اصال ّ
متحمل ضرری مورد اعتنا که متوجه ما
باشد نیستیم و با این کار به دیگران هم ضرری مورد اعتنا نمیرسانیم ،خصوصا کته جهتان بتا وستائل
ارتبتتاط و شتتبکههای متتاهوار ای بتته صتتورت شتتهری واحتتد درآمتتد کتته فضتتای وستتیعی دارد و در آن
سخ ترین و حساسترین نظریهها منتشر میشود ،و مطرم کردن آن ّردی به دنباخ ندارد مگر ایتن کته
کمی این جا جزع و فزع میکنند و کمی آن جتا داد و فریتاد بته را میاندازنتد و بیانتات و تصتریحات
هجومی صادر میکنند ،و در بدترین صورت تنها را پیمایی پر سر و صتدایی بته را میاندازنتد کته در
نهای به سوزاندن تابلوها و عکسها و پار کردن لباسها به پایان خواهد رسید .ستپس همته اینهتا بتا
گذش زمان و کارهای روزانه که به سرع تاز میشوند درهم پیچید میشتود و آن چته دیتروز واقت
شد را پش سر میگذارد به طوری که گویا یک قرن قبل اتفاق افتاد اس  ،قانون جهان در ایتن زمتان
این گونه اس  ،با این حاخ دیگر مبالغه اس که ادعا کنیم صدور مثل این کتاب باعث به وجود آمتدن
بالیی سخ خواهد شد!
برای ما واضح اس که موضوع ضرر از چندین جه منتفی اس  ،جهت اوخ :آن چته بته طتور
خالصه و اجماخ در مورد این کتاب دانسته شد امروز دیگر نتزد مختالفین از قبیتل تحصتیل حاصتل
اس  ،چون بیشتر آنها یقین دارند که «شیعیان در شتراف عایشته طعتن و قتدم وارد میکننتد» و ایتن
مطلب به خاطر کینه و دشمنی همیشگی مثل یک اصتل اساستی و مهتم ،در میتان آنهتا جریتان دارد،
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بنابراین این کتاب در عنوانش و آن چه به طور خالصه میدانند هیچ یک از آنتان را غتافلگیر نمیکنتد،
بلکه به زودی هر شبههای کته پیرامتون ایتن مستأله بته ذهنشتان آمتد را برطترف میکنتد و در نتیجته
میفهمند آن چه ما را به آن متهم میکنند و آن چه ما به آن معتقد هستیم با هم چه فرقتی دارنتد ،و ایتن
فرق مهمی اس که ان شاء الله در جای خود برای روشن میشود ،با این بیان این کتاب بته تنهتایی
آنها را به جرم و جنای وانمیدارد ،چون این کتاب تنها آن معلومات اجمالی و راسخی کته نستب بته
عقید شیعه در مورد حمیراء دارند را ّ
مفصل بیان میکند.
ّ
حساسی از مناقشه این مسأله و دیگر مسائل اختالفی را برمیدارد،
جه دوم :این کتاب در واق

اگر این مسائل پنهان و مخفی باقی بماند و برای آن دلیل و برهان اقامه نشود باعث میشود دشتمنی و
کینه شخص مخالف بیشتر گردد ،چون مسأله بر او مشتبه شد  ،ولی اگر قضتیه بترای او واضتح گتردد
ممکن اس خداوند او را هدای کند و اعتقادش را درس نماید ،یا اگر هم هدای نشتد و اعتقتادش
را درس نکرد ّ
مجرد عرضه کردن دلیل و برهان و مناقشه نمودن مسأله با صراح  ،نزاع و دعتوا را بته

ّ
حساستی از ایتن مستائل برداشتته
بحث علمی پرسودی تبدیل میکند ،و با عادی شدن بحث دیگتر

میشود و دیگر موجب نمیشود که انگیز جرم و جنای آنها برخیزد ،و در نتیجه ضرر منتفی میگردد.
جه سوم :واقعی جنگ اسفباری که امروز بین شیعیان و مخالفینشان برپاس – خصوصا در
عراق و پاکستان که خونها ریخته میشود – ثاب کرد که در میدان عقید و فکر بیان نمودن یا سکوت
کردن مساوی اس  ،بنابراین اگر شیعه سکوت کند و به سروران این قوم تعر

نکنتد باعتث نمیشتود

که آنها دس از دشمنی و کشتار بردارند ،بلکه سکوت باعث میشتود کته آنهتا بیشتتر جنایت کننتد،
همچنین اگر شیعه اقدام کند و صحب نماید این هم باعث نمیشود که ایتن قتوم دست از دشتمنی و
کشتار بردارند ،ولی در بسیاری مواق باعث میشود آنها به عقل خود رجوع کنند و بفهمنتد کته شتیعه
هم آماد اس که مقابله به مثل کند و این مان آنها میشود .به هر حاخ همه میداننتد کته ایتن جنتگ
موجود به خاطر این که «شیعیان به ابوبکر و عمر طعن و قدم وارد میکنند» برپا نشد  ،بلکه به ختاطر
کارهای سیاسی منطقهای پیچید ای بود که از انقالب ایران و سقوط شا شروع شد و بعتد از آن جنتگ
ایران و عراق و جنگ داخلی لبنان و جنگ کوی و دخال های آمریکا و انتفاضه شعبانیه و قیتام متردم
بحرین و قدرت پیدا کردن حزب الله در لبنان بعد از کنتار رفتتن صهیونیست  ،و پیتدا شتدن شتیعه در
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سوریه و سقوط طالبان در افغانستان و تم ّرد حوثیها در یمن و سقوط حزب بعث در عتراق و گستترش
پیدا کردن شیعیان در کشورهای عربی که در غرب وجود دارند  ...اینها همان محتور اصتلی ّ
تحتوالت
ترسناکی اس که در منطقه اتفاق افتاد  ،هدف از جنگ بر علیه شیعه واضح اس  ،هدف قطت کتردن
را آنها برای رسیدن به حکوم در دول ها و کشورهایی اس که شیعه اکثری جمعیت آن است و
زیر پایشان بزرگترین و مهمترین مناب نفتی جهان وجود دارد ،چون اگر چنین چیزی محقق شود شیعه
َ
عالم میگردد و در نهای ّ
عزت و رفا زندگی میکند و مخالفینشان از تمام چیزهایی که در طوخ
سرور
قرون بر پیکر و خون شیعه بنا کرد اند محروم خواهند شد.
در میان این جنگ و درگیری انسان شیعه در هر حالی مورد هدف دشمن اس و تصفیه حساب بتا
او را حالخ میشمرند ،حاخ چه صحب کند و چه سکوت کند ،هیچ چیز بیشتر بر این مطلب داللت
نمیکند از آن چه از زمان سقوط نظام بکری بعثی صدامی تا به حتاخ در عتراق اتفتاق میافتتد ،چتون
معروف و مشهود اس که شیعیان عراق نسب بته دیگتر شتیعیان کمتتر مختالفین را برمیانگیختنتد و
بیشتر مراعات آنها را مینمودند و برای آنها کوتا میآمدند و بعد از سقوط نظام صدام به حدی ختود و
اعصابشان را کنترخ کردند که در عصرهای اخیر هیچ کس در این کار از آنها سبق نگرف  ،و بتا ایتن
همه عداء و دشمنی ترسناش پیوسته شیعه در عراق از همان ما های اوخ سقوط نظتام صتدام از انتقتام
گرفتن یا دس به زور بردن کنار گرف و همیشه بر آرام بودن و عصبانی نشدن مختالفین حتتی بحتث
اعتقادی محافظ کرد ،و برای آن که همه یکی شوند و وطنی مشترش بنا کنند در میتدان سیاست هتم
برای دیگران کوتا آمدند و جانفشانیهای بسیاری کردند که تمام منصفین عالم آن را بتزرگ شتمردند،
ولی با تمام اینها ،و با آن همه خساراتی که مخالفین به عتبات مقدس شیعیان وارد کردند و با این که تتا
به حاخ بیش از پانصد هزار شهید داد اند  ...با این حاخ تمام این کارها در مخالفین اثر نگذاش تتا از
نابود کردن شیعیان و تصفیه حساب با آنان دس بردارند ،چون محقق شدن یا محقق نشدن هدف کته
به را انداختن جنگی استراتژیک و وسی و پهناور بر کل منطقه اس

متوقف بر کتاب شیعهای در این

جا یا بحث شیعهای در آن جا نیس ! به همین دلیل چه این کتاب صادر بشتود یتا نشتود مستأله نتابود
کردن شیعه باقی اس و مخالفین با ّ
تحرش بیشتر به سم آن در حرکتند ،بنابراین ضترری کته تنهتا بته
خاطر صدور این کتاب به وجتود میآیتد در حقیقت منتفتی است  ،و حتاخ متا مثتل حتاخ اصتحاب
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امیرالمؤمنین

که بعد از حضرت وجود داشتند 1میماند که فهمیدند اگر ّ
حق امیرالمؤمنین را آشکار

کنند زبانشان قط میگردد و کشته میشوند و به درخ آویزان میگردند ،و اگر حق حضرت را آشکار
نکنند و تقیه نمایند هم باز همینطور اس  ،به همتین ختاطر گزینته اوخ را برگزیدنتد و گردنهایشتان را
برای قط شدن دراز کردند.
حتی اگر فر

کنی که ضرری هم وجود دارد ،این که بگوییم تقیه کردن به خاطر این ضرر واجب

اس درس نیس  ،چون دانستی که اگر مصالح ترش تقیه بیشتر و مهمتر باشد تترش تقیته واجتب یتا
مستحب اس  ،و همچنین اس اگر مفاسد عمل به تقیه شدیدتر باشد .ما مطم ّنیم و نزد خداوند یقین
داریم که مصلح مطرم کردن این کتتاب بزرگتتر و مفستد مطترم نکتردن آن شتدیدتر است  ،متا
ّ
میبینیم که ام به شدت فریفته عایشه شد و چون ما از بیان حقیقت عایشته ستکوت متیکنیم ایتن
فریفتگی به فضای مؤمنین به آخ محمد

هم وارد شد به حدی که مسأله را بر بعضی از آنان سخ

کرد ! بنابراین میبینی در برائ جستن از عایشه یا گفتن بدیهای او تردید دارد ،آن هم به این دلیل کته
عایشه همسر رسوخ اکرم

اس  ،و به جان خودم این همان مصیب بزرگ اس .

به هر حاخ ما سفارش خود را تکرار میکنیم و میگوییم این فرصتی تاریخی اس که شاید دیگتر
به وجود نیاید ،ما عالم به غیب نیستیم و نمیدانیم قضا و قدر خداوند برای ما چه رقم زد  ،باید قبتل از
ّ
وضعی جهان عو شود از ّ
جو و فضای آزادی که امروز برایمان آماد شد استفاد کنتیم و آن
آن که
علوم و معارف و حقائق که نزدمان اس را پخش کنیم و حق را آشتکار نمتاییم در را ختدا از مالمت
مالم گری نترسیم تا تمام اینها را برای همه گرو ها ثاب کنیم تا ایتن معتارف و حقتائق آثتار بته جتا
ماند ای گردد که آنها را به را رشد و هدای راهنمایی کرد و از را فساد دور نمود است  ،بته درستتی
که کلمه حق باقی میماند و از بین نمیرود.
اگر امروز عقید مان استوار ماند و والی پاکان آخ احمد (صلوات اللته علتیهم را شتناختهایم و
والی خبیثان آخ ابوبکر و عمر و عثمان و بنی امیه و بنی العباس و امثاخ آنها (لعنتات اللته علتیهم را
انکار کرد ایم  ...تنها به خاطر جانفشانیهای علمای خوبمان اس که خون خود را فدا نمودند تا این
 

ُ
 .1مثل میثم تمار و ُرشید و حجر و دیگران.
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آثار به جا ماند را به ما رساندند ،آنها از هر فرصتی که میتوانستند از آن بهر بگیرند استفاد نمودند تا
این وظیفه مهم را انجام دهند.

بنابراین ما هم پای خود را جای پای آنان میگذاریم ،و به تقیه ّ
تمسک نمیکنیم تا در انجام وظیفته

خود برای نسلهای بعدی کوتاهی کنیم ،اگر علمای گذشته ما به تقیه پنتا میبردنتد دیگتر متا امتروز
حقی برای آخ محمد
بودیم ،پنا بر خدا!

نمیدانستیم و چه بسا مثل بسیاری از اجدادمان  ...نواصب و بکری و عمری

1

همچنین اگر ما به تقیه پنا بریم و این حقتائق را پنهتان کنتیم در مقابتل انحتراف نستلهای بعیتد
مسؤولیم ،آنان چگونه میتوانند حقیق را بفهمند در حالی که ما آن را به اسم تقیته کتمتان کترد ایم؟!
چگونه یک جوان شیعی میتواند دالئل و براهین عقید مان نسب به کسانی که مخالفین آنها را صحابه
مینامند را بفهمد در حالی که ما آن براهین را روشن نمیکنیم؟!

2

کسانی که امروز برای فرار از صدمات و مشکالت و به دس آوردن راحتتی و آستایش تقیته را بته
کار میگیرند فردا پشیمان خواهند شد! وقتی اجلشتان فترا میرستد و کارهایشتان بترای آنهتا آشتکار
میشود به خاطر این که در ادای وظیفه امتر بته معتروف و نهتی از منکتر کوتتاهی و تفتریط کرد انتد
حسرت خواهند خورد ،همان وظیفهای که از شریفترین و بزرگترین و مهمترین وظائف دینی است ،
به زودی به دلیل این که این وظیفه را به خاطر تقیه ساقط نمود اند کته در واقت دلیلشتان جتز ختوف و
 

بکریون و ّ
 .1نویسند این کتاب اجداد ّاولش از جمله نواصب و ّ
عمریون بود اند! حمتد و ستتایش ختدای را کته متا را هتدای
نمود.
 .2شی صالح المجاهد برایمان نقل کرد که بعد از سقوط نظام بعث در عراق هنگامی که در حتوز علمیته مقتدس کتربال
مشغوخ تدریس بود یکی از شاگردانش اعترا

کرد که چرا وقتی در اثنای درس نام عمر بتن الخطتاب را بتردی او را لعتن

کردی! وحشتناشتر این که وقتی ایشان با شاگردانش بحث میکند معلوم میشود که هیچ یک از آنها جرائمی کته عمتر در
حق حضرت صدیقه زهرا (صلوات الله علیها مرتکب شد را نمیدانند و میگفتند« :این خفعه اول انت که ماشالنویم
عمر بن الَطاب بر خایه حضرت هراَ هجوِ برخه و جنین ایشان را نقط کرخه و خوخ ایشان را کشته انت!» پس
ّ
مترتب بر آن را ّ
تحمل میکند؟! غیر از ترسویان عمامه به سر چه
چه کس مسؤولی این پنهانکاری و آن انحرافات عقیدتی
کسی مسؤولی آن را به عهد میگیرد؟

 ..................................................................................... 011دانستنیهای حمیراء 
ترس چیزی نیس ! پشیمان خواهند شد.
ّ
ای کاش اینها از داستان محدث بزرگوار شتی عبتاس قمتی صتاحب کتتاب مشتهور «مفتاتیح
الجنان» پند میگرفتند ،این داستان با موضوع این کتاب ارتباط کاملی دارد ،قبل آن که تفصیل قضتیه را
بیان کنیم متوجه این مسأله میشویم که شی عباس قمی حقیقتا یکی از اولیای خداوند متعاخ بتود ،و
به مرحلهای از تقوی و ورع و اخالص و دوستی اهل بی پیامبر

رسید بود که اهتل زمتانش بتر او

غبطه میخوردند ،خداوند به دس او کراماتی جاری نمود و انتواع شترافات را بته ایشتان هدیته کترد،
همین برای فخرش بس اس که کتابش «مفاتیح الجنتان» قترین کتتاب خداونتد متعتاخ شتد  ،هتیچ
خانهای را نمییابی مگر این که در آن نسخهای از قرآن شریف و در کنار آن نسخهای از مفتاتیح وجتود
دارد ،و کسی را نمییابی که شی عباس قمی را نشناسد ،نام و یاد او نزد متردم مشتهورتر از بستیاری از
علمای گذشته و اخیر اس !
با این که علمای مهم و بزرگان تقوا و عمل آرزو میکردند که به آن التزام به دینی برستند کته شتی
عباس قمی به آن رسید ولی دیدند شی عباس قمتی در آختر عمترش ناراحت و انتدوهگین است و
اشک از چشمانش جاری اس و برای کاری که کرد ّ
تأسف میخورد و بارها و بارها از خداوند طلتب
آمرزش میکند! شی چه کاری انجام داد که این چنین از آن پشیمان اس ؟
یکی از علمای تهران به نام مرحوم حتا احمتد روحتانی راز قضتیه را میدانست و بعتدا آن را
آشکار نمود ،ایشان گف « :هنگاِ بیمار مرحوِ شیخ عباس قما (رضوان الله تعالا علیه) کاله
خر اثر همان ا خییا رفت به عیاخت ایشان رفتمت ا ایشان نؤال کرخِ ا شیخ مالا چالرا ایالن قالدر
یاراحتاو ا چه چیا ماترنا خر حالا که به پرورخگار کریم و شالفیعا اطاعالت شالویده رو
مااور و خر مقابل خوخ ان همه حسنات و اعمال صالحا خار که پیش فرنتاخها و خوخ را
برا ان به حمت ایداختها و
ّ
گفت من به شدت ا کار که خر یدگیم ایجاِ خاخِ یاراحتم و ا کاش چنین کار یماکرخِت
و این یاراحتیم هم به خاطر همان انتت من خر یکا ا نالها به ّ
حج خایاله خداویالد متعالال خر مکاله
مکرمه ّ
مشرف شدِت خوانتم ا فرصت انتفاخه کنم و ا بعضا علما مَالفین ا طری خوخشان
اجا ه روایتا کسب کنمت یاخ یکا ا ایها رفتم و خرخوانت خوخ را گفتمت وقتا فهمید من ا علمالا

ّ
مقدمهای برای آماد سازی عقل 010 ........................................................................
شیعهاِ به من گفت شما اِ المؤمنین عایشه را لعن ماکنید و به او خشناِ ماخهیدو! خیالدِ صالمح
ییست به این مطلب اقرار کنم به همین خاطر ا رو تقیه ان را ایکار یموخِت ولا امرو بر کالار کاله
کرخِ پشیمایمت ا کاش به تقیه عمل یماکرخِ و ایکار یمایموخِت بلکه اقرار ماکرخِ و ح را اشکار
1

مایموخِت حال فکر ماکنم که وقتا برا حساب یاخ پرورخگارِ ماایستم جواب او را چه بدهم!».
ّ
آری  ...کسی خود را در معر چنین کاری قرار ندهد که شی عباس قمی (قدس الله نفسه قبل
از فوتش بر آن پشیمان بود ،همه باید در از بین بردن باطل مثل امیرالمؤمنین

باشند که هنگام جنگ

خود را به میدان میانداخ و بازنمیگش تا این که گوش دشمن را به کتف پتایش میمالیتد و شترار
آتش آنها را با ضربههای شمشیرش خاموش میکرد.

2

این امیرالمؤمنین و اسد الله الغالب علی بن ابی طالب (صلوات الله و سالمه علیهما اس که حتق را
آشکار نمود و در مجلسی که از اصحاب رسوخ خدا

پر شد بود و در میان آنهتا حتدود هفتتاد نفتر از

مجاهدین جنگ بدر بودند فضائح و رسواییهای عایشه را بیان کرد تا باطل او نتابود شتود ،در ایتن هنگتام
عمار بن یاسر (رضوان الله علیه به حضرت عر

کرد« :ا امیرالمؤمنین ا عایشه خنتبرخار او مالاخر

تونت! حضرت صحبت خرباره عایشه را رها کرخ و بحث خیگر مطرح یموخت نالپس خوبالاره بالرا
عایشه نَن گفت و شدیدتر ا کمِ قبلا خوخ را بیان کرخ! عمار گفت ا امیرالمالؤمنین ا عایشاله
خنتبرخار او ماخر تونت! حضرت صحبت خرباره عایشه را رها کرخت نپس برا بار نوِ خربالاره او
صحبت یموخ و بر علیه او شدیدتر نَن گفتت عمار گفت ا امیرالمؤمنین ا عایشه خنتبرخار او
ماخر تونت! حضرت

فرموخ هرگا! من همراه خداوید بر علیه کسا هسالتم کاله بالا او مَالفالت

کند! خداوید شما را با ماخرتان امتحان یموخ تا بفهمد همراه او هستید یا ماخرتانو!»

3

 
 .1این داستان مشهور اس و بعضی خطیبان در ایران آن را نقل کرد اند ،و در مقدمه کتاب «منتهی اآلماخ» تح عنوان :کمتی از
زندگانی مؤلف ،چاپ دوم مؤسسه نشر اسالمی که از جامعه مدرسین قم مقدسه تبعی میکند اشار ای به این داستان مییابی.
 .2حضرت زهراء

در خطبهای که با آن بر علیه ابوبکر (لعنه الله احتجا کرد این چنین امیرالمؤمنین

را وصف نمود.

 .3کتاب سلیم بن قیس هاللی (رضوان الله تعالی علیه  ،حدیث شص و هف صتفحه  ،909مخفتی نیست کته عمتار
نمیکرد بلکه میخواس سخن قوم را حکای کند تا این باعث شود حضرت این سخن

(علیه الرحمه بر امامش اعترا
را ّرد کند و کالمش را ادامه دهد ،و حاخ عمار با حضرت مثل حاخ موسی و هارون

است  ،در بستیاری از مواقت



 ..................................................................................... 011دانستنیهای حمیراء 
باید بیاندیشیم که امیرالمؤمنین

چگونه این سخن را در مقابل مردم آن زمان مطرم کرد ،و آنهتا

چگونه با خشم از سخن حضرت استقباخ کردند ،همان کسانی که دلشان از عشق عایشه پر شد بتود،
ولی با این حاخ امیرالمؤمنین

از آنها نترسید و برای آنها هتیچ اعتبتاری قائتل نشتد ،چتون خداونتد

متعاخ با این گفتار خود ما را بر حذر میدارد :و ا مرخِ ماترنا خر حالا کاله خداویالد نالااوارتر
انت که ا او بترنا .

1

مؤمن والیی امروز به سیر حضرت حیدر کرار (صلوات الله علیه اقتدا میکند ،حضترت چنتین
قاعد ای را برای ما وض کرد که ما را برمیانگیزاند تا بتا شتجاع در را ختاموش کتردن باطتل قتدم
برداریم و در این را با هر چیز گران و نفیس و با ّ
تحمل ضررها و مشکالتی که بته ختاطر آن ستراغ متا
میآید جانفشانی کنیم  ...بنابراین باید هر یک از ما در جواب کسانی که به ما اعتترا

میکننتد و از

ما میخواهند به اسم تقیه توقف کنیم و دس برداریم چنین گوییم:
هرگا من همراه خداوید بر علیه کسا هستم که با او مَالفت کند!



این چنین میطلبد که انسان آن چه میداند را برای مردم به صورت اشکاخ یا نقا یا ّردی مطرم کند.

 .1سور احزاب آیه  ،27این آیه خطاب به پیامبر اکرم
بنابراین مقصود از آیه ما هستیم نه ایشان

اس ولی از قبیل« :به در میگویم تا دیوار بشتنود» میباشتد،

 ،چرا که ایشان مطلقا معصوم اس .

ّ
مقدمهای برای آماد سازی عقل 012 ........................................................................

ّ
مقدمه هشتم
کسی که به این کتاب برمیخورد غالبا از دو قسم خار نیس  :یا از جمله کسانی اس که فریفته
عایشه شد اند ،و یا از غیر آنهاس  ،اما فریب خوردگان دو دستهاند :یا ّ
متعصبی کور دخ اس که قبوخ

ّ
نمیکند در مسلماتش تشکیک شود ،این کتاب به چنین شخصی هیچ نفعی نمیرساند و تنهتا کینته و
دشمنی او را بیشتر میکند ،یا شخص عاقل و با انصافی اس که به بحث علمی ایمان میآورد اگر چه
مطالبی که در بحث ثاب میشود موافق با عقید اش نباشد ،امید اس که این کتاب چنین شخصی را
کمک کند تا به حقائقی که آنها را نمیدانست دست یابتد و در نتیجته بتر استاس آن ،عقیتد ختود را
تصحیح نماید.

اما کسانی که غیر از فریبخوردگان هستند سه دستهاند :دسته اوخ :ترسوی مریضی اس کته مبتتال
به مر ترس از مخالفین و نواصب اس  ،چنین شخصی ترسش او را وامیدارد که با این کتاب دشتمنی
ّ
عل کار خود را شعارهای ّ
توهمی و شناخته شد ای قرار میدهد ،مثل تالش برای حفظ وحتدت و
کند و
پر کردن شکاف موجود در ّام و از بین بردن فتنه و التزام به تقیه و امثاخ آن ،دستته دوم :جتاهلی ضتعیف
هم و ّ
االیمان اس که تمام ّ
غمش دنیا و مصالح آن اس  ،او هم این کتاب را نمیپسندد و به این ّادعتا کته

این کتاب نوعی از انواع عقبافتادگی اس به آن هجوم میبرد ،دستته ستوم :شخصتی است کته تنهتا از
بدگویی دربار آبروی عایشه میترسد – با این که به کفر عایشه اعتقاد دارد – آن هم به این ّ
تتوهم کته الزمته
بدگویی در مورد آبروی عایشه بدگویی در مورد آبروی رسوخ ختدا

است  ،ایتن شتخص بته ختاطر

اشتباهی که نزد او به وجود آمد ابتدا از عنوان کتاب وحش میکند ،ولی امید میرود که وقتی این کتتاب
را به طور علمی و دقیق بخواند این اشتباهش برطرف شود.
کالم و خطاب ما در این کتاب با دسته دوم از قسم اوخ 1و دسته سوم از قسم دوم 2است  .و کستی
که غیر از این دو دسته اس را نصیح میکنیم که از کتاب ما و خودمان دور شود تنشهای عصبی و
 
 .1یعنی مخالف با انصافی که به بحث علمی ایمان میآورد( .مترجم
 .2شیعهای که به کفر عایشته معتقتد است ولتی گمتان میکنتد الزمته طعتن بته آبتروی عایشته طعتن بته آبتروی رستوخ
خدا

اس ولی با خواندن این کتاب این اشکالش برطرف میشود( .مترجم
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فروپاشیهای روانی خود را بیشتر کند! چرا که این جایگا  ،جایگا علماس یا شاگردانی که دنبتاخ را
نجات هستند یا دانایان تیزهوش ،ولی جاهالن یا کودنان یتا ّ
متعصتبین یتا کستانی کته تنهتا نصتف یتا
یکچهارم یا یکپنجم سواد دارند یا آن ترسویان و فراریانی که شبیه مردان هستتند ایتن جایگتا آنهتا
نیس !
چنین دیدیم که به سه دلیل عنوان «الفاحشاله  ..الوجاله اآلخالر لعایشاله» (فاحشته چهتر دیگتر
عایشه را برای کتاب برگزینیم:

ّ
اوخ :معنای لغوی فاحشه هر کاری اس که از حد تجتاوز کنتد ،و بته زودی ختواهی فهمیتد کته

عایشه (علیها لعائن الله از تمام حدود تجاوز نمود ،هیچ شرع یا قانون یا عرف یتا نظتام اجتمتاعی یتا
حتی ارزشهای اخالقی او را از انجام کارهایی که دوس داش برای رسیدن بته خواستتهها و اشتباع
رغب هایش انجام دهد من نمیکرد.
دوم :فاحشه در زبان شرع و دین و اهل آن به معنای زناس  ،و به زودی برای روشتن میشتود کته
عایشه بعد از آن که پیامبر اکرم

را کش از انجام زنا خودداری ننمود ،او زنی شهوانی بود و ذاتی

مریا داش که همیشه پیرامون زنا و فساد میگش .
سوم :چهر ای که این ّام فریبخورد برای عایشه میشناسند این اس که او زنی پاش و پاکیز و
ّ
مبرا از هر عیب و باتقوا و زالخ و شریف و عالم و زاهد و فاضل بود ،شتکی نیست کته عایشته تتالش
مینمود خودش را با این چهر نشان دهد ،در حالی که چهر دیگر یا حقیقتی او کتامال ایتن صتفات را
نقا میکرد ،و به زودی برای روشن میشود که عایشه و حزبش چه دروغها و تزویرهتا و جعلیتاتی
بافتهاند تا چهر حقیقی زش او را زیبا نشان دهند.
ببین چگویه بر خوخ خروغ بستند و ان چه را به خروغ همتالا خالدا ماپنداشالتند ا خنالت
خاخید .

1
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فصل اول :محیطی پست و خانوادهای منحرف
انسان طبعا در مراحل ابتدایی زندگیش از محیطی که در آن متولد میشود و زنتدگی میکنتد تتأثیر
میپذیرد ،بنابراین آثاری که در آن محیط بر شخصیتش تأثیر میگذارد بسیار بیشتر اس از آثتاری کته
در محیطهای دیگری که بعد از بزرگ شدن به آن منتقل میشود بر او تأثیر میگذارد ،و صفات نفسانی
یا اعماخ هر شخصیتی در بسیاری از مواق به آن محیطی نسب داد میشود که در ایام کودکی و رشتد
خود در آن جا زندگی کرد اس  ،چون کسانی که در این بار بحث میکنند در مباحتث ختود گوینتد:
عادتا آن زمانهاس که این صفات را ایجاد میکند ،به خاطر همین هنگامی که دربار شخص معینتی
صحب میکنند نگا های خود را به مراحل ابتدایی زندگی او متمرکز میکنند تا رفتارها و کارهتایی کته
بعد از بلوغ انجام میدهد را تفسیر کنند.
ّ
جوی که عایشه در آن بزرگ شد را معلوم کنیم تا پستی و کثیفی نفستش
به همین خاطر نیاز اس
که او را به انجام دادن کفر و جرم و فحشا وادار کرد معلوم شود.
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ذلیلتر ین و رذلترین قبیله خر اجتماع قریش
شاید مختصر ترین تعبیر از اجتماع قریش این باشد که زبالهدانی بود آن هم با تمام معنایی که این
کلمه دربر دارد ،چون اجتماع جاهلی مبتال به رذخ تترین رذائتل و پلیتد تترین پلیتدیها بتود ،متردم
روزشان را با ذبح و قتل و ریختن خون شروع میکردند و با زنا و زورگیری و نوشتیدن شتراب بته پایتان
میرسانیدند ،و دختران خود را بزرگ میکردند و بعد آنها را بدون هیچ رحم یا ریختن اشکی زند به
گور میکردند ،و بعضی از آنها بر بعضی دیگر حسادت میکردند ،برای همین حتی زنهتا و اطفتاخ را
میکشتند و دزدی و غارت میکردند و میسوزاندند و سپس به این وحشیگریها خوشحاخ میشتدند
و آن را در اشعار خود به عنوان افتخار ذکر میکردند ،و یکی از آنها بر خواهر مادریش وارد میشد و بتا
او زنا میکرد یا بعد از مردن پدرش با زن او (زن بابا بدون هیچ حیایی ازدوا مینمود.
و اما مقدار علم و دانش آنها تنها کافی اس بدانی که در کل مکه حتی د نفر که خواندن و نوشتن
بلد باشند وجود نداش بلکه تمام آنها ّامی و نادان بودند مگر عد کمی از آنها که بته تعتداد انگشتتان
هر دو دس نمیرسیدند.

1

 
 .1پیامبر اعظم

آن طور که بکریون با نادانیشان گمان میکنند ّامی (بیسواد نبود بلکه خواندن و نوشتن میدانست ،

ولی چون باطل گرایان در نبوت او شک نکنند و نگویند که قرآن را از شخص دیگری یاد گرفته ،خواندن و نوشتتن را ظتاهر
نمیساخ  ،اما این که خداوند در قرآن ایشان را به ّامی وصف کرد حضرت امام جواد معنای آن را بیان فرمود و دروغ

بکریون و ّ
ّ
امویون را باطل ساخ  ،شی مفیتد از جعفتر بتن محمتد الصتوفی نقتل کترد کته گفت « :ا حضالرت امالاِ
ّاما یامیده شدهو فرموخ مرخِ (ننیان) چه
 ...چرا رنول خدا
جواخ نوال کرخِ ا پسر رنول خدا
ماگویند عرض کرخِ قربایت شوِ ماگویند ّاما یامیده شده چون یمایوشتت حضرت فرموخ خروغ ماگوینالد
خدا لعنتشان کندت چه طور چنین باشد و حال ان که خداوید خر کتابش مافرماید او کسالا انالت کاله خر میالان
بانواخها پیامبر ا خوخشان فرنتاخ که ایات خدا را بر ایها ماخواید و ایها را پاک ماکالرخ و کتالاب و حکمالت
به هفتالاخ و خو یالا
مااموخت چگویه چیا که یماخایست را به ایها یاخ ماخاخو به خدا نوگند رنول خدا
ّ
هفتاخ و نه بان ماخواید و مایوشتت ولا ّامالا یامیالده شالد چالون ا اهالل مکاله بالوخ و مکاله ا امهالات القالر
(شهرها مرکا و اصلا) انت و این فرمایش خداوید خر کتابش ماباشد که مافرماید برا این که ّاِ القالر
و کسایا که خر اطراف ان هستند را ایذار خها » .اختصاص شی مفید صفحه 162
مترجم گوید :این حدیث را محمد بن حسن صفار و شی صدوق (رحمهما الله هم نقل کرد اند :بصائر الدرجات جلد 0
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و اما از نظر اجتماعی ،قریش پس ترین ام هتا بتود ،در هتیچ زمینتهای کوچتک تترین جایگتا
اجتماعی نداش  ،و این به خاطر پستی افکارش بود که او را به پرستش سنگ گنگ و کتر و الخ کته در
آن روم یا حیاتی وجود ندارد کشاند ،در حالی که بعضی ام های دیگر خداوند را میپرستتیدند اگتر
چه با تحریفات مخلوط شد بود ،و بعضی انبیاء را میپرستیدند ،و بعضی مالئکه را ،و بعضتی انستان
را ،و بعضی حیوان را ،و بعضی گیاهان را ،و بعضی ستار ها را ،و بعضی آتش را  ...ولتی ایتن امت در
پستی فکر از همه آنها سبق گرف تا جایی که شیئ جامدی را پرستیدند که نه روم دارد و نه حیاتی و
نه حتی میتواند لبانش را تکان دهد ،و پرستش آنهتا بته روش پست و رستوا کننتد ای بتود ،از جملته
عباداتشان این بود که متردان و زنتان در هنگتام طتواف بته دور ب هتای کعبته کتامال عریتان و لخت
میشدند.
عایشه در چنین زبالهدان و محل کثافتی بزرگ شتد است  ،و از کتوز بترون همتان طتراود کته در
اوس  ،او در قبیلهای که حقیرترین قبائل و خانواد ای که رذخترین خانواد ها بود بزرگ شد ،و آن قبیله،
«قبیله تیم» و آن خانواد « ،خایواخه اباقحافه» میباشد.
قریش همیشه به این قبیله به عنوان قبیلهای پس و حقیر مینگریس  ،نه تنها به خاطر این که این
قبیله دارای هیچ منقبتی مانند شجاع و بخشندگی و صدق و کرم و  ...نبود ،بلکته بته ایتن دلیتل کته
قبیلهی تیم ،قبیلهای هجین یعنی غیر اصیل بود ،چون با غالمان و کنیزانی که از ستیاهان حبشته بودنتد
ازدوا میکردند ،و همانطور که عادت اهل جاهلی این بود که غالمان و بردگتان را بته ختود ملحتق
میکردند و به خود نسب میدادند ،این قبیله هم بردگان و کنیزان را به خود ملحتق میکترد و بته ختود
نسب میداد ،به خاطر همین بعدا بیشتر افراد این قبیله اصالتی حبشی و آفریقایی داشتند نه قریشتی و
عربی.
به همین دلیل قریشیها قبیله تیم را پس و خوار میشمردند و بتا آنهتا مشتورت نمیکردنتد و در
امور آنها شرک نمینمودند ،چرا که این قبیله در نزد آنها از طبقته بردگتان و غالمتان کته ذلیتل بودنتد
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محسوب میگش  ،و این قبیله مانند بقیه قبائل قریش و اشراف نبودند که به نظر آنها عمل شود ،جریر
دربار همین مطلب گوید:
ُ َ
الالر حال َ
َو ُیقضالالالا األمال ُ
الالب تالالالیم
الالین تغیال
َ َ
َ
َّ
َوإیالالالالْ لالالالالو رأیالالالالت عبیالالالالد تالالالالی لم

ُ
َ ُ
ُ
َو ُ
الالالالالهوخ!
بیسالالالالالالتأذیون َوهالالالالالالم شال
ت
َ
ُ
َ
الالالت ُّأی ُهال ُ
1
الالالم العبیالالالالدو!
َوتیمالالالالا قلال

و پستی قبیله تیم در نزد عرب و حتی در نزد کسانی که تقریبا از یاران این قبیله بودند و یا بتا او هتم
پیمان شد بودند معروف بود و بعضی از آنها به این حقیق که قبیله تیم ،قبیلهای هجین و غیتر اصتیل
اس و اهل آن از بردگان زنازاد میباشند تصریح کرد  ،یکی از کسانی کته بته ایتن حقیقت تصتریح
ّ
نمود عمیر بن األهلب الضبا اس که از یاران عایشه در جنگ جمل میباشتد ،او هنگتامی کته در
جنگ جمل ضربه خورد و بر روی زمین افتاد و مرگش فرا رسید با پشیمانی چنین گف :
َ
لقالالالد َ
الالالالن ر ُ
َفلالالالالالم َینصالالالالالرف ّإب ویحال ُ
الالة المالالالوت ُأ ُّ
واَ!
الالا
ال
ن
م
أورختنالالالا َحومال
ِ
ِ
ُ َ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
الالالالالالاَ
مندوحالالالالالالالة َوغنال
الالالالالالیعتها
وشال
الن ضال َّالبة أ َّمال ُاله
لقالالد کالالان عالالن یصالالر ابال
ِ
ِ
ُ َّ َ َ َ ت
َ
ََ
وهالالالالل َتالالالالیم إ ّب َأع ُبالالالالد وإمال ُ
الالالاَو!2
ة
و
الالق
ال
ش
ة
الالر
ال
م
الالن
ال
ب
م
الالی
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ت
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ِ
ِ
ِ
ِ
 
 .1دیوان جریر التمیمی صفحه  ،061یعنی :به امور رسیدگی میشد و احکام صادر میگش بدون این که قبیلته تتیم از آن
خبر داشته باشد ،و آنها حتی اگر حضور هم داشتند از آنها اجاز گرفتته نمیشتد چتون هتیچ ارزشتی نداشتتند ،و اگتر بته
بردگانشان نگا میکردی و میخواستی آنها را از اربابانشان تمییز و تشتخیص دهتی نمیتوانستتی و هتیچ فرقتی مشتاهد
نمیکردی و از خود میپرسیدی :کدامیک برد میباشد همه آنها که سیا هستند و همه صفاتشان مانند هم اس !
و بکری معاصر یوسف قرضاوی در خطبه نماز جمعه در قطر به تاری  9فبریه  1111به بی اوخ این شعر در بیان ختواری
و پستی که ام در آن زندگی میکند تمثل جسته و گفته« :ای برادران مسلمان ،شاید ام اسالمی به انداز ای کته اآلن در
خواری و پستی زندگی میکند تا به حاخ به چنین خواری مبتال نشد باشد  ...آیا ذلتی مانند این ذل میبینید ،قتبال شتاعر
در مورد قبیله تیم گفته بود :و آن هنگامی که قبیله تیم حاضر نیس به امور رسیدگی میشود و آن هنگامی که حاضر است
از آنها اجاز گرفته نمیشود .و ما اآلن قبیله تیم هستیم بلکه ذلیلتر از تیم میباشیم!»
 .2تاری طبری جلد  2صفحه  ،421یعنی :مادرمان عایشه ما را وارد جنگی بزرگ کرد و ما از نزد او بازنگشتیم مگر این که
با ریسمانی محکم مانند ریسمانی که با آن بار شتر را میبندند بسته شد بودیم ،عایشه کسی بود که ما را امر و نهی میکرد
و ما از خود هیچ اراد ای نداشتیم .سپس عمیر که از قبیله ضبه میباشد خود را مالم میکنتد و میگویتد کته او از یتاری
کردن مادرش عایشه و پیروان او بینیاز بود و میتوانسته از یاری عایشه دس بکشد تا بته ختاطر او کشتته نشتود ،ستپس
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قبیله تیم از نظر ترتیب طبقاتی در اجتماع مکه پس ترین و ذلیل تترین قبیلته بتود ،تتا حتدی کته
شخصی مانند ابوسفیان بن حرب که خود از بنی امیه است – و بنتی امیته هتم حترام زاد هستتند – در
ابتدای امر تحمل نکرد که مردم با ابوبکر بن ابی قحافه تیمی بیع کنند و او را حاکم خود قرار دهنتد،
و عباس بن عبد المطلتب آمتد و حکومت

بنابراین نزد حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب

ابوبکر را منکر میشد و میگف « :با مرخ بیعت کرخید کاله ا ذلیالل تالرین و پسالت تالرین قبیلاله
1

قریش انت!»
َ
و سرور زنان عالمیان حضرت فاطمه زهراء

با گفتاری بلیغ از اصال قبیله پس ابتوبکر پترد

برداش و فرمود« :إیه من أعجا قریش و أذیابها».

2



اعتراف میکند که او و قومش از روی شقاوت از عایشه اطاع کردند نه به خاطر دین ،در حالی که قبیله تیم که عایشته بته
آن قبیله منتهی میشود غیر از بردگان و کنیزان چیزی نبودند ،یعنی آنها تنها غالمان و کنیزانی حرام زاد و رذخ بودند!
 .1انساب االشراف بالذری ،صفحه  488و مانند آن در تاری دمشق البن عساکر ،جلتد  12صتفحه  564و کنتز العمتاخ
جلد  4صفحه 647
َ ُ
 .2بحاراالنوار ،عالمه مجلسی ،جلد  21صفحه  ،409و األعجاز جم عجز میباشد یعنی پش و عقب ،و األذناب جم
َّ َ
الذنب (دم میباشد ،پس معنا چنین میشود :ابوبکر بن ابی قحافه از قبیلهای اس که آن قبیله به خاطر پستی و بتدیاش
پش و دم قریش حساب میشود.
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رهیس قبیلهت صاحب خایها برا فجور و یا!
اگر چه تیم قبیلهای ذلیل و حقیر و فقیر بود ولی رئیس قبیله این چنین نبود ،چون در بین افراد قبیله
مانند یکی از افراد ثروتمند مکه ظاهر میشد ،و ّ
سر این که او چگونه از جایگا حقیر قومش به جایگا

ثروتمندان رسید این اس که او بنابر آن چه روشن خواهد شد کارگا زنا داش  ،و مشهور تترین ّ
قتواد

1

مکه بود ،کنیزان را خرید و فروش میکرد و آنها را در خانهاش برای زنا به کار میگرف  ،و وقتی حاملته
میشدند و میزاییدند بچههایشان را به مردان زناکار قریش میفروخ تا آنها را به فرزندی برگزینند یتا
مالک آنها شوند و آنها را برای خود و تجارتشان به خدم گیرند و گاهی اوقتات هتم آن بچتهها را آزاد
مینمود و به قبیله خود ملحق میکرد و با این کار از جهتی برای افراد قبیله خود شغل فراهم مینمتود،
و از جهتی دیگر سریعا برای خود ثروت جم میکرد ،خصوصا که خانه او تنهتا مخصتوص زنتا نبتود
ّ
بلکه مقدمات زنا را هم آماد میکرد ،مانند پذیرایی نمودن از میهمانان با غذا و شتراب و آمتاد کتردن
محل خواب برای زناکاران و حتی حاجیها و مسافرین.
این مرد عبد الله بن ُجدعان َّ
التیما اس که ابن کثیتر دربتار اوائتل زنتدگیش گویتد« :او مالرخ
شرور بوخ و یاخ جنایت ماکرخ به حد که قوِ و قبیله و خایواخهاش او را مبغوض خاشالتند و
ا او خور یموخید» 2.ولی این بغا بعدا با ثروتمند شدن و رف آمد زناکتاران نتزد او بته دوستتی و
محب تبدیل شد.
ابن جدعان عاشق خوردن شراب بود و در خوردنش آن قتدر زیتاد روی کترد کته بته ضترر کتار و
کاسبی او تمام شد ،در نتیجه شروع به ترش آن کرد و در شعری گف :
ان قالالدر شالالراب یوشالالیدِ کالاله رفالالیقم بالاله مالالن گفالالت
ایا یماخواها ا این نفاهت و یاخایا خنت برخار و!
و حتالالا اگالالر شالالبا را بالالا خالالورخن شالالراب ماخوابیالالدِ
بالش یالر نالرِ غیالر ا خالاک نالَت و پسالت یبالوخ
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و حتا گرو گذاشتنها مالن خرب میکالدهاِ را بسالت
و خونالالالت را ا خشالالالمن تشالالالَیص یمالالالاخاخِ»

1

حاخ صفات شخصی قبیح او هر چه باشتد متورخین در متورد او گفتهانتد« :بالرخه فالروش بالوخ و
کنیاان را ماخرید»« 2و به ایها امر کرخه بوخ خنت هالی لمالس کننالدها را رخ یکننالدت بنالابراین
مرخان قریش همیشه با ایها یا ماکرخید» 3و دو نفر از آن کنیزان همیشه در کنتار درب خانته او آواز
خوانی میکردند و او به آن دو «خو اوا ه خوان عاخ (که انم خیگر قبیله تیم انت)» 4میگف .
یکی دیگر از کنیزان او نلما خختر حرمله میباشد که به یابغه مشهور بود ،او کنیتز فتاجری بتود
که بعد از آن که در بازار عکاظ فروخته شد ابن جدعان او را از فاکه بن مغیالره کته عمتوی خالالد بالن
ولید بود خرید .مردان قریش همیشه با او زنا میکردند تا حامله شد و عمرو بن عاص را بته دنیتا آورد
و هر کدام از پنم نفری که با مادر عمرو یعنی سلمی زنتا کترد بودنتد میگفتنتد :متن پتدر او هستتم!
زمخشری گوید« :یابغه ماخر عمرو بن العاص کنیا مرخ ا عناه بوخ و انیر شالدت عبالد اللاله بالن
جدعان تیما خر مکه او را خریدت او یا یاکار بوخت ابن جدعان او را ا اخ کرخ و ابولهب بن عبد
المطلب و أمیة بن خلف جحما و هشاِ بن المغیرة مَاوما و ابونفیان بن حرب و عاص بن
واهل نهما با او خر یک طهارت یا کرخید! خر یتیجه عمرو را به خییا اورخت همه ایها اخعا کرخیالد
که پدر عمرو ماباشند! پس ماخرش خرباره او قضاوت یموخ و گفت پالدرش عالاص بالن واهالل
انتت و این به خاطر این بوخ که عاص بن واهل بر ماخر عمرو بسیار ایفالاق مایمالوخ و گفتهایالد
عمرو به ابونفیان شبیهتر بوخ! و خر همین مورخ ابونفیان خرباره عمرو بن العاص ماگوید
«شکا ییسالت کاله پالدرت ابونالفیان انالت

و خلیل ان قیافه تونت که شبیه من انت!»

5
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و چون ابن جدعان کنیزان و زناکاران را آماد نمود بود و مردان قریش در فساد خانهاش زیاد با آنها
زنا میکردند «خر یتیجه برا او صد مملوک به خییا امد» 1یعنی صد نفر از زنا به وجتود آمدنتد ،و او
آنها را برد و خدمتکار خود قرار میداد!



هشام بن کلبی ،باب تسمیة ذوات الرایات ،موجود اس .
 .1تاری دمشق ،ابن عساکر ،جلد  01صفحه 526
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جدش (ابوقحافه)ت برخها انت لواط کار و عضروطت خیبال مگسهالا ماکنالد و
ایها را ماگیرخ و ماخورخ!
یکی از بردگانی که در خانه عبد الله بن جدعان وجود داش ابوقحافه بود که جتد پتدری عایشته
ّ
میباشد و نامش عثمان بن عامر اس  ،وظیفه او در آن خانه جدا از همه حقیرتر بود چتون وظیفتهاش
تنها این بود که بر سر غذای مهمانان بایستد و مگسها را دور کند ،و در بعضی اوقتات هتم وظیفتهاش
این بود که باالی خانه برود و فریاد زند که مهمانان برای مهمانی بیایند ،و اما مزدی که در قباخ این کتار
نصیب او میشد بسیار ناچیز و پس بود ،چون او اصال پولی تقاضا نمیکرد بلکه وظیفتهاش را انجتام
میداد تا لباس کهنه و پار ای به دس آورد که عورتش را بپوشاند و از باقی ماند غذاها شکمش را سیر
کند! فقط همین!
و به چنین شخصی که تنها برای سیر کردن شکمش به مردم خدم میکند عضروط گویند.

1

و این شغل ابوقحافه نزد سیر شناسان مشهور اس  ،همانطور که ابن ابی الحدید از استتادش ابتی
جعفر اسکافی نقل کرد که گف « :نیره شنانان گفتهایالد ابالوبکر هالی مالالا بالر پالدرش ایفالاق
یماکرخ و ابن جدعان او را (ابوقحافه را) برا غذا مهمایایش اجیر کرخه بوخ که مگسهالا را ا
غذا خور کند!»

2

سید مرتضی (رضوان الله علیه دربار ابوبکر گوید« :پدر ابوبکر به فقر معروف بالوخ و هالر رو
برا جم شدن مهمایان بر نر غذا عبد الله بن جدعان فریاخ ما خ ان هالم خر مقابالل مالاخ
حقیر و کوچکت بنابراین اگر ابوبکر ثروتمند بوخ پدر خوخ را کفایت مایموخ».

3

و شی مفید (رضوان الله علیه برای باطل کردن ثروتمند بودن ابوبکر میفرمایتد« :اگالر ابالوبکر
 
 .1لسان العرب ،ابن منظور ،ماد عضرط
ّ
 .2شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید ،جلد  02صفحه  .174این کالم اسکافی در رد کالم جاحظ اس که در کتاب عثمانیته –
همانطور که امروز مخالفین گمان میکنند – گمان کرد که ابوبکر بن ابی قحافه دارای ثتروت فتراوان بتود  ،در حتالی کته ایتن
دروغی اس که عایشه و پیروان او برای این که فضیل ابوبکر را ثاب کنند پخش نمود اند ،چون ادعا نمود انتد ابتوبکر تمتام
این ثروت خیالی را در را نصرت و یاری اسالم انفاق کرد ! و ان شاء الله به زودی بطالن این مطلب بیاید.
 .3الشافی فی االمامة ،سید مرتضی علم الهدی ،صفحه 110
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همایطور که جاهلین اخعا ماکنند ا یظر ثروت ان قدر توایمند بالوخ کاله ماتوایسالت باله رنالول
خدا

صله خهد و بر ایشان ایفاق کند و با مالش به ایشان یف برناید با مقدار ا مالالش

پدرش را باییا ماکرخ که یروخ به خاطر یده مایدن و به خنت اورخن لبانالا کاله عالورتش را خر
بین مرخِ بپوشاید برا جم شدن مرخِ بر غذا ابن جدعان فریاخ ید».

1

و ابوقحافه در آنجا همکاری داش که مسؤوخ دعوت کردن میهمانان به خانه ابن جدعان بتود ،آن
شخص نفیان بن عبد ابند میباشد ،امیة بن صلت در قصید ای کته بتا آن ابتن جتدعان را متدم
میکند به همین دو نفر (ابوقحافه و سفیان اشار مینماید ،آنجا که گوید:
َ َ
َ
ُ
َ
ُ
الالالاله ُینالالالالالاخي
الالالالالالالمعل
لالالالالالالاله خاع بمکالالالالالالالة ُمش
و اخالالالالالر فالالالالالوق خار ِتال ِ
ِ
ل
ُ َ ب َ
ُ
ُ ب
َ ب
2
الالالالهاخ
الالالالر ُیل َّبالالالالالْ بالشال
لبالالالالالاب البال
الالالن الشالالالالیا علیهالالالالا
إلالالالالا ُر ُخح ِمال
ِ
ل
و نسب شناس مشهور هشام بن کلبی در بیان دو نفر متورد نظتر در ایتن دو بیت گویتد« :ان کاله

بیرون ا خایه یدا ماخاخ نفیان بن عبد ابند و خیگر ابوقحافه ماباشد» 3و همچنتین ستیوطی
گوید« :گفته شده ان که یدا ماخاخه ابوقحافه پدر ابوبکر بوخه انت».

4

اتفاقا بعد از زمانی که عایشه از معرکه جمل گریخ وقتی بین ابن عباس و او دعوایی لفظی واقت
ّ
شد ابن عباس خواری و حقارت جد پستش ابوقحافه را به او یادآوری نمود ،یعنی زمانی که عایشه بعد
از گریه و زاری به ابن عباس گف « :به خدا نوگند ا پیش شما مالاروِت و خر رو

مالین خر یالاخ

من هی شهر مبغوضتر ا شهر که شما خر ان باشید وجوخ یدارخ!» و منظتورش بنتی هاشتم
 
 .1االفصام ،شی مفید ،صفحه 102
 .2االغانی البی الفر االصفهانی ،جلد  8صفحه  ،5و السیرة النبویة البن کثیر ،جلد  0صتفحه  ،007و معنتای شتعر ایتن
اس که ابن جدعان در مکه دو دعوت کنند (که مردم را به خانه او دعوت میکنند دارد ،یکی در خار از خانه و دیگتری
در باالی خانه ندا میدهد و این دو نفر مردم را به کاسههای سفالی بزرگ که درون آن گندم خالص مخلتوط بتا عستل بتود
دعوت میکردند.
 .3الغدیر عالمه امینی جلد  8صفحه  ،40به نقل از مثالب العرب ابن کلبی.
ّ
 .4الوسائل إلی مسامرة األوائل صفحه  ،88و صدیق لقبی اس که مختالفین بترای آقایشتان ابتوبکر (لعنته اللته بته کتار
میبرند.
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بود ،ابن عباس در جواب او گف « :برا چهو! این بمها ییست که ما بر نر تو اورخه باشیم و مالا
با تو چنین یکرخیم بلکه ما تو را ماخر مؤمنین قرار خاخیم خر حالا که تو خختالر اِ رومالان بالوخ و
ّ
پدر تو را صدی قرار خاخیم خر حالا که او پسر ابوقحافها بوخ کاله بالرا مهمایالان ابالن جالدعان
گوشت پر چربا همراه با انتَوان مابرخ!»

1

تا این جا فهمیدیم ابوقحافه عضروطی بود که مگسها را از غذای میهمانان اربتابش ابتن جتدعان
دور میکرد ،یا غذای آنها را برایشان میبرد ،یا ندا میداد که مردم به این خانه مخصوص فسق و فجتور
بیایند و تمام این کارها در مقابل مقداری غذا و لباس بود تا به واسطه آن رمقی پیتدا کنتد و عتورتش را
بپوشاند.
ولی در حاالت ابوقحافه چیزی وجود دارد که بتدتر و ستیا تر است  ،و آن مربتوط بته عالقتههای
عجیب و غریب او میشود که سیر ی او قبل از آن که اجیر ابن جدعان شود آن را برای ما آشتکار کترد
اس  ،نسب شناسان گفتهاند« :ابوقحافه اجیر یهوخیان بوخ و اوبخ ایهالا را تعلالیم مالاخاخت مشالهور
شد که با بچهها ایها لواط ماکندت به خاطر همین او را طرخ یموخیدت ابالن جالدعان او را اجیالر
کرخ که برا امدن میهمایان با صدایا بلند فریاخ باید و اتش روشن کندت شبا مستایا و بارایا
نر رنید به همین خاطر یتوایست خر چوبها اتش روشن کنالدت خر یتیجاله باله چوبهالا روغالن
مالیدید و روغن بالر رو چوبهالا خشالک شالدت ابوقحافاله ایالن روغنهالا را بالا شالدت و ولال
ماخورخت خبر این کار او به ابن جدعان رنیدت و ا این عمل او بدش امد و او را طالرخ کالرخ! خر
یتیجه به خاطر همین ابوقحافه یامیده شد چون با شدت و ول روغن ماخورخ».

2

و آن چه عماد الدین طبری ذکر کرد این حقیق که ابوقحافه لواط کتار بتود را تقویت میکنتد،
ایشان گفته« :انم ابا قحافه عثمان بن عامر انت و خر قریش به عنوان یک لالواط کالار شالناخته
ماشد! همیشه برا جم شدن مرخِ بر نر غذا ابن جدعان فریاخ ما خت ابن جدعان هالم خر
 
 .1بحار االنوار ،عالمه مجلسی (علیه الرضوان  ،جلد  21صفحه  ،169به نقل از کشی علیه الرحمة،
 .2کتاب االربعین ،محمد طاهر قمی شیرازی ،صفحه  ،421به نقل از مشارق االنوار از الملل و النحل و نسب شناسان .و
قحف و االقتحاف به معنای با شدت و ول خوردن اس  .به لسان العرب ابن منظور ماد قحف مراجعه کن.
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مقابل این کار رو

یک خرهم به او مالاخاخ و شالکمش را ا بالاقا مایالده غالذا میهمایالان پالر

ماکرخت ابوقحافه ّ
صیاخ بوخ و پریدگان را شکار ماکرخت خر صحراَ پریدها را شالکار کالرخ و ان را
خر ذ الحلیفه فروختت او شریکا خاشت که خر ذ الحلیفه اقامت ماکرخ و به او نعد الغالار
یسب غارة بن هون بن خایمة بن مدرکالة بالن إلیالاس بالن مضالر .بعضالا گفتهایالد
ماگفتند ا
ِ
انمش نعید بوخ .خمصه همین نعید به ابوقحافه خیایت کرخ و پریالدها کاله ابوقحافاله صالید
کرخه بوخ را ا او گرفتت ابوقحافه این کار او را کتمان یموخ و برا هی کالس اشالکار یکالرخ و بالا
یاراحتا بسیار صبر یموخ و خر کتمان این امر کوشا بوخت رو

شریکش را باله خایالهاش خعالوت

کرخ و او را خر خایهاش یشاید و به بهایه این که کار برا او پالیش امالده ا خایاله خالارج شالد و
خرغیاب شریکش به خایه او امد و اموالش را چپاول کالرخ و تالا ان جالا کاله توایسالت امالوال او را
برخاشت! به خاطر همین ابوقحافه یامیده شدت وقتا گفتاله ماشالوخ اقتحالف اقتحافالا یعنالا بالا
شدت و ول یوشید و هرچه اب خر ظرف بوخ را جم یموخ .ابوقحافه هی وقت شعر یمانالروخ
ولا خرباره این اتفاق چنین شعر نروخ
ا نعد خدا بالدترین جالاا را باله تالو بدهالد

به خاطر ان خیایت و ظلما که به من کالرخ

خر حال حیاتش به او اعتماخ یموخِ و گفتم شاید

بعیالالالد باشالالالد کالالاله بالالاله مالالالن ظلالالالم کنالالالد

ولا وقتا خیدِ قصد خیایالت باله مالن را خارخ

ماینالالالد شالالالیر خریالالالده بالالاله او حملالالاله کالالالرخِ

و بالاله او گفالالتم ایالالن جالالاا تالالو ظالالالم انالالت

1

به خاطر کار که خنتان و خهایت ایجالاِ خاخ»

و مانند سایر نقلهای تاریخی که در بعضی از جزئیات و تفاصیل آن اختالف وجود دارد ،بنتابر آن
چه در آن دو روای ذکر شد در سبب نامید شدن ابوقحافه به این اسم و این که قبل از خدم کردن به
ابن جدعان چه کار بود هم اختالف وجود دارد ،گفته نشود :آن چه در روایت اولتی آمتد بتود بعیتد
اس چون آن زمان در مکه یهودی وجود نداشته و اصال احتماخ این وجود ندارد که ابوقحافه درس یاد
گرفته باشد که بخواهد به دیگران خواندن و نوشتن یاد دهتد چتون در جتواب گفتته شتود :در روایت
نیامد که در مکه به یهودیان تعلیم میداد شاید مثال در یثرب یا در جاهای دیگری که یهودیان بود انتد
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به آنها تعلیم میداد  ،همچنین روای  ،آن چه ابوقحافه به آنها تعلیم میداد را مشخص نکرد شاید بته
آنها حرفهای مثل صید کردن یا خیاطی یاد میداد و این از ابوقحافه بعید نیس .
ّ
معلم بود یتا ّ
صتیاد میتتوان
اما در مورد این مسأله که قبل از کار کردن در نزد ابن جدعان باالخر
ّ
بین هر دو جم کرد به این صورت که در مدت زمانی ّ
صتیاد بتود و متدتی دیگتر معلتم و ایتن امتری
ّ
معموخ در سیر بشر اس که بر حسب نیاز و طلب ،مهارتهایشان متعدد میباشد .همچنین میتتوان
بین دو حادثه روغن خوردن و چپاوخ کردن امواخ شریکش جم نمود به این صورت کته هتر دو قضتیه
واق شد و در نامگذاری او به ابوقحافه دخال داشته باشند.
خالصه هر طور که باشد هر دو روای متفقند که ابوقحافه لواط کار بود و شکی نیست کته ایتن
عمل او در خانه ابن جدعان آن هم در ّ
جو زنا و فساد باعث سرور و خوشتحالی ابتن جتدعان میشتد،
ولی باد همیشه مطابق میل کشتی نمیوزد ،اگتر ابوقحافته از جهت عالقتههای عجیتب و غتریبش در
راحتی و آسایش بود ولی از جه غذای روزانهاش در راحتی و آسایش نبود.
و معلوم میشود مقدار غذایی که میخورد نه خودش را و نته ختانواد فقیترش را ستیر میکترد بته
خاطر همین مجبور شد خودش به خوردن مگس روی بیاورد! و همسرش سلمی بن صخر تیمتی کته
مادر ابوبکر اس هم همین کار را انجام میداد!
و وجود این امر در زندگانی ابوقحافه و همسرش از میان بعضی شواهد تاریخی روشتن میگتردد،
از روشن ترین آن شواهد جبهه گرفتن ابوطالب

با استفاد از همتین مستأله در برابتر ابتوبکر (لعنته

الله اس  ،دوالبی و ابن عساکر از ابیالسفر ستعید بتن أحمتد الثتوری روایت کرد انتد کته گفت :
«ابوطالب به خیبال رنول خدا
بدهت ابوبکر کنار رنول خدا

فرنتاخ و گفت مقالدار ا ایگورهالا بهشالتت را باله مالن
یشسته بوخت گفت خدا ان را بر کافرین حراِ کرخه! ابوطالالب

گفت ان را برا ابوقحافه مگس خوار ذخیره ماکناو!»

1

 
 .1الکنی و االسماء ،ابی بشر دوالبی ،جلد  0صفحه  ،111و تاری دمشق ،ابن عستاکر ،جلتد  66صتفحه  ،217مخفتی
نیس که ابوطالب مؤمن بود ولی به امر رسوخ اکترم
مخصوص ابوطالب و پیامبر

ایمتانش را پنهتان میکترد و درخواست انگتور بهشتتی امتری

اس  ،پس وقتی ابوبکر پایش را از گلیمش درازتر کرد و – العیاذ بالله – ابوطالب را متهم

به کفر نمود ابوطالب هم از روی تحقیر و استهزاء آن کالم را به او گف که یعنی :آیا تتو انگتور میختواهی تتا آن را بترای
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و یکی دیگر از آن شواهد ،مطلبی اس که غالم ابوذر (رضوان الله تعالی علیه در مجلس معاویه
بن ابی سفیان (لعنة الله علیهما ذکر نمود ،آن جا که معاویه به او گف « :ایا ماخایا قیامت کا برپا
ماشوخو» جتواب داد« :بله (قیامت قبم برپا شد) ان مان که خایاله یبالوت و برهالان را تَریالب
کرخید و اهل عات و نلطنت را غارت یموخید و چراغها یور و تشَیص بین حال و باطالل را
خاموش کرخیدت و برگایدگان خداوید متعال را عصیان یموخید و پسالر مالرخ مگالس خالوار کاله
شرورترین فرخ خر میان پیران و جوایان این خییا بوخ را ایتَاب کرخید!» 1یعنی ابوبکر بن ابی قحافته
که بعد از انقالب سقیفه او را به عنوان خلیفه انتخاب نمودند.
سید حمیری در یکی از قصید هایش که بدی ابوبکر و عمر را ذکر میکند اصتال پست آن دو را
یاد آورد شد و به این حقیق که ابوقحافه مگس خوار بود اشار کرد اس  ،گوید:
ُّ
ُ َ
َ
َأ َتالالالر ُصالالالهاکا وابنهالالالا وابال َ
وأباقحافالالالالالالالة ا کالالالالالالالل الالالالالالالالذب ِان
الالن ِابنهالالالا
ِ
ُّ ُ
َّ
کالالالایوا یالالالرو َن وفالالالي األمالالالور عجاهال ُ
الالالالان
الالب
یالالالالالأتي بهالالالالالن تصالالالالالرف األ مال ِ
ِ
ُ
َ
َ
َّ
2
ُ
الالاللطان!
فالالالالیهم تصالالالالیر وهیبالالالالة السال
الالالم
أن الَمفالالالالة ِمالالالالن ذتابال ِ
ِ
الالالة هاشال ل

ا

اما زن ابوقحافه سلمی بن صخر او هم مگس خوار بود و امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه پرد
از این حقیق برداشتند و راویان حدیث این مطلب را در دو حادثه از حضرت نقل کرد اند.
اما حادثه اولی همان روزی بود کته ابتوبکر و عمتر و حزبشتان (علتیهم لعتائن اللته در مستجد
امیرالمؤمنین

و اصحابش را مجبور به بیع کردند و آن همان روزی بود که ماجرای هجوم بر خانته



پدرت ابوقحافه بفرستی تا به جای مگس خوردن آن را بخورد؟!
 .1الصراط المستقیم ،بیاضی علیه الرحمة ،جلد 2صفحه  ،59جرأت و شجاع ایتن مترد را در مجلتس معاویته بنگتر و
تعجبی هم نیس چرا که آن را از موالی مجاهد بزرگوارش ابوذر غفاری (رضوان الله تعالی علیه یاد گرفته اس .
 .2دیوان سید حمیری علیه الرحمة صفحه  ،791معنای شعر این اس  :آیا صهاش که مادر بزرگ عمتر بتود و در زنتا دادن
مشهور بود و پسرش خطاب و پسر پسرش عمر ،همچنین ابوقحافه که مگس خوار بود ،ایتن اشتخاص کته در میتان متردم
پس و حقیر بودند آیا گمان میکنی انتظار داشتند از فیا بنی هاشم که شریف ترین مردم بودند به خالفت برستند و بته
هیب سلطن آنها دس یابند؟!

فصل اوخ :محیطی پس و خانواد ای منحرف 009 .......................................................
جگر گوشه پیامبر حضرت فاطمه زهراء (صلوات الله علیها اتفاق افتاد .در ایتن روز دعواهتای لفظتی
بسیاری واق شد ،یکی از آنها کالمی اس که نلیم بن قیس روای کرد که ابتوذر غفتاری (رضتوان
الله علیه به عمر (علیه اللعنة گف « :ا عمر! ایا ما را باله خالاطر خونالت خاشالتن ال محمالد و
بارگ شمرخن ایها تحقیر و نر یش ماکناو خدا لعنت کند – و بلکه لعنت کرخه – هالر کالس کاله
ایها را مبغوض خارخ و به ایها تهمت ید و به حقشان ظلم کند و مرخِ را بر گرخیشان نوار کنالد و
ایالالن امالالت را بالاله عقالالب برگرخایالالد» .عمتتر از روی تمستتخر و بترای انکتتار نمتتودن حتتق خالفت آخ
محمد

گفت « :امین! خدا لعنت کند هر کس را که به ح ایها ظلم یماید! به خالدا نالوگند

ایها خر خمفت نهما یدارید و ح ایها خر خمفت ماینالد بقیاله مالرخِ انالت!» در ایتن هنگتام
امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه به او اعترا

کرد و فرمودند« :ا پسر صهاک! ایا ما خر خمفالت

نهما یداریم و ان برا تو و فر ید ن مگس خوار انتو!»

1

و اما حادثه دومی ،وقتی چند روزی از بیع ابوبکر گذشته بود حضرت امیرالمؤمین

در مدینه

منور خطبه طالوتیه 2خواندند و آن حادثه بعد از تمام شتدن خطبته حضترت اتفتاق افتتاد و آن خطبته
بلیغی اس که کلینی از ابو الهیثم بن التیهان (علیه الرحمة و الرضتوان روایت کترد و ابتو الهیتثم
فرمایش امیرالمؤمنین

بعد از خطبه را چنین وصف نمتود « :نپس حضرت ا مسجد خارج شد

و مسیرش به اغلا افتاخ که خر ان حدوخ نا گونفند وجوخ خاشتت فرموخ به خدا نالوگند اگالر
به ایدا ه همین گونفندان مرخایا خاشتم که یاصح خدا و رنول بوخید پسر ن مگس خالوار را ا
حکومتش عال ماکرخِ!»

3

آن چه از ظاهر روایات گذشته معلوم میشود این اس کته چتون ابوقحافته وظیفتهاش دور کتردن
 
 .1کتاب سلیم بن قیس هاللی (رضوان الله علیه صفحه  ،060احتجا طبرسی جلد  0صفحه 001
 .2خطبه حضرت طالوتیه نامید شد چون حضرت در آخر خطبته بته ابتوبکر و عمتر و حتزب ظالمشتان چنتین خطتاب
میکنند« :بدایید به خدا نوگند اگر من به عدخ اصحاب طالوت یا به عدخ اهل بدر کسالایا را خاشالتم کاله بالا شالما
خشمن بوخیدت با شمشیر شما را ما خِ تا به ح برگرخید و به صدق ملح شوید و این کار بالرا اصالمح شالکاف
میان امت بهتر و نوخش بیشتر بوخ .خدایا میان ما به ح حکم کن که تو بهترین حکم کنندگایا».
 .3الکافی ،جلد  8صفحه 22
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مگسها از غذای ابن جدعان بود مجبور میشد آنها را بکشد و سپس آنها را جم میکرد تا ختود و
زنش بخورند و این امر بعیدی نیس  ،چون مورخین ذکر کرد انتد کته فقتراء زمتان جاهلیت مجبتور
میشدند غذاهای خبیث و آنچه از گلو پایین نمیرود را بخورند تا گرسنگی شدیشان را از بین ببرد ،بته
خاطر همین بسیاری از مواق کرک شتر را با خون مَلوط ماکرخید و میخوردند یتا بعتد از آن کته
رگ شتر را مابریدید خون آن را میخوردند و ابا که شتران و چهارپایان خر ان بول و پشکل کالرخه
بوخید را میخوردند و مقدار ا پونتا که خباغا یشده بوخ را میخوردند و همچنین غتذایی کته از
هندوانه ابوجهل (که بسیار تل اس
رسوخ خدا

درس میشد را میخوردند .ابن اثیر نقل کرد آن هنگامی کته

دعوت خود را آغاز نمود آنها انتَوان و گوشت نگ میخوردند.

1

حاخ فقراء و فرومایگان مکه ایتن چنتین بتود ،ابوقحافته و زنتش هتم از همینهتا بودنتد ،بنتابراین
همانطور که بقیه مضطر به خوردن نجاسات مانند سگ و کرش مخلوط به خون شتر و خون بیرون آمد
از رگ شتر و مانند اینها شد بودند بعید نیس که این دو نفر هم مضطر به خوردن مگس شد باشند.
ولی در این جا احتماخ دیگری غیر از اضطرار و رف گرسنگی وجود دارد و آن این اس کته شتاید
ابوقحافه یک مرتبه خوردن مگس را تجربه کرد و از آن لذت برد و سپس معتاد آن شد و تجربتهاش را
به زنش منتقل کرد و او هم از آن لذت برد و معتاد آن شد اس و چنین احتمالی وجتود دارد ،چتون
قبال معلوم شد که کار کردنش برای ابن جدعان تنها برای رسیدن به مقداری غذا بود که او را سیر کند و
عورتش را بپوشاند و شخصی عضروط بود و این یعنی او از باقیماند غذا شکمش را سیر میکرد پتس
 
 .1البدایة و النهایة ،ابن کثیر ،جلد  6صفحه  ،010آن چه ذکر شتد در کتتب تتاریخی مشتهور است بته آن مراجعته کتن.
حضرت زهراء (صلوات الله علیها در خطبه شریفش هنگامی که احتواالت متردم زمتان جاهلیت قبتل از بعثت پتدرش
حضرت مصطفی

را بیان میکند چنین میفرماید« :شما قبم بر لب پرتگاه اتش جهنم قرار خاشالتید و ماینالد اب
بان (که بلعیدن و هضم ان بسیار انان انت) خر معرض هوس طمعکاران بوخید

خر خهان و لقمها چرب بر رو
ّ
و مایند جرقه اتشا هنو یگرفته خاموش ماشدید و پایمال قدِها بوخید و ا ابها الوخه به بول شتران و مایالده
خر گوخالها جاخهها مایوشیدید و پونت خباغا یشده چهارپایان را ماخورخید و همیشه ذلیل و طرخ شده بوخید
و ماترنالالیدید کالاله اطرافیالالان ییرومنالالد شالالما را برباینالالدت ان گالالاه خداویالالد تبالالارک و تعالالالا شالالما را بالاله ونالالیله
محمد

یجات خاخ» .به احتجا طبرسی جلد  0صفحه  024مراجعه کن.

فصل اوخ :محیطی پس و خانواد ای منحرف 010 .......................................................
چرا ناچار به خوردن مگس شد اس ؟ مگر این که گفته شود ابن جدعان غذای کاملی به او نمتیداد
که شکم خود و زن و بچههایش را سیر کند.
خالصه در هر صورت شهرت مگسخوار بودن ابوقحافه و زنش بدون شک خبر از حالی پست و
ذلیالنه برای این خانواد در مکه میدهد ،چون تاری برای متا نقتل نکترد کته غیتر از هتؤالء (اینهتا
مشهور به خوردن مگس باشند.
از ابوقحافه و زنش به هؤالء تعبیر کردیم (در حالی که لفظ هؤالء بترای سته نفتر بته بتاال بته کتار
میرود نه برای دو نفر برای این که فرزندان این دو را هم شامل شد باشتد و ایتن بعیتد نیست چتون
عادت بشر این گونه اس که فرزندان هم از غذایی میخورند که پدر و مادر میخورند.

عالو بر این تاری به ما خبر داد که ابوقحافه کافر و دشمن اسالم بتود و مستلمانان را « ُّ
الصالباة»

مینامید یعنی کسانی که از روی نادانی و بچگی از دیتن جاهلیت اعترا
متهم میکرد که پسرش را گمرا ساختهاند!

نمود انتد ،و مستلمانان را

1

او کافر بود تا این که مکه فتح شد ،در این هنگام در زمر کسانی که ناچارا اسالم آوردنتد مستلمان
شد .مسلم از جابر بن عبد الله حدیث نقل کرد که گف « :ابوقحافه را رو فالتح مکاله اورخیالد خر
حالا که مو نر و ریشش مثل گیاه ثغامه نفید بوخت رنول خدا
را تغییر خهید و ا ریگ مشکا خور یمایید».

فرموخ نفید مالویش

2

در مکته زنتدگی می کترد ،وقتتی شتنید

ابوقحافه تا بعد از به شهادت رسیدن پیامبر اکترم
ّ
پسرش حاکم شد تعجب نمود ،چون ذل و پستی قبیله اش را در مقابل اشراف قریش مثل بنی عبد
مناف و بنی المغیر میدانس  ،ابن حجر گوید« :حالاکم روایالت کالرخ ه وقتالا ابوقحافاله شالنید
پسرش خلیفه شده گفت ایا بنا عبد مناف و بنا المغیره به خمفت او راضا شدیدو گفتند
بله .گفت ان که باب برخه شده را کسا یما تواید پالایین بیالاورخ و ان کاله پالایین اورخه شالده را
 
 .1احواخ او را در کتاب األصابة ابن حجر به شمار  4584مالحظه کن.
 .2صحیح مسلم جلد  6صفحه  ،044الثغامة گیاهی کوهی و سفید اس و مراد تشبیه کردن شتدت ستفیدی متوی ستر و
ریش ابوقحافه به این گیا میباشد.
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کسا یما تواید باب ببرخ!»

1

پسرش ابوبکر در زمان حیاتش هالش شد و از پسرش ارث برد و تا زمان عمر زند بود ،ستپس در
ساخ 05هجری در حالی که  97ساخ داش هالش گردید.

 
 .1الصواعق المحرقة ابن حجر جلد  0صفحه  ،27و مانند آن در االستیعاب جلد  1صفحه  146و آن طور کته ابتن حجتر
بیان نمود این روای را در کتاب مستدرش حاکم نیافتیم و شاید به خاطر این باشد که در طوخ تاری به خاطر مخفی کتردن
حق کتب مصادر مخالفین مورد تحریف واق شد که این مطلب در جاهای متعددی قابل مشاهد اس .

فصل اوخ :محیطی پس و خانواد ای منحرف 012 .......................................................

ماخر بارگا یا کار و ا صاحبان پرچم که با عمویش ا خواج کرخه انت!
از آن چه گذش فهمیدی که سلمی بن صخر که لقبش اِ الَیر( 1مادر خیر و متادر ابتوبکر و
مادر بزرگ عایشه میباشد مانند همسرش ابوقحافه مگس خوار بود  ،ولی تاری اکتفا به این جانب از
شخصی او نکرد و دو جانب دیگر که شنی تر و رسواتر اس را روشن ساخته اس .
جانب اوخ او از صاحبان پرچم اس  ،و آنها زنانی بودند که بر پش بام خانههایشان پرچمهتایی
نصب میکردند که با آن شناخته شوند تا طالبان زنا به سم آنها آیند .و نستب شناستان در میتان ذکتر
نمودن حاالت ابوبکر به این مطلب تصریح کرد و گفتهاند« :ماخرش ناللما ا صالاحبان پالرچم خر
مکه بوخت او پرچما خر ابطح خاشتت چون عرب بدشان ماامد که یاکاران کنار ایها باشندت باله
همین خلیل او را ا یاخیک بوخن به منالهایشان خور ماکرخید و پرچم او نرخ بوخ».

2

جانب دوم او با عمویش ابوقحافه ازدوا کرد ،آن هم ازدواجی که زنا محستوب میشتود! و ایتن
مطلبی اس که نسب هر کدام آن را بیان میکند ،چون ابوقحافه :عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب
بن نعد بن تیم بن مرة میباشد و زنش :نلما بنت صَر بن عامر بن عمرو بن کعب بالن نالعد
بن تیم بن مرة اس .
سلمی دختر برادر عثمان – که همان ابوقحافه اس – میباشد ،و این نستب ستلمی را اکثتر علمتاء
ذکر کرد اند ،مانند طبرانی در المعجم 3و ابو نعیم در معرفة الصحابة 4و محمد بن حبیتب بغتدادی در
8
المحبر 5و ابن مندة و در الکنی و األلقاب 6و ابن عبد ّ
البر در االستیعاب 7و بسیاری علمای دیگر.
 
 .1ظاهرا عایشه این لقب را برای مادر بزرگش جعل کرد تا شخصی او را به خو بی جلو دهد.
 .2کتاب االربعین ،مال محمد طاهر قمی شیرازی ،صفحه  ،421به نقل از مشارق االنوار به نقل از الملل و النحل و نسب شناسان
 .3المعجم الکبیر جلد  0صفحه 1
 .4معرفة الصحابة جلد  15صفحه 040
 .5المحبر جلد  0صفحه 01
 .6الکنی و األلقاب جلد  0صفحه 87
 .7االستیعاب جلد  1صفحه 02
 .8حتی در منهمهای درسی جدید هم همین نسب مورد اعتماد اس  ،به عنوان مثاخ :در کتاب بیانگر سیر و تاری کالس
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ّ
بکریون به طور دقیق متوجه این قضیه سخ و خار دار نشد اند ،آنها نسب ابوقحافه و همسرش را
ذکر میکنند بدون این که بفهمند آن دو خر عامر به بعد با هم مشترکند ،به خاطر همین مانند یتک امتر
ّ
مسلم و بدیهی میگویند :ابوقحافه با خختر عمویش نلما ا خواج کرخه در حتالی کته او بتا دختتر
برادرش ازدوا کرد نه با دختر عمویش!
یکی از کسانی که متوجه این قضیه شد ابن اثیر اس  ،به خاطر همین سعی کرد متادر ابتوبکر و
پدرش را از رسوایی نکام با محارم نجات دهد،به همین دلیل اسم یک نفر را از نستب ستلمی حتذف
کرد تا سلمی و ابوقحافه در کعب مشترش باشند نه در عامر بن عمرو و اقواخ علما و نسب شناسان را
در این زمینه باطل دانسته و دلیلش را هم این طور بیتان نمتود کته عترب بتا دختتران بترادرش ازدوا
نمیکرد اس  .اکنون تمام کالم او را در این مورد مالحظه کن :او در احواخ ابتوبکر میگویتد« :عبالد
الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن نعد بن تیم بن مرة بالن کعالب بالن لالؤ القرشالا
التیمات ابوبکر پسر ابوقحافه و انم ابوقحافه عثمان انت و ماخر ابوبکر اِ الَیالر ناللما بنالت
صَر بن عامر بن کعب بن نعد بن تیم بن مرةت و نلما خختر عمو ابوقحافه ماباشد .گفتاله
شده انم او لیلا بنت صَر بن عامر انتت این را محمالد بالن نالعد گفتاله .خیگالران گفتهایالد
انمش نلما بنت صَر بن عامر بن عمرو بن کعب بن نعد بالن تالیم انالتت ولالا ایالن قالول
ار شا یدارخ و باطل انت چون خر این صورت ناللما خختالر بالراخر ابوقحافاله خواهالد شالد خر
حالا که عرب با خختران براخر خوخ ا خواج یماکرخهاید بنابراین قول اول صحیحتر انت».

1

همانطور که میبینی بعید بودن این قضیه در نزد ابن اثیر تنها مبنی بر این ادعا است کته عترب بتا
دختران برادرش ازدوا نمیکرد  ،ولی اگر هم این دلیل را قبوخ کنیم به تنهایی نمیتواند اصل وقوع این
قضیه را نقا و باطل کند چرا که از هر قاعد ای تخلف میشود و وقتی تاری برای ما بیان میکند کته



سوم ابتدایی در مرکز مذهبی قطر جلد  0صفحه  2همین نسب آمد اس  ،این کتاب تألیف دکتتور علتی محمتد جمتاز و
محمد عبد الله انصاری و محمد ریا

مراکبی اس و با بازنگری عبد المعز عبد الستار میباشد.

 .1أسد الغابة فی معرفة الصحابة ،ابن اثیر ،جلد  2صفحه 114
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این زن با عمویش ازدوا نمود اصال این قضیه را بیان کرد به خاطر این که امری خالف قاعد بود و
اال اگر امری عادی بود که برای ما نقل نمیکرد ،پس نمیشود به قاعد و عادت استدالخ نمود و گفت
ختتالف آن واق ت نمیشتتود و اال میتتتوانیم بگتتوییم :قضتتیه ختتورد شتتدن کبتتد حمالالاة بالالن عبالالد
المطلب

توسط هند بن عتبة صحیح نیس  ،چرا که اعراب کبتد دشمنانشتان را نمیخورد انتد! و

حاخ آن که این قضیه ثاب اس و هیچ کس وقوع آن را انکار نکرد .
واضح اس این که ابن اثیر و غیر او سعی میکنند قضیه ازدوا کردن سلمی با عمویش ابوقحافته
را رد کنند تنها به خاطر تعصب و غلو کردن دربار ابوبکر اس آنهم تا حدی که نسب او را از نقتص و
عیب پاش کنند .عل حقیقی کار آنها همین اس و اگر نه به چند دلیل قضتیه نتزد متا ثابت است و
شکی در آن نیس :
خلیل اول ابن جریر طبری به صراح در کتابش المسترشد این مطلب را متذکر شد  ،آن جا کته
در مورد ابوبکر گوید« :پدرش عثمان بن عامر انت و ماخرش اِ الَیر بنت صَر انت و عثمان
(ابوقحافه) با خختر براخرش ا خواج کرخه بوخ».

1

خلیل خوِ آن نسبی که ابن اثیر برای مادر ابوبکر ادعا نمود دقیقا همان نسبی اس که برای دختتر
 
 .1المسترشد ،ابن جریر طبری شیعی ،صفحه  ،216ابن ابی الحدید کالم او را رد کرد و گفته« :اما ایالن کاله ابالن جریالر
طبر املا طبرنتایا خر کتابش المسترشد گفته عثمان پالدر ابالوبکر بالا خختالر بالراخرش ا خواج کالرخه بالوخ حالرف
صحیحا ییستت بلکه او با خختر عمویش ا خواج یموخه بوخ چون نلما خختر صالَر بالن عالامر انالت و عثمالان
(ابوقحافه) پسر عمرو بن عامر ماباشد و عجیب انت که چه طور بعضا ا علما و فضمَ امامیه بدون تحقی خر
کتب یسب شنانا کمِ او را قبول کرخهاید و چگویه واق شدن چنین قضیها را خر قریش ماتالوان تصالور کالرخ و
حال ان که خر میان ایها یه مجونا بوخه و یه یهوخ و مذهب قریش هالم حالمل بالوخن ا خواج بالا خختالران بالراخر و
خختران خواهر یبوخه انت» .شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  00صفحه .69
ّ
سزاوار بود ابن ابی الحدید از خودش تعجب کند و بلکه خودش را مسخر کند نه علما و فضالء امامیه را ،چتون تنهتا استتدالخ او
برای نفی این قضیه همان عادت عرب اس که بیان نمودیم استدالخ به آن تمام نیس

عالو بر ایتن کته او نستب دیگتری بترای

ابوبکر ذکر کرد که هیچ کس چنین چیزی نگفته! چرا که گمان کرد ابوقحافه همان عثمان بن عمرو بن عامر اس ! و حاخ آن که
اجماع اس بر این که او ابن عامر بن عمرو میباشد! در واق ابن ابی الحدید پدر را به جای پسر و پسر را به جتای پتدر معرفتی
کرد ! و قضیه را سخ و آشفته نمود ! و همه اینها به خاطر این اس که نسب موالیش را از عیب و نقص بریء کند!
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َّ
خاله ابوبکر ام ُم َسطح بن أثاثة 1ذکر شد ! او ستلمی است کته دختتر صالَر بالن عالامر بالن کعالب
میباشد ،اما آن که مادر ابوبکر و همسر ابوقحافه اس سلمی دختر صَر بن عالامر بالن عمالرو بالن
کعب میباشد.
ّ
ّ
ابن عبد البر در ذکر احواخ مسطح نسبش را بیان کرد و گفته« :مسطح بن عباخ بن عبد المطلب
بن عبد مناف بن قصا القریشا المطلبات کنیهاش ابا عباخ انت و گفته شده کنیهاش ابالو عبالد
الله ماباشدت ماخرش نلما بنت صَر بن عامر بن کعب بن نعد بن تیم بن مالرة ماباشالدت او
خختر خاله ابوبکر انت».

2

و خلیفة بن خیاط گفته« :مسطح بن أثاثة بن عباخ بن مطلب بن عبد منالافت مالاخرش ناللما
بنت صَر بن عامر بن کعب بن نعد بن تیم بن مرة بن کعب بن لؤ ماباشدت او خاله ابالوبکر
انت».

3

خلیل نوِ این که سلمی با عمویش ازدوا کرد باشد با لواط کار بتودن ابوقحافته و زانیته بتودن
خودش که قبال بیان شد جور در میآید ،بنابراین کسی که مانند این دو نفر باشد اشتکالی در ازدوا بتا
محارم نمیبیند .همچنین این ازدوا با سیر قبیله بنی تیم کته طبتق مطالتب گذشتته قبیلته فتواحش و
رذائل بود جور در میآید ،این نسب شناس قدیمی عرب خغفل بن حنظلة اس که وقتتی بتر معاویته
وارد شد و قبیلهها را برای او میشمرد و معلوماتش را بیان میکرد معاویه از قبیله تتیم از او پرستید ،او
گف « :اشکارا مرتکب فحشاَ ماشوید! خر همبستر شدن خارا حلم و صبر هستند! اگالر نالیر
شوید بَل ماور ید! و اگر به فقر و ییا خچار شوید خر خرخوانت کرخن اصرار ماور ید».

4

 
 .1او یکی از کسانی اس که عایشه آنها را متهم نمود که در قضیه افک دس داشتهاند و عایشه را به فاحشه متهم کرد انتد!
و به زودی ابطاخ آن بیاید.
 .2االستیعاب فی معرفة االصحاب ،ابن عبد البر جلد  0صفحه 562
 .3طبقات ابن خیاط جلد  0صفحه  ،9و شاید سهوی واق شد و کلمه ابنة (دختر قبل از خالة حتذف شتد باشتد چتون
مشهور این اس که او دختر خاله ابوبکر بود (نه خالهاش و ابن حجر عسقالنی این مطلب را در کتاب اإلصابة به شمار
 7942در ذکر احواخ مسطح بن أثاثة تأکید کرد اس .
 .4کامل بهائی ،عماد الدین طبری ،جلد  1صفحه 51
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دعوایی با ابوبکر دارد که در آن اصل و نسب ابتوبکر

اتفاقا همین دغفل در زمان پیامبر اکرم

بن ابی قحافه را بر مال میسازد ،وقتی ابوبکر مهار شتر خود را گرفته بتود و بتا نتا امیتدی برمیگشت
دغفل به او گف « :به خدا نوگند اگر ماماید به تو خبر ماخاخِ که ا معات قالریش هسالتا!
ایا من خغفل ییستمو! پیامبر

خندید».

1

و « معات قریش» یعنی اراذخ و فرومایگان ،و تبسم و خند پیامبر
برای کالم دغفل و آن را تأکید و تثبی میکند و از تبسم پیامبر

در واقت ستندی است

این چنین استتفاد متیشتود کته

ابوبکر در اسالم هیچ احترام و کرامتی ندارد ،چون دغفل شدیدترین اهان را به او کرد ولی پیامبر او را
توبی ننمود و بلکه خندید و این نشانه تأیید و رضای اس ! و نمیدانم بعد از ایتن چگونته مختالفین
ادعا میکنند احترام ابوبکر واجب اس و حاخ آن که صاحب شریع

هم با عمل خود و هم بتا

سکوت خود احترام ابوبکر را به کلی ساقط نمود ؟!
و کالم ما از این باب که حرف ،حرف میآورد به این جا کشید شد.

 
 .1األنساب سمعانی جلد  0صفحه  ،27تاری مدینه دمشق ابن عساکر جلد  07صفحه  ،198السیرة النبویة ابن کثیر جلد
 1صفحه  ،064و بسیاری دیگر هم این قضیه را نقل کرد اند.
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پدر عایشهت برخها نیاه که ا برخگا ا اخ شده و خیاطا ماکند!
یکی از فرزندان ابوقحافه ابوبکر اس که اسمش عتی (آزاد شد میباشد ،او دو برادر به نامهای
ُ
ُم َعت و ع َتی دارد ،طبری از عمارة بن غزیمة نقل کرد که گف « :ا عبد الرحمن بن قانالم نالؤال
َ
کرخِ انم ابوبکر چه بوخو گفت عتی ت ایها نه براخر بوخید ا پسران ابوقحافه به یاِها عتی و
ُ
1
ُم َعت و ع َتی ».
با این حاخ بکریون سعی کرد اند شایعه بیاندازند که اسم ابوبکر عبد الله اس ! و هدفشان در پس
این کار نفی بردگی ابوبکر میباشد ،یعنی میخواستهاند این مطلب را نفتی کننتد کته ابتوبکر یکتی از
بردگان ابن جدعان از اوالد برد ی ابن جدعان – ابوقحافه – بود و ابن جدعان فرزنتدان ابوقحافته را آزاد
کرد و این اسامی متشابه به هم را بر آنها گذاشته که همگی معنای آزاد شدن از بردگی را میرساند.
بکریون بر روایتی که از عبد الرحمن بن قاسم ذکر شد و بیان نمود که اسم ابوبکر عتیق است و او
یکی از سه فرزند ابوقحافه میباشد که آزاد شد تاختهاند .ولی آنها نمیتوانند به راحتی ایتن روایت را
ساقط کنند ،به خاطر وجود این قاعد که اهل خایه یسبت به مساهل خرون خایه خایاترید ،چون عبتد
الرحمن (که روای از او ذکر شد نو پسری ابوبکر یعنی عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابتوبکر
اس  ،و او اسم حقیقی جدش را بهتر از دیگران میداند ،عالو بر این که او نزد بکریون یکی از فقهتاء
و راویان حدیث موثق میباشد ،بنابراین نمیشود او را تکذیب کرد یا قتولش را اشتتبا دانست و اقتواخ
دیگر را بر قوخ او ترجیح داد.
و بعد از این موض درگیری ،بکریون مجبور به ساختن تأویالتی خند آور شتد اند تتا بتین ایتن دو
قوخ یعنی اسم ابوبکر عتیق اس یا عبد الله جم کنند و هدف آنها نفتی بردگتی از سیدشتان ابتوبکر
اس اگر چه به وسیله وارونه نمودن صفات و احواخ او باشد! مناسب اس که در این تأویالت مناقشه
نماییم ،چون به بحث ما که بیان احواخ ابوبکر پدر عایشه میباشد ربط دارد و به زودی خواهی دید که
چقدر زیاد مطالب باطل در حقائق تاریخی وارد شد اس .
گفتهاید ابوبکر عتیق نامید شد به خاطر ایتن کته پیتامبر
 
 .1تاری طبری جلد  1صفحه 606

بته او فرمتود « :تالو ا اخ شالده
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خداوید ا اتش هستا!»

1

خر جواب ماگوییم واضح اس که این حدیث جعلی میباشد ،دلیل اوخ :چون این حتدیث از
عایشه روای شد و غیر از عایشه کسی که به امان و بی طرف بودنش اعتماد شود این حدیث را نقل
نکرد  2،بنابراین شهادت و گواهی عایشه پذیرفته نیس چون ابوبکر پدرش میباشد ،و اگر این حدیث
صادر شد بود بین اصحاب ایشان مشهور میشد و راویان حدیث

واقعا از حضرت رسوخ اعظم

از غیر عایشه آن را نقل میکردند ،و اگر گمان کنیم هیچ کس غیر از عایشه این حدیث را نشتنید ولتی
ّ
با این حاخ مردم به عل ذکر شد به ابوبکر عتیق میگفتهاند در واق همه را کتودن دانستتهایم! متردم
چگونه از این حدیث مطل شدند تا در زمان رسوخ خدا

و ما بعد از آن اسم ابوبکر را از عبد الله

به عتیق تغییر دهند؟! مگر این که بگوییم خود ابوبکر یا عایشه این حدیث را بین مردم پخش کرد انتد،
در این صورت مطلوب ما ثاب میشود ،چرا که پخش نمودن این حتدیث توستط آنهتا نشتانه جعلتی
بودن آن اس  ،چون هیچ مؤمنی بر چنین کاری که از غرور و ّ
حب شهرت برمیخیزد اقدام نمیکند.
دلیل دوم :عایشه خودش خودش را نقا کرد و چه قدر تناقضات او زیاد اس ! و تنتاقا گتویی
نشانه دروغ و جعلی بودن میباشد! او در حدیث دیگری اعتراف کرد که پسران ابوقحافته سته نفتر آزاد
شد بودند که یکی از آنها پدر اوس ! زمخشری از عایشه نقل کرد که گف « :ابوقحافاله ناله فر یالد
َ
خاشت و ایها را عتی و ُم َعت و ُمعیت یامید!» 3همچنین وقتی قاسم بن محمد پدر عبد الرحمن بتا
عایشه مواجه شد عایشه کالم خود در این مسأله را نقا نمود ،طبرانی از قاسم بن محمد روای کرد :
«ا عایشه خر مورخ انم ابوبکر نؤال کرخِت گفت عبد اللاله! گفالتم مالرخِ ماگوینالد انالمش
 
 .1سنن ترمذی جلد  4صفحه 178
 .2البته این حدیث در صحیح ابن حبان از عبد الله بن زبیر نقل شد  ،ولی مخفی نیس که او ایتن حتدیث را از خالتهاش
عایشه روای کرد اگر چه نامی از عایشه نبرد  ،چون تنها عایشه میتواند صادر کنند حدیث باشد ،چرا که عبتد اللته بتن
زبیر در زمان حیات رسوخ خدا
حدیث را از رسوخ خدا

کوچک بود و هنگام شهادت بیش از  9ساخ نداش  .بنابراین اگر بگوییم او ختودش

شنید سخنی ضعیف و بی اهمی گفتهایم که به آن اعتنا نمیشود ،با توجه به این که تمتام

احادیث او به غیر از این حدیث بی سر و ته به عایشه منتهی میشود.
 .3الفائق ،زمخشری جلد  1صفحه 221

 ..................................................................................... 021دانستنیهای حمیراء 
َ
عتی انت! گفت ابوقحافه نه پسر خاشت یکا را عتی و خیگر را ُمعیت و خیگالر را ُمعتال
یامید!»

1

این حدیث تنها بر یک چیز دالل میکند و آن این اس که اسم اصلی ابوبکر عتیق بتود و بعتدا
اسمش به عبد الله تغییر کرد یا عایشه اسمش را به عبد الله تغییر داد  ،چون خود عایشه تصریح نمتود
که ابوقحافه سه پسر داش که آنها را به این اسامی نامید و مثال نگف که پدرش چهارمین فرزند بتود
و اسمش در نزد مردم مشتبه شد و اشتباها اسم یکی از سه برادرش را بر او گذاشتهاند .بنتابراین بتدون
شک ابوبکر یکی از آن سه فرزند بود  ،پس ثاب میشود که استمش عتیتق است و ایتن همتان استم
اصلی اوس که پدرش بعد از تولد برای او انتخاب کرد نه این که رسوخ خدا

بعدا چنین استمی

برای او گذاشته باشد!
دلیل سوم :بر فر

که پیامبر ابوبکر را عتیق نامید ولی چرا میبینیم اسم دو برادرش هم شبیه اسم

اوس و همگی از یک ریشهاند! یکی عتیق و دیگری معتق و سومی معیتق! آیا این دو نفر را هتم پیتامبر
از آتش آزاد کرد و به عنوان اسم آنها انتخاب شد ! یا مطلب تنها تغییر اسم اس ؟!
این سؤاخها و اشکاالت معلوم میکند که در حقیق نام اصلی هر سه نفر با هم مشتابه بتود  ،نته
ُ
آمتد و استم
این که نام یکی از آنها عبد الله و نام دو نفر دیگر ُم َعتق و ع َتیق بود و رستوخ ختدا
اولی را تغییر داد به طوری که با اسم دو نفر دیگری همسان شود! عاقل چنین حرفی را قبوخ نمیکند.
دلیل چهارم :بر فر

که این حدیث واقعتا از پیتامبر اکترم

صتادر شتد باشتد! ولتی علت

چیس که مردم این حدیث را تنها برای تغییر اسم ابوبکر از عبد الله به عتیق برگزید اند ولی در متورد
اشخاص دیگر که مانند این حدیث در شأنشان صادر شد چنین کاری نکرد اند! اگر جدال فر

کنیم

که حدیث صحیح اس تنها منقبتی از مناقب ابوبکر را بیان میکند که خداوند ابتوبکر را از آتتش آزاد
کرد  ،در حالی که احادیث دیگری وجود دارد که مناقب خیالی ابوبکر نزد بکریون را بیان میکند ولتی
چرا مردم ابوبکر را به الفاظی که در آن احادیث آمد ننامید اند؟! مثال چترا او را «گالوش» ننامید انتد
چون در حدیث آمد « :پیالامبر

ابالوبکر و عمالر را خیالد فرمالوخ ایالن خو یفالر گالوش و چشالم

 
 .1المعجم الکبیر طبرانی جلد  0صفحه 42
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هستندو!» 1آن حدیث ذاتا چه خصوصیتی دارد که مردم به خاطر آن اسم ابوبکر را از عبد الله به عتیق
تغییر دهند! و چرا «عتی » را نه به عنوان اسم بلکه به عنوان لقب او قرار نداند همانطور که ایتن قتوخ را
یکتتی از مختتالفین بعتتد از تردیتتد برگزیتتد ؟! و چ ترا خبتتری از ابتتوبکر ب ته متتا نرستتید کتته او چتتون
پیامبر

این نام را برای او برگزید آن را بر بقیه اسمها ترجیح متیداد و محبتوبترین استم نتزد او

بود؟! در حالی که از حضرت علی

به ما رسید که محبتوبترین نتام نتزد او ابتوتراب است چتون

پیامبر در قضیه مشهوری او را به این نام مدم نمود اس .
دلیل پنجم :ما میبینیم رسوخ خدا حضرت مصطفی
میداد نه بر عکس ،و فر
پیامبر

اسامی مردم را به نام بهتر و نیکتوتر تغییتر

این اس که اسم ابوبکر عبد الله بتود و ایتن بهتترین استم است چترا کته

فرمود « :بهترین انم عبد الله انت» 2و در بسیاری از مواق پیامبر استم بعضتی متردم را

به عبد الله تغییر میداد و معلوم نشد که ایشان اسم کسی را از عبد الله به اسم دیگتری تغییتر داد باشتد،
پس چرا اسم ابوبکر را به عتیق تغییر داد باشد در حالی که اسم اصلی او عبد الله بتود کته بهتترین استم
اس ؟! این جواب کسی اس که گمان میکند پیامبر

اسم ابوبکر را عتیق گذاشته اس .

3

جوابمان را با کالمی که محب الطبری از اکثر یسب شنانان نقتل کترد تقویت متیکنیم ،آنهتا
گفتهاند :اسم ابوبکر در جاهلی عبد الکعبه بود! وقتی مسلمان شد پیامبر

اسم او را به عبد الله

تغییر داد ،طبری گوید« :انم ابوبکر عبد الله بوخ و گفته شده انالمش عبالد الکعباله بالوخ و وقتالا
مسلمان شد پیامبر

او را عبد الله یاِ یهاخ و این مطلب را اکثر یسب شنانان گفتهاید».

4

 
 .1سنن ترمذی جلد  4صفحه 174
 .2معجم الکبیر طبرانی جلد  7صفحه 008
 .3یکی از آنها عبد الله بن زبیر اس  ،او گوید« :انم ابوبکر عبد الله بن عثمان بوخ و رنول خدا

او را ا اخ شده

ا اتش یامید!» معجم الکبیر طبرانی جلد  0صفحه  42و همان طور که قبال اشار کردیم این روایتی اس که از آن بتوی
عایشه استشمام میشود.
 .4الریا

النضرة فی مناقب العشرة ،المحب الطبری ،جلد  0صفحه  ،20و این هم تنتاقا گتویی دیگتر در متورد استم

اصلی ابوبکر اس !
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بعد از آن چه گذش به این نتیجه میرسیم که نمیشود به این حدیث 1اعتماد نمود ،چون واضتح
اس که این حدیث را عایشه جعل کرد تا شأن پدرش را باال ببرد و او را از بردگی در زمتان جاهلیت
که بر او ثاب شد پاش کند و آن چه نزد همه معروف بود که اسم پدرش عتیق اس را به جای پستتی
منزل بزرگی شأن او قرار دهد! و همانطور که به زودی خواهی دید عایشه در این زمینته یعنتی وارونته
کردن حقائق ّ
تخصص خاصی دارد.
ّ
ّ
بکریون دس به دامن توجیهات ضعیف دیگری
وقتی این نتیجه برای شخص محقق ثاب گردید

شد اند تا عایشه را در وجه نامگذاری پدرش به عتیق یاری کنند و ابتوبکر را از ذلت و ستقوط نجتات
دهند ،یکی از این توجیهات خند دار جعل حدیثی منسوب به امیرالمؤمنین

اس کته در آن آمتد :

«أبا یحیا حکیم بن نعد گوید شنیدِ علا بن ابا طالب فرموخ خداوید همان کسالا انالت
که بر بان پیامبرش

ابوبکر را عتی یامید!»

2

عالو بر این که این حدیث ضعیف و مرسل اس و در سستیاش همین کفای میکنتد کته اگتر
صحیح بود ما مشاهد نمیکردیم که ابوبکر در نامهنگاریها و صحب کردنهایش به خود عبتد اللته
میگوید ،چون فر

این اس که خداوند او را عتیق نامید و آیا هتیچ متؤمنی از استمی کته خداونتد

برای او برگز ید باشد عدوخ میکند؟! مگر این که گفته شود ابوبکر مؤمن نبود !
تاری در ضمن اشاراتش واضح اس و چنین بیان میکند که اسم عتیق رسوایی و ذلتی است کته
ابوبکر و دخترش و حزبشان از آن فرار میکنند و همان اسم قدیمی و اصلی اس که بعتدا یتا بته امتر
ّ
و یا به سبب دیگری نام عبد الله جای آن را گرف  ،نه این که عتیق اسم متأخر باشتد،
رسوخ خدا
یا اسمی باشد که به امر خداوند برای او انتخاب شد  ،چون اگر این چنین بود آشکار و مشهور میشتد
آن هم با بیشتر از یک روای و یک حدیث ،عالو بر این که این حدیث غریب و نادر و جعلی اس .
مخفتتتی نیستتت کتتته مقصتتتود آنهتتتا همتتتان جعتتتل کتتتردن حتتتدیث و نستتتب دادن آن بتتته
امیرالمؤمنین

اس  ،آنها میخواهند به عوام چنین القا کنند که حضترت (صتلوات اللته علیته بته

 
 .1حدیثی که بیان مینمود چون پیامبر ابوبکر را از آتش آزاد کرد ابوبکر عتیق نامید شد( .مترجم
 .2تهذیب الکماخ المزی جلد  04صفحه 185

فصل اوخ :محیطی پس و خانواد ای منحرف 022 .......................................................
فضیل ابوبکر اقرار داشته و مناقبش را ذکر میکرد ! میخواهند چشمان مردم را کور کنند تتا آن همته
شکایات حضرت ابو الحسن

از ظلم ابوبکر (لعنه الله و نیرنگ و خیانتش کته مصتادر حتدیث و

تاری آن را منتشر کرد را نبینند!
یکی از آن موارد روایتی اس که مسلم از عمر بن الخطاب نقل کرد که او اقرار میکنتد حضترت
علی

هم ابوبکر و هم خودش را – یعنی عمر را – دروغ گو ،گنا کار ،فریب کار و خائن میدانسته!

1

به همان حدیث دروغین باز میگردیم ،این حدیث با همین سند دوبار ذکر شد ولی به جای اسم
ّ
عتیق اسم صدیق وجود دارد! و در آن اضافه کرد اند که امیرالمؤمنین بر این مطلب ستوگند ختورد
باله خالدا نالوگند

اس ! طبرانی روای کرد « :أبا یحیا حکیم بن نعید گوید شنیدِ علالا
ّ
2
ماخورخ که ابوبکر ا انمان صدی یامیده شد!»

و بعد از آن که در کتابهای هر دو فرقه به صورت متواتر نقل شد که حضرت علی (صلوات اللته
ّ
علیه خودش را صدیق اکبر خواند و هر کس این لقب را برای خود ادعا کند را دروغ گو خواند دیگتر
نیازی به سختی کشیدن برای ابطاخ این حدیث نیس و معقوخ نیس که حضرت علی ختودش را
ّ
دروغ گو خواند باشد! حضرت فرمود « :من عبد خداوید و براخر رنول او هستم و من صدی
اکبرِ هی کس بعد ا من چنین حرفا یما ید مگر این که خروغ گو انت!»
و امیرالمؤمنین

3

در حدیث دیگری تصریح نمود که مقصودشتان از آن شتخص ابتوبکر (لعنته

 
 .1صحیح مسلم جلد  4صفحه  ،041این کالم در ذیل حدیثی وارد شد که دارای اشکاالتی میباشد ولی این جا جای مطترم
کردن آن اشکاالت نیس و آن چه مهم میباشد همین شاهد ما در این حدیث اس که بر آنها حج اس و سزاوار اس یتاد
آور شویم که بخاری همین حدیث را ذکر کرد ولی در آن دس برد و محل شاهد حساس را حذف نمود اس .
 .2معجتتم الکبیتتر طبرانتتی جلتتد  0صتتفحه  ،44و آنهتتا عمتتدا ایتتن دو حتتدیث جعلتتی را بتته یکتتی از اصتتحاب مخلتتص
امیرالمؤمنین

ثقه جلیل حکیم بن سعد کوفی (رضوان الله تعالی علیه نسب داد اند و گمان میکننتد ایتن کتار حیلته

محکمی اس ولی همانطور که پیداس تنها سستی و ضعف آن بیشتر شد اس .
 .3این حدیث را حاکم در المستدرش به نقل از عباد بن عبد الله جلد  2صفحه  001نقل کرد و آن را صحیح شمرد  ،و ابن
ماجه در سنن جلد  0صفحه  55آن را روای کرد و از هیثمی روای کرد که حدیث صحیح اس و به وثاق راویان ایتن
حدیث حکم نمود  ،و سنن نسائی جلد  4صفحه  ،017و تاری طبری جلد  1صفحه  ،46و بسیاری دیگر.
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الله میباشد که این لقب شریف را دزید ! و تأکید نمود که قبل از ابوبکر ایمان آورد و مسلمان شد
ّ
اس  ،حضرت هنگامی که بر منبر بصر صحب مینمودند فرمودند« :من صدی اکبر هستمت قبالل
1

ا ان که ابوبکر ایمان بیاورخ ایمان اورخِ و قبل ا ان که مسلمان شوخ مسلمان شدِ!»
ّ
بنابراین شکی نیس که ابوبکر دروغ گو میباشد چون ادعا کرد صدیق اس ! و همچنین عایشته
ّ
و هر که فکر میکند پسر ابوقحافه صدیق اس دروغ گو و افترا زنند اس ! اما این که گفته شتود (ایتن
کالم امیرالمؤمنین

پایه و اساسی ندارد و حضرت تنها آن را برای حفظ آبتروی ختود گفتته چنتین

حرفی محاخ اس  ،چگونه درس باشد و حاخ آن که خود رسوخ اعظم
حضرت علی

صدیق و فاروق اس ؟! ایشان

به حضترت علتی

صریحا فرمود بترادرش
ّ
فرمودنتد« :تالو صالدی
2

اکبر و فاروقا ماباشا که ح و باطل را ا هم جدا ماکنا! و تو رهیس خین هستا».
ّ
« :صدیقون نه یفرید مؤمن ال یس حبیب النجار که گفت ا قوِ
همچنین فرمودند
ا پیامبران مرنل تبعیت کنیدت مؤمن ال فرعون حاقیل که گفت ایا مرخ را ماکشید کاله گفتاله
پرورخگار من خدانتت و علا بن ابا طالب که افضل ا ان خو یفر انت».

3

وقتی سقوط ایتن روایتات دروغتی و جعلتی واضتح شتد ادعتای آنهتا مبنتی بتر ایتن کته ختدا و
رسولش

ابوبکر را عتیق نامید اند به خوبی برای روشن گردید و بته زشتتی ادعتای آنهتا واقتف

شدی .حاخ به ادعاهای دیگر آنها میپردازیم .

 
 .1این حدیث را بخاری در کتاب تاری کبیر به نقل از معاذة العدویة روای کرد اس جلد  5صفحه  ،12و ابتن عستاکر
در تاری دمشق جلد  51صفحه  ،22و بسیاری دیگر
 .2الریا

النضرة فی مناقب العشرة ،المحب الطبری جلد  0صفحه  152به نقل از حاکم و او به سندش از ابوذر (رضوان

الله تعالی علیه  ،سمط النجوم العوالی ،العصامی ،جلد  1صفحه  ،01فرائد السمطین جو ینی شافعی جلد  0صتفحه 051
و یاد آور شد که این فضیل تنها مخصوص امیرالمؤمنین

اس .

 .3فضائل الصحابة احمد بن حنبل جلد  1صفحه  617به سند خود از ابی لیلی نقل کرد  ،المناقب ابتن مغتازلی شتافعی
صفحه  ،156مناقب خوارزمی صفحه  ،201سمط النجوم العوالی العصامی جلد  1صتفحه  ،01شتواهد التنزیتل حتاکم
حسکانی جلد  1صفحه  ،215و بسیاری دیگر.

فصل اوخ :محیطی پس و خانواد ای منحرف 024 .......................................................
گفتهاید ابوبکر عتیق نامید شد به خاطر این که رویش زیبا بود!

1

خر جواب ماگوییم این هم یکی از ادعاهای بزرگ و و خیاخهای خوش میباشد که میخواهند
با آن مانند اسطور ها صورت و جسم و بدنی زیبا برای ابوبکر درس کنند و میخواهند بتا استتناد بته
این که یکی از معانی کلمه عتیق جمیل یعنی زیبا میباشد صورت ابوبکر را ترجمه اسم عتتیقش قترار
دهند! و در مورد ابوبکر چنین گمان کرد اند که او سفید مایتل بته زرد ،لطیتف ،دارای متوی مجعتد و
پیچید  ،الغر ،دارای دندانهای زیبا و قامتی نیکو بود اس !

2

ولی واقعی این اس که این صفات خیالی ابوبکر اصل و اساستی نتدارد و نمیتتوان آن را قبتوخ
نمود .اگر چه عایشه همانطور که خواهد آمد پدر خودش را سفید و الغتر و ستبک وزن وصتف کترد ،
ولی یاران و انصار عایشه و پدرش که بعدا آمد اند هر چه دوس داشتهاند را به صفات ابتوبکر اضتافه
کرد اند بنابراین سفیدی ابوبکر مایل به زرد شد و مویش مجعد و پیچید گردید و دارای دندانی نیکو و
قامتی زیبا شد! در حالی که این صفات از اساس آن چه که عایشه ذکر کرد را نقا میکنتد! و غفلت
آنها از این مطلب باعث ایجاد شک در آن چه نقل نمود اند میشود و بلکه انسان یقین پیدا میکند کته
تنها برای بزرگ کردن شأن و مقام ابوبکر این صفات را جعل کرد اند ،و حاخ آن که اسالم بتین ستفید و
سیا و زیبا و زش و عرب و عجم فرقی نمیگذارد و فضیل و برتری برای اینها در مقابل دیگران قائل
نیس مگر با تقوا.
و برای این که صفات حقیقی ابوبکر را بشناسیم باید سه گام برداریم:
گاِ اول آن صفاتی را که عایشه برای پدرش ذکر نمود با صفاتی که یاران عایشته و پتدرش بعتدا
ذکر کرد اند مقایسه کنیم ،و وقتی دیدیم بین دو صف ذکر شد تباین و تعار

وجود دارد باید آن چته

غیر عایشه گفته را ساقط کنیم و آن چه عایشه ذکر کرد را تثبیت نمتاییم چترا کته راویتانی کته در ایتن
مطلب مقابل عایشه قرار دارند نسب به عایشه دورتر از ابتوبکر هستتند چتون عایشته دختتر اوست ،
 
 .1معجم الکبیر طبرانی جلد 0صفحه  41به نقل از لیث بن سعد که گوید« :ابوبکر عتیال یامیالده شالد چالون رویالش یبالا
بوخ!»
 .2تاری دمشق ابن عساکر جلد  21صفحه  ،11به نقل از زهری و قیس بن ابی حازم و عاصم بن عبید الله بن عاصم.
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همچنین اگر دیدیم اینها صفتی را ذکر کرد اند که عایشه آن را ذکر نکرد اس واجب اس آن صتف
را دور بیاندازیم چرا که آنها برای بیان نمودن اشارات حسن ابتوبکر – البتته اگتر حستنی داشتته باشتد –
حریصتر از عایشه نیستند .حاخ ،عایشه پدرش را چگونه وصف کرد اس ؟
واقدی از طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابی بکر روایت کترد است کته «وقتالا عایشاله خر
کجاوه یشسته بوخ به مرخ ا عرب که عبور ماکرخ یگاه یمالوخ و گفالت هالی کالس را ا ایالن مالرخ
شبیهتر به ابوبکر یدیدهاِت به او گفتیم ابوبکر را برا ما وصف کنت گفت رجالل أبالیضت یحیالفت
ََ
خفیف العارضینت أجنأت ب یستمسک إ اره یسترخي عن َحق َویهت معروق الوجهت غاهر العینینت یاتئ
الجبهةت عاري األشاج هذه صفته»( 1.یعنی :مردی بود سفید ،الغر اندام ،موی روی دو گونتهاش کتم
بود ،پش خمید  ،و تاحدی الغر بود که شلوارش به کمرش محکم نمیشد و تا زیر بیضتههتایش پتایین
میآمد ،صورتش الغر و بی گوش بود ،دو چشمش درون سرش قرار داش و خیلی آشکار نبود ،پیشانی
بلند و آشکاری داش  ،بازوی دو دستش گوش کمی داش  .اینها صفاتش بود.
و بعد از آن که بین کالم عایشه و کالم دیگران مقایسه کردیم تنها این باقی میماند که ابوبکر سفید
و الغر بود اس چون این که گفتند :قامتی نیکو داشته با حرف عایشه کته گفت پشت خمیتد بتود
تعار

دارد ،و این که گفتند ابوبکر لطیف و دارای موهای پیچید و دندانهای زیبتا بتود هتم ستاقط

اس چون عایشه چنین چیزی را ذکر نکرد.
گاِ خوِ باید صفاتی که عایشه ذکر کرد با صفاتی که اشخاص بیطرف که نه از یاران عایشه و نه
از دشمنان او میباشند را مقایسه کنیم ،و اگر دیدیم بین دو صف ذکر شد تعتار

یتا تبتاینی وجتود

دارد باید دنباخ قرینههای خارجی برویم تا یک صتف را بتر دیگتری تترجیح دهتیم ،حتاخ ،اشتخاص
بیطرف پدر عایشه را چه گونه وصف نمود اند؟
واقدی روای کرد اس وقتی هرقل پادشا روم از یکی از مسیحیان درخواس نمود که ابوبکر را
 
 .1الطبقات الکبری ابن سعد جلد  2صفحه  ،088و األجنأ یعنی پش خمید  ،حقویه یعنتی دو بیضتهاش ،غتائر العینتین
یعنی دو چشمانش درون سرش میباشد و خیلی آشکار نیس  ،ناتئ الجبهة یعنی پیشانیش آشکار اس  ،عتار األشتاج
یعنی بر بازوی دو دستش گوش کمی اس .

فصل اوخ :محیطی پس و خانواد ای منحرف 027 .......................................................
برای او وصف نماید چنین گف « :هو رجل اخِ اللون خفیف العارضین»(1.رنتگ پوست او ستیا
(یا به شدت گندمگون و روی دو گونهاش موی کمی بود
مسعودی در صف ابوبکر چنین روای کرد « :او شَصا بلند قدت نالیاهت بغالر ایالداِ بالوخت
رو خو گویهاش مو کما وجوخ خاشتت چشمایش فرو رفته و پیشاییش اشکار و خو گویالهاش
برامده بوخ».

2

حاخ اگر بین قوخ عایشه و اشخاص بی طرف مقایسه کنیم میبینیم که ابوبکر الغر اندام بتا چشتمانی
فرو رفته و پیشانی آشکار و دو گونهای بر آمد بود اس و در این صفات اتفاق نظر وجود دارد ،ولتی بتین
اقواخ آنها در مورد رنگ پوس ابوبکر که آیا ستیا یتا ستفید بتود تعتار

وجتود دارد ،عایشته و تبعیت

کنندگان او ادعا دارند که ابوبکر سفید بود ولی دیگران میگویند سیا بود اس  ،بنتابراین بایتد بته قترائن
رجوع کنیم تا یکی از دو قوخ را بر دیگری ترجیح دهیم ،حاخ اگر دیدیم که قرائن یکی از دو قوخ را تقویت
میکند به همان قوخ اعتماد میکنیم 3.و وقتی به قرائن رجوع میکنیم میبینیم قتوخ ستیا بتودن ابتوبکر را
تقوی میکند ،و آن اشعار شعراء که قبال گذش و بیان میکرد که بنی تیم آن قدر سیا بودنتد کته انستان
نمیتوانس بین موال و عبدشان فرق گذارد و قبیلهای پس بود انتد کته از بردگتان حبشته تشتکیل شتد
بود اند واضحترین چیز در این زمینه اس  ،این قوخ شاعر اس که میگوید:
و اگر برخگان قبیله تیم و شَص تیما را ببینالا

ماگالالالویا کالالالداِ یالالالک بالالالرخه انالالالتو!

و این هم قولی دیگر :
ا رو شقاوت قبیله بنا تیم را اطاعت کالرخیم

ولا ایا قبیله تیم غیر ا برخگان و کنیاان بوخیدو!

بنابراین اصل در این قبیله اینس که سیا باشند ،به خاطر همین در صف طلحة بن عبید الله که
پسر عموی ابوبکر اس وارد شد که سیا بود اس  ،واقدی روای کرد که «محمد گوید شالنیدِ
 
 .1فتوم الشام واقدی جلد  0صفحه  ،9آدم یعنی شخصی که رنگ پوستش سیا  ،یا به شتدت گنتدمگون است  .بته لستان
العرب ماد أدم مراجعه کن.
 .2التنبیه و االشراف ،مسعودی جلد  0صفحه  ،016و طواخ (که در لفظ حدیث آمد به معنای بلند قد میباشد.
 .3البته ما کوتا آمدیم و هر دو قوخ را معتبر دانستیم در حالی که واقعی امر چنین نیس چون شتهادت عایشته و تبیعت
کنندگان او باطل اس .
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شَصا که طلحة را وصف مایموخ چنین ماگفت او مرخ نیاه بوخ با مو

یاخ».

1

ابوبکر هم از مردم همین قبیله میباشد که به سیا بودن معروف هستند حاخ ابوبکر چه طور سفید
شد ؟ اگر گفته شود :شاید سفیدیاش از طرف مادر بتود  ،در جتواب میگتوییم :همتانطور کته قتبال
معلوم شد مادرش سلمی بن صخر هم از همتین قبیلته میباشتد! حتاخ چترا بکریتون بترای متا بیتان
نکرد اند که چگونه ابوبکر سفید گردید در حالی که از نسل سیاهان میباشد هم از طرف پتدر و هتم
از طرف مادر؟!
عالو بر این که معلوم اس که عربها معموال گنتدمگون هستتند و رنگشتان بته ستیا نزدیتکتر
اس  ،بنابراین اگر مثال عایشه و بکریون میگفتند که ابوبکر کمتر گندمگون بود شاید آنهتا را تصتدیق
میکردیم ،ولی این که این همه از حقیق دور شوند و ابوبکر را سفید قرار دهند مثل این کته از پتدری
نجیب رومی و مادری فارسی متولد شد باشد این کودن شمردن مردم و به ریش آنها خندیدن اس !
و با این قرینه آن چه که آنها گمان نمود اند ساقط میشود و سیا بودن ابتوبکر کته آن را اشتخاص
بیطرفی که به گفتار آنها اعتماد میشود نقل نمود اند ثاب میگردد .و اآلن وارد گام آخر میشویم که
زیبایی خیالی ابوبکر بن ابی قحافه تیمی! را به کلی از بین میبرد.
گاِ نوِ باید در آن صفاتی که از دو گام قبلی به دس آمد نظر بیانتدازیم ،و صتفات دیگتر او را
بررسی کنیم و سپس تمام صفات او را جم نماییم تا به صورت و شکل او دس پیدا کنیم.
آن چه که از دو گام قبلی در مورد ابوبکر مشخص شد به قرار زیر اس :
« »0بلند قد و الغر به حدی که شلوارش تا زیر بیضههایش پایین میآمد.
« »1بازوی دو دستش گوش کمی داش .
« »2کمرش خمید بود.
 
 .1الطبقات الکبری ابن سعد جلد  2صفحه  ،109همان طور که عایشه حقتائق را در متورد پتدرش تحریتف کترد است
همچنین پسر طلحة حقیق را در مورد پدرش تحریف کرد و رنگ بدن او را به جای سیا بته ستفید وصتف کترد است !
طبرانی از اسحاق بن یحیی بن طلحه از عمویش موسی بن طلحه نقل کرد که گف « :طلحه بن عبید الله نفید بالوخ!»
به معجم الکبیر طبرانی جلد  0صفحه  91مراجعه کن ،و چه نیکو اس که هیثمی روای واقدی را موثق شتمرد و روایت
طبرانی را تضعیف کرد اس  ،به مجم الزوائد هیثمی جلد  9صفحه  057مراجعه کن.

فصل اوخ :محیطی پس و خانواد ای منحرف 029 .......................................................
« »5رنگ پوس بدنش سیا بود.
« »4موی کمی روی دو گونهاش داش .
« »6دو گونهاش بر آمد بود.
« »7صورتش الغر بود و گوش کمی داش .
« »8دو چشمانش فرو رفته و غیر آشکار بود.
« »9پیشانیاش آشکار بود.
و بعد از این ما نمیدانیم چگونه کسی که چنین صفاتی داشته باشد زیبا و قشنگ اس ! چون اگتر
این صفات با هم در شخصی جم شوند زش و قبیح خواهند بود! ولی با این حاخ چتون آنهتا گمتان
کرد اند ابوبکر عتیق نامید شد به خاطر این که صورتش یبا بوخه ما هتم سته صتف اوخ را چتون
ربطی به صورت ندارد نادید میگیریم و تنها به بقیه صفات که مربوط به صتورت است میپتردازیم،
ولی این سه صف هم همانطور که میبینی اثری از زیبایی در آن نیس چه برسد به این که زیباییش به
حدی رسید باشد که به خاطر آن به عتیق یعنی زیبا نامگذاری شد باشد!
او رنگ پوس بدنش سیا اس و این رنگ در میان رنگها زش و بی ارزش اس ! عالو بر این
که دو گونهاش تا خار از صورتش باال آمد بود ولی موی دو گونهاش کم بود است  ،و در کتل ایتن
چهر ای زش به حساب میآید! و صورتش معروق بود یعنی گوش آن کتم بتود و بته صتورت کتم
گوش معروق میگویند به خاطر این که به خاطر کمی گوشتش عترق روی آن جتاری میشتود ،و آن
صورتی زش و قبیح اس ! به عالو دو چشمانش بته داختل صتورتش فترو رفتته بتود در حتالی کته
پیشانیش باال آمد و آشکار بود و این خیلی زش اس ! چرا که مردم شخصی را که دو چشم درشت
و آشکار با پیشانی متعادخ داشته باشد زیبا میدانند ولی کسی را کته دو چشتم کوچتک و فترو رفتته بتا
پیشانی باال آمد و آشکار داشته باشد زش میدانند!
به خاطر همین ابوجعفر اسکافی قوخ به این که ابوبکر زیبا بود و به خاطر همین عتیق نامیتد شتد را
قولی سس و احمقانه میدانس ! آن جا که گوید« :و اما ان چه یاخ اور شالدید کاله ابالوبکر صالدایش
یا ک و صورتش یبا بوخه چه طور این چنین بوخه خر حالا کاله واقالد و غیالر او ا عایشاله روایالت
کرخهاید که او مرخ ا عرب را خید که خو گویهاش بغر و بدون مو بوخ و چشمایا فرو رفتاله خاشالت
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و کمرش خمیده بوخ و شلوارش به کمرش محکم یبوخت گفت هی کس را شبیهتر به ابوبکر ا ایالن
مرخ یدیدهاِ.کجا این حرف عایشه خبلت بر یبا بوخن صفات ابوبکر ماکند!».

1

بر تمام این صفات زش ابوبکر ،صف دیگری را هم اضافه کن که او را قبیحتر میکند و در واق
قیافه او را به چیزی زش تر تبدیل میکند! و آن مرضی اس که در دو چشم ابوبکر وجود داشته ،چترا
َ
که یک چشم او سیا و دیگری آبی بود اس ! و به خاطر همین به او «أخ َیف بنا تیم!» میگفتهاند ،و
این مطلبی اس که علمای علم لغ و روایان حدیث و مورخین در کتتب ختود دربتار صتف پستر
ابوقحافه متذکر شد اند ،چرا که «خر شرح حدیث أخیف بنا تیم که خر صالفت ابالوبکر وارخ شالده
گفتهاید خیف خر یک مرخ یعنا یکا ا چشمایش ابا و خیگر نیاه باشد».

2

و بعد از این گامهای سه گانه و بیانات مفصل دیگر هیچ کس نمیتواند ادعتا کنتد کته ابتوبکر بته
خاطر زیبایی صورتش عتیق نامید شد مگر این که مخالفین قواعدی جدید و وارونه بترای نیکتویی و
زیبایی اختراع کنند! حاخ با باطل شدن این مطلب به باطل کردن بقیه معانی که مختالفین بترای از بتین
بردن دالل اسم عتیق درس کرد اند میپردازیم.
گفتهاید ابوبکر عتیق نامید شد به خاطر این که برای مادرش هیچ بچهای باقی نمیماند (و همته
بچههایش بعد از به دنیا آمدن میمردند بنابراین وقتی او را بته دنیتا آورد او را کنتار خانته کعبته آورد و
گف « :خدایا این بچه ا اخ شده تو ا مرگ ماباشد پس ان را به من ببَش!»

3

خر جواب ماگوییم این قوخ در اصل حرف طلحة بن عبید الله التیما میباشد که پسر عموی
ابوبکر اس و هیچ کس غیر از او چنین چیزی نگفته و طریق ایتن روایت تنهتا بته او منحصتر است
 
 .1شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  02صفحه  ،168و از همین حدیث میفهمی که یکی از تفکرات خیالی آنها این
اس که ابوبکر به خاطر صدای نازکش عتیق نامید شد اس ! و تمام این حرفهای زش و ناپسند تنها برای ایتن است
که از معنی حقیقی عتیق ترس دارند و میخواهند مردم را به توهم بیاندازند که عتیق معنتایی دیگتر دارد آن هتم تنهتا بترای
حفظ هیب آقایشان ابوبکر که پدرش عضروط و لواط کار بود اس !
 .2لسان العرب ابن منظور جلد  9صفحه  010و النهایة فی غریب االثر مبارش بن محمد الجتزری جلتد  1صتفحه  095و
تا العروس أبی فیا زبیدی جلد  1صفحه  485و دیگران.
 .3اإلصابة فی تمییز الصحابة ابن حجر جلد  5صفحه  057به نقل از کتاب الکنی و األسماء دوالبی.
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بنابراین این روای غریب و نادر میباشد به خاطر همین ابن مندة این چنین بر این روایت تعلیتق زد :
«این حدیث غریب ماباشد وتنها همین یک نند را خارخ».

1

و طلحه در مورد این روای متهم اس چون او شخص بیطرفی نمیباشد کته بشتود بته حترفش
اعتماد کرد ،چون از نزیکان ابوبکر و متعصبین او اس  .عالو بر این که طلحه شتاهد والدت ابتوبکر
نبود چون او بعد از ابوبکر به دنیا آمد  ،بنابراین باید آن را از مادر ابوبکر شنید باشد حاخ یا از خود او
یا به وسیله شخص دیگری ،و چون به ما نگفته که چه کسی این خبر را به او داد است پتس ایتن قتوخ
تقوی میشود که او خودش این حدیث را جعل کرد و اگر نه به خاطر این که تهم جعتل کتردن از
سر خود رف کند نام راوی که این خبر را به او داد ذکر میکرد.
و اصال این قوخ از اساس سس و باطل اس چون همانطور که در روایات زیتادی وارد شتد کته
ُ
قبال گذش دو برادر دیگر ابوبکر هم به ع ْتیق و ُمعتق نامید شد اند ،پس آیا مادرشان سلمی هر کتدام
از اینها را به کنار کعبه آورد و از خدا خواسته کته آنهتا را از مترگ نجتات دهتد و در نتیجته آنهتا زنتد
ماند اند و به این اسم نامید شد اند؟ اگر این مطلب درس باشد این قستم روایت کته میگفت :
برای سلمی فرزندی باقی نمیماند باطل خواهد شد چون برای او سه فرزند باقی ماند که خداوند هتر
سه را از مرگ آزاد کرد اس ! و اگر این قسم روای درس نباشد این که دو برادر ابوبکر بته عتیتق و
معتق نامید شد اند بدون تفسیر میماند و قوخ طلحه را تضعیف میکند! باالخر کدام یتک از آنهتا از
مرگ رهایی یافته و چرا همگی آنها به این اسامی که از یک ریشهاند نامید شد اند؟!
به عالو مورخین و سیر شناسان نگفتهاند که برای مادر ابوبکر فرزندی بتاقی نمیمانتد  ،و چنتین
چیزی از خانه ابوقحافه معلوم نشد  ،بلکه آن چه روای شد خالف این مطلب اس چرا که مورخین
صریحا گفتهاند که ابوقحافه سه فرزند داشته که یکی از آنها عتیق یعنی ابوبکر است  ،و همتانطور کته
قبال گذش عایشه هم به این مطلب اقرار نمود .بنابراین این قوخ ضتعیف و نتادر طلحته نمیتوانتد در
مقابل آن همه اقواخ و احادیث زیاد و مستفیا مقاوم کند.
معلتتوم میشتتود کتته طلحتته ایتتن حتتدیث را جعتتل کتترد تتتا بتوانتتد بتتا ایتتن مطلتتب کتته متتادر
 
 .1تاری دمشق ابن عساکر جلد  21صفحه 11
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هنگامی که درد زایمان به سراغش آمد به کنار خانه کعبه مشرف شد و خدا را دعا نمتود

امیرالمؤمنین

و دیوار کعبه برایش شکافته شد و مولود مبارش خود را در کعبه به دنیا آورد میخواستته بتا ایتن مطلتب بته
مقابله بپردازد .ولی اصال بعید اس که مادر ابوبکر که زنی کافر و مشرش بود به خانه کعبه پنا بیاورد و از
خدا درخواس کند و خدا هم همانطور که دعای حضرت فاطمة بنت اند (رضوان الله تعالی علیهتا را
که زنی مؤمن و یکتا پرس بود مستجاب کرد دعای او را هم مستجاب کرد باشد.
خالصه عالمات جعل و اختراع این قوخ بسیار روشتن است بنتابراین ایتن قتوخ از استاس باطتل
میباشد خصوصا که با اقوالی که قبال گذش و اقوالی که به زودی مطرم میشود تعار دارد.
َ
گفتهاید ابوبکر عتیق نامید شد به خاطر این که او دو برادر داش به نامهای « ِعت » و «عتیال »
به خاطر همین به نام یکی از آنها نامید شد!

1

خر جواب ماگوییم شاید ابوقحافه از ایجاد اسم سومی برای پسر سومش عاجز بتود ! یتا شتاید
هم در آن زمان برای نامگذاری باید مقداری پوخ میداد اند که آن عضروط چنین پولی نداشته تا بدهد!
به خاطر همین ابوقحافه برای سه پسرش به دو اسم اکتفا کرد و ابوبکر را با دو برادرش در اسم شریک
گردانید اس ! یا شاید او این اسم را مقدس میدانسته و آن را دوست میداشتته و بترای آن شتراف و
منزلتی قائل بود به خاطر همین این اسم را برای دو نفر از پسرانش انتخاب نمود اس !
این ادعای خند دار اصال صالحی آن ندارد که برای رد آن ختود را بته زحمت بیانتدازیم ،و هتر
طور که باشد مهم نیس که این ادعا را باطل سازیم چرا که این ادعا قوخ ما را که استم اصتلی ابتوبکر
عتیق بود نه عبد الله تثبی میکند به خالف آن چته کته مختالفین گمتان میکننتد! حتاخ اگتر علت
نامگذاری او همان باشد که اینها میگویند که به نام یکی از دو برادرش نامید شد این ضترری نتدارد
بلکه برای این بحث و نتیجه آن فاید هم دارد.
گفتهاید ابوبکر عتیق نامید شد به خاطر این که در نسب او بدی وجود نداش که با آن تحقیتر و
سرزنش شود!

2

 
 .1الریا

النضرة ،المحب الطبری ،جلد  0صفحه  20به نقل از بغوی.

 .2الریا

النضرة ،المحب الطبری ،جلد  0صفحه  20به نقل از مصعب.
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خر جواب ماگوییم حقا که این قوخ از بقیه اقواخ بهتر و نیکوتر اس ! قبیلهای کته در وصتف آن
آمد ذلیلترین و رذخترین قبیله در قریش اس و نکام کردن با برد ها و ملحق کردن آنها به قبیله در آن
شای اس و زنا و فجور در آن زیاد میباشد تا جایی که خانه موالی ابوبکر بته آن مشتهور بتود حتاخ
ناگهان به قبیلهای دارای شرف و کرم و طهارت و عف تبدیل شد تا جایی که در نسب پستر عضتروط
لواط کار بدی نمیباشد که با آن تحقیر و سرزنش شود!
بهتر بود کسانی که این معما را ساختهاند زیارتی مبسوط دربتار پستر ابوقحافته هتم بته آن اضتافه
میکردند و در آن چنین میگفتند« :شهاخت ماخهم که تو پاک و پالاکیاه و پالاک شالده و ا فر یالد
مرخ پاک و پاکیاه و پاک شده هستا که یجانتها جاهلیت تو را یجس یکرخه و کثافات ان
به لباس تو ینشسته انت!»

1

و نمیدانم چه گونه برای ما جایز اس که همه آن اعترافتات نستب شناستان و متورخین و راویتان
حدیث و شعراء و لغویین در مورد نسب پس ابوبکر و زشتیهای قبیلهاش و رسواییهای ختانواد اش
را تکذیب کنیم و این معمای عجیب و غریب که یکی از نوادگتان ابتوبکر آن را جعتل کترد تتا او را از
عیوب مبرا کند و رسواییهایش را بپوشاند را قبوخ کنیم!
و آن نو (که حدیث را جعل کرد مصعب بیر اس که از جه اسماء دختر ابوبکر یکتی از
نوادگان او میباشد ،او مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن بیر میباشتد ،او
 
 . 1این عبارات در زیارات اهل بی عصم (صلوات الله علیهم وارد شد و هتر شخصتی چته دور باشتد و چته نزدیتک
میداند که تنها آنها کسانی هستند که نسب شریفشان به زنای جاهلی که دیگران به آن مبتال شد اند آلود نشتد است  ،و
این جدشان رسوخ خدا

اس که علنا میفرماید« :من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد بن

مناف بن قصا بن کمب بن مرة بن کعب بن لؤ بن غالب بن فهر بن مالک بن یضالر بالن کنایالة بالن خایمالة بالن
مدرکة بن الیاس بن مضر بن یاار هستمت و مرخِ به خو خنته تقسیم یشدید مگر این که خداوید مرا خر بهتالرین ایهالا
قرار خاخت بنابراین ا پدر و ماخرِ متولد شدِ و هی بدیا ا یا جاهلیت به من اصابت یکرخت و ا مالان حضالرت
اخِ تا وقتا که ا پدر و ماخرِ متولد شدِ ا یکاح حمل به خییا امدِ یه ا یات بنابراین هم خوخِ بهتر ا هماله شالما
هستم و هم ا یظر پدر ا همه شما بهتر ماباشم» .به الستیرة النبویتة ابتن کثیتر جلتد  0صتفحه  091مراجعته کتن ،و
همچنین از امام صادق به نقل از پدرش امام باقر

روای شد اس که در تفسیر قوخ خداوند به تحقی که پیامبر

ا خوختان به نو شما امده فرمود« :هی بدیا ا وبخت جاهلیت به پیامبر اصابت یکرخه بوخ».
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همان کسی اس که این حدیث دروغ را که کسی قبل از او آن را ادعا نکرد جعل کترد و ستپس اکثتر
نسب شناسان گمشد خود را در آن پیدا نمود اند و برای این که آقایشان را از رسوایی نسب پستش منز
کنند و عل حقیقی نامگذاری او به عتیق را دف نمایند از مصعب در این حدیث تبعی کرد اند!
و این احمق نادان ندانسته که با جعل این دروغ خودش را در موض اتهام قرار میدهد چرا که تمام
تاری ادعایش را تکذیب میکند ،و چون او یکی از نزدیکان ابوبکر میباشتد شتهادتش در ایتن متورد
باطل اس ! بلکه او با این حرفی که زد باعث شد شخص محقق یقین کند کته معنتای استم عتیتق از
این ادعا خیلی دور اس و به معانی نقص نزدیکتر می باشد تتا بته معتانی کمتاخ ،و معنتای حقیقتی
تقریبا بر عکس این ادعا اس چون «همیشه شَصا که شک و شبهه ماایدا خ یاخیک انالت کاله
بگوید مرا خریابید!»
تمام شواهد تاریخی که بیان کردیم تأکید میکند که در حسب ابتوبکر نقصهتایی و آن هتم چته
نقصهایی و معایبی و آن هم چه معایبی و رسواییهایی و آن هم چه رسواییهایی  ..وجود داشته اس
تا جایی که عرب انگیز ای نمیبیند که وقتش را صرف بازگویی بدیهای قبیله تیم کند چترا کته پستتی
این قبیله واضحتر از مدفوع در مسترام اس !
این حجناء بن جریر اس که میگوید« :به پدرِ گفتم شتا هالی قبیلالها را بیالان یکالرخها
مگر این که ایها را مفتضح یموخها به جا قبیله تیمو گفت ا پسرِ  ..من اصم خایها یدیدِ
که ان را خراب کنمت و َ
1
حسبا یدیدِ که ان را رنوا نا ِ!»
و این قیس بن نعد بن عباخة (رضوان الله تعالی علیه میباشد که به ابوبکر چنتین گفت « :ا
گونفند لنگ و ا خروس جنگا! یه عاتت اصلا و خالالص ماباشالد و یاله َح َسالبت کالریم و
ییکو انت!» 2و این حرف بعد از این قضیه بود که خالد بن ولید در حادثهای مشهور بته امتر ابتوبکر
قصد کشتن امیرالمؤمنین

نمود و حضرت هم برای عقاب او آهنی را بر دور گتردن خالتد بتن ولیتد

پیچاند و قیس بن سعد هم قبوخ نکرد که آن آهن را از گردن خالد باز کند بته ختاطر همتین ابتوبکر در
 
 .1طبقات فحوخ الشعراء ،ابن سالم الجمحی ،جلد  0صفحه  ،49و األغانی ،ابو الفر اصفهانی ،جلد  8صفحه 28
 .2ارشاد القلوب دیلمی،صفحه 280
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مسجد نبوی شریف با قیس مجادله نمود.
و این قیس بن عاصم المنقر اس که پیامبر
نشینان اس

او ابوبکر را به خاطر پستی و حقارت قبیلهاش حقیر میشمرد ،و ایتن هنگتامی بتود کته

روزی بر پیامبر
کنمو پیامبر

او را چنین وصف نمتود کته او آقتای چتادر

وارد شد و گف « :من خر جاهلیت خوا خه خختر یده به گور کرخهاِ حال چاله
فرموخ به جا هر یده به گور برخها ا اخ کن .ابوبکر گفت چه چیا تالو را

واخار به این کار کرخ و حال ان که تو بارگ عرب هستاو گفت ا ترس این که مثل تویا با ایهالا
ا خواج کند! پیامبر

تبسم یموخ و فرموخ این مرخ اقا چاخر یشینان انت».

1

و قبال گفتار حضرت زهراء (صلوات الله علیها بر ما گذش که در مورد حسب و نستب ابتوبکر
چه فرمود ،و همچنین گفتار ابوسفیان و گفتار عمیر بن األهلب الضبی و دیگران در مورد شأن و منزلته
قبیله تیم بیان شد ،و تمام اینها پستی و حقارت این قبیله را به خاطر عیوب زیادش در جاهلی و اسالم
که قابل شمارش نیس ثاب میکند.
و بعد از این از ما میخواهند عقل خودمان را کنار بگذاریم و به این مطلب که ابوبکر بن ابوقحافه تیمی
عتیق نامید شد به خاطر این که چیزی در نسب او نبود که با آن تحقیر و سترزنش شتود ایمتان بیتاوریم! و
شاهدشان در این مورد نو خود ابوبکر مصعب بن عبد الله زبیری اس ! چگونه قوخ شخصی قبوخ میشتود
که آتش را به سم نان خود هدای میکند و شیری را میدوشد که نفعش برای خودش اس ؟!

 
 .1نثر الدر ،اآلبی ،جلد  0صفحه  ،041محاضرات األدباء للراغب جلد  0صفحه  ،058و این دلیل دیگری اس که ابوبکر
(لعنه الله در اسالم هیچ مقام و احترامی ندارد ،چون خود پیامبر احترام ابوبکر را از بین برد ،زیرا وقتی قیس بن عاصتم آن
اهان صریح را متوجه ابوبکر ساخ و اصال قبلی او را بر مال ساخ پیامبر حرف او را رد ننمود بلکته بتا تبستمش کته
کاشف از رضایتش بود و با مدم کردن قیس و این که او را سید و آقا نامید کار او را تأیید کرد.

 ..................................................................................... 056دانستنیهای حمیراء 

حاصل ان چه گذشت
هر آن چه که مخالفین در مورد عل نامگذاری ابوبکر به عتیق ذکر کردند تنها حیلههایی اس که
بعضی از آنها بعضی دیگر را نقا میکند و به هیچ وجه نمیتوان به آن اعتماد نمود ،جعلتی بتودن آن
واضح و سستی آن آشکار اس  ،بنابراین اگر بخواهیم عل حقیقی نامگذاری ابوبکر بته ایتن استم را
بفهمیم باید به معنایی که از این اسم فهمید میشود رجوع کنیم ،چرا که را دیگری نیس  .حتاخ اگتر
برای این معنای فهمید شد قرینهای یافتیم که مطابق این معنی را خصوص یک مورد تقوی میکرد
به همان اعتماد کرد و به آن قائل میشویم.
اما معنایی که از کلمه عتیق فهمید میشود یعنی عبدی که از بردگی آزاد شد  .ابن منظتور گویتد:
َ
َ
« ِعت مَالف رق (برخگا) ماباشد و به معنا ا اخ انتت و معنا عتاق و عتاقه هم همالین
ت َ ت
َ ت
ت
َ
َ
1
انت .ع َت العبد یعت عتقا و ِعتقا وعتاقا و ِعتاقة فهو عتی ».
و قصد این معنی بر همته زبانهتا جتاری است و در واقت اصتل استتعماخ در ایتن لفتظ همتین
معناس  ،به همین خاطر در شرم و تفسیر کلمههای دیگر که چنتد معنتا دارنتد از ایتن معنتا استتفاد
میشود و اگر این معنای متبادر اولی کلمه عتیق نبود برای شرم و تفسیر به کار برد نمیشد .بته عنتوان
مثاخ عایشه در حدیثی گفته« :موب رنول خدا ا خییا رفت و مقدار مال به جا گذاشت  ..تالا
اخر حدیث» و در شرم آن گفتهانتد« :موب رنول خدا – یعنا عتی (ا اخه شده) ایشان – ا خییالا
رفت و مالا به جا گذاشت».

2

آن چه که منطبق شدن این معنا بر خصوص ابوبکر را تقوی میکند اموری اس

اوخ :آن چه در

سیر ابن جدعان گذش که او غالمان و کنیزانش را آزاد میکرد مانند سلمی بن حرملة که مشهور به
یابغه و مادر عمرو بن عاص میباشد و مانند صهیب بن ننان رومالا کته گفتهانتد ابتن جتدعان او را

 
 .1لسان العرب ابن منظور – ماد عتق.
 .2مرقاة المفاتیح فی شرم مشکاة المصابیح للقاری جلد  01صفحه  ،9و عون المعبود فی شترم ستنن أبتی داود للعظتیم
آبادی همرا با شرم ابن القیم الجوزیة جلد  8صفحه 81
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خرید و سپس آزادش کرد.

1

َ
دوم :اسم ابوبکر در اصل اشتقاقش با اسم دو برادرش مشتترش میباشتد ،او عتیتق است و بترادر
ُ
دیگرش ع ْتیق میباشد که تصغیر اسم ابوبکر اس و برادر سومی ُم َعتق اس که همان معنتی را دارد و
به معنای آزادی از بردگی میباشد.
سوم :آن چه قبال گذش که اکثر قبیله تیم را بردگان آزاد شد تشکیل میدادند تتا جتایی کته گفتته
شد« :آیا قبیله تیم غیر از غالمان و کنیزان بودند؟!»
و مطالب دیگری که بیان میکند ابوبکر و دو برادرش مانند پدرشان کته بته ابتن جتدعان ختدم
میکرد برد ابن جدعان بود اند ،و ابن جدعان بر آنها من نهتاد و آنهتا را آزاد کترد و آنهتا هتم آزاد
شد گان ابن جدعان گردید اند .و این مطلب بعد از این تحقیق از اوضح واضحات شد اس .
بنابراین نتیجه این چنین میشود :اسم عتیق که ابوبکر در جاهلی با آن شتناخته میشتد یعنتی او
یکی از بردگانی بود که موالیشان بر آنها من نهاد و آزادشان کرد اس  ،نه چیز دیگری.

 
 .1االصابة فی تمییز الصحابة ،ابن حجر در ترجمه صهیب به شمار  ،5015 :و شاید این ،کوشش صهیب (لعنه الله را در
پیروی و دوستی ابوبکر و عمر تفسیر کند ،چرا که آنها همگی در خانه فساد ابن جدعان پرورش یافتهاند.
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ثروت خیالا ابوبکر
کسانی که در مورد ابوبکر غلو مینمایند شایعه کرد اند که او دارای ثروت عظیمی بتود و همته را
در را خداوند متعاخ خر نمود اس  ،و او از این جه بتر مستلمین برتتری دارد ،و او بردگتانی کته
اسالمشان را در مکه آشکار میکرد اند را از موالیشان میخرید و سپس آزاد میکرد اس  ،و نفقتات
و هدایای رسوخ خدا

را پرداخ میکرد  ...و این چنین قصههای جعلی و داستانهای ساختگی

را با احادیثی مکذوب و فضائلی جعلی تثبی کرد اند.
و باطل ساختن تمام این ادعاها آسان اس

چون مطلب از دو احتماخ ختار نیست کته هتر دو

باطل اس  .اما احتماخ اوخ :این که این ثروت از طریق ارث بردن به پسر ابوقحافه رسید باشد ،ماننتد
این که پسر خانواد ای ثروتمند و توانگر بود باشد ،و این احتماخ فاسد اس چتون از آن چته گذشت
دانستی که ابوبکر منتهی به خانواد ای فقیر و ذلیل میشود تا جایی که پدرش به خاطر به دست آوردن
غذا کار میکرد و مادرش هم زناکار بود و هر دو برای جان داشتن مجبور بود انتد مگتس بخورنتد .و
تنها همین حاخ برای ابطاخ دروغ غنی بودن ابوبکر کافی اس چون او اگر واقعا ثروتمنتد بتود ستختی
زندگی پدر و مادر خودش را کفای میکرد و این بدبختی را از آنها برطرف مینمود.
و اما احتماخ دیگر این اس که این ثروت زیاد به خاطر کار و شتغل ابتوبکر بترای او جمت شتد
باشد ،مثل این که تاجر یا دارای حرفهای باشد که ماخ فراوانی را برای او فراهم آورد ،و این احتماخ هتم
فاسد اس چون وقتی ما شغل و حرفته ابتوبکر را بررستی کتردیم دیتدیم کته شتغلی عتادی داشتته و
نمیتوانسته با آن چنین ثروت عظیمی را به دس آورد.
مخالفین میگویند او ّباا بود اس  1،و بزاز از ریشه ّ
بالا میباشتد کته بته معنتای پیتراهن است ،
بنابراین معنا این اس که او یا فروشند لباس ،یا سازند لباس ،یا تاجر لباس بود اس  .طبتق معنتای
 
 .1کنز العماخ متقی هندی جلد  5صفحه  22به نقل از أنس که گوید« :ابوبکر بالاا بالوخ» و تحفتة الحبیتب علتی شترم
الخطیب سلیمان البجیرمی جلد  5صفحه  119به نقل از بصائر القدماء توحیدی ،و حیاة الحیوان الکبری دمیتری جلتد 0
صفحه  174به نقل از بصائر القدماء« :ابوبکر ّباا بوخ» ،و مانند همتین در جتواهر العقتود منهتاجی األستیوطی جلتد 0
صفحه  ،58و األعالق النفیسة ابن رسته صفحه .091
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اوخ متصور نیس که از آن ثروتمند شد باشد ،چون تنها فروشند لباسی اس که اجیر دیگران اس ،
و معنای دوم هم این چنین اس چرا که تنها خیاطی خواهد بود که لباس متیدوزد ،پتس تنهتا معنتای
سوم میماند که آن هم مردود اس زیرا در این صورت نیاز به سرمایهای دارد که با آن تجارت را شروع
کند و حاخ آن که احتواخ ختانواد فقیترش معلتوم گردیتد بنتابراین متصتور نیست کته از ختانواد اش
سرمایهای به دس آورد باشد ،همچنین متصور نیس که مثال شخصی آن سترمایه را بته او بخشتید
باشد چون در این صورت تاری نام آن را بیان میکرد ،بنابراین معنای ایتن کته او بتزاز بتود نمیتوانتد
تاجر لباس باشد مگر این که از روی مسخر گفته شود ناگهان ثروتی از آسمان بر او فرود آمد اس !
و نقلهای تاریخی صریحا بیان کرد اند که او خیاط بود  ،و بتر ایتن مطلتب بیاضتی 1و حلبتی 2و
کراجکی 3و دیگران که به خاطر دور بودنشان از تأثیرات بکری و ّ
جو غلو به نقتل آنهتا اعتمتاد میشتود
تصریح کرد اند.
و در واق اصل ساختن داستان ثروتمند بودن ابتوبکر بته دختترش عایشته برمیگتردد! چترا کته او
شخصی اس که گمان کرد « :ابوبکر بر پیامبر چهل هاار ایفاق کرخه انت!» 4و او شخصی است
که به دروغ از رسوخ خدا
مال ابوبکر به ما یف خاخ!»

روای کرد که ایشان فرمودند« :هی مالا به ما یف یداخ ان قدر که
5

 
 .1الصراط المستقیم بیاضی جلد  2صفحه 015
 .2تقریب المعارف ابو الصالم حلبی صفحه 284
 .3التعجب ،کراجکی صفحه 016
 .4صحیح ابن حبان جلد  04صفحه  175و السیرة الحلبیة جلد 1صفحه  ،21و بی ادبی عایشه را نگا کن که گمان کترد
پدرش بر پیامبر ایفاق یموخه انت! گویا پیامبر

به ماخ ابوبکر نیاز داشته و از او گدایی میکرد و العیاذ بالله! و حاخ

آن که میتوانس در این دروغش تعبیر دیگری به کار ببرد که به مقام نبوت توهین نشود مثل این که بگوید :ابالوبکر بالرا
انمِ ایفاق ماکرخ یا ابوبکر بر مسلمین ایفاق مایموخ  ...و مانند این ،ولی او به خاطر کوچک شمردن قدر و کرامت
رسوخ خدا

و باال بردن قدر و شأن پدرش (علیها و علیه لعائن الله چنین تعبیر زشتی به کار برد.

 .5مسند حمیدی جلد  0صفحه  010و مستند أبتی یعلتی جلتد  7صتفحه  ،291و ابتوهریر هتم دروغ بستتن بتر پیتامبر
خاتم

را از عایشه یا گرفته و این حدیث دروغین را روای کرد تا عایشه را راضی گرداند! در حتالی کته هتر مستلمان

منصفی حاخ هر مذهبی داشته باشد میفهمد که این حدیث دروغ اس چتون بته طتور غیتر مستتقیم آن امتوالی را کته ام
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و هر کس که ذر ای عقل داشته باشد اقواخ عایشه و احادیثش کته در آن در متدم از پتدرش افتراط
کرد را رد میکند و قبوخ نمینماید ،بلکه آن را دلیلی بر خالف ادعای عایشه قرار میدهد ،چون غر
عایشه از نیکو شمردن پدرش به این صورت چیس در حتالی کته خداونتد میفرمایتد :ا خوختالان
تعر یف یکنید او خوخ بهتر ماخاید چه کسا پرهیاکار انت و! 1غتر

عایشته تنهتا تبلیتغ کتردن

برای پدرش میباشد تا شأن او و شأن خانواد اش را باال ببرد ،و اگر ابوبکر واقعا چنین مبلغ ستنگینی را
انفاق کرد بود واجب بود که عایشه آن را برای متردم نگویتد چترا کته خداونتد بهتتر میدانتد کته چته
شخصی پرهیزکار اس و خودش پاداش پدر عایشه را برای این عملش خواهد داد ،و به هتیچ وجته از
ایمان و تقوا نیس که انسان به خاطر تبلیغ کردن و ریاء و افتخار نمودن و رستیدن بته مقتام و شتهرت
چنین چیزی را بین مردم ترویم کند!
و ما میگوییم :اگر ابوبکر واقعا تمام این امواخ را برای خدم اسالم و مسلمین انفاق کرد است
الزم بود که این مسأله بین مردم مشهور شتود ،و وقتتی همته ایتن مطلتب را میداننتد دیگتر انگیتز ای
نمیماند که عایشه آن را بین مردم پختش کنتد! پتس متیفهمیم کته تمتام ایتن اقتواخ و احادیتث تنهتا
دروغهایی اس که عایشه آنها را درس کرد تا شأن خود و پدرش را باال ببرد! و برای پدرش فضائل و
مناقبی بافته که خداوند هیچ فرمانی برای آن نازخ نکرد اس .
عایشه فهمید که پدرش هیچ فضیل و منقبتی ندارد ،و در مقابل تمام فضتائل و مناقتب در اهتل
بی رسوخ خدا

متمرکز شد  ،به خاطر همین بته جعتل و دروغ روی آورد ،کستانی کته بترای او

تعصب میورزند و در مورد پدرش غلو میکنند و در سر آرزوی دوستی با حاکمان و سالطین را دارنتد
در این مورد از او تبعی کردند و هرچه توانستند به احدیث دروغین او اضافه نمودند.
ّ
و حسد بردن عایشه به ام المؤمنین صدیقة حضرت خدیجه کبر (سالم الله علیها بود کته او را




ّ
المؤمنین صدیقة حضرت خدیجة کبر (سالم الله علیها در را خدا خر کرد اس را خوار و سبک میشمرد ،و ایشان
همانطور که همه میدانند در خر ثروت در را خدا اولین شخص دارای فضیل اس و ماخ ایشتان نفت بتزرگ و برکت

عظیمی برای ثبات ارکان اسالم داش .
 .1سور نجم آیه 21

فصل اوخ :محیطی پس و خانواد ای منحرف 040 .......................................................
وادار به جعل مطالبی نمود که با آن با فضائل و مناقب حضرت خدیجه رقاب کند کته از بتارزترین آن
فضتتائل صتترف کتتردن تمتتام تجتتارت و امتتواخ و متتا یملتتک ختتود در را ختتدا بتتود تتتا جتتایی کتته
پیامبر

فرمود« :خین من برپا یشد مگر به خو چیالا مالال خدیجاله و شمشالیر علالا بالن ابالا

طالب» 1.و فرمود

« :کجا مایند خدیجه یافت ماشالوخو ان مالان کاله مالرخِ مالرا تکالذیب

کرخید او مرا تصدی کرخ و با مالش مرا بر خین و خییایم یار یموخ» 2.و فرمود
به من یف یرناید مثل ان مقدار که مال خدیجه به من یف رناید».

« :هی مالا

3

و به خاطر همین فرمایشات پیامبر عایشه از غیظ و حسد پر میشد و کینهاش را پنهان مینمتود تتا
وقتی که بعد از شهادت رسوخ خدا

فرص برایش پیش آمد حدیث آخری را تحریف کرد و استم

خدیجه را در آن حذف نمود و به جای آن اسم ابوبکر را گذاش !
و خود عایشه به حسادت شدیدش نسب به ام المؤمنین خدیجه طاهر (صلوات الله علیها اعتتراف
میکند چرا که میگوید« :ان مقدار که به خدیجه حساخت کرخِ به هی

یا حساخت یکرخِ!»

4

و این اعتراف مهم عایشه ثاب میکند – که طبق قواعد علمیه – او دارای قلبی سقیم و نجس بود !

5

و در نفسش بیماری پنهانی وجود داشته! 6و او از جمله کسانی بود که خداونتد بتر آنهتا غضتب کترد
 
 .1شجر طوبی حائری جلد  1صفحه  ،122و تنقیح المقاخ مامقانی جلد  2صفحه 77
 .2احقاق الحق تستری جلد  5صفحه 581
 .3امالی طوسی صفحه 568
 .4فضائل الصحابة احمد بن حنبل صفحه  74و سنن ترمذی جلد  4صفحه  266و مستدرش حاکم جلد  2صفحه .086
و مفهوم این حدیث این اس که عایشه نسب به بسیاری از زنان حسادت داشته ولی حسدش نسب به خدیجه

بیشتر

بود  ،نه این که تنها بر ایشان حسد برد باشد .و این یعنی صف حسادت همیشه همرا و مالزم عایشه بود اس .
 .5چرا که ابن القیم الجوزیه در کتاب الجواب الکافی صفحه  85گوید« :قلب نلیم قلبا انت کاله ا شالرک و فریالب
کار و کینه و حساخت بر َ باشد» .و ابن تیمیه در کتاب مجموع الفتاوی جلد  02صفحه  85گویتد« :اگالر خر قلالب
چیا باشد که ان را به کبر و حسد یجس کند حقیقت ایمان خاخل ان یَواهد شد» .حاخ که به اقترار عایشته ثابت
شد او حسود بود پس قلبش هم سقیم و نجس میباشد و حقیق ایمان داخل آن نمیشود.
 .6چرا که ابن القیم الجوزیه در کتاب هدایة الحیاری فی أجوبة الیهود و النصاری صتفحه  06گویتد« :ا بارگتالرین ایالن
انباب حسد انتت حسد بیمار پنهان خر یفس ماباشد» .و چون که عایشه تصریح کرد که حستادت دارد معلتوم
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اس ! 1و دارای رکنی از ارکان کفر بود ! 2و از اهل جهنم اس

!3

عالو بر این که عایشه حتی جلوی نفس خود را از اظهار حسدش نسب به خدیجه
حیات رسوخ خدا

هم نمیگرف  ،امری که یک بار شدیدا غضتب پیتامبر

در زمتان

را برانگیخت و

باعث شد ایشان عایشه را ادب کند ،و گوشه دهان عایشه را کشید! و با ستختی بتا او رفتتار کترد و ایتن
گونه او را مجازات نمود
مخالفین از أبی نجیح روای کرد اند که« :برا رنالول خالدا

گوشالت شالتر یالا گوشالت

خیگر هدیه اورخیدت رنول خدا تکها ا ان را برخاشت و به خنت فرنتاخه خاخ و گفالت ایالن را
به فمن ن بده عایشه گفت چرا خنت خوخ را به حمت ایداختاو رنول خدا

با حالالت

غضب فرموخ خدیجه مرا خرمورخ ان ن نفارش کرخه انت .عایشه را غیالرت گرفالت و گفالت
گویا هی

یا خر مین وجوخ یدارخ مگر خدیجه! رنول خدا

با حالت غضب بلند شالد و

ان مقدار که خدا ماخوانت خریگ یموخت و نپس با گشالت یاگهالان اِ رومالان پدیالدار شالد و
گفت ا رنول خدا تو را با عایشه چه ماشالوخو او جالوان انالت و شالما نالااوارتر کاله ا او
خرگذر ت پیامبر گوشه خهان عایشه را گرفت و گفت ایا تو یبوخ که گفتا گویالا هالی
رو

یالا بالر

مین وجوخ یدارخ مگر خدیجه! به خدا نوگند ان مایا که قوِ تو کافر بوخید خدیجاله باله



میشود که در نفسش مریضش بیماری پنهانی وجود داشته اس .
 .1چرا که ابن تیمیه در کتاب اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم صفحه  6گوید« :و بعضا ا اهالل علالم و
خیگران یسبت به کسایا که خداوید به ایها علم یاف یا عمل صالح بَشیده مبالتم باله یالوعا حسالد هسالتندت و حسالد
اخمقا انت که مطلقا مذموِ ماباشدت و خر این جا ا اخمق کسایا انت که خدا بر ایهالا غضالب کالرخه انالت» .و
چون همانطور که فهمیدی حسد یکی از اخالق عایشه بود پس او از زمر کسانی اس که خداوند بر آنها غضب کرد اس .
 .2چرا که ابن القیم الجوزیه در کتاب الفوائد صفحه  077گوید« :ارکان کفر چهار مورخ انت کبر و حسد و غضب و
شهوت» .و چون حسد از عایشه صادر شد پس در واق او دارای رکنی از ارکان کفر بود اس .
.3چون ابن تیمیه در کتاب مجموع الفتاوی جلد  01صفحه  512گوید« :و اما عمل اهل جهنم مایند شرک ور یدن به
خدا و تکذیب پیامبران و کفر و حسد ماباشد» .و چون که عایشه به حسادت خود اعتتراف کترد پتس از اهتل جهتنم
میباشد.
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من ایمان اورخ و ا من بچه خار شد ولا شما محروِ شدید!»

1

 
اآلنف سهیلی جلد  0صفحه  ،505شرم حدیث این اس که برای پیتامبر

مقتداری گوشت هدیته آورد

 .1الرو

شد ،جزئی از آن را جدا کرد و آن را همرا با فرستاد اش برای یکی از زنانی که خدیجه

سفارششان را کرد بود فرستتاد،

وقتی عایشه این مطلب را فهمید کینه و حسادت او را فرا گرف و آن حرف را زد ،پیتامبر

بتا حالت غضتب از خانته

خار شد و بعد از مدتی بازگش و دید که ام رومان متادر عایشته بته استتقباخ او آمتد و بترای دختترش عتذر متیآورد و
میگوید :او کوچک و جاهل اس  ،ولی با این حاخ پیامبر عایشه را ادب کرد و گوشه دهان او را گرف و بتا او بته ستختی
رفتار کرد و فضیل داشتن خدیجه (صلوات الله علیها بر بقیه زنانش را تأکید نمود و بیان داش که آن زمان که قوم عایشه
به او کافر بودند خدیجه به او ایمان آورد ،و از او بچه دار شد ولی بقیه زنانش از فرزند محروم شدند.
و این بخاری اس که در جلد  02صفحه  021از عایشه روای کرد کته گفت  « :ان مقالدار کاله بالر خدیجاله غیالرت
ور یدِ بر هی کداِ ا یان پیامبر غیرت یور یدِت من او را یدیدِ ولا پیالامبر او را یالاخ یالاخ ماکالرخت و چاله بسالا
گونفند را ذبح مایمالوخ و نالپس عضالو ا او ان را جالدا ماکالرخ و بالرا کسالایا کاله خدیجاله یفقاله ایهالا را
ماپرخاخت مافرنتاخت بعضا مواق به او ماگفتم گویا خر خییا هی
ماگفت او بوخ ان که بوخت و من ا او بچه خار شدِ».

یا به غیر ا خدیجه وجوخ یدارخ! خر جواب
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ابوبکر اولین مسلمان یا اولین مناف و!
با وجود خفقانی که طائفه بکریه در طوخ تاری درس کرد بودند ولی تمتام فضتائل و مناقتب در
امام علی بن ابی طالب

متمرکز میشد ،حضرت علی که احمتد بتن حنبتل اقترار میکنتد کته او

فضائلش از همه بیشتر اس 1همیشه به طور مستقیم رقیب میطلبید و عقید بکریه که بر استاس برتتر
دانستن دیگران بر ایشان بنا شد بود را بر هم میزد و البته این برتر دانستن هیچ وق متحقتق نمیشتد
چرا که با آن همه فضائل غیر قابل شمارش کته حضترت علتی

آن را بته دست آورد بتود جتور در

نمیآمد.
در همین موقعی دشوار خیاخ پردازان طائفه بکریه وارد رقابتی داغ شد و شروع به بررسی فضائل
حضرت و معالجه آن نمودند حاخ یا با تشکیک در آن ،یا با تحریف نمودن الفاظ آن ،یا با از بین بتردن
دالل آن ،یا با جعل همان فضیل برای دشمن ،یا مانند اینها که باعتث میشتود ایتن فضتائل وجتود
معنوی خود را از دس بدهد .تمام اینها برای نفی این مطلب است کته حضترت علتی

افضتل و

اشرف و برتر از دیگران اس .
یکی از بحثهایی که در همین مورد مطرم شد این اس که امیرالمؤمنین

اولین شخصی نبتود

که اسالم آورد اس  ،و حاخ آن که این حقیق را غیر از لجبتاز کستی انکتار نمیکنتد چتون فتوق تتواتر
اس  ،مثال احمد وطبرانی و دیگران روای کرد اند که وقتی رسوخ خدا

از دخترش حضترت زهتراء

(صلوات الله علیها عیادت نمود به او چنین فرمود« :ایا به این راضا ییسالتا کاله مالن شَصالا را باله
ا خواج تو خراورخِ که ا همه امت من وختر انمِ اورخ و ا همه علم و حلمش بیشتر انت».

2

 
 .1حاکم نیشابوری در کتاب المستدرش جلد  2صفحه  017به سند خود از محمد بن منصتور الطوستی روایت کترد کته
گف « :شنیدِ احمد بن حنبل ماگفت ان مقدار فضاهلا که برا علا
رنول خدا

وارخ شده برا هی یالک ا اصالحاب

وارخ یشده انت».

و ابن عبد البر در کتاب االستیعاب جلد  1صفحه  576روای کرد اس که احمد بن حنبل و اسماعیل بن اسحاق قاضی
گفتهاند « :ان مقدار که خر فضاهل علا بن ابا طالب با نالندها خالوب روایالت شالده خر فضالاهل هالی یالک ا
صحابه روایت یشده انت».
 .2مسند احمد بن حنبل جلد  4صفحه  16و المعجم الکبیر طبرانی جلد  11صفحه  121و بسیاری دیگر.
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بکریون با این ادعا که ابوبکر اولین شخصی بود که اسالم آورد این حقیق را نقتا کرد انتد .و
از جالبترین کارهایی که در این صدد انجام داد اند این اس که الفاظ زیارت مشهوری که حضترت
خضر

با آن امیرالمؤمنین

را در روز شهادتش زیارت کرد اس را دزدید و آن الفاظ را بر زبتان

حضرت علی قرار داد اند که با آن ابوبکر را در روز هالکش خطاب میکند!
حتتدیث ایتتن زیتتارت از أستتید بتتن صتتفوان روای ت شتتد کتته گف ت « :وقتالالا رو
امیرالمؤمنین
پیامبر

امالالد کالاله

خر ان ا خییا رفت ان محل ا گریاله باله لالر ه خر امالد و مالرخِ ماینالد رو

کاله

ا خییا رفت حیران و نرگرخان شدیدت و مرخ که گریان بوخ خر حالا کاله بالا نالرعت

ماامد و ایه انترجاع 1ماخواید چنین ماگفت امرو جایشینا پیامبر قط شد .تا این کاله باله
خرب خایها رنید که امیرالمؤمنین

خر ان بوخ پس چنالین گفالت ا اباالحسالن خالدا تالو را

رحمت کندت اولین شَصا بوخ که انمِ اورخ و ایمایت ا همه خالصتر و یقینت ا هماله
بیشتر و برا خدا ا همه خاهفتر و ا هماله خاضال تر و یسالبت باله رنالول خالدا

ا هماله

محتاطتر بوخ و یسبت به اصحابش ا همه بیشتر امایت را رعایالت کالرخ و فضالاهلت ا هماله
ایها بیشتر و نوابقت ا همه ایها بهتر و جایگاهت ا همه ایها بابتر بوخ – تا ان جالا کاله گویالد –
خدا تو را به پیامبرش ملح یموخ و ما را ا اجر تالو محالروِ یگرخایالد و مالا را بعالد ا تالو گمالراه
یگرخاید .و مرخِ ناکت شدید تا این کاله کالمِ او تمالاِ شالد و گریاله یمالوخ و اصالحاب رنالول
خدا

هم گریه یموخیدت نپس به خیبال ان مرخ گشتند ولا او را ییافتند».

2

بکریون همین حدیث و همین زیارت را با کمی تغییرات در الفاظ و عبتاراتش روایت کرد انتد بته
این ادعا که امیرالمؤمنین

کسی اس که در روز هالش ابوبکر کنار درب خانه او ایستتاد و بتا ایتن

الفاظ خطاب به ابوبکر نمود! آنها از أسید بن صفوان روای کرد اند که گف « :رو
خییا رفت او را با پارچها پوشایدید و مدینه ا گریه به لر ه خر امد و مرخِ مایند رو

کاله ابالوبکر ا
که رنالول

 

ّ ّ ّ
 .1آیه إیا لله و إیا إلیه راجعون سور بقر آیه ( 046مترجم
 .2الکافی کلینی جلد  0صفحه  545و امالی صدوق صفحه  ،201و از مخالفین قندوزی حنفی در کتتاب ینتابی المتودة
جلد  0صفحه  112به صورت مختصر و با کمی اختالف نقل کرد اس .
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خدا

ا خییا رفت حیران و نرگرخان شدیدت و علا بن ابا طالب با نرعت و خر حالالا کاله

ایه انترجاع ما خواید امد و چنین ماگفت امرو جایشینا پیامبر قط گرخیالد .تالا کنالار خرب
خایها که ابوبکر خر ان بوخ ایستاخ و گفت ا ابوبکر خدا تو را رحمت کنالدت اولالین شَصالا
بوخ که انمِ اورخ و ایمایت ا همه خالصتر و یقینالت ا هماله شالدیدتر و خر برابالر خالدا ا
همه خاهفتر و ا همه خاض تر و یسبت به رنول خدا ا همه محتاطتر بوخ و بالرا انالمِ ا
همه بیشتر کمر خم یموخ و خر مورخ اصحاب پیامبر ا هماله بیشالتر امایالت را رعایالت کالرخ و
بهترین صحابا بوخ و ا همه مناقبت بیشتر و نوابقت بهتر و جایگاهت بابتر بوخ – تا این کاله
گوید – خداوید تو را به پیامبرش ملح یموخت خداوید ما را ا اجر تالو محالروِ یگرخایالد و مالا را
بعد ا تو گمراه یکند .مرخِ ناکت شدید تا این که کممش تماِ شد و نالپس اصالحاب رنالول
خدا

گریه یموخید و گفتند رانت گفتا ا پسر عمو رنول خدا

».

1

و بکریون طبیعتا با این کار سس خود و با جعل این حدیث بر زبان حضرت علتی

کته ختود

تمام آن چه ذکر شد را دارا اس و دوس و دشمن بیشتر به کالم او معترفند میخواهند ثاب کنند کته
ابوبکر اوخ شخصی اس که اسالم آورد و ایمانش از همه خالصتر و مناقبش از همه برتر اس ...
ولی لطاف کار در این اس که جعل کنند دروغ گوی این حدیث خودش را به زحم نیانداختته کته
عبارات و الفاظ جدیدی بسازد که شاید حقیق جعلی بودن این حدیث مخفی بماند بلکه یکی از احادیث
مشهور شیعه را کپی کرد که شیعه آن را در ذهن خود حفظ نمود و نسل به نسل آن را برای هم به عنوان ارث
گذاشتهاند چرا که آنها همیشه امام خود را با همین عبارات و الفاظ که در این حدیث آمد زیتارت میکننتد!
حاخ که قضیه این چنین اس این احمق نادان چه طور توق دارد که این دزدیش مخفی بماند و رسوا نشود؟!
خصوصا که او این حدیث را با همان سند خودش کپی برداری کرد که در آن راویان حدیث شیعه وجود دارد
مانند احمد بن زید نیشابوری و عوام بن خوشب و عمر بن ابراهیم هاشمی و عبد الملک بن عمر!
به همین خاطر بعضی از علمای بکریه رسوایی و فضیح ایتن حتدیث را تحمتل نکرد انتد و بته
جعلی و دروغی بودن آن اعتراف نمود اند ،مانند ذهبی که در مورد این حدیث گفته« :قلب به جعلالا
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بوخن ان شهاخت ماخهد!» 1همچنین هیثمی این چنین گفته« :این حدیث را باار روایت کرخه و خر
ّ
2
نند ان عمر بن ابراهیم وجوخ خارخ که کذاب انت».
با این حاخ بعضی از خران طائفه بکریه که تنها کتبی را حمل میکنند همیشه تا به امروز به این حتدیث
جعلی و دروغی تمسک میکنند! و یکی از آنها وهابی معاصر محمد بن صالح عثیمالین میباشتد کته در
خطبهاش با عنوان «نیر خر یدگا ابوبکر رضا الله عنه» گفته« :علا

ابالوبکر را چنالین وصالف

کرخ تو اولین شَصا بوخ که انمِ اورخ و ایمایت ا همه خالصتر بوخ  ...تا اخر».

3

و بکریون طبق عادتشان همیشه برای بزرگ شمردن امر صاحبشان ابوبکر دس بته دامتن اکاذیتب
میشوند ،و برای محافظ از جایگا خیالی ابوبکر که آن را در طوخ تاری جعل کرد اند به هر چتوب
پوسید ای تمسک میکنند ،و پیوسته بزرگانشان با درس کتردن چهتر ای استطور ماننتد از ابتوبکر و
خلفای بعدش و امثاخ او کوچکترهایشان را فریب میدهند و حاخ آن که این مطالتب صتریح قترآن و
سن قطعی را نقا میکند.
و یکی از این صورتهای دروغین این اس که ابوبکر اولین شخصی اس که ایمتان آورد .حتاخ
سریعا حقائق و ادلهای که این مطلب را باطل میکند بیان میکنیم:
اول مستند این ادعا که ابوبکر اولین شخصی اس که ایمان آورد حدیث شتریفی کته از پیتامبر
رسید باشد نیست بلکته بتا احتادیثی کته از پیتامبر وارد شتد و تأکیتد میکنتد امتام علتی بتن ابتی
طالب

اولین شخصی اس که ایمان آورد تعار

دارد ،و قبال یکی از این احادیث کته احمتد و

طبرانی روای کرد بودند ذکر شد ،حاخ بقیه این احادیث را که بزرگان مخالفین روایت کرد انتد بیتان
میکنیم.
طبرانی و بزار – با دو لفظ شبیه به هتم – از ابتوذر و ستلمان روایت کرد انتد کته گفتنتد« :رنالول
خدا

خنت علا

را گرفته و فرموخ این اولین کسا انت که به من ایمان اورخت و اولالین

 
 .1میزان االعتداخ ذهبی جلد  2صفحه 081
 .2مجم الزوائد هیثمی جلد  9صفحه 58
 .3شمار خطبه  571میباشد و در مسجد جام شهر عنیز خواند شد اس .

 ..................................................................................... 048دانستنیهای حمیراء 
کسا انت که خر رو قیامت با من مصافحه ماکندت و این صدی اکبر و فاروق این امت انت
که ح و باطل را ا هم جدا ماکندت و این رهیس و پیشوا خین انالتت و مالال و ثالروت رهالیس
ظالمین انت».

1

حاکم از سلمان روای کرد اس که گف « :رنول خدا

فرموخ اولین شَصالا کاله بالر

حوض کوثر وارخ ماشوخ اولین شَصا انت که انمِ اورخه و او علا بن ابا طالب انت».
ابن عساکر از ابن عباس روای کرد اس که گف « :رنول خدا
اولین کسا انت که به من ایمان اورخ و مرا تصدی کرخ».

2

فرموخ حضالرت علالا

3

خنالت بالر

و همچنین ابن عساکر از عمر بن الخطاب روای کرد اس که گف « :پیالامبر

شایه علا خ و به فرموخ ا علا تو اولین کسا هستا که ایمان اورخ و اولین شَصا هستا که
انمِ اورخ و جایگاه تو یسبت به من همان جایگاه هارون یسبت به مونا انت».
و ابونعیم به نقل از ابی سعید خدری نقل کرد اس که رسوخ ختدا

4

فرمتود« :یالا علالا تالو

هفت خصلت خار که هی کس خر رو قیامت یماتواید با تو خر مورخ ان هفت خصلت نالتیا
کند تو اولین کسا هستا که به خدا ایمان اورخت و با وفاترین مرخِ به عهد خداویالد هسالتات و
محکمترین ایها خر ایجاِ امر خداویالدت و مهربالانترین ایهالا باله رعیالتت و عالاخلتر ین ایهالا خر
قسمت کرخنت و خایاترین ایها به علم قضاوتت و ا همه با فضیلتتر هستا».
و شکی نیس کسی که از این احادیث شریفه اعترا

میکنتد و بترای ایتن کته در صتح ایتن

احادیث تشکیک وارد سازد اقوالی دیگر را بر قوخ سید المرسلین
که در قلبش مر

5

ترجیح میدهد شتکی نیست

اس  ،خصوصا چون اقوالی که بر احادیث پیامبر ترجیح میدهد اقوالی شاذ و نادر

و ضعیف و سستی اس که استواری ندارد که به زودی خواهی فهمید.
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خوِ دلیل این ادعای مخالفین که آقایشان ابوبکر اولین شخص ایمان آورند است تنهتا از قبیتل
همان روایاتی اس که از خود ابوبکر نقل میکنند که او برای تأکید بر این که الیقتر به خالف است
گف « :ایا من بی ترین مرخِ به خمفت ییستمو! ایا من اولین کسا ییستم که انمِ اورخو! ایا
من خارا فمن فضیلت ییستمو! ایا من خارا فمن فضیلت ییستمو!»

1

و مخفی نیس که شهادت دادن یک انسان به نف خودش مردود اس  ،چه برستد بته ایتن کته در
چنین موردی خود ستائی کند؟! عالو بر این که اگر ما از حرف خود کوتا بیاییم و شتهادت او را قبتوخ
کنیم این روایات با روایاتی که از حضرت علی

وارد شد تعار

دارد مثل این قوخ ایشتان« :مالن

بر فطرت متولد شدِت و خر ایمان اورخن و هجرت کرخن ا بقیه نبقت گرفتم».
و این قوخ« :من اولین مرخ هستم که با رنول خدا

یما خواید».

2

3

و مثل این که بر روی منبتر سته مرتبته فرمتود« :خداویالدا هالی کالس ا ایالن امالت باله غیالر ا
پیامبرت

را یماشنانم که قبل ا من تو را پرنتیده باشد و هفت نال یما خوایالدِ قبالل ا

این که مرخِ یما بَوایند».

4

و مثل این قوخ« :قبل ا این که خدا را کسا ا این امت بپرنتد من او را همالراه رنالول خالدا
هفت نال پرنتیدِ».

5

و مثل این قوخ« :من اول کسا هستم که همراه رنول خدا

انمِ اورخ».

6

 
 .1سنن ترمذی جلد  4صفحه 172
 .2نهم البالغه خطبه 47
 .3مسند احمد جلد  0صفحه  ،050مصنف ابن ابی شیبة جلد  8صفحه  ،221و در تاری دمشتق ابتن عستاکر جلتد 51
صفحه  20این گونه آمد « :من اولین مرخ هستم که همراه رنول خدا

یما خواید یا انمِ اورخ».

 .4مسند احمد جلد  0صفحه  ،99البته به ابتدای این روای به قصد بی احترامی به ابوطالتب

چیتزی جعتل نمتود و

اضافه کرد اند!
 .5مستدرش الحاکم جلد  2صفحه  ،001کنز العماخ جلد  02صفحه  ،011و بسیاری دیگر.
 .6الکامل ابن عدی جلد  4صفحه  ،5و البدایة و النهایة ابن کثیر جلد  7صفحه  .27و ابن کثیر (که ظتاهر استمش یعنتی
فرزند مردان زیاد در وقاح را نواصب که حرام زاد هستند را در پیش گرفته ،چرا که سعی کرد بتا مستخر نمتودن راوی
این حدیث و حدیث قبلی ّ
حبة بن ُجوین عریا که یکی از اصحاب امیرالمؤمنین میباشد در صتح ایتن حتدیث و
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و مثل این قوخ« :من بنده خدا و براخر رنولش هستمت و من صدی اکبر ماباشمت هی کالس
چنین حرفا بعد ا من یاخ مگر این که کذاب و خروغ انتت قبل ا این که شَصا ا این امالت
خدا را بپرنتد قبل ا مرخِ هفت نال یما خوایدِ».

1

و مثل این قوخ« :من صدی اکبر و فاروق اول (جدا کننده بین ح و باطل) هسالتمت قبالل ا
مسلمان شدن ابوبکر انمِ اورخِ و قبل ا یما خوایدیش یما خوایدِ».

2



حدیث قبلی تشکیک وارد کند ،و هر دو خبر را به این راوی اسناد داد و گفته« :و حبة (که انم راو این حدیث انت و
خر ظاهر خر معنا خایهها غمت به کار ماروخ مثل خایه گندِ و جو) با ّ
حبها (یعنا خایها ) برابر یماکند!»
و ابن کثیر این چنین به دور از منهم علمی و اخالقی این مرد را مسخر میکند تنها به خاطر این که روایتی نقتل کترد کته
حقیق اولین شخص مسلمان بودن حضرت علی

را تأکید میکند ،و حاخ آن که این مطلبی اس که ابن کثیر ناصتبی

از آن إبا دارد و میخواهد که آن فضیلتی برای امامش ابوبکر باشد! به خاطر همین با این روش واس شروع به مسخر کردن
این مرد نمود اس  ،و البته از او چنین کاری عجیب نیس چرا که او ابن کثیر (فرزند مردان زیاد است  ،اگتر ابتن واحتد
(فرزند یک مرد بود چنین کاری نمیکرد!
عالو بر این که بعضی از علمای مخالفین در مورد این راوی با انصاف صحب کرد اند اگر چه که این راوی به غلو و زیاد
روی در تشی وصف شد اس  ،عجلی دربار او گفته اس « :تابعا (یعنا پیامبر را خرک یکالرخه و بعالدا امالده) و ثقاله
انت» ،و ابن عدی گفته« :من ا او منکر یدیدِ که ا حد گذرایده باشد» ،و طبرانی گفتته« :گفتاله شالده پیالامبر را
خیده انت» .در این مورد به کتاب القوخ المسدد فی مسند احمد ،ابن حجر عسقالنی صفحه  65مراجعه کن ،و در مورد
شیعه بودن حبة گفته« :این باعث یماشوخ که حدیثش جعلا باشد».
 .1مستدرش حاکم جلد  2صفحه  001و سنن ابن ماجة جلد  0صتفحه  55گفتته« :خر کتالاب واهالد گفتاله انالت ایالن
حدیث راویان ان صحیح و ثقه هستند .و حاکم خر مستدرک به یقل ا منهال یقل کرخه و گفته این حدیث بر شرط
بَار و مسلم صحیح انت» ،و تاری طبری جلد  1صفحه  .201و به مقتضای این حدیث صحیح ابتوبکر دروغ گتو
خواهد بود همانطور که قبال گذش .
 .2المعارف ابن قتیبه صفحه  067و شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  5صفحه  ،011و از این حدیث و حدیث قبلی
میفهمی که امیرالمؤمنین

اولین شخصی اس که این دروغ ابوبکر (لعنته اللته کته اولتین مستلمان است را بتر متال

ساخته ،تا جایی که را تأویل احادیث را – که بعضی از مخالفین مرتکب شد اند – مسدود کترد است چتون بته صتراح
اعالم کرد اس که اسالم آوردن او قبل از اسالم آوردن ابوبکر بود و نماز خواندنش قبتل از نمتاز خوانتدن ابتوبکر بتود .
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و مثل این که به صورت شعر فرمود :
محمد رنول خدا براخر و پدر ن مالن انالت

و حماه نالید الشالهداَ عمالو مالن انالت

و جعفالالر کالاله خر رو و شالالب بالالا ممهکالاله

پالالالروا ماکنالالالد پسالالالر مالالالاخر مالالالن انالالالت

و خختر محمد اهل خایه و عروس من انت

و گوشت او وابسته به خون و گوشت من خارخ

و یوههالالا احمالالد پسالالران مالالن ا فاطمهایالالد

کدامیک ا شما نهما مایند نهم مالن خارخ

و قبالالالل ا همگالالالا شالالالما انالالالمِ اورخِ

1

ان هم خر کوچکا که هنو بالغ یشده بالوخِ

و روای بسیار دیگر که حضرت ابوالحسن (صلوات الله علیه در آن تصریح میکند که در اسالم
آوردن از دیگران سبق گرفته اس  ،و این روایات نسب به احادیثی کته در آن ابتوبکر گمتان میکنتد
زودتر از دیگران اسالم آورد صحیحتر ،بیشتر ،و اطمینان آورتر اس .
اگر گفته شوخ چگونه شما شهادت ابوبکر به نف خودش را قبوخ نکردید ولی شتهادت حضترت
علی را قبوخ نمودید و حاخ آن که هر دو در یک مورد اس ؟
خر جواب ماگوییم چون ما اگر شهادت حضرت علی

را قبوخ نکنیم به کالم خداوند متعتاخ

در کتاب مجید کافر شد ایم ،چرا که خداوند از حضرت علی و اهل بی رستوخ ختدا (صتلوات اللته
علیهم رجس را نفی کرد اس آن جا که میگوید :خدا اراخه کرخه انت که رجس را ا شما اهل
بیت برخارخ و شما را پاک و پاکیاه گرخاید  2.و تمام ام متفقند که این آیته بترای حضترت علتی و
همسر او و دو پسرش

نازخ شد اس  .و چون که دروغ بتدون اختتالف از قبیتل رجتس است در

نتیجه از حضرت علی

نفی شد اس بنابراین واجب اس که هر چه حضرت میگوید را تصدیق

کنیم چون واجب اس که قرآن را تصدیق کنیم ،و این که حضرت علی

فضتائلی کته مختتص بته

خودش هست را بیتان میکنتد از بتاب ختود ستتائی و تزکیته نفتس نیست بلکته از بتاب یعمالت



عالو بر این که به زودی خواهی دانس که اسالم آوردن ابوبکر و نماز خواندش از روی نفاق بود اس .
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پرورخگارت را با گو کن  1میباشد.
ولی ابوبکر نه خداوند متعاخ از او رجس و دروغ را نفتی کترد و نته رستوخ ختدا
شهادت او نمیتواند در مقابل شهادت صدیقین صادقین از آخ محمد
عالو بر این که شهادت امیرالمؤمنین

 ،بنتابراین

ایستادگی کند.

را شتهادتهای دیگتر و قرینتههای معتبتر کته در طتوخ

تاری وجود دارد تقوی میکند ،ولی شهادت ابوبکر را هیچ چیزی تقوی نمیکند ،که به زودی ایتن
مطلب به طور مفصل خواهد آمد.
سپس اگر از این مطلب هم چشم پوشی کنیم ،روایاتی که از حضرت علتی
باب تعار

وارد شتد و لتو از

و تساقط شهادت ابوبکر به نف خودش را ساقط میکند .در نتیجه آن روایاتی که مخالفین

از ابوبکر نقل میکنند که ادعا دارد اولین نفری اس که مسلمان شد حج نیس .
نوِ اکثری که بسیار زیاد هستند میگویند امیرالمؤمنین

اولین کستی است کته ایمتان آورد ،

ولی کسانی که گمان میکنند ابوبکر اولین مسلمان اس تنها عد ای کمی هستند که به حساب نمیآیند.
حاکم گویتد« :بین اصحاب تواریخ هی اختمفا یماخایم که هماله ماگوینالد علالا اولالین
کسا انت که انمِ اورخ».

2

ابن عبد البر گویتد« :خر اولین شَصا که انمِ اورخ اختمف شدهت ا حسالان بالن ثابالت و
ابراهیم یَعا و عدها روایت شده اولین یفر ابوبکر انتت ولا اکثریت ماگویند اولالین یفالر
علا انت».

3

و همچنین ابن عبد البر گوید« :ابن شهاب و عبد الله بالن محمالد بالن عقیالل و قتالاخة و ابالن
انحاق متفقند که اولین یفر که انمِ اورخ علا بوخ».
و قبل از همه اینها زید بن ارقم صحابی رسوخ خدا
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انمِ اورخ علا بوخ».

رنول خدا

1

و قرطبی گوید« :گفته شده اولین کسا که انمِ اورخ علا بوخت و ایالن مطلالب ا یالد بالن
ارقم و ابا ذر و مقداخ و خیگران روایت شده انت».

2

و ابن ابی الحدید گوید« :و اما کسایا که ماگویند ابوبکر اولین شَصا انالت کاله انالمِ
اورخ عده کما هستند  ...ا معلوِ ان چه که ذکر کرخیم معلوِ شد که علا اولالین یفالر انالت
که انمِ اورخه و کسا که با این مطلالب مَالفالت کالرخه شالاذ و یالاخر انالت و باله شالاذ اعتنالا
یماشوخ».

3

ولی با این همه ادله واضح که با شهادت سیر شناسان و مورخین تقوی شد کته تأکیتد میکنتد
اکثری میگویند حضرت علی

زودتر از همه ایمان آورد و کسی که مخالف این گوید شاذ است

و به آن اعتنایی نمیشود ولی با این همه شخص ناصبی قدیمی میآید و مردم را االغ فتر

میکنتد و

دو کفه ترازو را به دورغ وارونه نشان میدهد و ادعا میکند که اکثری میگویند ابتوبکر زودتتر استالم
آورد بدون این که معلوم کند این اکثری چه کسانی هستند! و بدون این که تفکر کنتد تنهتا کالمتی از
خود رها کرد اس !
آن ناصبی نجس همان ابن تیمیه میباشد ،کسی که بدون هیچ دلیل و برهانی استوار چنین گمتانی
کرد اس و گفتته« :اگر کسا بگوید علا اولین کسا انت که با پیامبر یمالا خوایالده ایالن قالول
ممنوع انت! بلکه اکثر مرخِ یظرشان بر خمف ان ماباشد! و ابالوبکر قبالل ا او یمالا خوایالده
انت!»

4

چگونه این چنین اس به چه دلیل و چه کسی چنین حرفی زد ؟! ولتی ابتن تیمیته جترأت جتواب
دادن ندارد.
ولی ابن تیمیه به همین مقدار اکتفا نکرد بلکه بر مقام ستید الموحتدین حضترت علتی بتن ابتی
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طالب (صلوات الله علیهما زبان درازی کرد و از اساس در صح اسالم ایشان شتک وارد کترد ! آن
هم به این دلیل که حضرت علی

در هنگام اسالم آوردن کوچک و صغیر بود اس !

و او که خدا لعنتش کند چنین گفته« :و گفته شده علا قبل ا ابوبکر انمِ اورخهت ولا علالا
کوچک بوخه و خر انمِ اورخن بچه کوچک خر بین علماَ یااع انالت! ولالا خر ایالن کاله انالمِ
اورخن ابوبکر کاملتر و یاف تر بوخه یااعا ییست!»

1

و این هم کالم این ناصبی برای خدشه دار کردن فضیل ثاب موال امیرالمؤمنین

بود ،ولی این

هم مانند بقیه حرفهایش کالمی پوچ اس که به غیتر از پترت کتردن حتواس چیتزی بتر آن مترتتب
نمیشود ،تا حدی که علمای دینش او را تکفیر کرد و مجازات و تعز یرش نمودند.
ابن حجر عسقالنی در مورد ابن تیمیه گوید« :و بعضا ا علما او را مناف ماخایندت چرا که او
گفته علا خر هفده مسأله خطا کرخه و با صریح قران مَالفت یموخه انت! یکالا ا ان مسالاهل
عده یگه خاشتن ن شوهر مرخه طوبیاترین خو مان انت .و گفته او (حضرت علا ع) هر جا
که مارفت مَذول بوخ و کسا به او توجه یماکرخ! و چندین بار نعا کرخ که به خمفت برنالد
ولا یتوایست! و برا ریانت جنگ یموخ یه برا خیایت! و گفته او ریانت را خونالت خاشالت
 ...و گفته علا خر بچگا انمِ اورخ و بنابر قولا انمِ اورخن بچه کوچالک صالحیح ییسالت!
 ...و خر انمِ اورخن او اشکال وارخ کرخه انتت به خاطر همین علمالاَ او را منالاف خایسالتهاید
چرا که پیامبر

فرموخ یا علا هی کس بغض تو را یدارخ مگر مناف ».

نواصب به خاطر این فضیل امیرالمؤمنین

2

که اولین نفری اس که اسالم آورد و به خاطر این

که ابوبکر چنین فضیلتی ندارد قلوب آنها پر از غیظ شد  ،به همین خاطر شروع به تشکیک در صح
اسالم حضرت علی

نمود اند تا از اسالم آوردن ایشان قبل از ابوبکر اثری نباشد! و با این کتار ایتن

فضیل برای پسر ابوقحافه ثاب شود!
ولی این جا ،جای رد کردن این تشکیک سس نیس  ،چون این فصل بترای رد کتردن ایتن گونته
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تشکیکات نوشته نشد اس به همین خاطر ما تنها به طور مختصر ایتن شتبهه را رد متیکنیم و چنتین
میگوییم :اسالم آوردن بچه کوچک صحیح اس  ،چون مالش قبوخ کردن اسالم او درش و فهم است
و همانطور که همه میدانند آثار بسیاری که در ابواب مختلتف فقته وارد شتد بتر درش و فهتم مترتتب
میشود ،و مالش قبوخ شدن اسالم او به بلوغ رسیدن نیس  .بله بر بلوغ آثار بیشتتری مترتتب میشتود
فقط همین ،و بیشتر یا کمتر بودن تکلیف ربطی به اصل قبوخ کردن اسالم و بته کمتاخ و تمتام رستیدن
ندارد ،بنابراین او شخص کامل و تامی اس ولی آثار و احکام شتأن دیگتر ختود را دارد ،و در بیشتتر و
کمتر بودن تکالیف آن فرقهایی که بین تکلیف مرد و تکلیف زن وجتود دارد و همچنتین آن فرقهتایی
که بین تکلیف حر و تکلیف عبد وجود دارد مانند همین مسأله میماند ،ولی همگی مسلمان هستتند و
اسالمشان کامل میباشد.
اسالم او را قبوخ نمود و او را کنار ختود قترار داد تتا نمتاز

در هر صورت صاحب شریع
ّ
بخواند ،و او را مکلف به اعماخ و شؤون خودش کرد  ،بلکه ختانواد نتزدیکش را انتذار داد و او را بته
عنوان ولی عهد و خلیفه بعد از خود نصب کرد اس  ،و حاخ که صاحب شتریع

استالم او را

قبوخ کرد دیگر کسی نمیتواند حدس و گمان زند که اسالم او قبوخ نیس .
عالو بر این که چنین بحثی در مورد حضرت علی

از باب سالبه به انتفاع موضوع است چترا

که او ولی خدا و حج او میباشد و غیر مسلمان نبود که بخواهد اسالم بیاورد!
نوِ چون مخالفین چار ای ندیدند که به این حقیق که امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه اولتین
مؤمن اس اذعان نمایند به خاطر همین آمدند و آقایشان ابوبکر را شریک این فضتیل نمودنتد ،بته
این صورت که زودتر اسالم آوردن ابوبکر را بر حسب عمر و جنس و حال قرار دادنتد تتا ابتوبکر بته
زور داخل در یکی از این اقسام باشد و سپس نتیجه مانند یک اصل دینی رسمی واحد به دس آید!
و آن چه با خباث و زیرکی به آن اقدام کرد اند تنها در إبراهیم بن راهویه حنظلی خالصه میشتود
چرا که گفته« :اولین کسا که ا مرخان انمِ اورخ ابوبکرت و ا یان خدیجهت و ا بچهها علالات و
ا موالیان ید بن حارثه و ا برخگان بمل بوخت و خداوید خایاتر انت!»
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و این مطلب ساختگی امروز در نزد عموم طائفه بکریه به عنتوان یتک اصتل رستمی و قابتل اعتمتاد
میباشد ،بنابراین هیچ کس چه کوچک چه بزرگ را نمیبینی که این مطلب را نداند یتا آن را حفتظ نکترد
باشد ،و آنها در این دول های عربی این مطلب را از درسهای ابتدائی به فرزندانشان تلقین میکنند.
و همانطور که میبینی عمدا اولین کسی را که ذکر کرد اند ابوبکر اس ! و برای ایتن کتار ختود را
فرار هم گذاشتهاند ،چرا که اگر به آنها گفته شود :چگونه ابوبکر را مقدم داشتید و حتاخ آن کته مشتهور
این اس که حضرت علی و خدیجه

زودتر از او ایمان آوردند؟ میگویند :ما او را بته اعتبتار ایتن

که اولین مرد بالغ اس که ایمان آورد مقدم داشتیم و مرد بالغ بر بچهها و زنان مقتدم داشتته میشتود
اگر چه که آنها زودتر ایمان آورد باشند!
و بکریون با این حیله توانستهاند حقیق را از بین ببرند و اسم ابوبکر را داختل در استامی ستبق
گیرندگان به اسالم بیاورند بدون این که معلوم شود از میان این ستبق گیرنتدگان کتدام زودتتر استالم
آورد حضرت علی یا او؟! چرا که با جعل این صنف سازی جدید دیگر آن چه معتبر اس تغییر کترد !
او از بچهها زودتر اسالم آورد و این از مردها! همانطور که خدیجه از زنان زودتر ایمان آورد و زیتد از
موالیان و بالخ از بردگان! ولی از میان همینها چه کسی زودتر اسالم آورد ؟ این دیگر مهم نیس ! و با
این کار حضرت علی

زیان میبیند و فضیلتش میان این صنف سازی جعلی ضای میشود!

و ای کاش بکریون این لیس خود را کامل میکردند تا بیشتر مسخر باشتد! یعنتی بترای متا بیتان
میکردند که اولین نفری که از انصار استالم آورد چته شخصتی بتود ! و اولتین کستی کته از دختتران
کوچک ایمان آورد که بود ! و اولین شخص کته از کنیتزان استالم آورد ! و اولتین شتخص کته از شتتر
چرانان اسالم آورد ! و اولین شخصی که از زنان قابله اسالم آورد کته بتود است ! و همتین طتور ایتن
لیس را ادامه میدادند تا طوالنی میشد و حداقل انصاف بیشتری رعای میگردید! ولی آنهتا چنتین
کاری نکردند و علتش هم معلوم اس  ،چون آن چه برای آنها مهم اس این اس کته استم ابتوبکر را
هر طوری که شد داخل کنند ،و آن مقداری که بیان کرد انتد بترای تحقتق هتدف آنهتا کتافی است ،
بنابراین دیگر برای توسعه دادن این لیس جعلی انگیز ای وجود ندارد!
ولا  ...ایا این حرف صحیح انت که ابوبکر ا خیگر مرخان بالغ وختر انمِ اورخهو!
مسأله این چنین نیس ! چون کسانی دیگر قبل از او اسالم آوردند ،ولی خیاخ پردازان طائفه بکریته
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خود را به نادانی میزنند و میخواهند در نادانی خود باقی بمانند! و شاید کودکانی که از طائفته بکریته
تبعی میکنند اگر بفهمند اشخاصی که آنها را صحابه مینامند اولین کسانی هستند که زودتتر استالم
آوردن ابوبکر را نفی کرد اند و اولین کسانی هستند که استالم آوردن بستیاری قبتل از ابتوبکر را ثابت
نمود اند به زد شوند! یکی از آنها دختر ابوبکر ،خود عایشه میباشد! و بعد از این دیگر چه آسمانی
بر سر بکریون سایه افکند و چه زمینی آنها را در خود جای دهد؟! 1با هم مینگریم:
طبری گوید« :خیگران گفتهاید قبل ا ابوبکر جماعتا انمِ اورخه بوخید» 2.طبق حرف ایتن
کسانی که طبری از آنها نقل کرد نه یکی و نه دو تا بلکه جماعتی قبل از او اسالم آورد بودند.
و از زهری و سلیمان بن یسار و عمران بن أبی أنس و عتروة نقتل کترد « :اولالین شَصالا کاله ا
مرخان انمِ اورخ ید بن حارثه بوخ» 3.بنابراین حداقل ابوبکر اولین آنها نبود اس .
و باز طبری از ابن اسحاق نقل کرد « :نپس ید بن حارثة غمِ پیامبر

انالمِ اورخ و او

اولین مرخ بوخ که انمِ اورخ و بعد ا علا بن ابا طالب یما خواید» 4.بنابراین حداقل ابتوبکر
نفر اوخ و دوم نبود اس .
ذهبی از حسن بن زید نقل کرد « :اولین مرخ که انمِ اورخ علالا بالوخت نالپس یالد و بعالد
جعفر و ابوبکر چهارما یا پنجما بوخ» 5.بنابراین حتداقل ابتوبکر نته اولتی بتود و نته دومتی و نته
سومی ،و چه بسا چهارمی هم نباشد.
 

َ َ ت َ
اک َهة َو أ ًّبا» سؤاخ شد ،نداست کته
 .1این استعار را از خود ابوبکر اخذ کردیم! او هنگامی که از معنای قوخ خداوند «و ف ِ
چه جواب بدهد چون او جاهل بن جاهل اس ! در این هنگام گف « :چه انمایا مرا خر بر ماگیرخ و چه مینا مالرا خر
خوخ جا ماخهد اگر بگویم خر کتاب خدا چیا هست که ان را یماخایمو!» و این مطلب را ابوعبید و ابن ابی شیبة
و عبد بن حمید و طبری و دیگران بیان کرد اند ،همانطور که در کنزالعماخ متقی هندی جلد  0صفحه  175آمد اس .
و ّ
أب یعنی گیا و علف و هر چیزی که گوسفند آن را میچرد ،و این که ابوبکر معنای این کلمه را نمیدانسته ثاب میکنتد
که جهل او بسیار شدید بود تا جایی که مسائل عادی را هم نمیدانسته با این حاخ چگونه امام و خلیفه گردید اس ؟!
 .2تاری طبری جلد  1صفحه 61
 .3تاری طبری جلد  1صفحه 61
 .4تاری طبری جلد  1صفحه 61
 .5سیر أعالم النبالء جلد  0صفحه 104
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و ابوهالخ عسکری از شعبی به نقل از مشایخش نقل کرد وقتی ابوبکر به مکه آمد گف « :و چاله
کسا خر مَالفت کرخن خینش ا او (پیامبر) تبعیت کرخهو گفتنالد پسالران ابوطالالب» 1.بنتابراین
حداقل ابوبکر اولی و دومی و سومی و چهارمین نفر نمیباشد ،چون پسران ابوطالب چهار نفر بودند
طالب و عقیل و جعفر و علی .اگر بگوییم این عبارت غالب را بیان کرد نه همگی را در ایتن صتورت
ابوبکر نه اولین نفر اس نه دومی چون اسالم حضرت علی و جعفر

ثاب شد اس .

و باز ابوهالخ عسکری از عایشه نقل کرد اس که او هنگامی که در بصر خطبه میخواند و مردم
را به جنگیدن بتا امیرالمتؤمنین

تحریتک مینمتود در ضتمن گفتتههایش چنتین گفت « :و پالدرِ

چهارمین یفر بوخ که انمِ اورخ» 2.بنابراین ابوبکر در نزد دخترش اولین نفر استالم آورد نیست
بلکه چهارمین نفر اس  ،و همانطور که میبینی چهتارمین نفتر بتاالترین مرتبتهای است کته عایشته
تنوانسته در آن زمان برای پدرش ادعا کند.
و ابوجعفر اسکافی گفته اس « :اکثر محدثین یاخ اور شدهاید که ابوبکر بعد ا عدها انمِ
اورخ که ا ان عده علا بن ابا طالبت براخرش جعفرت ید بن حارثهت ابوذر غفار ت و عمرو بن
عنبسه نلمات خالد بن نعید بن عاصت و خباب بن ارتت ماباشند» 3.بنابراین ابتوبکر حتداقل
بعد از هف نفری که قبل از او ایمان آورد اند ایمان آورد اس .
اما سعد بن ابی وقاص ابوبکر را از جمله آخرین کسانی که اسالم آوردند قرار داد ! طبری بته ستند
خود از محمد بن سعد روای کرد « :به پدرِ گفتم ایا ابوبکر اولین یفر شما بوخ که انالمِ اورخو
گفت یه بلکه قبل ا او بیش ا پنجاه یفر انالمِ اورخیالد! ولالا ا حیالث انالمِ ا هماله مالا بالا

 
 .1األوائل أبی هالخ عسکری صفحه  ،24و بر این روای این چنین تعلیقه زد « :و این خبلت ماکند که علا

خر ان

مان بالغ بوخهت چون اگر بچه کوچک بوخ به عنوان تبعیت کننده شناخته یماشد».
 .2األوائل أبی هالخ عسکری صفحه 27
 .3شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  02صفحه  115و در مورد آن گفته« :و اما ان روایت که ا ابالن عبالاس یقالل
شده که ابوبکر اولین یفر انت که انمِ اورخه (خروغ انت) و ا ابن عباس بر خمف ان بسیار بیشتر ا ان چاله
روایت کرخهاید یقل شده انت» .بنابراین در این مورد به ابن عباس هم دروغ بستهاند.
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فضیلتتر بوخ» 1.نه یکی و نه دو تا بلکه پنجا نفر قبل از اسالم آوردن پسر ابوقحافته استالم آورد انتد
همانطور که این مطلب را سعد بن ابی وقاص در روایتی صحیح که طبری نقل کرد و تمتام راویتان آن
ثقه میباشند گفته اس .
یتیجه اگر بعا آن چه ذکر شد را به بعضی دیگر ضمیمه کنیم از این حقیق که ابتوبکر اولتین
نفری که اسالم آورد نبود و بلکه از اولیننفرها هم نبود غبار روبی میشود ،بلکه از کسانی بتود کته
بعد از اسالم آوردن بیش از پنجا مرد اسالم آورد اس  .و بته همتین ختاطر معلتوم میشتود تمتام آن
روایاتی که میگوید جماعتی به خاطر اسالم آوردن ابوبکر مسلمان شدند از دروغهتای جعلتی است
که بعدا درس شد  ،چون تمام اسامی که ذکر کرد اند ثاب شد که همگی آنها قبل از ابوبکر استالم
آورد بود اند ،و اتفاقا کسانی که اسالم آورد اند را به صورت ترتیبی ذکتر کرد انتد کته بستیار بتیش از
پنجا نفر میباشند.
و به مالحظه این که تعداد مسلمانان حتی در ساخ هجرت پیامبر اعظم

بته مدینته منتور کته

 
 .1تاری طبری جلد  1صفحه  ،61و ظاهرا آخر حدیث زیادی و جعلی میباشد همانطور که با حدیث محمد بتن حنفیته
هم همین کار را کرد اند ،ابن ابی شیبه و دیگران از سالم روای کرد اند که گف « :به ابن الحنفیه گفتم ایا ابوبکر اولین
یفر بوخ که انمِ اورخو گفت یه .گفتم ابوبکر خر چه فضیلتا ا همه بابتر انت و نبقت گرفته که خیگران با او
ییستندو گفت وقتا انمِ اورخ انممش ا همه با فضیلتتر بوخ تا این که به خداوید پیونت» .به مصنف ابن ابی
شیبه جلد  7صفحه  571مراجعه کن ،او گاهی این حدیث را با این زیادی «گفتم ابوبکر خر چه فضیلتا ا هماله بالابتر
انت» نقل کرد و گاهی بدون آن همانطور که در جلد  8صفحه  51روای کرد اس  ،و این جعلی بودن این قستم را
تقوی میکند ،و حاخ حدیث سعد بن ابی وقاص همینطور اس اگر چه بعید نیس که از سعد بن ابی وقاص صادر شد
باشد چون از دوس داران ابوبکر اس  ،ولی آن چه فهمید میشود این اس که مخالفین خواستند از ایتن ادعایشتان کته
ابوبکر اولین مسلمان اس فرار کنند – چون این ادعا با ادله و شواهد ساقط اس – به خاطر همین این بار گمان کرد اند که
اسالم او از همه با فضیل تر بود اس !
سپس بعضی از آنها آمد و گفتهاند معنای این که ابوبکر اولین نفری بود که اسالم آورد این اس که اولین شخصی بتود
که اسالم را اظهار کرد  ،ولی علی

ایمانش را از ترس پدر و قومش کتمان مینمود! و ای کاش میدانستم که کتدام یتک

از این اقواخ سخیفتر و سس تر اس ! و نمیدانم چگونه حضرت علی
در میان دیدگان همه در مسجد الحرام با رسوخ خدا

و خدیجه

ایمانش را پنهان میکرد در حالی که هتر روز
نماز میخواند اس ؟!
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ساخ سیزدهم بعث میباشد به صد نفر نمیرسید این که استالم آوردن ابتوبکر چنتدین ستاخ بعتد از
بعث اتفاق افتاد باشد ترجیح دارد چون او بعتد از پنجتا مترد کته در طتوخ ایتن متدت یتک چهتارم
مستتلمین را تشتتکیل میدهنتتد استتالم آورد اس ت  .و روایتتاتی کتته قتتبال گذش ت و بیتتان میکتترد کتته
امیرالمؤمنین

در زمانی حداقل حدود سه ساخ و حداکثر هف ساخ تنها مردی بود که استالم آورد

و غیر از او و خدیجه کسی کنار رسوخ خدا نماز نمیخواند است (علتیهم جمیعتا ستالم اللته ایتن
مطلب را تقوی میکند.
بعد از تثبی این مطلب این سؤاخ پیش میآید :که چالرا ابالوبکر بالا تالأخیر انالمِ اورخه و چاله
ایگیاها خاشته انتو
بدیهی اس هر شخصی که معاصر پیامبر اعظم

باشد و دالئل و معجزات او را مشاهد کند

ولی با این حاخ باز با تأخیر اسالم بیاورد این شک انسان را در مورد او برمیانگیزاند ،و وجدان شهادت
میدهد که بسیاری از کسانی که با تأخیر اسالم آورد اند به مستلمانان ملحتق شتد اند بتدون ایتن کته
ایمان بیاورند ،و تنها از روی نفاق یا طم یا اضطرار اظهار اسالم کرد اند ،ماننتد کستانی کته در فتتح
مکه اسالم آوردند.
و اگر ابوبکر در شهری غیر از مکه یا در اجتماعی بزرگ بود امکان داش که برای تأخیر در اسالم
آوردن او عذر آورد شود چون ممکن بود گفته شود :در ابتدای کار برای او ممکتن نبتود کته بته دیتدار
پیامبر بیاید و دالئل و معجزات ایشان را مشاهد کند ،و این باعث شد که اسالم آوردنش تتا متدتی بته
تأخیر بیافتد.
ولی ابوبکر در مکه که اجتماعی کوچک میباشد و هر کس در آن به صورت کامل همنشین ختود
را میشناسد زندگی میکرد ،پس به چه دلیل اسالم آوردنش را به تأخیر انداخ با ایتن کته بتر دعتوت
پیامبر اعظم

واقف شد بود؟

این تأخیر ،احتماخ این که در ورای اظهار اسالم این مترد غیتر از تصتدیق قلبتی و ایمتان حقیقتی
انگیز ی دیگری بود را تقوی میکند ،و از جانبی دیگر بعید اس کته بگتوییم ایتن انگیتز اضتطرار
بود  ،یعنی اسالم ابوبکر به خاطر ترس بود  ،چون آن مرحلهای که ابوبکر اسالمش را اظهار کرد قبتل
ّ
شدت گرفتن امر اسالم با درس شدن حکوم در مدینه ّ
منور بود ،بنابراین نمیتوان تصور کرد که
از
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ترسید و مجبور به قبوخ اسالم شد همانطور که طلقاء در روز فتح مکه اسالم آوردند.
ولی حق این اس که حاخ ابوبکر نه این اس و نه آن ،بلکه حاخ او تا حدی شبیه بته حالال عبالد
الله بن أبا بن نلول بزرگترین منافق یثرب اس  ،که بعد از آن که به آرزوی خو مبنی بر این که رئیس
قوم خود شود نرسید در ابتدای کار به طم این که شأنی نصیب او شود از روی طم اسالم آورد ،ولتی
وقتی دید چیزی نصیب او نمیشود از داخل شروع به تخریب اسالم و اجتماع اسالمی نمود.
امام زمان (صلوات الله علیه وقتی که نعد بن عبد الله اشعر قما به نقل از ناصبی کته بتا او
احتجا کرد بود از حضرت سؤالی پرسید حضرت در جواب این مطلتب را آشتکار و واضتح نمتود،
ناصبی چنین گفته بتود« :ا رافضاها شما ماگویید ابوبکر و عمر مناف بوخید و برا اثبات این
حرف خوخ به شب عقبه 1انتدبل ماکنیدت پس ا انمِ اورخن ان خو به مالن خبالر بالده ایالا ا
رو طاعت و رغبت بوخ یا به خاطر اکراه و اجبارو» سعد بن عبد الله گوید« :ا جالواب خاخن باله
او خوخخار کرخِ و با خوخ گفتم اگر به او بگویم به خاطر اکراه و اجبار انالمِ اورخیالد خر ان
وقت که انمِ ییرو و قوتا یداشته که این خو مجبور به انالمِ اورخن شالده باشالند! بنالابراین بالا
حالا که یاخیک بوخ کبدِ قطعه قطعه گرخخ ا پیش او رفتمت و طومار برخاشالتم و خر ان حالدوخ
چهل و اید مسأله که ا مساهل مشکله بوخ و جوابا برا ان یداشتم یوشتمت و گفالتم ان را باله
همنشین موبیم حسن بن علا

احمد بن انحاق که خر قم انت ماخهم .وقتا نالراغ او را

گرفتم رفته بوخ پس به خیبال او رفتم و به او رنیدِ و حال خوخ را به او گفتم .به من گفت با مالن
به نامرا بیا تا این مساهل را ا موبیمان حضرت حسن بن علا
نپس به خرب خایه موبیمان

بپرنیم.با او به نالامرا رفالتم

رنیدیم و برا وروخت اذن خوانتیم حضرت اجا ه خاخیدت وارخ

خایه شدیم  ...وقتا خاخالل شالدیم و چشالممان باله حضالرت امالاِ حسالن عسالکر

افتالاخ

صورتش مایند ماه شب چهارخه بوخ! و بر رو پا او جوایا را خیدیم کاله خر ییکالویا و یبالایا
 
میخواستند با رم دادن ناقه ایشان و انتداختنش

 .1حادثهای مشهور اس که بعضی از خائنان از اصحاب رسوخ خدا
از تبوش برمیگش ایشان را به قتل برسانند ،و سر دستته شترک کننتدگان در ایتن توط ته
در ّدر آن هنگام که پیامبر
ابوبکر و عمر و عثمان بودند همانطور که ولید بن جمیال آن را روایت کترد و ولیتد بتن جمیت ثقته و از مشتای مستلم
ّ
میباشد .به کتاب المحلی ابن حزم اندلسی جلد  00صفحه  115مراجعه کن.
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مایند مشتر ماماید! و بر رو نرش خو تکه مو بافته وجوخ خاشت  ...موبیمان اماِ حسالن
عسکر

به من یگاه کرخه و فرموخید ا نعد چه چیا تو را این جا اورخهو گفتم احمد بالن

انحاق مرا به خیدار موبیم تشوی کرخه انت .فرموخ مساهلا که ماخواها ا ایها نؤال کناو
گفتم ا موب من به حال خوخش انت .فرموخ ا یور چشمم – و اشاره به ان جوان یموخ – هر
به او جواب داد این بود ]:و

چه ماخواها بپرس [و از جمله چیزهایی که حضرت صاحب االمر

اما این که خشمن به تو گفت ان خو ا رو اطاعت یا اجبار انمِ اورخیالدو چالرا باله او یگفتالا
بلکه ان خو به خاطر طم انمِ اورخیدت چالون بالا یهوخیالان رفالت و امالد خاشالتند و یهوخیالان ا
تالالورات و کتابهالالا مقالالدس و فتنالالهها خانالالتان محمالالد
محمد

بالاله ان خو خبالالر خاخیالالد کالاله

خروج خواهد کرخ و بر عرب چیره خواهد شدت و به ان خو گفتند چیره شدن او بالر

عرب مایند چیره شدن بَت النصر بر بنا انراهیل ماماید با این فرق که او اخعا یبوت ماکند
ولا پیامبر ییستت پس وقتا امر رنول خدا ظاهر گشت او را بر شهاخت ب اله اب اللاله و محمالد
رنول الله یار یموخید به طم این که وقتا امر رنول خدا پا گرفالت و حالال او ییکالو گرخیالد و
وبیتش پایدار شد ا طرف ایشان به وبیت شهر برنالندت ولالا وقتالا ا ایالن مالأیوس و یاامیالد
شدید با امثال خوخشان خر شب عقبه تواف یموخید و مایند بقیه یقاب خیدت و مرکب رنول خدا
را رِ خاخید تا بعد ا ان که ا عقبه باب امد نالقوط کنالد و هالمک گالرخخت ولالا خداویالد متعالال
پیامبرش را ا ییریگ ایها حفظ کرخ و یتوایستند کار ایجالاِ بدهنالدت و حالال ایهالا ماینالد حالال
طلحه و بیر ماماید که پیش حضرت علا

امدید و با او بیعت کرخید به طمال ایالن کاله هالر

یک به وبیت شهر برنندت ولا وقتا به هدف خوخ یرنالیدید و ا وبیالت شالهر یاامیالد شالدید
بیعتشان را شکستند و بر ایشان خروج کرخیدت تا نرایجاِ امر ایها به همان جایا منتها شالد کاله
نرایجاِ هر شالکننده عهالد و میثالاقا منتهالا ماشالوخ .نالپس موبیمالان حضالرت حسالن بالن
علا

برا یما بلند شدید و حضرت قاهم هم با ایشان بلند شد».

خالصه جواب امام زمان

این اس که ابوبکر و عمر با اهل کتاب رف و آمد داشتتند ،و آنهتا
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هم به نقل از کتب مقدسشان به آن دو خبر دادند که محمد

بر عرب چیتر خواهتد شتد و رئتیس

آنها خواهد گردید ،ولی او پیامبر نیس – طبق گمان خودشان – و این باعث شد که ابوبکر و عمر داخل
در اسالم شوند به طم این که از طرف پیامبر

به منصبی برسند مثل والی شهری ،ولی وقتی از

این هدف خود ناامید شدند با دیگران برای کشتن پیامبر

در عقبه توط ه نمودنتد و عهتد و پیمتان

خود را شکستند مانند همان کاری که بعدا طلحه و زبیر مرتکب شدند.
شاید مخالفین این روای را به این دلیل که از طرف شیعه روای شد قبوخ نکنند ،ولتی همتانطور
که در درسهایمان چندین بار گفتهایم هیچ نصی از امامانمان (صلوات الله علتیهم در متورد حقتائق
دین و تاری وارد نشد اس مگر این که در کتب مخالفین هتم در متورد آن قرائنتی مییتابیم کته آن را
تقوی میکند.
و یکی از قرائن واضحی که بیان میکند ابوبکر با اهل کتاب رف و آمد داشته و از طریتق آنهتا بتا
خبر شد که پیامبر

بر عرب چیر خواهد شد آن روایتی است کته در کتتب مختالفین آمتد کته

ابوبکر در قافلهای تجاری بود که در آن رسوخ خدا

وجتود داشت و ایتن قافلته بته ستم شتام

میرف  ،وقتی قافله ایستاد پیامبر زیر سایه درختی نشس  ،ابوبکر نزد راهبی رف و در مورد دین از او
میپرسید ،در این هنگام راهب از او سؤاخ کرد« :این مرخ که یر نالایه خرخالت یشسالته کیسالتو
ابوبکر گفت او محمد بن عبد الله بن عبد المطلب انت .راهب گفت به خدا قسم او پیالامبر
انت! هی کس بعد ا عیسا بن مریم خر یر نایه این خرخت ینشسته مگر محمد پیامبر خالدا.
به همین خاطر خر قلب ابوبکر یقین به پیامبر و تصالدی ایشالان واقال شالدت و وقتالا باله پیالامبر
برگایده شد ابوبکر انمِ اورخ و رنول خدا را تصدی یموخ خر حالا که پیامبر چهل ناله بوخ و
ابوبکر نا و هشت ناله».

1

و آن چه از این روای استفاد میشود این اس که ابوبکر میدانسته که محمد

پیامبر اس

و این هنگامی بود که «پیش راهب رف تا از او درمورد دین سؤاخ کند» ،و علم او به پیامبری حضترت
قبل از چند ساخ از بعث شریف پیامبر بود.
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این روای اوال دالل بر این دارد که او با علماء اهل کتتاب رفت و آمتد داشتته و بترای ستؤاخ و
وارد شد بتود را تأکیتد میکنتد کته او

تحقیق به نزد آنها میرفته ،و دوما آن چه در کالم امام زمان

چون علم به حتمی ظهور این پیامبر پیدا کرد از روی طم و نف بردن عزم خود را برای وارد شتدن در
دین او جزم نمود.
و طبیعی اس که روای بکری جایگاهی ایمانی و تصدیقی را برای ابوبکر ثاب کنتد ،و فعتال رد
این مطلب مقصود ما نیس چون آن چه که اآلن برای ما مهم اس اثبات این مطلب اس که ابتوبکر
از آنها خبر میگرفته اس  ،در نتیجه ایتن

با علماء اهل کتاب رف و آمد داشته و در مورد پیامبر
شاهد و مؤید آن روایتی اس که از طرف ما وارد شد اس .

و در این بار مخالفین روایتی دیگر روای کرد اند که بیان میکند راهبی به ابوبکر چنین گف کته
او به حظی از خالف این نبی موعود خواهد رسید و روای این طور وارد شد « :ابوبکر خر جاهلیت
تاجر بوخ و نبب انمِ اورخیش این بوخ که رو

خر خواب خید که خر شاِ انت و خورشالید و

ماه خر خامن او قرار گرفتند و ان خو را به نینه خوخ چسباید و عبا خوخ را رو ان خو کشالیدت ا
خواب بیدار شد و به یاخ راهبا رفته تا ا خوابش ا او بپرندت یاخ راهبا حاضالر شالد و خر مالورخ
خوابش ا او نؤال کرخ و ا او تعبیر خوابش را خوانت .راهب گفت تو ا کجالایاو گفالت ا
مکه .گفت ا کداِ قبیلهو گفت ا بنا تیم .گفت کالار تالو چیسالتو گفالت تجالارت .باله او
گفت خر مان تو مرخ خروج خواهد کرخ که به او محمد امین ماگویند و ا قبیله بنالا هاشالم
ماباشد و پیامبر اخر الامان انت و تو ا او تبعیت ماکنات و خاخل خر خین او ماشو و بعالد
ا او و یر و خلیفهاش خواها بوخت و من تعریف او و صفتش را خر تورات و بور یافتهاِ».

1

و مضمون این روای هم مانند دیگتری آن چته حضترت صتاحب الزمتان (صتلوات اللته علیته
فرمودند را تأکید میکند که راهبان آن چه از صفات پیامبر

و آن چه بترای ایشتان اتفتاق خواهتد

افتاد که در کتب مقدس خود یافته بودند را به ابوبکر خبر دادند ،و بعید نیس که به او خبر داد باشتند
که خواهد تنوانس بعد از این پیامبر خالف او را به دس آورد و دارای سلطن و قدرت شود.
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و در این جا ذکر مطلبی غنیم اس و آن این که خود من بتا یکتی از بزرگتترین علمتاء الهتوت
نصرانی پروفسور توماس ماکلوین که بعد از فهمیدن حقیق داشتتن بشتارتهایی کته در تتورات و
انجیل در مورد پیامبر اعظم و اهل بی طاهرینش (صلوات الله علیهم اجمعین وارد شد اسالم آورد
اس مالقات نمودم ،و از او درخواس نمودم که باز هتم در کتتب مقدسشتان نظتر کنتد و ببینتد چته
اشار هایی در مورد ابوبکر و عمر و نقش تخریبی و انقالبی آنان در متورد دیتن آختر الزمتان وارد شتد
اس  ،ایشان هم قبوخ نمودند ،از ایشان درخواس کردم که شروع کند به نوشتن بحثهایی علمتی در
مورد این مطلب و ایشان هم اجاب کردند خدا ایشان را جزای خیر دهد ،و با زبان انگلیستی بحثتی را
نوش که روزنامه شیعه نیوز که در لندن صادر میشود آن را نشر کرد اس .

1

بنابراین انگیز ابوبکر برای وارد شدن در اسالم تنها خبری بود که علمای اهل کتاب به او داد انتد
که در آیند این پیامبر جدید خواهد آمد و دعوت خود را شروع خواهد کرد ،ابوبکر هتم بعتد از آن کته
یقین به این مطلب پیدا کرد دید که این همان فرص به دس آمد میباشد لتذا بته طمت رستیدن بته
والی و امارت با شتاب وارد این دین شد ،و اتفاقا با تدبیر نمودن انقالبی خونین بر علیه شریع بعتد
از شهادت نبی اکرم

به امارت رسید.

و وقتی معلوم شد ابوبکر اولین شخصی نبود کته استالم آورد و استالم آوردنتش بتا تتأخیر بتود
اس  ،این مطلب در ذهن این را سؤاخ ایجاد میکند که انگیز حقیقی او از این که بعتدا اظهتار استالم
کرد چیس

و این تحلیلی را که روایات و شواهد تاریخی تأکید میکند معقوخ اس .

سپس ما اگر نقش ابوبکر و روش او را در داخل دایر اجتماع اسالمی بررسی کنیم متیبینیم کته او
دنباخ چیزی میگردد که هدفش رسیدن به آن اس  ،و آن همان چیزی اس که بعد از شتهادت پیتامبر
اعظم

معلوم شد یعنی همان سعی او برای رسیدن به سلطن  .حاخ او کامال مانند عبتد اللته بتن

ابی بن سلوخ بزرگترین منافق مدینه میباشد که دید بعد از هجرت پیامبر اسالم

بته یثترب دیگتر

فرص او برای رئیس یثرب شدن از دس رفته اس  ،به همین خاطر اظهار اسالم نمود به آرزوی ایتن
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که در ضمن این اتفاق جدید به زعام یا منصبی برسد ،ولی وقتی دید که چیزی نصتیب او نمیشتود
سعی بر توط ه بر علیه پیامبر

نمود و در عملیات ترور پیامبر در عقبه مشارک نمود تا نظام سابق

برگردد و بتواند به حکوم برسد.
تمام اینها برای انسان یقین حاصل میکند که ابوبکر اولین منافق اس نه اولین مسلمان ،و اظهتار
اسالم نمود تنها برای این که از این نظام جدید استفاد کند و با رسیدن به سلطن در بزرگترین دولتتی
که در آن زمان بر جزیرة العرب حاکم بود از طبقه پس اجتماعی که در آن زندگی میکرد به بتاالترین
درجه ارتقا پیدا کند و به این هدف خود برسد.
و ادلهای که از این حقیق که ابوبکر منافق بود و ایمان داخل در قلبش نشد بود پرد برمتیدارد
بسیار اس  ،قرآن حکیم و حدیث شریف و تاری همگی به این مطلب شهادت میدهند ،و ما بعضتی
از این ادله را برمیگزینیم:
اما ا قران خداوند تبارش و تعالی میفرماید :اگر او را یار یکنید خالدا او را یالار کالرخ ان
هنگاِ که کافران او را اخراج کرخید خر حالا که خومین یفالر بالوخت ان هنگالاما کاله ان خو خر غالار
بوخید و او به همراه خوخ ماگفت یاراحت یباش خداوید همراه مانت و خداوید هم نالکینه و
ارامش خوخ را بر او فرنتاخ و با نپاهیایا که ایها را یماخیدید او را یار یموخ و کلمه کالافران را
1

پایین قرار خاخ و کلمه خداوید باب انت و خداوید عایا و حکیم انت .
و مدلوخ این آیه کریمه بر خالف آنچه احمقان مخالفین ّ
توهم میکنند ،ایمان را از پستر ابوقحافته
نفی میکند ،چون او از سکینه و آرامش محروم شد آن جا که میفرماید« :و خداویالد هالم نالکینه و
ارامش را بر او فرنتاخ» چون نفرمود« :خداوید نکینه و ارامش را بر ان خو فرنتاخ» و حاخ آن کته
هم پیامبر

و هم ابوبکر در آن زمان هر دو محتا به سکینه بودند چون مشترکین بته دنبتاخ آن دو

میگشتند ،و این محروم شد از سکینه کاشف از آن اس که ابوبکر استتحقاق آن را نداشتته است  ،و
استحقاق آن را نداشته مگر به خاطر این که ایمان نداشته ،چون اگر مؤمن بود باید سکینه بر او هم نازخ
میگش  ،چون خداوند متعاخ در همین سور قبل از همین آیه ایتن چنتین گویتد :نالپس خداویالد
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نکینهاش را بر پیامبر و بر مؤمنین فرو فرنالتاخ و نالپاهیایا کاله ایهالا را یماخیدیالد یالا ل کالرخ و
کسایا که کافر شدید را عذاب یموخ و این جااَ کالافرین انالت  1همتانطور کته در ستور دیگتر
گوید :پس خداوید نکینهاش را بر پیامبر و مؤمنین یا ل کرخ و ایها را به حقیقت تقوا ملاِ کالرخ
و ایان ا همه کس شایستهتر و اهل ان بوخید و خداوید به همه چیا خایا بوخ .

2

حاصل آن که طبق این آیات ابوبکر جزء متؤمنین نیست و اال ستکینه بتر او هتم نتازخ میگشت
ّ
نازخ فرمود.
همانطور که خداوند جل جالله آن را بر پیامبرش
و اما ا حدیث مالک بن انس از ابی نضر غالم عمر بن عبید الله روای کرد اس کته بته او خبتر
رسید« :رنول خدا

خر مورخ شهداَ احد فرموخ به یف اینها شهاخت ماخهم .ابالوبکر گفالت

ا رنول خدا ایا ما براخران ایان ییستیم همایطور که ایها انمِ اورخید انمِ اورخیالم و همالایطور
که جهاخ کرخید جهاخ یموخیمو! رنول خدا

فرموخ بله ولالا یمالاخایم بعالد ا مالن چاله کالار

خواهید کرخ! ابوبکر گریه کرخ و نپس گریه یموخ و گفت ایا ما بعد ا شما هم هستیمو!»
و معنای این حدیث این اس که پیامبر

3

برای شهدای احتد شتهادت دادنتد کته آنهتا متؤمن

هستند و مأوای آنان بهش اس  ،ابوبکر هم از پیامبر خواس که برای او و بقیه هم از باب این که بتا
شهدای احد در اسالم و جهاد مشترش هستند چنین شهادتی بدهد پیتامبر بته مشتترش بتودن آنتان در
اسالم و جهاد اقرار نمود ولی از این که شهادت دهد آنها مؤمن هستند و به بهش میروند امتناع کترد
چون نمیدانس که بعد از او چه بدع هایی خواهند گذاش و چته منکراتتی انجتام خواهنتد داد ،و
چنین اعمالی مانند اسالم و جهاد به تنهایی برای شهادت دادن ایتن کته شخصتی متؤمن است کتافی
نمیباشد چون آن چه مهم اس این اس که این اعماخ از اخالص و یقین صادر شد باشد ،و ستپس
خاتمه اعماخ و حسن عاقب مهم اس .
و اگر ابوبکر آنطور که مخالفین گمان میکنند به بهش بشارت داد شد بتود بتر پیتامبر
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بود که در جواب او بگوید« :بله تو هم ا ایان هستا و به ایمان تو شهاخت ماخهم و تو را به بهشالت
بشارت ماخهمت ولا یماخایم بقیه بعد ا من چه خواهند کرخ» .پس این که پیامبر از شهادت دادن بته
ایمان و نجات ابوبکر امتناع کرد و او را در جمله کسانی داخل نمود که عاقبت امرشتان را معلتوم نکترد و
بدع خواهند گذاش و مرتد خواهند شد دلیل اس بر این کته آن چنتان کته در احادیتث جعلتی وارد
شد پیامبر تصریح به ایمان داشتن ابوبکر نکرد و او را به بهش بشارت نداد اس .
و اما ا تاریخ میبینیم که خود ابوبکر اعتراف میکند و چنین میگوید« :من شیطایا خارِ کاله
به یاخ من مااید هرگالاه خیدیالد غضالب کالرخهاِ ا مالن خور کنیالد!» 1و در لفظتی دیگتر« :مالن
شیطایا خارِ که مرا گول ما ید پس اگر خیدید غضب کرخهاِ ا من خور کنید!»

2

و این گفتار او دلیل بر ایمان نداشتن اوس  ،چون اگر مؤمن بود شیطان نزد او حاضتر نمیشتد یتا
اینطور نبود که شیطان او را گوخ زند و بر او مسلط شود و او را عصبانی کند تا مردم مجبتور شتوند از او
دوری کنند! چون خداوند تبارش و تعالی میفرماید :ما شیاطین را اولیالاَ کسالایا قالرار خاخیالم کاله
ایمان یمااورید  3و در مورد شیطان میگوید :او بر کسایا که ایمان اورخهاید و بالر خالدا توکالل
کرخهاید نلطنتا یدارخ * بلکه او تنها بر کسایا نلطنت خارخ که به خداوید پشت کرخهاید و به او
مشرک هستند .

4

بنابراین ابوبکر قطعا از جمله کسانی که ایمان آوردند نیس بلکه از جمله کسانی اس که کتافر و
مشرش شد و والی شیطان را قبوخ کرد اند به خاطر همین به اعتراف خودش شیطان نتزد او میآمتد و
فریبش میداد!
عالو بر این که ابوبکر در حادثه تاریخی دیگری به کفر خود تصریح میکند! و آن وقتی بود که بته
ستتبب مستتتی از حال ت و وضتتعی ختتود ختتار شتتد و در حتتالی کتته مس ت بتتود بتتر مقتتام رستتوخ
خدا

زبان درازی کرد و حضرت به صورت غضب ناش به نزد او آمد و دس خود را بلند کترد تتا
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او را بزند و تأدیب نماید!
و این همان حادثه مشهوری اس که در درسهایمان از روی استتهزاء و تمستخر آن را «بالار خمالر

1

صحابه!» نامیدیم .و حاصل قضیه این اس که جمعی از آنها در خانه ابو طلحه ایصار جمت شتدند
تا شراب بنوشند ،و درمیان آنها ابوبکر بن ابی قحافه و عمر بن الخطاب و ابوعبید بن الجترام و معتاذ بتن
جبل و سهیل بن بیضاء و ابودجانه و ابی بن کعب و ابو ایوب انصاری همترا بتا ختود ابتی طلحته وجتود
داشتند ،انس بن مالک هم ساقی آنها بود ،و آنها د مرد بودند و بعضی هم گفتهاند یازد نفر بودند.

2

روایات در مورد این حادثه زیاد میباشد و به طرق مختلفی نقل شد اس  ،یکتی از آنهتا روایتتی
اس که بخاری به نقل از انس بن مالک نقل کرد که گف « :من به ابوعبیده و ابوطلحه و ابالا بالن
کعب شراب خرما ماخاخِت یدا خهندها یاخ ایها امد و گفت خمر حراِ شده انت! ابوطلحاله
گفت ا ایس برخیا و شراب را خور بریا من هم ان را خور ریَتم».

3

روای دیگر حدیثی اس که طبری و ابن کثیر از انس نقل کرد اند کته گفت « :ان هنگالاما کاله
کانه شراب را بین ابوطلحه و ابا عبیده بن جراح و معاذ بن جبالل و نالهیل بالن بیضالاَ و ابالا
خجایه ماچرخایدِ و نرها ایان ا شالراب خرمالا پالر شالده بالوخ! شالنیدیم یالدا خهنالدها یالدا
ماخهد ا گاه باشید که خمر حراِ شد! ایس گوید پس هی کس بر ما وارخ یشالد و هالی کالس
خارج یشد تا این که شراب را خور ریَتیم و تیرهها چوبا که شاخهها ایگالور بالر ان اویالاان
شده بوخ را شکستیم».

4

روایتی دیگر حدیثی اس که ّبزار و ابن مردویه با الفاظی شبیه بته هتم از انتس نقتل کرد انتد کته

گف « :من شراب ایجیر و کشمش را با هم مَلوط ماکرخِ و به ایهالا مالاخاخِ و خر میالان ایهالا
مرخ بوخ که به او ابوبکر ماگفتند! وقتا شراب یوشید گفت 
 
 .1بار :کلبه مشروب فروشی اس که میزهای مستطیل شکل دارد که پش آن میایستند و شراب مینوشند( .مترجم
 .2تعداد آنها و اسامیشان را در کتاب فتح الباری فی شرم صحیح بخاری ابن حجر جلد  01صفحه  20نگا کن.
 .3صحیح بخاری جلد  6صفحه  .150و فضی زهو و تمر :یعنی شرابی که از خرمای رنگ به خود گرفته و تاز بته اضتافه
کمی آب درس میشود( .که در متن به شراب خرما ترجمه شد
 .4تفسیر قرطبی جلد  7صفحه  41و تفسیر ابن کثیر جلد  1صفحه 97
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بالالالر مالالالاخر بکالالالر خروخ و نالالالمِ مافرنالالالتم

و ایا بعد ا قومت برا تو نممتا خواهد بوخو!

پیامبر به ما ماگوید که بعدا یده خواهیم شالد

وچگویه خاک و چیا ا بین رفته یده ماشوخو!

و خر همین مان که مالا خر ایالن حالال بالوخیم و ایهالا شالراب مایوشالیدید یاگهالان مالرخ ا
مسلمایان بر ما وارخ شد و گفت چه ماکنیدو! خداوید تبارک و تعالا حراِ بوخن خمر را یالا ل
کرخه انت .ما هم بقیه شراب را ریَتیم و ا ان خنت کشیدیم».

1

و روای دیگر حدیثی اس که فاکهی به سند خود از ابی القموص نقل کرد که گفت « :ابالوبکر
خمر یوشید و شروع کرخ به خوایالدن همالان ابیالاتا کاله ذکالر شالدت خبالر ایالن کالار او باله رنالول
خدا

رنیدت ایشان ایستاخ و خر حالا که عبایش به مین ماکشید وارخ شدت یاگاه عمالر کاله

همراه ابوبکر بوخ یگاهش به پیامبر افتاخت وقتا خید که صورت ایشان ا شدت غضب نرخ شالده
به خدا پناه مابرِت به خدا نوگند خیگر هی وقت وارخ نر مالا

گفت ا غضب رنول خدا

یَواهد شدت و او اولین کسا بوخ که شراب را بر خوخ حراِ کرخ».

2

و همین روای ابی قموص با لفظ دیگر چنین آمد که گفت « :ابوبکر خمر یوشید – یعنا قبل ا
یاول تحریم ان – و شروع کرخ بر کشته شالدگان خر جنالگ بالدر گریاله و ار ماکالرخ و ابیالاتا را
رنید حضرت خارج شد تا این که نراغ ابوبکر امد و چیا

خواید .خبر او به رنول خدا

که خر خنت خاشت را بر ابوبکر بلند کرخ که او را باید! ابوبکر گفت ا غضالب خالدا و غضالب
رنولش به خدا پناه مابرِ!»

3

 

 .1مجم الزوائد هیثمی جلد  4صفحه  40به از نقل مسند ّبزار ،و فتح الباری ابن حجر جلد  01صفحه  20به نقل از مسند
ابن ّبزار و تفسیر ابن مردویه.
 .2االصابة ابن حجر جلد  7صفحه  29به نقل از فاکهی در کتاب مکه.
 .3نوادر االصوخ فی احادیث الرسوخ الحکیم الترمذی جلد  0صفحه  ،019و در مورد این حدیث گفته« :ایالن حالدیث را
قلب ایکار ماکند چون خداوید صدیقین – منظورش ابوبکر انت – را ا کارها

شالت و اقالوالا کاله منانالب ان

انت پناه خاخه اگر چه که قبل ا تحریم باشد!» ببین چگونه میخواهند ساح ابوبکر را از خوردن شراب بریء کنند و
حاخ آن که این کار طبق گمان آنها قبل از نزوخ تحریم بود پس دیگر گناهی نکرد اس ! ولی هیچ اشکالی نمیبینند که به
رسوخ خدا

نسب دهند که در مسجد شراب میخورد اس ! دهلوی در کتتاب متدار النبتوة صتفحه  81در متورد
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و بعد از آن نفطویه الظاهری چنین گفته« :قبل ا ان که خمر حراِ شوخ ابالوبکر ان را یوشالید و
برا مشرکین کشته شده خر جنگ بدر مرثیه خواید».

1

معلوم میشود که مخالفین چون ابوبکر در این رسوایی مشهور شرک داشته به سختی افتاد انتد و
سعی کرد اند که او را از این رسوایی تبرئه کنند و از تنگنای این که شراب نوشید و مست شتد و ایتن
اشعار کفری را بیان کرد خار نمایند ،و آنها برای ابطاخ این فضیح سه کار انجام داد اند:
اول سند روایاتی را که ثاب میکند ابوبکر در جلسه مستی و عربد کشی! شترک داشتته تضتعیف
نمود اند و این کار را به عنوان مثاخ هیثمی و حکیم ترمذی انجام داد اند .ولی این کار سستی اس چتون
ابن حجر صریحا گفته اس که سند ابن مردویه در نقل این روای عیسی بن طهمان میباشد کته ستندی
صحیح و پاش اس ! به همین خاطر روای را غریب و شگف دانسته و به حسب گمان ختود ادعتا کترد
که در لفظ روای غلطی صورت گرفته اس ! ابن حجر گوید« :و ا روایات غریب و شالگفت روایتالا
انت که ابن مرخویه خر تفسیرش ا طری عیسا بن طهمان به یقل ا ایس روایالت کالرخه انالت کاله
ابوبکر و عمر هم خر میان ان جم بوخیدت ولا با این که نند حدیث خرنت انت ولا حرف منکالر



سبب نامگذاری مسجد فضی که در مدینه منور اس چنین گفته« :اماِ احمالد بالن حنبالل خر مسالندش ا ابالن عمالر
حدیث یقل کرخه که خر این موض برا رنول خدا

کو ها اورخید که خر ان فضیخ (شراب) بوخ و ایشان هم

ان را خورخ! به همین خاطر به مسجد فضیخ یامیده شد!»
و مسلم هم در صحیحش جلد  6صفحه  014از جابر بتن عبتد اللته حتدیث نقتل کترد کته گفت « :مالا همالراه رنالول
خدا

بوخیم که ایشان اب طلب یموخت مرخ گفت ایا برایتان یبیذ (شالراب) بیالاوریمو گفالت بلالا! ان مالرخ

خارج شده و به خیبال یبیذ رفتت و قدحا اورخ که خر ان یبیذ بوخت رنول خدا

فرموخ چرا ان را تبدیل به خمر

یکرخ اگر چه که باید خوباره خرنتش ماکرخ و و نپس ان را یوشید!»
تو را به خدا قسم به این قوم نگا کن وقتی امر خوردن شراب به آقایشان ابوبکر نسب داد میشود چگونه رگ گردنشتان بته
جوش میآید ،ولی وقتی به دروغ روای کنند که سید انبیاء

شراب نوشید اس هیچ تغییری در آنها ایجاد نمیشود!

و بعد از این میگویند که ما مسلمانیم؟! هرگز  ..بلکه آنها بکریون هستند و اسالم از آنها بریء اس .
 .1االصابة ابن حجر جلد  7صفحه 29

 ..................................................................................... 081دانستنیهای حمیراء 
و غیر قابل قبولا انت و گمان ماکنم غلطا صورت گرفته انت!»

1

خوِ را فراری برای این قصه درس کرد اند اگر چه به صورت طرم احتماالتی باشتد کته آبتروی
پسر ابوقحافه و رفیقش پسر خطاب را حفظ کند ،مانند احتمالی که ابن حجر مطرم کرد که ابتوبکر و
عمر به قصد نوشیدن شراب به خانه ابوطلحه – یا بار خمر ابوطلحه! – نرفته بودند بلکه تنها بترای دیتدار
رفقایشان به آن جا رفته بودند! و گفته« :و اگر این قضیه خرنت باشد احتمال خارخ ابوبکر و عمر خر
ان رو به خیدار ابوطلحه رفته باشند ولا با ایها شراب یَورخه باشند!»

2

نوِ مردی که به او ابوبکر گفتته میشتد و بتا آنهتا شتراب میختورد ابتوبکر بتن ابتی قحافته
نمیباشد ،بلکه او ابوبکر بن شعوب اس که این اشعار کفتری را سترود و در آن بته ام بکتر کته زن
سابق ابوبکر بن ابی قحافه میباشد خطاب کرد اس و چون او کنیهاش با ابن ابی قحافه یکی بتود و
با زن سابق او ازدوا کرد مردم گمان کرد اند که خوانند شعر ابوبکر بن ابی قحافه بود اس !
و مرج این حکای جعلی تنها عایشه میباشد ،او کسی اس که ایتن فضتیح را بته ابتوبکری
دیگر نسب داد و – طبق گمان خودش – زن سابق پدرش را به ازدوا آن شخص درآورد به امیتد ایتن
که این فضیح از پدرش دور گردد!
بخاری از عایشه روای کرد اس که گف « :ابوبکر با یا ا قبیله کلب ا خواج یموخ که به او
اِ بکر گفته ماشدت وقتا مهاجرت کرخ او را طمق خاخ و پسالر عمالو ان ن کاله ایالن اشالعار را
نروخه و برا کفار قریش مرثیه خوایده با او ا خواج یموخ».

3

معلوم میشود عایشه نمیتوانسته تحمل کند کسی این ابیات را که پدرش با آن خودش را مفتضتح
کرد ذکر کند ،و آن قدر این امر بر او سخ شد که بر هر کس که این ابیتات را ذکتر میکترد لعنت
میفرستاد اس ! و تمام این تالشها را انجام داد تا برای مفتضح نشدن پتدرش ایتن حقیقت مخفتی
بماند .مقدسی از عروة بن زبیر روای کرد که گف « :عایشه همسر پیامبر
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که قصیده یر را ماخواید لعن مافرنتاخ 
پیامبر به ما ماگوید که بعدا یالده ماشالویم

ولا یدگا پریدگان شب چگویه خواهد بوخو!

و عایشه ماگفت به خدا نوگند ابوبکر یه خر جاهلیت و یه خر انمِ هرگا یک بیالت شالعر
هم یگفته انتت و ا وقتا که مسلمان شد یک بار هالم خر خداویالد شالک یکالرخت و او و عثمالان
یوشیدن شراب را خر جاهلیت ترک کرخیدت ولا این شعر را مرخ ا قبیله بنالا کالمب بالن عالوف
نروخت و ابوبکر قبم با یا ا قبیله بنا کمب به یاِ اِ بکر ا خواج یموخه بالوخت و وقتالا هجالرت
یموخ ان ن را طمق خاخ و پسر عمو ان ن که این شعر را گفته و برا کشته شدگان جنگ بالدر
مرثیه خوایده با او ا خواج یموخ .مرخِ هم به خاطر ان یا که ابوبکر طمق خاخه بوخ این شعر را به
او یسبت خاخید».

1

و همانطور که عادت عایشه این چنین اس همیشه داستان میبافد و دروغ میگوید بدون این کته
بفهمد طناب دروغ کوتا اس ! چون این قضیه که با آن سعی کرد پتدرش را تبرئته کنتد در آن ضتعفی
وجود دارد که آن را قبل از ساخته شدنش زیر سؤاخ میبرد! چون او گمان کترد ابتوبکر بتن شتعوب از
قبیله بنی کالب اس  ،و این آن چه که نسب شناسان در مورد آن توافق کرد اند که او و ام بکر هر دو از
قبیله بنا کنایة میباشند! 2را نقا میکند ،این اشکاخ اوخ.
سپس او گمان کرد که ابوبکر یه خر جاهلیت و یه خر انمِ هرگا شعر یگفته و این به خالف
آن چیزی اس که مورخین نقل کرد اند چون آنها اشعار زیادی از ابوبکر نقل کرد اند ،و بعضتی از آن
اشعار اگر چه که در نسب آن به ابوبکر تشکیک شد ولی بعضی دیگر بدون هیچ اختالفتی نستب آن
به ابوبکر ثاب اس !3یکی از آن اشعار شعری اس که خود عایشه وقتی خانتان افک تحریف شالده را
 
 .1احادیث الشعر مقدسی صفحه 67
 .2به بیان احواالت او در کتاب االصابة ابن حجر شمار  9627مراجعه کن
 .3ابوبکر اشعار زیادی دارد که مخالفین آنها را در کتب خود روای کرد اند مانند طبقات ابن سعد ،و سیر ابتن هشتام ،و
سیر ابن کثیر ،و دیگر کتابها ،مانند شعرش در مورد معرا پیامبر ،و در مورد هجرت ،و شتعری کته در متورد اهتل طتائف
سرود آن هنگامی که از اسالم آوردن ابا کردند ،و شعری که دربار انصار سرود ،و شعرش در روز حنین .به محل این اشعار
که احتماخ دارد در آن باشد رجوع کن.
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جعل میکرد آن را نقل کرد اس ! طبرانی از عایشه شعری که پدرش ابوبکر دربار مسطح بن اثاثه که بته
او عوف هم میگویند خواند اس را روای کرد همان شعری که ابوبکر در اوخ آن میگوید :
ا عوف وا بر تو با این که علم خاشتا چرا ان

کمِ را گفتا با این که طمعا ا ان یداشتا

1

پس چگونه عایشه گمان میکند ابوبکر هیچ وق شتعر نگفتته در حتالی کته اینهتا اشتعار معتروف و
مشهوری اس و بعضی از آنها را خود عایشه روای کرد اس ؟! این هم اشکاخ دوم.
به عالو ابن شعوب که عایشه این ابیات را به او نسب میدهد شخصی گمنام و ناشناخته است و در
اصل اسالم او اختالف شد  ،و هیچ کس ادعا نکرد که به مدینه هجرت کرد اس  ،پس چه چیزی او
را به این مجلس کشاند تا شبهای سرخ را با بزرگان صحابه در خانه ابوطلحه ستپری کنتد؟! و عجیتب
اس که چطور به مدینه هجرت کرد و در آن زندگی کرد ولی در مورد او هیچ خبری به ما نرستید بته
غیر از همین که عایشه به تنهایی ادعا میکند؟! این مطلتب شتک انستان را در اصتل قضتیه و صتح
داشتن آن برمیانگیزاند .این هم اشکاخ سوم.
و اما اشکاخ چهارم آن را به عهد ابن حجر میگذاریم که گفته صحیح این است کته ابتوبکر در قصته متذکور
همان صدیق اس نه ابن شعوب و این به قرینه ذکر رفیقش عمر بن الخطاب میباشد ،و معلوم اس که ابوبکر
و عمر در احوالشان همیشه با هم مالزم بودند و معمتوال هتیچ وقت یکتی از آنهتا بترادرش را تترش نمینمتود
همانطور که یک لنگه کفش برادرش را ترش نمیکند! این حجر گویتد« :و گفتاله شالده کاله ایالن ابالوبکر ابالن
شعوب انت و بعضا مرخِ فکر کرخهاید که او ابوبکر صدی انت خر حالا که این چنین ییستت ولالا
قرینه ذکر عمر خر روایت خبلت ماکند که غلطا واق یشده و منظور ا ابوبکر همان صدی انت!»

2

در نتیجه سستی این سه تالشی که برای نجات ابوبکر و تبرئه ساختن ساح او از این رستوایی انجتام
شد بود معلوم میشود ،بنابراین نسب شرب خمر به او ثاب میشود همانطور کته ثابت میشتود او
این ابیات را سرود اس  ،یا حداقل به آن تمسک کرد است  ،و ایتن در نفتی ایمتان و اثبتات کفتر او
کفای میکند ،چون در آن دو بیتی که شاهد ماس برای مشرکینی که در جنگ بدر کشته شتد بودنتد
 
 .1المعجم الکبیر طبرانی جلد  12صفحه 004
 .2فتح الباری ابن حجر جلد  01صفحه 20
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مرثیه خواند اس  ،و عالو بر این که بر مقام پیامبر اعظم

زبتان درازی کترد و نبتوت ایشتان را

تکذیب کرد و خبرهایی که میدهد را انکار کرد اس چون گفته :
پیامبر به ما خبر ماخهد که یده خواهیم شد

ولا یدگا پریدگان شب چگویه خواهد بوخو!

و معنای آن این اس که این پیامبر به ما خبر میدهد که به زودی از قبورمان مبعوث ختواهیم شتد و زنتد
میگردیم ،ولی این چه فاید ای دارد چون زندگانی ما تنها مانند پریدگان شالب خواهتد بتود ،چتون اهتل
جاهلی معتقد بودند که مردگان – خصوصا کسانی که کشته شد اند و انتقام آنها گرفته نشد – به پرنتدگان
شب تبدیل خواهند گردید .و این که ابتوبکر چنتین چیتزی را یتادآور شتد کاشتف از ایتن است کته بتر
اعتقادات اهل جاهلی باقی ماند و به مبعوث شدن از قبر و وارد شدن به قیام ایمان نیاورد اس !
و با این مطلب آن چه از موالیمان حضرت صاحب االمر (صلوات الله علیه روای شد تأکید میشتود
که ابوبکر به خاطر طم و از روی نفاق وارد اسالم شد و بعد از آن که از علمتای اهتل کتتاب بته او خبتر
رسید که حضرت محمد

بر عرب مسلط خواهد شد فرص را غنیم شتمرد و ظتاهرا داختل ایتن

دین شد تا به حکوم وسلطن برسد.
و میگوییم« :تأکید میشود» چتون آن چته از حضترت مهتدی

روایت شتد دو رکتن دارد ،اوخ:

ابوبکر با علمای اهل کتاب رف و آمد داشته و از آنها سؤاخ میکرد و جواب میشنید اس  ،و این را
از کتب اهل سن ثاب کردیم که در آن آمد بود آنها آیند ایتن دیتن جدیتد و پیتامبرش را بته او خبتر
دادند ،دوم :ابوبکر حقیقتا ایمان نیاورد و پیامبر را تصدیق نکرد بلکه تظاهر به آن نمتود ،ایتن را هتم از
کتب مخالفین با استناد به شواهدی که نفاق و اعتقاد کفری باطنی او را آشکار میکرد ثاب نمودیم.
عایشه دختر چنین مردی اس !
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بقیه افراخ این خایواخه ماخر که برا خخترش عیب و عار انت!
مادر عایشه اِ رومان بنت عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عتاب بن اذییه میباشد ،1بعتد از
آن که شوهرش عبد الله بن حارث بن نَبرة بن جرثومة األ خ – که از او پسری به نام طفیل بترادر
مادری عایشه را به دنیا آورد – از دنیا رف با ابوبکر ازدوا کرد.
در مورد این زن چیزی ذکر نشد کته ختاطر را متوجته ختود ستازد ،او دارای شخصتیتی گمنتام و
ناشناخته بود و نقشی را به عهد نداشته که ذکر شد باشد .بله مختالفین از او قضتیه افتک تحریتف
شد را روای میکنند و در آن نقا روشنی برای او قرار میدهنتد ،و ان شتاء اللته بته زودی در فصتل
مربوط به خودش ّرد آن خواهد آمد.
مخالفین برای او حدیثی روای کرد اند که زن جوان مترد را میخندانتد! بته پیتامبر اعظتم

نستب

میدهند که فرمود « :هر کس خوشحال ماشوخ به یا ا حورالعین یگاه کند به اِ رومان یگاه کند!»

2

واضح اس که این حدیث جعلی میباشد ،نه تنها به خاطر اشکاخ داشتن سندش  3بلکته متتنش
هم اشکاخ دارد ،کسی که احادیث پیامبر حضرت مصطفی

را خواند باشد نمیتواند تصور کنتد

که حدیثی مثل این از ایشان صادر شد باشد ،چون تشبیه کردن زنی به حور العین باعتث میشتود کته
مردان به حسن و جماخ زنان که انتظارش را میکشیدند فریفته شوند تا جایی که ممکن اس به ختاطر
زنان محتلم گردند ،چه برسد که از آنها دعوت شود به زنی به ایتن ادعتا کته از حتورالعین است نگتا
کنند؟! آیا رسوخ خدا

دعوت به فساد میکند و مردان را تشویق میکند کته خودشتان را بتا نگتا

کردن به زنی اجنبی که شبیه حور العین اس خوشحاخ گردانند اگر چه که آن زن در قبرش بته تته چتا
سقوط کرد باشد؟! خداوندا تو ّ
منزهی این افترای بزرگی اس .
 
 .1این بنابر آن چه در کتاب نسب قریش مصعب زبیری جلد  0صفحه  89نقل شد میباشد ،و در نسبش بستیار اختتالف
شد و این معلوم میکند که او شخص گمنام و ناشناختهای اس  .و میتوان کنیه او را ام ُرومان یا ام َر ْومان تلفظ کرد ،ایتن
چنین گفتهاند .و اما اسمش گفته شد زینب اس و غیر از آن هم گفته شد  ،و الله العالم.
 .2اسد الغابة ابن اثیر جلد  4صفحه 482
 .3چون این حدیث مرسل و ضعیف میباشد همانطور که از قاسم بن محمد در طبقات ابن سعد جلد  8صفحه  177و از
مصعب زبیر در مستدرش حاکم جلد  2صفحه  572نقل شد اس .
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این حدیث هم مانند بقیه از عیب و نقصهای عایشه اس  ،او همانطور که بترای تمجیتد پتدرش
احادیثی را جعل کرد برای تمجید مادرش هم احادیثی را جعل کرد اس  ،عالئی گفته این حدیث در
کتاب مسند عایشه در روای ابن ابی عدی به نقل از حماد بن سلمة آمد اس .

1

شواهد تاریخی نشان میدهد که این ام رومان در نظر مردم حقیر بود اس  ،به طوری که هر کس
با او نسبتی داش به خاطر او تحقیر و سرزنش میشد .یکی از این شواهد که قتبال گذشت قتوخ ابتن
عباس به عایشه اس که بعد از فرار کردن عایشه از جنگ جمل به او گفت « :باله خالدا نالوگند ایالن
بمها ییست که ما به نر تو اورخه باشیم و ما با تو چنین کار یکرخیم ما تو را ماخر مؤمنان قالرار
خاخیم خر حالا که تو خختر اِ رومان بوخ !»

2

و دیگتتری قتتوخ ابتتن حنفیتته بتته عبتتد اللتته بتتن زبیتتر است کتته بعتتد از آن کتته عبتتد اللتته بتته مقتتام
امیرالمؤمنین

زبان درازی کرد بین آن دو مشاجر ای پیش آمد و ابن حنفیه در خطبهای بته او گفت :

«ا پسر اِ رومان! چرا صحبت یکنمو!»

3

بلکه ما میبینیم خود ابوبکر هم عایشته را بته وستیله متادرش تحقیتر و سترزنش میکنتد ،و ایتن
هنگامی بود که شنید عایشه با وقاح صدایش را بر رسوخ خدا

بلند میکند! احمد و ابو داود بته

نقل از نعمان بن بشیر روای کرد که گف « :ابوبکر امد و ا پیالامبر

اجالا ه وروخ خوانالتت

شنید که عایشه صدایش را بر رنول خدا بلند کرخه انتت به او اجا ه وروخ خاخه شد خاخالل شالد
َ َ ََ
4
ناولها» ایا صدایت را بر رنول خدا بلند کناو!»
و گفت ا خختر اِ رومان! «و ت
 
 .1التنبیهات عالئی که در ضمن مجله الجامعة االسالمیة بالمدینة المنورة به شمار  79چاپ شد اس .
.2بحاراالنوار عالمه مجلسی علیه الرضوان جلد  21صفحه  ،169و فتوم ابن اعثم جلد  1صفحه  ،222و اخبتار الدولتة
العباسیة صفحه  ،016با الفاظی شبیه به هم.
 .3مرو الذهب مسعودی جلد  2صفحه  81و شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  5صفحه  ،61و معلتوم است کته
ّ
پسر زبیر نه فرزند ابن رومان و نه نو او میباشد ،چون جد متادریش قتیلالة بنالت عبالد العالا کته زن اوخ ابتوبکر است
می باشد ،بنابراین این که ابن الحنفیه او را به ام رومان نسب داد یا به خاطر این اس که پسر زبیتر نتزد ام رومتان بتزرگ و
تربی شد یا کنیه مادرش اسماء هم ام رومان بود اس  .احتماخ اولی قویتر اس .
 .4مسند احمد جلد  5صفحه  ،171و سنن ابی داود جلد  5صفحه  ،211و تناولها یعنی او را زد یا خواس او را بزند.
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ّ
هم و ّ
اف ماگویدت ّ
غمش یان و خوشگذرایا انت!
براخر که به پدر و ماخرش
آن چه ذکر شد مربوط به مادر عایشه بود ،ولی بقیه افراد خانواد عایشته :یکتی از آنهتا بترادر تنتی
عایشه عبد الرحمن بن ابا بکر میباشد که در مورد او دو مطلب برای ما قابل توجه اس :
اول او هم مانند جدش ابوقحافه به دین جاهلی تعصب داشته و در قبوخ نکردن استالم و لتو بته
صورت ظاهری سرسختی میکرد اس  ،بر خالف آن که پدر و مادرش به ختاطر مصتلحتی کته آن را
دریافته بودند که به زودی تمام امور به دس این دین جدید خواهد افتاد او را بته قبتوخ استالم دعتوت
میکردند ولی او در ابتدای کار از قبوخ اسالم به شدت امتناع میکرد تا جایی که آیاتی بر علیه او نازخ
شد و او را ّ
مذم کرد ،و او تا حدی با اسالم دشمن بود که در جنتگ بتدر و احتد همترا بتا مشترکین
میجنگید و خواس با پدرش مبارز کند و او را بکشد!
یکی از آیاتی که در مورد او نازخ شد قوخ خداوند اس  :همایند کسا که بالر اثالر ونونالهها
شیاطین خر رو

مین راه را گم کرخه و نرگرخان مایده انت خر حالا که یارایا هم خارخ کاله او را

به هدایت خعوت ماکنند و ماگویند به نو ما بیا  1.قرطبی در تفسیرش گوید« :خر روایت ابا
صالح امده انت این ایه خر مورخ عبد الرحمن بن ابا بکر یا ل شدهت او پدرش را به کفر خعوت
ماکرخ ولا پدر و ماخرش او را به انمِ و مسلمین خعوت مایموخید ولا او ابا ماکرخ .ابالوعمر
گوید ماخرش اِ رومان خختر حارث بن غنم کناییه ماباشد و او براخر تنا عایشه انت .و عبالد
الرحمن خر جنگ بدر و احد کافر بوخ و همراه با قومش خر جنگ حضور خاشت».

2

و یکی دیگر از آیاتی که مخالفین روای کرد اند که در مورد او نازخ شد قوخ خداونتد است  :و
کسا که به پدر و ماخرش گفت اف بر شما ایا به من وعده ماخهید که من رو قیامالت مبعالوث
ماشوِ خر حالا که پیش ا من اقواِ یاخ بوخیدت و ان خو پیونته فریاخ ماکشند و خالدا را باله
یار ماطلبند که وا بر تو ایمان بیاور که وعده خداوید ح انالت ولالا او پیونالته ماگویالد
اینها چیا جا افسایهها گذشتگان ییست * ایان کسایا هستند که فرمان عذاب خربالاره ایالان
 
 .1سور انعام آیه 70
 .2تفسیر قرطبی جلد  7صفحه 08
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ّ
همراه با جن و ایس کافر که قبل ا ایان بوخید مسلم و حتما شالده چالرا کاله همگالا یایکالار
بوخید  1.قرطبی در تفسیرش گفته اس « :قتاخه و نالد گوینالد ان شالَص عبالد الالرحمن بالن
ابوبکر بوخ قبل ا ان که انمِ بیاورخت پدر و ماخرش اِ رومان او را به انمِ خعوت ماکرخیالد و
به او مبعوث شدن ا قبر را وعده ماخاخیدت ولا او حالرف ان خو را رخ ماکالرخ کاله خداویالد ان را
َ َ
بیان کرخه انت  ...گویم خر مورخ عبد الرحمن بن ابا بکالر خر نالوره ایعالاِ ایاله لال ُه أصال َحاب

َ ُ َُ َ ُ َ
الهد
یدعویه ِإلا

مطلبا گذشت که خبلت ماکرخ این ایه خر مورخ او یا ل شده انت».

2

ولی عایشه – طبق عادتش – از برادرش دفاع نمود و نزوخ این آیه در مورد برادرش را تکتذیب کترد

اس ! و این زمانی بود که مروان بن حکم مردم را به بیع با یاید بن معاویه دعوت میکرد ولتی عبتد
الرحمن قبوخ ننمود ،مروان خواس او را دستگیر کند ولی او گریخته نزد خواهرش عایشه رف و از او
طلب حمای کرد و عایشه هم از برادرش دفاع نمود و مروان را تکذیب کرد.
بخاری از یوسف بن ماهک روای کرد اس که گف « :مروان خر حجا بوخت معاویاله او را باله
کار گرفته بوخت خطبه خواید و پیونته ا یاید بن معاویه یاخ ماکرخ که مرخِ بعالد ا پالدرش بالا او
بیعت کنندت عبد الرحمن بن ابا بکر به او چیا گفتت مروان گفت او را خنالتگیر کنیالد! فالرار
کرخه خاخل خایه عایشه شد و یتوایستند او را بگیریدت مالروان گفالت او همالان کسالا انالت کاله
َّ َ َ
َ ُ ٍّ َ ُ َ َ َ
خداوید خر مورخ او این ایه را یا ل کرخه َوال ِذ قال ِل َو ِالدی ِه أف لک َما أت ِعد ِای ِنيت عایشاله ا پشالت
پرخه گفت خدا هی ایها ا قران خر مورخ ما یا ل یکرخه مگر ایالها کاله بالرا تبرهاله مالن یالا ل
کرخ».

3

و بخاری – طبق عادتش – روایات را لطیف و مالیم مینماید اگر الفاظی در آن باشد که برای عقید
بکری مشکلی ایجاد کند آن الفاظ را پاش مینماید ،به همتین ختاطر تنهتا گفتته« :عبتد الترحمن بتن
ابوبکر به او چیزی گف » بدون این که بیان کند چه چیزی گفته اس ؟ و باز نمیگویتد عایشته دقیقتا
 
 .1سور احقاف آیه  07و 08
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 .3صحیح بخاری جلد  6صفحه  ،51و به زودی به طور مفصل دروغ عایشه در این مورد که خدا او را در قرآن تبرئه کترد
بیان خواهد شد.
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چه گفته ،تمام اینها برای پنهان نمودن آن فحشها و دشنامها و اتهاماتی اس کته بتین آنهتا رد و بتدخ
شد چون این حرفها آن هاله مقدسی که بکریتون بترای گذشتتگان ختود درست کرد انتد را از بتین
میبرد!
ولی اگر تفصیل کالم آنها را میخواهی از غیر بخاری مشاهد کن:
نسائی از محمد بن زیاد نقل کرد که گف « :وقتا معاویه برا پسرش بیعت ماگرفت مروان
گفت ننت ابوبکر و عمر انت! عبد الرحمن بن ابالوبکر گفالت بلکاله نالنت هرقالل و قیصالر
پاخهاشان روِ انت! مروان گفت تو همان کسا که خداوید خربالارهات ایالن ایاله را یالا ل کالرخ
َّ
َ َ
َ ُ ٍّ َ ُ
َوال ِذي قال ِل َو ِالدی ِه أف لک َما – تا اخر ایه – این حرف به عایشه رنید گفالت باله خالدا قسالم خروغ
گفته انت! این ایه خرمورخ او یا ل یشده و اگر ماخوانتم بگویم این ایه خربالاره چاله شَصالا
یا ل شده یاِ او را مابرخِ! ولا رنول خدا

پدر مروان را لعن کرخ خر حالالا کاله مالروان خر

صلب او بوخت بنابراین لعنت خداوید او را هم شامل شده انت!»

1

هر طور که باشد ما اآلن نمیخواهیم در این دعوایی که بین عایشه و عبد الرحمن و متروان اتفتاق
افتاد حقیق را معلوم کنیم ،تمام قصد ما این اس که معلوم شود عبد الرحمن در جاهلی با استالم
شدیدا مخالف بود و با پدر و مادرش که او را دعوت بته اظهتار استالم میکرد انتد دشتمنی میکترد
اس .
و دشمنی عبد الرحمن با پدرش ابوبکر به حدی رسید که میخواست در جنتگ بتدر کبتری او را
بکشد بر خالف این که عبد الرحمن ایسان شوخ طبعا بوخه! حاخ نمتیدانیم آن زمتان کته در جنتگ
بدر به میدان مبارز آمد و میخواس پدرش را بکشد جدی بود یا شوخی میکرد اس ؟!
ابن کثیر در مورد عبد الرحمن گویتد« :او بارگترین پسر ابوبکر بوخت و این مطلالب را بیالر بالن
بکار گفته انتت و گفته او ایسان شوخ طبعا بوخه انتت ماخرش اِ رومان ماخر عایشه انالتت
بنابراین او براخر تنا عایشه ماباشدت خر رو بالدر مبالار ه یمالوخ و همالراه مشالرکین انالیر شالدت و
 
 .1سنن نسائی جلد  6صفحه  549و تفسیر ابن کثیر جلد  5صفحه  071به نقل از نسائی ،و تفسیر قرطبی جلد  06صفحه
097
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ماخوانت پدرش ابوبکر را بکشد!»

1

اما امر خوما که خر نیره عبد الرحمن قابل توجه مانت او در جاهلی عاشتق دختتر جتوان
رئیس عربهای شام که از قبیله بنی ّ
غسان بودند شد بود تا جایی کته در اشتعارش بته او ابتراز عالقته
نمود و غزلی در حسن و جماخ و زیبابی آن دختر سرود ،و همیشه حسرت میخورد که نمیتواند بته آن
دختر دس پیدا کند چون او دختر رئیس قبیله ولی این پسر عتیق بن ابی قحافه عضروط بنی تمیم بود!
اسالم آوردن عبد الرحمن هم عشق آن دختر را از او دور نکرد ،آن دختر پیوسته با مخیلهاش بتازی
میکرد و او هم همیشه با آن دختر هذیان میگف  ،و این کاشف از این اس که تدین او به اسالم تنهتا
ظاهری و پوستی بود نه درونی و حقیقی .در این هنگام نقش عمر بن الَطاب فرا رسید ،او وقتی بته
سلطن رسید سپاهی را برای فتح شام فرستاد و به آنان دستور داد آن رئیس را بکشند و دخترش را اسیر
کرد به مدینه به نزد او بیاورند تا او را به عروسی عبد الرحمن بن ابی ابوبکر عاشتق دربیتاورد! در واقت
آن دختر هدیه عمر به عبد الرحمن اس !
ولی عبد الرحمن بعد از آن که از آن دختر به اراد خود رسید از او خسته شد و بدش آمد و با بتی
رحمی از او روی برگرداند تا این که او را طالق داد و با بالی شکسته به پیش خانواد اش در شام فرستاد!
و عایشه – به گمان خود – در ابتدای کار که عبد الرحمن به این دختر دس پیتدا کترد بتود نصتیحتش
میکرد که در مباشرت با او زیاد روی نکند ولی او به حرف عایشه گتوش نتداد و بتا او زیتاد مباشترت
میکرد و او را میبوسید تا این که کار خود را به این مثتاخ تشتبیه کترد« :گویتا از دنتدانهای آن دختتر
دانههای انار را میمکد!» ولی بعد از آن که از او خسته شد به او بدی مینمود ،عایشه – به گمان ختود –
او را نصیح میکرد که به او خوبی کن ،خوبی او به آن دختر هم این بود که او را طالق داد!
ابوالفر اصفهانی به نقل از جوهری از ابن شبة به سندش از عایشه و از زبیر بن بکار به سندش از
عروة نقل کرد اس « :عبد الرحمن بن ابوبکر عاش لیلا خختر جوخ بن عد بالن عمالرو بالن
ابا عمرو غسایا شدت و خربارهاش این شعر را خواید 
ُ
َّ ُ
رت لیلالالالالا ّ
ومالالا ببنال ِالة الجالالوخ ب لیلالالا ومالالا ِلیالالاو
والسالالالالماوة خویهالالالالا
تالالالالذک
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ّ
َّ
حارثیالالالالالة
وأیالالالالالا تعالالالالالاطي قلبالالالالاله
َّ
وکیالالالالف ُیمقیهالالالالاو بلالالالالا ولعلهالالالالا

ُّ
ُّ ُ
تحالالالل الجوابیالالالاو
تحالالالل ببصالالالر أو ِ
ِ
ت ُ
ُّ
ُ
إذا النالالالاس حجالالالوا قالالالابم أن تمقیالالالا

ابو ید گوید و خربارهاش گفته 
َ
الالالالوخ ب قلبالالالالالي کنیالالالالالب
یابنالالالالالة الجال ِ
ٍّ
ُ
َّ َ
حالالالالي عالالالالْ
جالالالالاورت أخوالهالالالالا

مسالالالالالتهاِ عنالالالالالدها مالالالالالا ینیالالالالالب
َ
ٍّ
ف ِل َعالالالالالْ مالالالالالن فالالالالالؤاخي یصالالالالالیب

بیر خر خبرش گوید او به تجارتا رفته بوخ خر ان جا ان خختر را بر بساطا خیالده بالوخ کاله خر
اطراف انت خختر بچهها و یان بوخید و ا او خوشش امده بوخ.ابو ید خر خبرش گوید عمر باله
او گفت ا عبد الرحمن بین تو و ان خختر چیستو گفت به خدا قسم تا به حال او را یدیدهاِ
مگر شبا خر بیت المقدس خر میان کنیاان و یایا که با

مایموخیدت وقتا یکا ا ایهالا مالین

ماخورخ ماگفت به خاطر خختر جوخ ! و وقتا یکا ا ایها قسم ماخورخ ماگفت قسالم باله
خختر جوخ !
پس عمر به مر

که ان خختر خر ان نمت بوخ یامه یوشت اگر خداوید خمش را برا شالما

فتح کرخ من لیلا خختر جوخ را به عنوان غنیمت برا عبد الالرحمن بالن ابالوبکر ماخالواهم .و
وقتا خدا ان جا را برا ایها فتح کرخ ان خختر را به عنوان غنیمت به او خاخید!
عایشه گوید من همیشه با عبد الرحمن خر مورخ کار که با لیلا ماکند صالحبت ماکالرخِ
ولا او ماگفت ا خواهر مرا به حال خوخ بگذار باله خالدا قسالم گویالا مالن خایالهها ایالار را ا
خیدانها او مامکم! نپس ا او خسته شد و لیلا به او توهین کرخ! من پیونته بالا او خر مالورخ
بد رفتار هایا که با ان ن ماکرخ صحبت ماکرخِ و ماگفتم کاله باله او احسالان کنالدت خالوبا
کرخن او هم این بوخ که ان خختر را پیش خایواخهاش فرنتاخ!»

1

و نمیدانیم پسر ابوبکر با چند زن همین کاری را کرد که با دختتر جتودی انجتام داد است  ،اوخ
عاشق آنها شد و سپس وقتی از آنها خسته شد بعد از آن که بته مقصتود ختود از آنهتا رستید آنهتا را
 
 .1االغانی ابو الفر اصفهانی جلد  07صفحه  ،248و مانند آن در کتاب نسب قریش مصعب زبیری جلتد  0صتفحه 89
آمد اس  ،البدایة و النهایة ابن کثیر جلد  8صفحه 97
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طالق داد اس  ،و او به این روش خوشگذرانی مشهور شد بود تا جایی که سوار ها با این خبتر ستفر
میکردند ،و شیفتگان حکوم و سلطن از او در امان بودند چون ذهتن او در هتیچ متوردی مشتغوخ
نمیشد مگر خوشگذرانی و زنان!
و به خاطر همین معاویة بن ابا نفیان در مر

موتش امری که خطر عبد الرحمن بن ابتی بکتر

را از بین ببرد را به پسرش یاید یاد داد و پستی و رسوایی او را بترایش شترم کترد و گفت کته او کستی
نیس که بتواند در سلطن با بنی امیه نتزاع کنتد ،نته بته ختاطر ایتن کته اهتل تقتوا و ورع و پرهیتز از
زیباییهای دنیاس  ،بلکه به این دلیل که عبد الرحمن همیشه پیرامون اموری میگردد که از آن بهتر و
لذت ببرد ،روز و شبش را به امور باطل مشغوخ نمیکند مگر بته فتراش و رخت خواب! و در غیتر ایتن
مورد تنها یک تبعی کنند ذلیل اس و هر کاری که همنشینهایش انجام دهد انجام میدهتد و ختود
را با مردم وفق میدهد!
معاویه به پسرش یزید گف « :و اما پسر ابوبکر او مرخ انت که اگر ببینالد همنشالینهایش
ّ
هالم و غمالا یالدارخ مگالر خوشالگذرایا و
کار را ایجاِ خاخهاید همان کار را ایجاِ خهدت هالی
یان!»

1

هم و ّ
این برادر تنی عایشه اس و اینها ّ
غم او در جاهلی و اسالم میباشد! و عایشته هتم او را در

راستای خواستههایش با تمام جدی و تالش کمک میکرد تا حدی که عایشته از مخنثتی (متردی کته
حال نرمی و زنانگی داشته باشد درخواس کرد که به او زنی را معرفی کند که برای برادرش مناسب
اس ! و این کار رسوخ ختدا

را عصتبانی نمتود و آن مخنتث را بته ختار از مدینته طترد کترد و

نگذاش که به مدینه برگردد مگر در روزهای عید.
ابن حجر از باوردی به سندش از ابی بکر بن حفص نقل کرد اس که گف « :عایشه به مَنثالا
ّ
که خر مدینه بوخ و به او أیه ماگفتند گفت ایا یا را به ما معرفا یماکنا که او را به ا خواج عبالد
الرحمن خربیاوریمو گفت بله .و یا را بالرایش وصالف کالرخ کاله إذا أقبلالت أقبلالت بالأرب وإذا
ّ
کمِ او را شالنیدت گفالت أیاله ا مدیناله خالارج شالو و باله
أخبرت أخبرت بثمان! رنول خدا
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حمراَ ابند بروت و ایجا محل نکویت تو باشد و به مدینه خاخل یماشو مگر این کاله بالرا
مرخِ عید باشد».

1

ببین چگونه عایشه از یک مخنث در مورد زنان سؤاخ میکند و از او کمک میخواهد که زنی را بته
او معرفی کند و آن مخنث هم حسن و جماخ آن زن را بیان میکند! گویا مدینته هتیچ زنتی کته عایشته
بتواند پیش او برود و به جای این مخنث از او سؤاخ کند ندارد!

 
 .1االصابة فی تمییز الصحابة ابن حجر جلد  0صفحه  185و عمدة القاری فی شرم صحیح بخاری ،بتدر التدین العینتی
الحنفی جلد  11صفحه  ،104و این که گف « :إذا أقبلت أقبلت بأرب و إذا أخبرت أخبرت بثمان» معنای آن دو احتماخ
دارد :یا منظورش چربیهایی اس که از شدت چاقی در شکم او جم شد  ،که وقتی جلو میآید چهارتا نشان میدهتد و
از پش طرف کمرش هش تا نشان میدهد ،و سابقا مردان به زن چاق رغب داشتند.
وجه دیگر این اس که منظورش از چهارتا دو دس و دو پا میباشد ،و از هش تتا دستتان و پاهتا و دو کتتف و دو کفتل
میباشد ،که نیکو بودن این اعضایش باعث بهتر بودن او از بقیه زنان میباشد.
هرطور که باشد این که آن مرد مخنث این زن را این چنین وصف کرد کاشف از این اس که به صورت دقیق و مفصل بتر
اعضای آن زن اطالع داشته اس  ،گویا عایشه وقتی از او سؤاخ پرسید میدانسته که او اهل فساد اس و بر مسائل مخفتی
زنان اطالع دارد به خاطر همین به او روی آورد و از او برای برادرش کمک خواس !
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خواهر عایشهت خارا خو پیش بند یا ک و شفاف!
او اسماء دختر ابوبکر میباشد – که خواهر نتاتنی عایشته است – مختالفین بته او «ذات النطتاقین
(دارای دو پیش بند » میگویند به این ادعا که رسوخ خدا

به او بشارت داد که به عو

آن پیش

بندی که آن را دو نصف کرد تا با آن سفر و مشک رسوخ خدا را در هنگام هجرت به مدینه منور ببندد
خداوند دو پیش بند به او در بهش خواهد داد.
و این هم مانند بقیه از فضائل دروغی آخ ابوبکر اس  ،و بترای تصتدیق نکتردن ایتن روایت تنهتا
کافی اس به اصل آن حدیث رجوع کنیم ،چرا که این حدیث یک بار از خود اسماء روایت شتد کته
شهادت او به نف خودش مردود اس و یک بتار از عایشته روایت شتد کته شتهادت او هتم بته نفت
خواهرش مردود و مخدوش اس !
بخاری به سند خود از هشام روای کرد اس « :پدرِ باله مالن خبالر خاخ کاله فاطماله ا انالماَ
روایت کرخه که گفت وقتا رنول خدا

ماخوانت به مدینه هجرت کند خر خایاله ابالوبکر

برا او نفرها ناختم .گوید چیا پیدا یکرخیم که با ان نفره و مشک رنول خدا را ببنالدیمت
به ابوبکر گفتم به خدا قسم چیا پیدا یکرخِ که با ان نفره و مشک را ببندِ مگر پیش بنالدِ را!
ابوبکر گفت پس ان را خو یصف کن و با یصف ان مشک و با یصف خیگر نفره را ببندت من هم
این کار را کرخِت به همین خاطر ذات النطاقین (خارا خو پیش بند) یامیده شدِ!»

1

اولین مسأله قابل مالحظهای که در این خبر وجود دارد این اس که اسماء خودش را مدم میکند
بدون این که شاهدی بر ادعایش وجود داشته باشد ،و اگتر عقتالء ماننتد ایتن خبتر را قبتوخ و تصتدیق
میکردند برای هر کسی امکان داش که به قصد فخر فروشی و بزرگ شمردن خود هر حادثه و داستان
و باطلی را که میخواهد ببافد!
فضائلی از این قبیل به صرف ادعا برای هیچ کس ثاب نمیشود مگر این که بینهای اقامه شود کته
در این صورت شاهدانی عادخ بر ثبوت این فضتیل در حتق او شتهادت داد انتد ،یتا وحتی الهتی یتا
 
 .1صحیح بخاری جلد  5صفحه  ،02و نطاق لباسی اس که زن آن را میپوشد و با چیزی وسط آن را محکتم میبنتدد تتا
کمی باال بیاید و به زمین نکشد.
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فرمایش پیامبر به صدق ادعایش حکم کنند ،که در مورد اهل بی پیامبر (صلوات الله علتیهم همتین
طور اس  ،فضائلشان به تواتر ثاب شد تا جایی که مجمال ضروریی از ضروریات شمرد شد اس ،
چون میبینی فضائل آنها را دهها بلکه صدها نفر بر دیدن آن یا هم عصر بودن با آن شهادت داد انتد ،و
بسیاری از محدثین و راویان حدیث که هم دس بودنشان بر دروغ گویی ممکن نیس این فضتائل را
از آنها نقل کرد اند .و عالو بر این که خداوند متعاخ بر صدق و طهارت اهل بی پیامبر (صلوات الله
علیهم تصریح کرد  ،و پیامبر او

هم همین کار را کرد اس بنابراین فرد مسلمان نمیتوان در آن

فضائلی که آنها برای خود ادعا میکنند شک کند چون خداوند و رسوخ حکم به صدق آنها کرد اند.
و این اسماء چه راهی برای تصدیق ادعایش وجود دارد و چه کستی بتر آن شتهادت میدهتد؟! و
هیچ کس نگفته که این آیه :ا کسایا که ایمان اورخهایالد تقالوا الهالا پیشاله کنیالد و همالراه بالا
رانتگویان باشید  1یا این آیه :خدا اراخه کرخه انت که رجس را تنها ا شما اهل بیت بالرخارخ و
شما را پاک و پاکیاه گرخاید  2در شأن او و پدر و شوهر و فرزندش نازخ شد اس !
عالو بر این که چه کسانی «این فضیل عظیم و منقب نورانی!» را از اسماء روای میکنند؟ آیتا
آنها جزء اشخاص بی طترف یتا منصتف هستتند؟! متا در متورد اهتل بیت پیتامبر

متیبینیم کته

دشمنانشان به فضائل آنها شهادت داد و به مناقبشان اقرار نمود اند ،چه برسد به دوس دارانشان ،ولی
در این جا راویان این حدیث از فرزندان و نوادگان خود اسماء هستند! راوی اوخ عروة بن زبیر اس کته
ّ
اسماء مادرش میباشد! دومی هشام اس که اسماء جد اش میباشتد! و او ایتن حتدیث را بته طریتق
ّ
دیگری از همسرش فاطمة بن منذر بن زبیر نقل میکند که باز اسماء جد اش میباشد!
و برای این روای نظیری نیافتیم مگر حدیثی که از خواهر اسماء عایشه نقل شد آن هم به روایت
پسر اسماء ،بخاری از عروة بن زبیر نقل کرد « :عایشه گفت ان خو را به بهترین شکل امالاخه نالفر
یموخیم و برا ان خو خر ظرفا نفره خرنت کرخیمت انماَ خختر ابوبکر یالک قطعاله ا پالیش بنالد

 
 .1سور توبه آیه 009
 .2سور احزاب آیه 22
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خوخ را جدا کرخ و با ان خهایه ظرف را بستت به همین خاطر ذات النطاق یامیده شد!»

1

و اگر چه نسب این خبر به عایشه ثاب شود ولی این که عایشه دروغ گفتن را حالخ میشمرد امتر
غریتتب و مشتتکلی نیست ! هرطتتور کتته باشتتد متتا در ایتتن دو خبتتر چیتتزی نیتتافتیم کتته بگویتتد پیتتامبر
اکرم

شخصی اس که او را به ذات النطاقین یا ذات النطاق نامید اس  ،و این را تنهتا زبیتر بتن

بکار ادعا کرد طبق روایتی که ابن حجر از او نقل کرد که گف  « :بیر بن بکار خر مورخ ایالن قضالیه
گفت رنول خدا

به او گفت خداوید به جا ایالن پالیش بنالدت باله تالو خو پالیش بنالد خر

بهشت خهد! به همین خاطر به او گفته شد ذات النطاقین!»

2

و همانطور که میبینی سند این حدیث مقطوع و ضتعیف است  ،و راوی آن هتم یکتی از نوادگتان
اسماء میباشد ،چون او بیر بن ابا بکر (بکار) بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بالن
بیر! اس  ،و اگر بتوان به روایاتی که در مورد رسواییهای قومش یتا ستیر واقعتی آنتان نقتل میکنتد
اعتماد نمود چون مصلح او در نقل آن نیس  ،ولی به هیچ وجه نمیتوان به روایاتی کته بترای بتزرگ
نمودن شأن قومش نقل میکند اعتماد کرد.
ّ
عالو بر آن چه گذش روایات دیگری که مخالفین دربار عل ملقب شتدن استماء بته ایتن
لقب نقل کرد اند اضطراب و تفاوت دارد ،آنها از اسماء روای کرد اند که بته حجتا بتن یوستف
ثقفی گف  « :من پیش بند خاشتم که با ان طعاِ رنول خدا را ماپوشایدِ که مورچهها به ان
یرنندت و پیش بند هم خاشتم که برا

یان ب ِ انت!» 3در حتالی کته در حتدیث دیگتر وارد

شد او ذات النطاقین نامید شد چون « :وقتا ایه حجاب یا ل شدت خنت خوخ را به نمت پیش
بندش برخ و ان را خو یصف کرخ و یصف ان را به عنالوان رونالر خالوخ قالرار خاخ!» 4در همتین
 
 .1صحیح بخاری جلد  5صفحه  ،146یک بار لقبش ذات النطاق اس که در این روای آمد بتود ،بتار دیگتر ذات النطتاقین
اس که در روای قبلی آمد بود ،و بعدا هم روایتی خواهد آمد که اشار میکند نامید شدن او به این اسم به دلیل دیگری بتود
که هیچ ربطی به این حادثه دروغین ندارد .تمام اینها اضطراب اس که حداقل در مورد این ادعا انسان را به شک میاندازد.
 .2االصابة فی تمییز الصحابة ابن حجر عسقالنی جلد  8صفحه 02
 .3االصابة فی تمییز الصحابة ابن حجر عسقالنی جلد  8صفحه 02
 .4البدء و التاری مقدسی جلد  4صفحه 78
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حین در حدیث سومی آمد « :انماَت ذات النطاقین یامیده شد چال ون پالیش بنالد رو پالیش
بندش مابست!»

1

و زد و خورد این روایات در اصل نامگذاری اسماء به این اسم عالم جعل است  .ولتی بتا ایتن
حاخ ما میگوییم باالخر باید نامید شدن او به ذات النطاقین با وجود این شهرت علتی داشتته باشتد،
ولی بعید اس که این فضیلتی برای اسماء باشد ،بلکه ّ
مرجح این اس که ایتن استم عیتب و نقصتی
برای او بود و خودش و خواهر و نزدیکانش آمد اند و بتا جعتل ایتن روایتات متذکور آن را تبتدیل بته
فضیل کرد اند! و این هم مانند همان کاری اس که در مورد اسم عتیق ابوبکر انجام دادنتد کته آن را
از نقص به فضیل تبدیل کردند که قبال به طور مفصل پیرامون آن صحب شد.
و آن چه ما را به سم این قوخ کشاند یا بگو :آن چه ما را متوجه این قوخ کرد آن مطلبی اس کته
تاری برای ما نقل کرد که عبد الله بن زبیتر را همیشته بتا ذات النطتاقین گفتتن بته متادرش تحقیتر و
سرزنش میکردند! و این مطلب را ابن حجر یاد آور شد و گفته« :اهل شاِ به گمان خوخشان به این
بیر یقص ماگرفتند چرا که به او ماگفتند پسر ن ذات النطاقین!»

2

و بخاری از وهب بن کیسان روای کرد اس که گف « :اهل شاِ پیونته پسر بیر را تحقیالر و
نر یش ماکرخید و به او ماگفتند ا پسر ن ذات النطاقین!»

3

و ازهری گفته اس « :و مرخ عبد الله بن بیر را به ونیله مالاخرش تحقیالر و نالر یش کالرخ و
گفت ا پسر ن ذات النطالاقین! و خر واقال باله قالول هالذلا تمسالک کالرخه کاله گفالت و ایالن
شکوهایست که عیب و عار ان ا خوخ تو اشکار انت!»

4

 
 .1شرم مسلم نووی جلد  06صفحه  ،011و این روای و روای قبلی اسماء دختر ابوبکر را زنی باحیاء و حجاب معرفتی
میکند به طوری که او در پوشاندن خود و حجابش مبالغه کرد و پیش بندی بر روی پیش بندش بسته اس ! ولی بته زودی
ادله و احادیث صحیحی را خواهی دید که باعث میشود اگر کسی چنین چیزی را در متورد استماء کته در عتین حتاخ کته
پوشید اس عریان و بیحجاب میباشد! تصدیق کند به او بخندی و مسخر اش کنی.
 .2فتح الباری فی شرم صحیح بخاری ابن حجر عسقالنی جلد  01صفحه 584
 .3صحیح بخاری جلد  6صفحه 099
 .4تهذیب اللغة ازهری جلد  2صفحه  ،291و معنای قولی که به آن تمسک کرد این اس که این عیب و عاری اس کته
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و مصادر دیگر که از دالل پنهانی این عیب و عار پرد برمیدارد ،و اشار میکند که آن قوم لقتب
ذات النطاقین را برای پسر زبیر عیب و عار میدانستهاند نه فضیل و منقب ! و بستیار بعیتد است کته
بگوییم اینها – اگر چه بیشترشان از اهل شام هستند – تا این حد غافل بود اند کته تتوهم کرد انتد لقتب
ذات النطاقین عار و ننگ اس و حاخ آن که منقب میباشد ،چون جنگ اهل شام با پسر زبیر حتدودا
هفتاد ساخ بعد از هجرت شریف پیامبر واقت شتد  ،و در ختالخ ایتن زمتان طتوالنی معنتای الفتاظ و
صف های مشهور ثاب و مستقر میشود ،و حتی اگر بگوییم معنا به طور کامل ثاب و مستتقر نشتد
حداقل معنا در مضمون وسی خود به کار میرفته ،و آن چه فضیل بود به عنوان فضیل به کار بترد
میشد ولی ممکن اس معنای دقیقش متردد بین چند معنا باشد ،ولی این که فضیل تبدیل به عیتب
و عار شد باشد و یک لفظ یا صف از مضمون وسی خود به نقیضش تبدیل شد باشد مطلبتی است
که وجدانا نمیتوان آن را قبوخ کرد.
اگر گفته شود :مثل چنین تغییری اتفاق افتاد اس  ،آن زمان که اهل شتام بتا بیتان کنیته حضترت
علی

یعنی ابوتراب به ایشان نقص وارد میکردند پس چرا در قضیه قبلی چنتین چیتزی نباشتد؟ در

جواب میگوییم :این دو مسأله به هم قیاس شد در حالی که هم از نظر زمانی و هم از نظر موضتوع بتا
هم فرق دارند ،امیرالمؤمنین

بعد از حدود سی و پنم ساخ از هجرت حکوم را به دس گرفت ،

و اهل شام تاز مسلمان شد بودند چون در زمان عمر استالم آورد بودنتد ،و از آن زمتان بتا حضترت
علی

یا با یکی از شیعیان ایشان (رضوان الله تعالی علیهم رفت و آمتد نداشتتند ،بتا وجتود ایتن

مطلب ،یاید بن ابا نالفیان و بعتد از او بترادرش معاویاله آنهتا را بتر بغتا حضترت علتی و اهتل
بیتش تربی کرد بودند ،حاخ با نظر به این ّ
بتود بعیتد
جو اموی که بر علیه فضائل اهل بیت
نیس که آنها فریب خورد باشند و توهم کرد باشند که کنیه ابوتراب نقص و عیب و عار اس .



از او بعید اس چون اصال عیب و عار نمیباشد .ولی در این بحث به زودی میفهمی که واقعا عیب و عار بود ولتی پستر
زبیر با بیخیاخ نشان دادن خود نسب به آن میخواهد از آن فرار کند و مقدمه درس کردن معنایی جعلی برای آن را آمتاد
سازد.
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ولی مطلب ما با این قضیه فرق دارد ،چون اهل شام بعد از این زمتان طتوالنی کته بتیش از هفتتاد
ساخ اس با اهل حجاز و عراق و سائر شهرها در رابطه بودند ،و در محیط آنهتا هتیچ ّ
جتوی بتر علیته
اسماء دختر ابوبکر یا آخ ابوبکر یا حتی آخ زبیر وجود نداش  ،بلکه بر عکس ،بین آخ زبیر و بنی امیته
– خصوصا در زمان معاویه – در ّ
جو علنی و عمومی توافق جاری بود تا این که در زمان یزیتد بتین آنهتا
اختالف شد ،و این در مجموع نمیتواند در مقابل آن انسجام و یگانگی سابق ایستادگی کند.
و فراموش نشود که زبیر همسر اسماء و پسرشان عبد الله در جنگ جمل با امویون و طرفدارانشان
مشارک کرد و دوش به دوش آنها بر علیه امیرالمؤمنین

هم قسم شد میجنگیدنتد ،و بتا نظتر بته

این همه همبستگی و یکپارچگی و انساجامی که در طوخ عهد و پیمانشان با هتم داشتتند بستیار بعیتد
اس که اهل شام آن قدر کودن باشند که فضیلتی را به عیب و عار تبتدیل کننتد ،بنتابراین اگتر حقیقتتا
ذات النطاقین فضیل بود بین آنها و بین همه مشهور میشد ،و هیچ وق یکتی از آنهتا نمیآمتد فکتر
کند ذات النطاقین عیب و عار اس و با آن پسر زبیر را تحقیر و سرزنش کند.
بلکه به نظر میآید جنگی که بین پسر زبیر و سپا شام واق شد طبیعتتا عیتب و نقصهتای پستر
زبیر را آشکار کرد اس  ،و یکی از آن عیبها این اس که پسر زنی ذات النطاقین میباشتد! چترا کته
جنگها هستند که بدیها و عیوب دشمن را علنی میکند.
و وقتی پسر زبیر و مادرش اسماء با این عیب و عار مواجه شد اند معنای آن را بته معنتای دیگتری
تبدیل کرد اند آن هم با جعل فضیل دو نصف کردن پیش بند بترای بستتن ستفر و مشتک در هنگتام
هجرت ،یا پوشاندن غذای پیامبر

از مورچهها ،یا هنگام نزوخ آیه حجاب آن را به عنوان روستری

استفاد کردن ،برای بیشتر پوشاندن و رعای حجتاب بیشتتر پتیش بنتدی روی پتیش بنتد بستتن  ...و
ادعاها و گمانهای متزلزخ دیگری که آن را اسماء و نزدیکانش درس کرد اند که از عیب و عتار لقتب
ذات النطاقین فرار کنند و آن را تحریف نمایند!
و این مطلبی اس که با تأمل در روایات فهمید میشود ،مانند روایتی که ابن ابتی شتیبه از عتروة
نقل کرد که گف « :اهل شاِ با پسر بیر ماجنگیدید و فریاخ ما خید و به او ماگفتند ا پسالر
ن ذات النطاقین! ابن بیر گفت این شکوهایست که عیب و عار ان ا خوخ تو اشالکار انالت.
انماَ گفت تو را با ان لقب تحقیر و نر یش کرخیدو گفت بله .گفت به خدا قسالم ان لقالب
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ییکونت!»

1

بلکه ما میبینیم که در خود روای بخاری که اولش را نقل کردیم مطلبتی وجتود دارد کته داللت
میکند خود پسر زبیر معنای ذات النطاقین را نمیدانسته تا این که وقتی اهل شام او را با آن لقب تحقیر
و سرزنش میکنند مادرش معنای جعلی آن را به او میگوید! ابن راهویه از وهتب بتن کیستان روایت
کرد اس که گف « :اهل شاِ پیونته پسر بیر را تحقیر و نر یش ماکرخیالد و باله او ماگفتنالد
ا پسر ن ذات النطاقین! انماَ به او گفت ایا ماخایا ان خو یطاق چه بوخ! پیش بند من بالوخ
که ان را خو یصف کرخِت و با یکا مشک رنول خدا را بستم و خیگالر را خر نالفره رنالول خالدا
قرار خاخِ».

2

و اما وقتی حجاج بن یونف ثقفا پسر اسماء را کش و به دار آویخ نتزد استماء آمتد و طبتق
روایتی که طبرانی از ابی نوفل بن ابی عقرب نقل کرد اسماء به او چنین گف « :و اما این که تالو او را
با لقب ذات النطاقین تحقیر و نر یش ماکرخ ت بله من خو پیش بنالد خاشالتمت بالا یکالا غالذا
رنول خدا را ا مورچهها پنهان ماکرخِت و خیگر را هم تماِ یان به ان ییا خارید».

3

از تمام اینها معلوم میشتود کته حقیقت پشت آستتین قترار دارد ،و فضتیل بتودن معنتای ذات
النطاقین دورترین چیز از آن لقب اس  ،و این ادعا حدودا بعد از هفتاد ستاخ از آن حادثته خیتالی کته
اسماء به خاطر آن به این اسم نامید شد آمد اس  ،چون آن حادثه طبتق گمانشتان زمتان مهتاجرت
پیامبر اکرم

به مدینه منور واق شد اس  ،و آن قضتیهای کته در متورد ایتن لقتب بتین استماء و

پسرش یا بین او و حجا اتفاق افتاد بعد از هفتاد ساخ در جنگ پسر زبیتر بتود است  .پتس چترا در
طوخ این هفتاد ساخ حتی یک شاهد تاریخی که به آن اعتنا شتود نمییتابیم کته بگویتد استماء از روی
فضیل و منقب به این اسم نامید شد اس ؟!

4

 
 .1مصنف ابن ابی شیبه جلد  6صفحه  ،081و در لفظ دیگر آمد اس « :به خدا قسم آن لقب حق اس » .المصنف جلد
 8صفحه 617
 .2صحیح بخاری جلد  6صفحه 099
 .3المعجم الکبیر طبرانی جلد  15صفحه  ،011و مانند آن در صحیح مسلم جلد  7صفحه 090
 .4قبال گذش که روایاتی که در این مورد نقل شد از طرف خود اسماء یا خواهرش عایشه وارد شد اس  ،و آنرا به نقل از
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بنابراین در مسأله رازی اس و در وراء لقب ذات النطاقین حقیقت دیگتری وجتود دارد ،و هرچته
قدر کسانی که از حقیق ضرر میبینند در کتمان آن بکوشند! ولی باز هم حقیق آشکار خواهد شد و
اسرار معلوم میگردند.

و شاید این حقیق و این ّ
سر با خواندن این روایات مهم آشکار شوند:
ابو داود و بیهقی از خالد بن دریک از عایشه روای کرد اند که گف « :انماَ خختالر ابالوبکر خر
وارخ شد رنالول خالدا ا او رو

حالا که لباسها شاما یا ک پوشیده بوخ! بر رنول خدا
برگرخاید و فرموخ این چیست ا انماَو! ن اگر به ّ
نن حیض خیدن رنید صالمح ییسالت کاله
بدن او خیده شوخ مگر این و این و به صورت و کف خنتایش اشاره یموخ».

1



آندو عروة پسر اسماء روای کرد اس  ،و هر کس از آنها نقل میکند نو های متأخر هستند مانند هشتام و فاطمتة .بلته از
مرد مجهولی از سپا مسلم [مسرف] بن عقبة روای کرد اند که گف « :وقتا وارخ مدینه شالدیم خاخالل مسالجد رنالول
خدا شدِ و کنار عبد الملک بن مروان یما خوایدِت عبد الملک به من گفت ایا تو هم ا این نپاه هستاو گفتم
بله .گفت ماخرت به عاایت بنشیند! ایا ماخایا به جنگ چه کسا مارو و به جنگ اولین مولوخ خر انمِ و پسر
یار کننده رنول خدا و پسر انماَ ذات النطاقینت و کسا که رنول خالدا بالا خنالت خالوخش کالاِ او را برخاشالته
مارو ت به خدا نوگند اگر رو پیش او برو مابینا که رو ه انت و اگر شب یاخ او برو او را ایستاخه به عباخت
مایابات اگر تماِ اهل مین برا کشتن او با هم متحد شوید خدا تمامشان را با صورت خر اتش ماایدا خ! ان مرخ
گفت ایاما یگذشت که خمفت به عبد الملک مروان رنید و ما را برا جنگ با او فرنتاخ و ما هم او را کشتیم!»
مصنف ابن ابی شیبه جلد  8صفحه  .26و واضح اس که این خبر را به غرضی سیاسی یعنی برای بزرگ کتردن شتأن ابتن
زبیر و پایین آوردن دشمنش عبد الملک جعل کرد اند ،بنابراین به آن و امثاخ آن اعتمادی نیس .
 .1سنن ابی داود جلد  1صفحه  171و سنن بیهقی جلد  1صفحه  .116ابن داود در مورد این روای گفته« :این حالدیث
مرنل انت و خالد بن خریک عایشه را خرک یکرخه و خر مان او یبوخه انت» .ولی البانی این حدیث را نیکو شمرد و
گفته« :ولا شاهد مایند این روایت ا حدیث انماَ بنت عمیس وجوخ خارخت و خر ان به جالا لباسهالا یالا ک
لباسها شاما که انتینها گشاخ خارخ امده انت .و ان را بیهقا روایت کرخه بنابراین حدیث با مجموع هر خو
طری حسن و ییکو انت» عالو بر اینکه ابن حجر گفته :بنابر قولی ابن دریک این حتدیث را از ام ستلمة رضتوان اللته
تعالی علیها روای کرد اس  ،بنابراین دیگر حدیث ،مرسل نخواهد بود .به کتاب تلختیص الحبیتر ابتن حجتر جلتد 01
صفحه  180مراجعه کن.
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ولی این روایتی که عایشه نقل کرد تمام تفاصیل این حادثه را در بر ندارد ،و در ایتن جتا تفاصتیل
دیگری وجود دارد که حساسی و سختی آن از «لباسهای شامی نازش» بیشتر اس و عایشته از بیتان
آن خجال کشید اس ! بنابراین خانم جلیل القدر اسماء بن عمیس (رضوان الله تعالی علیها آمد
و بیان آن را به عهد گرفته اس  ،طبرانی و بیهقی از او نقل کرد اند که گف « :رنالول خالدا

بالر

عایشه خختر ابوبکر وارخ شد خر حالالا کاله خالواهرش انالماَ خختالر ابالوبکر هالم یالاخ او بالوخ و
لباسهایا شاما که انتینها گشاخ خاشت پوشیده بوخت وقتا رنول خدا

باله او یگالاه

کرخ بلند شد و خارج گشت! عایشه به او گفت ا من خور شوت رنول خدا امر را خید که ا ان
خاخل شد و عایشه ا او پرنید بالرا چاله بلنالد

بدش ماامد .او هم خور شدت رنول خدا
َ
ََ
ناتهاو!1یک ن مسلمان یبایالد هالی جالا بالدن او
شد و بیرون رفتاو گفت أ ولم تري إلا ه ِ
پیدا باشد مگر این و اینت و با خو کف خنت خوخ پشت خنالتش را پوشالاید باله طالور کاله تنهالا
ایگشتایش پیدا بوخت نپس خو کف خنتش را بر رو خو طرف پیشاییش گذاشت باله طالور کاله
تنها صورت او پیدا بوخ».

2



و معلوم میشود که امر لباسهای نازش آنها را ترساند در نتیجه اوخ حدیث را ضعیف شمرد اند ،و بعد صراح الفتاظ آن
را سبک کرد اند و جعل نمود اند که لباسهایش شامی و دارای آستینهای گشاد بود!
َ
َ
که فرمود« :أ َولم تري إلا هناتهالا» یعنتی :ایالا باله فالرج (عضالو جنسالا) و عالورت او یگالاه
 .1قوخ رسوخ خدا

یکرخ ؟! ابن منظور میگویدَ « :هن ن یعنا َفرج و عورت او  ...و تکبیر تصغیرش ٌّ
هن ماباشدت نپس تَفیف خاخه

شده و گفته شده هن (بدون تشدید) ابوهیثم ماگوید و ان کنایه ا چیا انت که گفتن ان قبیح و شت انتت
َ
َ
ماگویا ان ن هن خارخ یعنا فرج خارخت و هن چه با تشدید و چه بدون ان کنایه ا چیالا انالت کاله یماخالواها
انم ان را بگویا» و جمعش هنات میباشد یعنی منظور پیامبر

اعضایی از او بود که نمیخواس صریحا استم آن

را بگوید چون بردن نام آن قبیح و زش اس چرا که عورت حساب میشود .به لسان العرب ابن منظور جلتد  04صتفحه
 264مراجعه کن.
 .2المعجم الکبیر طبرانی جلد  15صفحه 052و سنن بیهقی جلد  7صفحه  .86ولی در نسخهای که امروز از چاپ شد
میبینی که کلمه هناتها را به هیأتها تحریف کرد اند! و شبیه بودن رسم نوشتاری در قدیم آنها را بر این کار یاری کرد اس .
ولی با مراجعه به همین روای که آن را هیثمی از طبرانی نقل کرد میفهمی که اصل همان هناتها میباشد ،و آن روای در
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و در روای ت ستتوم کتته ابتتوبکر کاشتتانی آن را نقتتل کتترد آمتتد اس ت کتته بعتتد از آن کتته پیتتامبر
اکرم

اسماء را در این هی

قبیح دید دستور طرد او را صادر نمود ،از عایشه روایت کترد است

که گف « :بر خواهرِ انماَ وارخ شدِ خر حالا لباسها شاما یا کا پوشیده بوخ و امالرو ه خر
یاخ شما لباسهایش ضَیم انتت رنول خدا

فرموخ این لباسهایا انت که نوره یالور

ان را خور ریَته انت! و خنتور خاخ تا او خارج شوخ و او هم خارج شد .گفتم ا رنول خدا
خواهرِ انماَ به خیدار من امده بوخ ولا شما به او این چنین گفتا! گفت ا عایشاله ن اگالر
حیض خید نااوار ییست که به غیر ا صورت و خو کف خنتایش جایا ا بدیش خیده شوخ».

1

بنابراین  ...اسماء ذات النطاقین که او یا بقیه گمان کرد اند برای پوشش بیشتر و این که تمام بدنش
حجاب داشته باشد پیش بندی روی پیش بند میزد اس در حقیق تنها زنی پوشید و در عین حتاخ
عریان اس که لباسهای نازش و شفاف میپوشد و به وستیله آن تمتام بتدنش را مکشتوف میستازد و
َ
حتی ف ْر (عضو جنسی خود را آشکار میکند! و این برهنگی قبیح و زش از بزرگترین کارهای حترام
و بزرگترین گناهان اس اگر نزد هم جنسان خودش یعنی زنان باشد ،حاخ دیگر چگونه خواهد بود اگر
این کار نزد مردان اجنبی باشد؟! و بلکه چگونه اس اگر نزد خاتم االنبیاء و المرسلین

باشد؟!

و این حقیق اس که تفسیر میکند چرا مردم شام پسر این زن بی شرم را با لقتب ذات النطتاقین
رسوا میساختندّ ،
مرجح این اس که منظور آنها از ذات النطاقین لباسهای نازش و شفاف بود اس ! و
این مسأله اسماء و پسر و نزدیکانش را به سختی انداخته به ختاطر همتین مفهتوم آن لقتب را بته کلتی



مجم الزوائد هیثمی جلد  4صفحه  027میباشد ،چون کتابش در این موضت دستتخوش تحریتف قترار نگرفتته است !
بنابراین همانطور که ما گفتیم حقیق ابا دارد مگر این که اسرار را آشکار سازد! و آنها چگونه میخواهنتد عتورت استماء را
بپوشانند بعد از آن که آن را از زیر لباسهای نازکش آشکار کرد اس ؟!
سپس اگر کوتا بیاییم و بگوییم لفظ صحیح همان هیأتها میباشد ولتی بتاز هتم ایتن عیتب و عتار از دختتر ابتوبکر جتدا
نمیشود چون معنای هی در این جا آشکار بودن عورتها و خود بدن به طور ّ
مفصل میباشد ،و اال دلیلی وجود نداش
که پیامبر از او اعرا

کند و منظر او را قبیح بشمرد.

 .1بدائ الصنائ فی ترتیب الشرائ ابوبکر کاشانی حنفی جلد  4صفحه 012
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عو

کرد اند به این ادعا که فضیل و منقب است و عنتوان فضتیل را بتر روی ایتن عیتب و عتار

گذاشتهاند!
و معلوم میشود که چون اسماء زش بود و مردان بته او رغبت نمیکرد انتد – و ایتن مطلتب بته
قرینهای که قبال بیان شد که خانواد اش زش و رنگ پوستشان سیا اس معلوم میشود – بتا دو پتیش
بند نازش یا لباسهای شامی شفافش برهنگی نمود به این امید که مردان فریب خوردند و از او بهتر ای
برند و او هم از آنها بهر ای برد!
و ظاهرا او با این حیله بیر بن عواِ را در دام خود انداخته و زبیر هم با او جماع کرد و در نتیجته
پسر شوم و ناصبیاش عبد الله آبستن شد اس  ،و شکی نیس که عبد الله زنا زاد اس چون ناصبی
میباشد ،و رسوخ خدا
حیض یا مناف ».

فرمود« :ا علا هی کس بغض تو را یدارخ مگالر یالا اخه یالا فر یالد

1

و زبیر برای این که بتواند جرم زنا را بپوشاند با اسماء علنا ازدوا میکند ،ولی قبوخ نمیکند که بتا
ّ
او ازدوا دائم انجام دهد بلکه او را متعه (ازوا موق میکند! و این مسألهای اس که ختود استماء
به آن اعتراف کرد  ،طیالسی از مسلم القرشی روای کرد اس که گف « :بر انالماَ خختالر ابالوبکر
وارخ شدیم و ا متعه کرخن یان ا او پرنیدیم گفت ما ان را مان پیامبر ایجاِ ماخاخیم!»

2

و راغب روای کرد « :عبد الله بن بیر عبد الله بن عباس را تحقیر و نر یش کرخ باله خالاطر
این که متعه را حمل ماخایستت ابن عباس به او گفت ا ماخرت بپرس چگویه بین او و پالدرت
ُ َ
َ
3
جام ُر! انماَ گفت من تو را به خییا ییاورخِ مگر ا متعه!»
ن ِطعت الم ِ
ابن ابی الحدید روای کرد « :پسر بیر خر مکه خطبه خوایدت و ابن عبالاس هالم یالر منبالر خر
 
 .1ینابی المودة قندوزی حنفی صفحه  ،141و حافظ جزری در کتاب اسنی المطالب صفحه  8گفته« :و ا قالدیم تالا باله
امرو مشهور انت که هی کس بغض علا

را یدارخ مگر یا اخه».

 .2مسند الطیالسی جلد  4صفحه 58
َ
ُ
َ
ُ
 .3محاضرات الراغب جلد  1صفحه  ،95و سطع المجامر یعنی :عود (نوعی عطر در آتش دان داغ شد تا این که بویش
بلند گردید ،کنایه از سوختن عود در شب دخوخ برای خوش بو شدن ّ
جو میباشد( .یعنی از مادرت بپرس بتین او و پتدرت
چگونه هوا خوش بو گردید اس ؟!
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میان مرخِ یشسته بوخت پسر بیر گفت خر این جا مرخ انت که خداوید همایگویه کاله چشالم او
را کور کرخه قلبش را هم یابینا کرخه انتت گمان ماکند که متعه کرخن یان ا طرف خدا و رنول
حمل خایسته شده انت  ...ابن عباس گفت ا پسر بیر!  ...و اما متعاله کالرخن وقتالا ا منبالر
پایین امد ا ماخرت انماَ خر مورخ خو پارچه عونالجه نالؤال کالن!  ...وقتالا پسالر بیالر یالاخ
ماخرش برگشت ا او خر مورخ خو پارچه عونجه نؤال کرخ ماخرش گفالت ایالا مالن تالو را ا ابالن
عباس و بنا هاشم یها یکرخِ! ایها بالبداهة خر جواب خاخن قو و نری هسالتند .گفالت بلاله
گفتا ولا من به حرفت گوش یکرخِ .گفت ا پسرِ ا این یابینا بپرهیا که ایالس و جالن تالوان
مقابله با او را یداریدت و بدان که او همه فضیحتها و رنوایاها قالریش را ماخایالد! مبالاخا تالا
اخر این رو گار با او رو به رو شو !»

1

و در روای ابن اعثم آمد اس که ابن عباس به پسر زبیر گف « :بر تو واجب انت که یالاخاور
متعه یشو ت چون تو خوخت ا متعه متولد شدها ! وقتا ا این منبرت پایین امد یاخ مالاخرت
برو و ا او خر مورخ خو پارچه عونجه نؤال کن!»

2

بدان که مخالفین وقتی حاالت اسماء را بیان میکنند گمان میکنند زبیر با او ازدوا کرد و سپس
او را طالق داد اس  ،نه این که او را متعه کرد باشد ،و برای این که یک صحابی پیامبر ،ذات النطاقین
که آن همه شرف و جایگا بلند دارد! را طالق داد عل های خند داری درست کرد انتد ،و بترای متا
مهم نیس که آن عل ها را ذکر کنیم ،این ادعای آنها دلیلی ندارد جز این که مخالفین از ثبتوت نکتام
متعه بین این دو نفر صحابی شرمگین هستند ،در حالی که همگی متفقند که این نکام در اصل حتالخ
 
 .1شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  11صفحه  ،021و منظور اسماء از فضتیح های قتریش و رستواییهای آنتان،
فضیح ها و رسواییهای خودش با زبیر و دیگر مردان اس ! و اما دو پارچه عوسجه رازی است در متورد متعته شتدنش
توسط زبیر و پسرش را از بحث کردن با ابن عباس نهی کرد که مبادا این ّ
سر فاش شود!
 .2الفتوم ابن اعثم کوفی جلد  6صفحه  ،140و در کتاب أخبار الدولة العباسیة صفحه  000آمد  :ابن عباس بته او گفت :
«وقتا ا منبرت پایین امد ا ماخرت انماَ ذات النطاقین خختر ابوبکر خر مورخ خو پارچه عونجه نؤال کالن کاله
ایا ا متعه هستا یا غیر ان!» و این که در این سیاق کالم یادآور عیب ذات النطاقین شد دالل بر همان مطلبی میکنتد
که ما به آن دس یافتیم که این لقب در اصل مذم اس .

فصل اوخ :محیطی پس و خانواد ای منحرف 117 ......................................................
اس ولی اختالف در این اس که آیا این حکم حلی بعدا نس شد و تبدیل به حرم شد اس یا
نه .بنابراین زبیر قبل از تحریم ،متعه کرد است  ،و حتاخ آن کته ایتن تحتریم باطتل است و از پیتامبر
اعظم

صادر نگردید  ،و این مطلب در جای خود ثاب شد اس .

هرطور که باشد این که زبیر اسماء را طالق داد – بر فر

که این طالق واق شد باشد نه نکتام

متعه – کاشف از این اس که به خاطر بد اخالقی و پستی صفات آن زن نتواسته او را تحمل کنتد! چترا
این چنین نباشد و حاخ آن که او زنی پوشید اس که در عین حتاخ عریتان و برهنته میباشتد؟! و اگتر
شهوت زبیر طغیان کرد و با او جماع نمود ولی بدون شک تحمل نداش کته او بته عنتوان همسترش
باقی بماند چون در امان نبود که با لباسهای شفافش برای دیگری برهنگی کند و در نتیجته تتا بته ابتد
برای او عار و ننگ کسب نماید!
این هم خواهر عایشه اس و این هم صفات او میباشد!
و اینها افراد خانواد او هستند! تو هم میتوانی بفهمی اخالق کسی که بین این خانواد بزرگ شتود
و از این مدرسه خار گردد چگونه میباشد!
این مدرسه ام رومان و سلمی اس

و خانه ابوبکر و ابوقحافه میباشد! همان خانهای که عثمالان

بن عفان در مورد آن میگوید :بدترین خایه خر قریش انت! طبق حدیثی که خود مخالفین روایت
کرد اند!
ابوهالخ عسکری به سند خود از ابی یعقوب سروی به طور مفصل مشاجر کالمتی کته بتین عایشته و
عثمان واق شد را روای کرد اس  ،و در آن آمتد « :عایشه گفت تالو ا صالاحب ایالن اتاقهالا بالر َ
هستا! عثمان گفت چه کسا این حمیراَ را پیش من اورخهو او ا بدترین خایه خر قریش انت!»

1

وقتی محمد بن ابوبکر (رضوان الله تعالی علیه در خانه عثمان به او حمله کرد که او را بکشد با همین
مطلب در مقابل او جبهه گرف  ،چون عثمان به امید این که از کشته شدن نجات پیتدا کنتد بتا او بته نرمتی
سخن گف  ،ولی محمد عاقل و باهوش بود و این گفتار عثمان را به یاد او آورد تا نفاقش را ثاب کند.
 
 .1االوائل ابی هالخ عسکری صفحه  ،46و منظور عایشه از صاحب این اتاقها رستوخ ختدا
تصریح عایشه از رسوخ خدا بریء اس !

میباشتد ،بنتابراین بته
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ابن ّ
شبه به سند خود از ابن عمر روای کرد اس که گف « :و محمد بن ابالوبکر بالا تیالر بالر او
خاخل شدت عثمان به او گفت پسر براخرِ! پدرت این چنین یبوخ که بر من خاخل شالوخ .گفالت امالا
اآلن پسر براخرت هستم ولا قبم پسر بدترین خایه خر قریش بوخِ! و با تیرش رگ گرخن او را خ!»

1

و حقیق این اس که عثمان در این گفتارش راس گفته ،خانه حمیتراء عایشته حقیقتتا بتدترین
ّ
خانه در قریش اس ! و اال مثل چنین زنتی  ..نمونته شتیطان متتوحش مکتر کننتد را بترای متا ختار
نمیساخ !
و همانطور که معلوم اس بیرون آمدن محمد از این خانه هم تنها از باب بیرون آمدن زند از مرد

و ّ
طیب از خبیث اس .

تا این جا نگاهی به محیط خانوادگی و اجتماعی عایشه انداختیم ،حاخ به بخشی متیرویم کته در
آن سیر ذاتی عایشه را میشناسیم تا آن دروغها و فضائل جعلی که او را فرا گرفته باطل شود.

 

 .1تاری المدینة ابن ّ
شبة نمیری جلد  5صفحه  ،021معنای حدیث این اس که عثمان با گفتن این کته محمتد پستر بترادرش
ابوبکر اس و این برادر این طور نبود که در چنین موقعیتی بر او داخل شود که او را بکشد بتا محمتد عطوفت و نرمتی ،نمتود.
محمد به او گف چگونه اآلن مرا به پسر برادر وصف میکنی در حالی که دیروز دربار خانه ما میگفتتی بتدترین خانته قتریش
اس ! امروز با زبانی پاش و مهذب سخن میگویی در حالی که دیروز با زبانی بد و زشت ستخن میگفتتی! بته ختاطر همتین
محمد (رضوان الله علیه به او مهل نداد و با تیر تیز خود به او ضرب زد و روحش را زودتر به جهنم فرستاد!

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ است
در بسیاری از اوقات احساس کمبود و نقص انگیز ای نفسانی میشود که انسان به سم را های بینهای
برود و با این کار میخواهد از این احساس کشند فرار کند ،و میبینی کسی که در این احساس زندگی میکنتد
به دروغ و ریاء و هرچه که گمان میکند با آن میتواند این نقص ذاتی خودش را در نظر همه بپوشاند پنا میبرد.
به عنوان مثاخ میبینی کسی که نسب کریمی ندارد برای خودش نستب کریمتی درست میکنتد
مثل همان کاری که صدام بن صبحة تکریتی انجام داد و خودش را به ستادات اشتراف ملحتق نمتود! و
میبینی کسی که مقام علمی نتدارد بترای ختودش مقتام علمتی درست میکنتد مثتل کستانی کته از
دانشگا های بیروت و ّ
عمان و قاهرة گواهیهای دکترای دروغتین میخرنتد! همچنتین میبینتی کته زن
زش هر روز خودش را با سطلهایی از رنگهای زیبا زین میکند و صدایش را نازش میگرداند و بتا
تبختر و تکبر را میرود که شاید جوانی در او رغب کند!
عایشه هم یکی از همین هاس  ،یعنی یکی از کسانی اس که با عقد حقارت ذاتی زندگی میکنند ،و
این به خاطر این اس که او طبق آن تفاصیلی که در فصل اوخ گذشت بته پست تترین خانتههای مکته و
خوارترین قبیلههایش منتهی میشود ،و او – طبق آن چه خواهی فهمید – دارای هیچ مزی شخصی کته او را
ّ ّ
بر دیگر زنان ترجیح دهد نبود اس  ،بلکه بر عکس طبیع و صفات شخصیش تا حدی تنفر آور بود کته
بعد از آن که ننگ رأس کفر بودن را بر او نهاد آرزو کرد که عایشه هالش گردد تا از ّ
شتر او
پیامبر اعظم
خالص شود! و ان شاء الله تعالی به زودی تفصیل این قضیه خواهد آمد.
به همین دلیل تمام سعی عایشه و حزبش فترار از ایتن عقتد و احستاس پستتی و نقتص و زشتتی
میباشد ،و این کار را با جعل اکاذیب و داستانهایی که شخصی عایشه را در نظر عامته نابینتا بتزرگ و
زیبا نشان میدهد انجام دادند.
این اثر بازماند و ترسناش که خرافات و اباطیلی که عایشه و سیر اش را تمجید میکند در آن غلبته
دارد به وسیله این دروغها درس شد اس  ،و این اثری اس که نیاز به غربتالی ستری و بتا وستع
دارد که صحیح آن را از سقیم و غلطش جدا کند.
و ما در این فصل در بعضی از این خرافات مناقشه مینماییم و با این کار در مورد آن چه مربوط به
عایشه و تربی او و صفات ذاتیش میباشد نقطهها را بر حروف قرار میدهیم.
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خرافه خختر بچها باگناه که ا تاب با

محروِ ماشوخ!

مدتی طوالنی اس که دشمنان استالم از یهتود و نصتاری و دیگتران قضتیه ازدوا کتردن پیتامبر
اکرم

با عایشه را به عنوان طعنی از طعنهایی که بر ضد این پیامبر بزرگ متوجه است میداننتد،

چون بر آن چه عایشه پخش کرد که پیامبر

با او ازدوا نمود در حالی که او دختری شش ستاله

بود و به او دخوخ کرد در حالی که تنها نه ساله بود اعتماد کرد اند ،گفتهاند – :و نقل کنند کفر ،کافر
نیس – به این پیرمرد نگا کنید که چگونه با دختر بچهای بیگنا ازدوا کرد در حالی کته ایتن دختتر
در ّ
سن نو های او میباشد چون عمر خود او بیش از پنجا ساخ اس ! چگونه نفسش طاقت آورد کته
به خاطر هوس و شهوتش ،کودکی آن دختر را از او بگیرد! این چه پیامبری اس کته کتاری ایتن چنتین
غیر انسانی انجام میدهد!
و این چنین کسانی که بر سید االنبیاء

کینه میورزند از احادیثی که عایشته بته دروغ پختش

کرد اس بهر برداری میکنند ،عایشه از خالخ این دروغهایش میخواهد به مردم چنین القا کند کته
او کوچکترین زن پیامبر

و در نزد ایشان تاز ترین و زیباترین و پربهر ترین زنش بود است ! و بتا

این حاخ امر این ازدواجش هم به دس خودش نبود ! بلکه او طفلی ناتوان و بیگنا و بتاکر بتود کته
وقتی مادرش او را صدا میزند از تابی که بتا دوستتانش بتا آن بتازی میکترد است گرفتته میشتود و
مادرش به سختی او را به دنباخ خود میکشد تا حدی که به نفس نفس میافتد – بدون این که بداند چته
شد و از او چه میخواهند – تا به خانه پیامبر بیاورد و پیامبر هم با دخوخ به او ،او را میترساند!
با من ا خواج کرخ خر حالا
بخاری از هشام از پدرش از عایشه نقل کرد که گف « :پیامبر
ُ
که من شش ناله بوخِ! به مدینه امدیم و خر قبیله بنا الحارث بن خارج ناکن شدیمت فوعکت
ت
َّ َ
فتمرق شعري َفوفا ُجمیمة1ت و وقتا با خونتایم خر حال تاب با بوخِ ماخرِ به نمت من امد
و مرا به شدت صدا خ! یاخ او رفتم و یماخایستم با من چه کار خارخت خنتم را گرفت و مالرا بالر خر

 
 .1یعنی مریا شدم و به خاطر آن موهای سرم ریخته شد .سپس بعد از آن از بیماری رهایی یافتم و موهایم برگش و زیاد
شد تا جایی که روی پیشانیم آمد.

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 100 .............................................................
َ
خایه یگه خاشت خر حالا که (أل َیه ُج )1یفس یفس ما خِ تا ایالن کاله کمالا یفسالم اراِ گرفالت!
نپس مقدار ا اب برخاشت و با ان نر و صورتم را پاک کرخت مرا خاخالل خایاله کالرخت یالایا ا
ایصار خاخل خایه یشسته بوخیدت گفتند بر خیر و برکالت انالت و باله نالمت خیالر مالاروخ .مالرا
ُ
ت 2
ضالحا!
تحویل ایها خاخ و ایها هم مرا اصمح و خرنت کرخیدت فلم ُیرعنا إب رنول الله
ِ
3
مرا به او تسلیم کرخ خر حالا که من خختر یه ناله بوخِ!»
و در روایتی دیگر عایشه در مورد اتفاقی که برایش افتاد به چیز دیگتری گتواهی داد کته کمتتر از
گواهی قبلی او نیس ! چرا که گمان کرد مادرش او را که طفلی ناتوان بود در «دامن» شوهرش نشاند
و شوهرش هم قدر او را کم دانسته و در خانه پدرش به او دخوخ کرد ! و برای این زفاف چیزی به عنوان
ولیمه نداد ! تا این که دیگری مقداری غذا برای آن دو آورد اس !
ابن حنبل از عایشه روای کرد اس که گف « :ماخرِ یاخ من امدِ خر حالا کاله مالن خر تالابا
که بین خو شاخه خرما قرار خاشت بوخِ و با

ماکرخِت مالرا ا تالاب پالایین اورخت مالن موهالا

بلند خاشتم که رو پیشایااِ امده بوخ ایها را کنار خ و با مقالدار اب صالورتم را پالاک کالرخت
نپس مرا با خوخ ماکشاید تا این که مرا کنار خرب یگه خاشت و من یفس یفس ما خِ تا این کاله
بر نریر خر اتاق ما یشسته

کما یفسم اراِ گرفت! نپس مرا خاخل اتاق کرخت رنول خدا
ّ
بوخ و یاخ او عدها ا مرخان و یان ایصار یشسته بوخیدت مرا خر خامن رنول خدا یشالاید! نالپس
گفت اینها اهل تو هستند تو را خر مورخ ایهات و ایها را خر مورخ تو برکت خهد .مرخان و یان بلنالد
شده و خارج گشتند و رنول خدا خر خایه ما به من خخول کرخ! هالی شالتر را بالرا مالن یحالر
یکرخ! و هی گونفند را ذبح ینموخ! تا این که نعد بن عباخة برا ما کانها ا طعاِ فرنالتاخ
 
 .1تنهم یعنی زبانش را بیرون آورد بود و به شدت نفس میکشید ،به خاطر این که به شدت از دوستان و تتاب بتازی جتدا
شد بود! و در لفظ حدیث صحیح مسلم این چنین آمد « :ماخرِ مرا به شدت صدا خ و یماخایسالتم بالا مالن چاله کالار
ََ
خارخت خنت مرا گرفت و مرا کنار خرب یگه خاشتت پس گفتم هه هه! تا این که یفسم اراِ گرفت!»
 .2یعنی مرا نترساند مگر رسوخ خدا

 ،آن زمان که در ظهر همان روز به او دخوخ کرد!

 .3صحیح بخاری جلد  5صفحه  ،140و مانند آن در صحیح مسلم جلد  5صفحه  ،050و ابوهشام همان عتروة بتن زبیتر
اس .
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که هر وقت رنول خدا پیش یایش مارفت برا ایشان مافرنتاخ .و من خر ان رو خختالر یاله
ناله بوخِ!»

1

و عایشه برای این که این مطلب را که طفلی بیگنتا بتود و نمیفهمیتد دور و بترش چته اتفتاقی
میافتد روای سومی آورد و در آن گمان کرد وقتی به خانه پیامبر

برد شد عروسکهایی که بتا

آن بازی میکرد هم با او بود اس !
مسلم از عروة از عایشه نقل کرد « :پیامبر با او ا خواج کرخ خر حالا کاله خختالر هفالت نالاله
ُ
بوخ! و به خایه پیامبر برخه شد خر حالا که خختر یه ناله بالوخ و ل َع ُبهالا (انالباب با هالا او)
همراهش بوخ و پیامبر ا خییا رفت خر حالا که او خختر هجده ناله بوخ!»

2

بلکه گمان کرد حتی بعد از برد شدن به خانه شوهر هم به بازی با عروسکهایش ادامه متیداد !
و پیامبر اعظم

هم با این کار او مأنوس بود و او را بر بازی کردن بتا رفقتایش یتاری میکترد بته

خالف این که آنها از پیامبر میترسید و فرار میکرد اند!
مستتلم از هشتتام از عتتروة از پتتدرش از عایشتته روایتت کتترد « :او بالالا خختالالران یالالاخ رنالالول
با ماکرخ و گوید خونتان من یاخ من ماامدید و پیونته ا رنول خدا ماترنیده
خدا
و فرار ماکرخید! گوید رنول خدا همیشه ُیس ّر َّ
3
بهن َّ
إلا!»
ِ
ابن سعد از عروة از عایشه روای کترد « :رو رنول خدا بر من وارخ شد خر حالا که من بالا
خختران با

ماکرخِ! گفت ا عایشه اینها که هستندو گفتم نپاهیان نلیمان! خندید!»

4

 
 .1مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه 100
َُ
 .2صحیح مسلم جلد  5صفحه  .051نووی در شرم این حدیث جلد  9صتفحه  118گویتد« :منظالور ا لعالب همالان
انباب با

انت که به ان بنات گفته ماشوخ و خختران کوچک با ان با

ماکنند!»

 .3صحیح مسلم جلد  7صفحه  024و مانند آن در صحیح ابن حبان جلد  02صتفحه  075و معجتم الطبرانتی جلتد 12
یسر ّ
صفحه  10و « ّ
بهن َّ
إلی» یعنی آنها را نزد من میفرستاد.
 .4الطبقات الکبری ابن سعد جلد  8صفحه  ،61و ما وجه شباه بین دختران که یا منظور عروسکهاست و یتا دختتران
کوچک و بین سپا سلیمان

را نفهمیدیم! شاید وقتی که عروة این حدیث دروغ را بیان میکرد عایشه قوای عقلیش کامل

نبود اس !
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ایتتن چنتتین عایشتته میخواهتتد ایتتن داستتتان خیتتالی کتته بیتتان میکنتتد او در هنگتتام ازدوا بتتا
کم ّ
سن و ساخ بود را محکم و استوار گرداند ،ولی همانطور که معلوم است داستتانهای
پیامبر
دروغ را هر چه قدر هم که سازندگانش بخواهند آن را محکم و استوار گرداننتد ولتی بتازهم در نهایت
سقوط خواهد کرد.
ادلهای که میآید ابطاخ این ادعای عایشه را به عهد دارد ،چون به زودی معلوم خواهد شتد کته او
هنگام ازدوا با پیامبر کوچک نبود بلکه بالغ بود و عمرش حداقل بیشتر از هفد ساخ بود اس .
اول اگر عایشه در ادعایش صادق بود خودش را نقا نمیکرد! و قبال بر تو گذش که بتین ایتن
قوخ که گف هنگام ازوا با پیامبر شش ساله بود و این قوخ که گف هفت ناله بود تنتاقا وجتود
دارد و هر دو قوخ هم از پسر خواهرش عروة نقل شد اس !
خوِ بخاری از هشام از پدرش روای کترد « :خدیجه نه نال قبل ا خروج پیالامبر

باله



ولی ممکن نیس عایشه خودش را در چنین ورطهای قرار دهد بدون این که مستأله را فهمیتد باشتد ،ابتا ستلمة بتن عبتد
الرحمن حدیث دیگری نقل کرد که در آن اجمالی که در حدیث عروة وجود دارد مفصل بیتان شتد و در آن واضتح کترد
اس که سپا سلیمان میان دختران بود اند! ابن داود در سنن جلتد  1صتحفه  561از عایشته نقتل کترد است « :رنالول
خدا

ا غاوه تبالوک یالا خیبالر برگشالت و حالرِ نالرایش پوششالا خاشالتت بالاخ امالد و پوشالش را بالاب خ و

عرونکها عایشه پیدا شدت گفت ا عایشه اینها چیستندو گفت خخترها منند .و بین ایها انبا را خید که خو
بال ا پارچه خاشتت گفت این چیست که میان ایها مابینمو گفتم انب .گفت و این چیسالت کاله بالر او وجالوخ
خارخو گفتم خو بال .گفت انبا که خو بال خارخو گفتم ایا یشنیدها که نلیمان نپاها خاشت که بال خاشالتندو!
خندید به حد که خیدایشهایش را خیدِ!»
ولی دروغ گو همیشه گرفتار اس از ورطهای خالص نشود مگر این که به دیگری دچار شود! چتون در ایتن روایت گمتان
میکند این حادثه در زمان آمدن پیامبر

از غزو تبوش یا خیبر بود  ،و معنایش این اس که عایشه حتتی وقتتی بتزرگ

هم شد بود باز همان بازیهای بچهگانه را انجام میداد ! غزو تبوش در ساخ نهم واق شد  ،و عایشته در آن زمتان – طبتق
ادعای خودش که میگوید پیامبر به من دخوخ کرد در حالی که دختری نه ساله بودم – حدودا هجد ساله بود ! و اما جنتگ
خیبر در ساخ هفتم واق شد  ،و عایشه در آن زمان حدودا شانزد ساله بود ! آیا در این روزگار دختتر بتالغی را مییتابیم کته
دائما با عروسکهایش بازی کند و گمان کند این اسبی که دو باخ از پارچه دارد اسب سلیمان اس !
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مدینه ا خییا رفتت پیامبر خو نال یا یاخیک به خو نال صبر کرخت و با عایشه کاله شالش نالاله بالوخ
ا خواج یموخت نپس به او خخول کرخ خر حالا که خختر یه ناله بوخ».

1

و مخالفین این حدیث را حمل بر این میکنند که از خود عایشه روای شد  ،چترا کته ابتن حجتر
گوید« :این حدیث به ظاهر مرنل انتت ولا چون عروة ان را یقل کرخه و او به خایسالتن احالوال
عایشه بسیار خبره انت بنابراین این حدیث هم حمل بر این ماشوخ که عروة ا عایشه ان را یقل
کرخه انت».

2

و مفاد این حدیث این اس که ازوا عایشه در سالهای آخر قبل از هجرت که دختری شش ستاله
بود اتفاق افتاد اس  ،چون پیامبر

بعد از خدیجه (صلوات الله علیها دو ساخ یا نزدیک بته دو

ساخ ازوا نکرد اس  ،و خدیجه

بته

هم سه ساخ قبل از هجرت از دنیا رفته اس  .و پیامبر

عایشه که دختری نه ساله بود دخوخ کرد  ،و این یعنی این دخوخ بعتد از گذشت دو ستاخ از هجترت
اتفاق افتاد  ،چون این همان فرق زمانی بین شش و نه اس  ،عایشه به نه ستاخ نمیرستد مگتر بعتد از
گذش دو ساخ از هجرت .با این حاخ مقدار زمانی که او نزد پیامبر
یبوخه ،چون همانطور که معلوم اس پیامبر

بتود بیش ا هشالت نالال

در ساخ دهم به شهادت رسید اس .

و این با آن چه در حدیث صحیح مسلم گذش که عایشه گمان کرد بود در حالی که دختتری نته
ساله بود – همرا با عروسکهایش! – به خانه پیامبر برد شد و وقتی پیتامبر از دنیتا رفتته هجتد ستاله
بود که یعنی نه ساخ در نزد پیامبر بود مخالف دارد ،و این قوخ را در حدیث دیگری تأکید کرد اس
و آن حدیث را باز بخاری از هشام از پدرش از عایشه نقل کرد « :پیامبر با او که خختر شالش نالاله
بوخ ا واج کرخت و بر پیامبر وارخ شد خر حالا که یه ناله بوخت و یه نال یاخ پیامبر بوخ».

3

بنابراین این دو حدیث هم دیگر را تکذیب میکنند ،اگر حدیث اولی صحیح باشد مدت زمانی که
عایشتته نتتزد پیتتامبر

بتتود بتته نتته ستتاخ میرستتد ،و اگتتر حتتدیث دوم صتتحیح باشتتد پتتس دیگتتر

 
 .1صحیح بخاری جلد  5صفحه 141
 .2فتح الباری فی شرم صحیح بخاری ابن حجر عسقالنی جلد  7صفحه 074
 .3صحیح بخاری جلد  6صفحه 025
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پیتتامبر
کبری

بتتا او در ستتاخ آختتر قبتتل از هجتترت و دو ستتاخ بعتتد از وفتتات ام المتتؤمنین خدیجتته
ازوا نکرد اس !

و این تناقا دیگری اس که عایشه خود را در آن واق ساخته اس  ،حاخ آن که هر دو روای بته
یک طریق از عایشه نقل شد است  ،یعنتی از طریتق هشتام از پستر ختواهرش عتروة! و ایتن تنتاقا
همانطور که مخفی نیس کاشف از دروغ و جعل اس  ،و مخالفین نمیتواننتد عتذر بیاورنتد و متثال
بگویند این احادیث ضعیف اس  ،چون آنها تمام این احادیث را صتحیح میداننتد بنتابراین نتزد آنهتا
حتما از عایشه صادر شد اس .

1

نوِ عایشه گمان کرد اس که رسوخ خدا
عمر بن الَطاب عایا بگرخان!»

فرمود اس « :خدایا انمِ را به خصالوص

2

و ما در این مقام در صدد ابطاخ صدور این حتدیث از پیتامبر و اثبتات جعلتی بتودن آن از طترف
عایشه نیستیم بلکه به خاطر الزام خصم از آن استفاد میکنیم ،و چنین میگوییم :ادعا دارند کته ایتن
حدیث قبل از این که عمر اظهار اسالم کند صادر شد  ،بته گمتان ایتن کته اظهتار استالم او در واقت
اجاب شدن دعای پیامبر

بود اس  .و این جا عایشه ادعا میکند که آن را از پیامبر

شنید

و آن حدیث را مستقیم از ایشان روای میکند.
 
 .1ابن حجر خواسته از این اشکاخ و اختالف فرار کند به این صورت که برای حدیث اوخ معنای دیگری تراشتید است  ،و
همانطور که در فتح الباری جلد  7صفحه  076آمد گفته اس « :این که گفت خو نال یا یاخیک به خو نال صبر کرخ و
ا خواج ینموخ یعنا بر هی

یا خخول یکرخ (یه این که ا خواج یکرخه باشد) نپس قبل ا این که مهاجرت کنالد بالر

نوخة بنت معة خخول کرخ و بعد ا ان که مهاجرت یموخ به عایشه خخول کرخت گویا ذکر نوخة به خاطر یقل بعضا
راویان ناقط شده انت!»
و این حرف همانطور که میبینی بسیار ضعیف و سخیف اس  ،چون او میخواهد تنهتا بتا مطترم کتردن ایتن فر هتای
سس و واهی معنا را عو

کند و آن را از ظاهرش برگرداند! تمام اینها برای این اس که عایشه را از ایتن گرفتتاری کته بتا

جعل این احادیث که بوی دروغ از آن به مشام میرسد دچار آن شد نجات دهد و عیب او را بپوشاند!
 .2مستدرش حاکم جلد  2صفحه  82و در مورد آن گفته اس « :این حدیثا انالت کاله طبال شالرط بَالار و مساللم
صحیح انت ولا ان را یقل یکرهاید» و آن را ابن حبان در صحیحش جلد  04صتفحه  216و بیهقتی در ستنن جلتد 6
صفحه  27نقل کرد اند ،و حدیث باز از هشام از پدرش میباشد.

 ..................................................................................... 106دانستنیهای حمیراء 
و در نزد مخالفین اسالم آوردن عمر در نال ششم بعث پیامبر بود  ،یعنی حدودا هف ساخ قبتل
از هجرت .و قبال از عایشه گذش که در ساخ آخر قبل از هجرت دختری شش ساله بود و ایتن یعنتی
هف ساخ قبل از هجرت در شکم مادرش بود یا طفل شیرخواری بود که فهم و درش نداشتته است !
پس چگونه این حدیث خیالی را از پیامبر اکرم

شنید و آن را حفظ کرد اس ؟!

بنابراین اگر ادعای عایشه مبنی بر این که هنگام ازوا دختر کوچک شش ساله بود صحیح باشد
روای کند! و اگر صحیح نباشتد
بنابراین نمیتواند این حدیث را به دروغ و تدلیس از رسوخ خدا
ّ
مطلوب ما حاصل میشود یعنی او هنگام ازدوا بسیار بزرگتر بود به حتدی کته – بته حستب فتر –
حدیث را میشنید و آن را حفظ میکرد و روای مینمود اس .
و این هم تناقا سوم که به تناقضات قبلی که کاشف از کذب و جعلی بتودن ایتن مطلتب است
اضافه میشود ،و آن چه به مخالفین بیشتر ضرر میرساند این اس که این روایات همگتی بتا ستندی
صحیح از هشام از پدرش عروة نقل شد ! بنابراین را فراری وجود ندارد!
چهارِ بخاری به سند خود از یوسف بن ماهک نقل کرد اس که گف « :من یاخ اِ المؤمنین
یالا ل شالد خر حالالا کاله مالن جاریالها
عایشه بوخِت او گفت این ایه خر مکه بالر محمالد
َ ُ َ َ ََ
َّ َ
اع ُة َموع ُد ُهم َو َّ
1
الساعة أخها و أم ُّر ».
(خختر ) بوخِ که با ماکرخِ َبل الس
ِ
ِ
نازخ شتد
عایشه در این جا گمان میکند وقتی این آیه کریمه در مکه مکرمه بر پیامبر اعظم
جاریها بوخه که با

ماکرخه ،ولی مفسرین از ابن عباس نقل کرد اند که گف « :بالین یالاول ایالن

ایه و جنگ بدر هفت نال فاصله بوخ».

2

و الزمه این حرف این اس که این آیه پنج نال قبل از هجرت نازخ شد چون همانطور که معلوم
اس جنگ بدر در نال خوِ هجرت واق شد.
بنابراین اگر عایشه را در خیاخهایش مبنی بر این که هنگام ازدوا بتا پیتامبر در ستاخ آختر قبتل از
هجرت دختری شش یا هف ساله بود تصدیق کنیم در این صورت عمر او هنگتام نتزوخ آیته بتیش از
 
 .1صحیح بخاری جلد  6صفحه 45
 .2تفسیر قرطبی جلد  07صفحه  056و تفسیر الخطیب جلد  00صفحه  224و دیگران.
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یک یا خو نال نیس  ،بنابراین چگونه گمان میکند در آن زمان جاریها بوخه کاله بالا

ماکالرخه؟!

چون جاریه یعنی دختری که به دور نوجوانی رسید اس و این مرحلهای نزدیک بلوغ اس  ،نه این که
سن شیرخوارگی یا دختر بچهها باشد ،به کسی که ّ
در ّ
سنش به یک یا دو ساخ رسید جاریه نمیگوینتد!
بلکه به او رضیعه (شیرخوار یا طفله (دختر بچه میگویند.
ابن منظور گوید« :جاریه یعنا ن یوجوایا که اثار یوجوایا خر او اشکار شده باشد».

1

بنابراین برای تثبی این حدیث عایشه و اعتماد به آن را فراری نیس مگتر ایتن کته بگتوییم او در
هنگام نزوخ این آیه جاریه بود یعنی دختر دارای درش و فهمی بود که مسأله نزوخ آیات را میفهمید و
به آن توجه میکرد و آن را حفظ مینمود اس  ،و اال واجب اس که او را در این حتدیث یتا حتدیث
دیگرش که گف  :در هنگام ازدوا شش یا هف ساله بود تکذیب کنیم ،چون این دو حتدیث بتا هتم
تعار دارند و هر دو در نزد آنها با سندی صحیح در کتاب بخاری روای شد اند!
پنجم ابن قتیبه در مورد حدیث ازدوا عایشه در ّ
سن نته ستالگی میگویتد« :و او تالا خمفالت
معاویه باقا مایدت و خر نال پنجاه و هشت یاخیک به هفتاخ نالگا وفات کرخت به او گفتاله شالد
ایا تو را پیش رنول خدا خفن کنیمو گفت مالن بعالد ا او امالور جدیالد وضال کالرخِ! مالرا بالا
2

خواهرایم خفن کنید .پس خر بقی خفن شدت و به عبد الله بن بیر وصیت یموخ».
ّ
ّبری گویتد« :عایشه اخر خمفت معاویه نال پنجاه و هشت هجالر وفالات کالرخت و نالنش
یاخیک هفتاخ نال بوخت و وفاتش شب نه شنبه خر هفدهم ماه رمضان بوخ».

3

ابن عبد ربه گوید« :و بعد ا پیامبر تا مان معاویه یدگا کرخت و خر نال پنجالاه و هشالت کاله

 
 .1لسان العرب ابن منظور جلد  05صفحه 029
 .2المعارف ابن قتیبه صفحه  ،19یادت نرود که عایشه بر علیه خودش شهادت و گفت  :بعتد از رستوخ ختدا
جدیدی وض کرد اس  .و یادت نرود که رسوخ خدا

امتور

در قولی مشهور فرمود« :بدترین امورت امور جدید انتت و

هر جدید بدعت انت و هر بدعتا گمراها انت و هر گمراها خر اتش انت» .صحیح ابن خزیمة جلد  2صفحه
 .052و با تطبیق این حدیث بر حرف عایشه میفهمی که عایشه بدع گذار و گمرا بود و اآلن در آتش اس !
 .3الجوهرة فی نسب النبی و أصحابه العشرةّ ،
البری ،جلد  0صفحه 106

 ..................................................................................... 108دانستنیهای حمیراء 
یاخیک هفتاخ نالش بوخ فوت کرخ».

1

مقدسی گویتد« :پیامبر خر مکه یک نال قبل ا هجرت بالا عایشاله ا خواج کالرخ  ...عایشاله خر
مان معاویه خر حالا که عمرش به هفتاخ نال مارنید فالوت کالرخت باله او گفتنالد ایالا تالو را خر
خایهات کنار رنول خدا خفن یکنیمو گفت یه من بعد ا او امور جدید را وض کرخِ!»

2

بنابراین عمر عایشه در ساخ آخر قبل از هجرت حدودا دوازد ستاخ میباشتد ،و طبتق آن چته کته
گذش پیامبر اعظم

با او در ساخ آخر قبل از هجرت ازدوا کترد ،و ایتن کجتا و آن قتولش کته

هنگام ازدوا شش یا هف ساله بود کجا؟!
کنیم مقصود آنها که میگفتند در هنگام هالکتش حدود هفتاد ساخ داشتته یعنتی

و حتی اگر فر
به ّ
سن شص و هف سالگی رسید بود – که این قوخ را بعضی از آنها ذکر کرد اند – 3بنتابراین هنگتام
ازدواجش با پیامبر 4نه ساله بود نه شش یا هف ساله ! مگر این که روایتات آنهتا کته بیتان میداشت
عایشه در ساخ آخر قبل از هجرت ازدوا کرد اس را تکذیب کنیم ،بنتابراین همتان اشتکالی کته در
[دوم] گذش دوبار مطرم میگردد ،و اختالف و تباینی که ادعتای عایشته را تکتذیب میکنتد ثابت
میشود!
ششم ابن حجر عسقالنی در مورد اسماء دختر ابوبکر گوید« :او ماخر عبد الله بن بیر انتت
خر قدیم خر مکه انمِ اورخ و با پیامبر

بیعت کرخت و او خه نال بارگتالر ا عایشاله انالتت و

بعد ا ان که پسرش کشته شد خر کمتر ا یک ماه ا خییا رفتت و عمرش صد نال بوخت و وفاتش

 
 .1العقد الفرید ابن عبد ربه جلد  1صفحه 70
 .2البدء و التاری  ،المقدسی ،جلد  0صفحه 161
 .3یکی از آنها ابن کثیر در کتاب البدایة و النهایة جلد  8صفحه  010میباشد ،ولی او در این بار به حساب اعتماد کترد و
گفته« :عایشه هنگاِ مرخیش شصت و هفت نال خاشتهت چون وقتا رنول خدا

ا خییا رفت او هجالده نالال

خاشتت و خر نال هجرت هشت یا یه نال خاشتت و خدا خایاتر انت و خدا ا او و پدرش و تماِ صالحابه راضالا
باشد!» و همانطور که میبینی حساب او اوخ الکالم و مورد بحث اس .
 .4نه هنگام دخوخ به او.
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خر نال هفتاخ و نه ماباشد».

1

بیهقی و ذهبی از ابن ابی زناد روای کرد اند که گف « :انماَ خختر ابوبکر خه نالال بارگتالر ا
عایشه بوخ».

2

و نووی از حافظ ابونعیم نقل کند که گف « :انماَ بیست و هفت نال قبل ا هجالرت رنالول
خدا

به خییا امدت و وقتا او به خییا امد پدرش ابوبکر بیست و یک نال خاشت».

3

آن چه از این روایات به دس میآید این اس که عمتر استماء در ستاخ آختر قبتل از هجترت بته
بیس و هف ساخ میرسید اس  ،و چون که او د ساخ از خواهرش عایشه بزرگتتر است

در نتیجته

عمر عایشه در آن زمان یاخیک هفده نال بوخه! و آن همان سالی اس که ازدوا نمود  ،و این کجا و
قوخ عایشه کجا که میگف هنگام ازدوا شش یا هف ساله بود ؟!
بنابراین وقتی پیامبر

به او دخوخ کرد حدوخا بیست ناله بوخه ،نه این که دختتری نته ستاله

بود اس !
و با این بیان ،دروغی که عایشه روا داد و میخواسته با آن به متردم چنتین القتا کنتد کته طفلتی
بیگنا بود و به خالف میلش او را به ازدوا پیرمردی پا به ّ
سن گذاشته در آورد انتد! آشتکار میشتود،
حقیق این اس که او در آن موق بالغ و مانند زنی کامل بود اس  ،و با خود اخالق اهتل جاهلیت
را حمل کرد بود چون او قبل ا بعثت به دنیتا آمتد نته بعتد از آن چنانچته ختودش یتا دیگتران گمتان
کرد اند!
در این جا مطلبی اس که به همین قضیه مربوط میشود و سزاوار اس که ذهنها را به ستم آن
توجه دهیم ،و آن این که از جمله چیزهایی که برای مدم عایشه ترویم داد میشتود ایتن است کته او
تنها دختر باکر ای اس که قبال با کسی ازدوا نکرد و به ازدوا پیامبر اعظتم

در آمتد  ،و ایتن

هم ادعای خود عایشه اس که بارها به آن افتخار کرد و گفته[« :در اموری] بر یان پیامبر برتر خارِ
 
 .1سبل السالم ابن حجر عسقالنی جلد  0صفحه 29
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[یکی از آنها این اس که] پیامبر به غیر ا من با باکرها ا خواج یکرخه انت!» 1ما در ایتن مطلتب
شک داریم ،چون عایشه قبال ازدوا کرد بود و بعد طالق داد شد! و همسر ستابقش جبیر بن مطعالم
میباشد ،و این حقیقتی اس که از مردم مخفی ماند .
ابن سعد از عبد الله بن ابی ملیکه روای کرد « :وقتا رنول خدا

عایشه را خوانتگار

کرخ ابوبکر گفت من او را به مطعم بن جبیر عطا کرخهاِت به من مهلت بده تالا عایشاله را ا ایهالا
پس بگریمت ابوبکر ا ایها خوانت که عایشه را پس خهندت جبیر بن مطعم هم او را طالمق خاخ و
رنول خدا

با او ا خواج کرخ».

2

بنابراین معلوم میشتود کته عایشته ازدوا کترد و بته همسترش داد شتد و ستپس از همسترش
درخواس کرد اند او را رها کند و او هم عایشه را طالق داد اس  ،و این هم تأکید میکند که عایشته
هنگام ازدوا با پیامبر مانند زن کامل شد بود نه این کته دختتر بچته بتود  ،و امتا آیتا بکتارتش در آن
ازودا از بین رفته اس ؟ روای از بیان این مطلب ساک اس و آن را نفی هم نمیکند ،ولی نتزد متا
به احتماخ قوی به او دخوخ شد و بکارتش از بین رفته بود و این از دق در روایت فهمیتد میشتود،
چون روای تأکید میکند که ابوبکر عایشه را بته همسترش «عطالا کالرخ» ،و معلتوم است کته اهتل
جاهلی بر دخوخ کردن به زنانشان صبر نمیکرد اند ،و همچنین اگر کسی در سیر عایشه تأمل کنتد و
ببیند همچنان که از افعاخ و اقوالش پیداس زنی مس و شهوت ران بود دیگر توقت نخواهتد داشت
که عایشه هم صبر کرد باشد ،به همین خاطر میگوییم به احتماخ قوی باکر نبود اس .
و اگر قبوخ کنیم و بگوییم باکر بود ولی این فضیلتی برای او بته حستاب نمیآیتد ،بلکته ایتن کته
عایشه به آن افتخار کرد – اگر صح داشته باشد – کاشف از کم عقلی و احمتق بتودن اوست ! چتون
منطق و معیار اسالم در فضیل و برتری تنها در بیشتر داشتن صف تقواس  ،این همان گفتار خداوند
اس که میفرماید با کرامتترین شما خر یاخ خدا با تقواترین شالما انالت  3بنتابراین زنتی کته
 
 .1الطبقات الکبری ،ابن سعد ،جلد  8صفحه 62
 .2الطبقات الکبری ،ابن سعد ،جلد  8صفحه 49
 .3سور حجرات آیه 02
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رسوخ خدا

با او ازدوا کرد اگر دارای تقوا و ورع باشتد ایتن فضتیل اوست و بتاکر نبتودنش

چیزی از فضیل او نمیکاهد ،ولی اگر دارای تقوا و ورع نباشد وجود پرد بکارت جتای تقتوا و ورع را
نمیگیرد و این پرد بکارت عل برتری او بر دیگر زنان نخواهد بود! ببین چگونه این جاهتل بته امتری
افتخار میکند که طبق منطق اسالم هیچ فختری در آن نیست ! و چتون تنهتا زنتی است کته دائمتا در
َ
هوسهای عالم فراش و همبستری به سر میبرد و گمان میکند بقیه مردم هم مانند او این چنتین قبتیح
به قضایا نگا میکنند به همین خاطر به آن افتخار کرد اس ! گویا میگویتد :متن بهتتر از بقیته زنتان
پیامبر بهترم چون تنها من بودم که پیامبر با پار کردن بکارتم از من لذت برد!
و مخالفین روای کرد اند حضرت زهرا (سالم الله علیهتا هنگتامی کته عایشته بته ایتن بکتارت
خیالی خود فخر نمود او را الخ و گنگ کرد ،و این زمانی بود که با کالمی که پدرش

به او یتا داد

بود که با آن حرف این زن احمق را رد کند جواب او را داد! آلوسی در تفسیر خود روایت کترد است :
«وارخ شده که پیامبر علیه الصمة و السمِ با باکرها غیر ا عایشه رضا الله تعالا عنها ا خواج
یکرخت او هم همیشه با ان بر رقیبایش فَر فروشا مایموخت و وقتا عایشه بر خدیجه رضالا اللاله
تعالا عنها فَر فروشا کرخ حضرت هرا علیها الصمة و السمِ با کمما که پیامبر صاللا اللاله
تعالا علیه و نلم به او یاخ خاخه بوخ جواب عایشه را خاخ و چنین گفت رنالول خالدا صاللا اللاله
تعالا علیه ونلم با ماخرِ ا خواج کرخ خر حالا که پیامبر بکر و خنت یَورخه بوخ و هی
ا ماخرِ او را یدیده بوخت ولا شما این چنین یبوخید! عایشه ناکت شد».

یا غیر

1

و این چنین جواب ساک کنند ای به او داد ،اگر معیار بکارت اس در این صتورت سترور زنتان
حضرت خدیجه بن خویلد (صلوات الله علیها سزاوارتر به این افتخار است  ،چتون او اولتین زنتی
اس که به ازدوا با آقای عالمیان

مشرف شد و اولین زنی اس که بدنش بتدن پتاش پیتامبر را

لمس کرد اس  ،همان بدنی که بکر و دس نخورد بود و تا به حاخ بر هیچ زنتی وارد نشتد و هتیچ
زنتتی از آن بهتتر نبتترد است  .و ستتپس حضتترت خدیجتته هتتم همتتان زن بتتا تقتتوا و پتتاکی است کتته
پیامبر

در بار اش صریحا فرمود :خداوند بهتر از او را به من نداد اس  ،و این را زمانی گف کته
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عایشه به حضرت خدیجه اهان نمود که ان شاء الله به زودی تفصیل ماجرا بیاید.
عالو بر این که آن چه در نزد ما ثاب اس این اس که حضترت خدیجته
رسوخ خدا

هنگتام ازدوا بتا

باکر بود نه آنطور که مخالفین پخش کرد اند که او قبل از پیامبر با دو مرد دیگر هتم

ازدوا کرد بود اس  .و باکر بودن ایشان را ابن شتهر آشتوب از بتیش از یتک نفتر ماننتد بتالذری و
ابوالقاسم کوفی و مرتضی و صاحب التلختیص روایت کترد است کته گفتهانتد« :پیالامبر
حضرت خدیجه ا خواج یموخ خر حالا که او باکره بوخ».
بنابراین عایشه در ادعایش مبنی بر این که پیامبر
دروغ گو میباشد.

 
 .1مناقب آخ ابی طالب ابن شهر آشوب جلد  0صفحه 028

بالا

1

به غیر از او با هتیچ بتاکر ای ازدوا نکترد
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خرافه ا خواجا الها برا اکراِ عایشه
اوهامی که مخالفین به آن معتقدند و آن را از هم دیگر ارث میبرند بستیار است و شتهرت آن بته
حدی رسید که آن را تبدیل به حقائقی کرد که هیچ مناقشه و اشکالی را نمیپذیرد .و چون کته علمتاء
مخالفین در شب و روز این مطالتب را در روی منبرهتا بیتان میکننتد ایتن اوهتام را محکتم و استتوار
نمود اند تا حدی که عقل هم ردیفهای آنان در مورد این مواریث ساختگی بستته شتد و هتیچ کتس
عقل خود را به روی علم و تاری نمیگشاید که تحقیق کند و دق نمایتد و در نتیجته در ایتن مطالتب
شک کند و آنها را نقا نماید!
و اگر مثالی در این مورد بخواهی آن مطلبی اس که مخالفین به تبعی از ترویمهتای علمایشتان
به آن معتقد شد اند کته خداوید متعال به خاطر اکراِ عایشه او را به عنوان همسر پیامبرش اختیالار
یموخ و به پیامبرش خنتور خاخ که با او ا خواج کند! و به عنوان مثاخ بدر الدین زرکشی این مطلتب را
به عنوان آخرین فضائل چهلگانه خیالی عایشه دانسته ،و از ابوالفر ابن جوزی مطلبی را نقل کرد که
که بر دیگر زنان ایشان افتخار کترد و گفت ازدوا

با آن حرف ینب بنت جحش همسر پیامبر
من از آسمان بود را رد کرد اس .

زرکشی در کتابی که برای تعظیم عایشته نوشتته گویتد« :چهلالم خداویالد متعالال عایشاله را بالرا
پیامبرش برگاید .ابوالفرج بن جو

خر کتاب فتوح الفتوح گفته انت ینب بر خیگالر یالان پیالامبر

افتَار کرخ و گفت همه شما را پدرتان باله ا خواج پیالامبر خراورخ ولالا مالرا پرورخگالارِ تالاویج کالرخه
َ
َ
انت .به قول خداوید َّوجناکها «تو را باله ا خواج او خراورخیالم» اشالاره ماکنالدت و مالن ا ایالن
مطلب توبه ماکنم .گوید ا ینب رانت گفتا ولا عایشه هم خر ایالن فضالیلت بالا تالو مشالترک
انت چرا که خداوید صورت او را خر َّ
السرقة (قطعه حریالر نالفید ) همالراه بالا جبرهیالل فرنالتاخ و
جبرهیل ان را اشکار یموخ و گفت این همسر تونت! و ایالن ا خواجالا انالت کاله قالدر و عظمالت
پنهایا عایشه را خر بر خارخ و اثر ان رو
خداوید برا رنولش ایتَاب کرخ ولا ا

که عقد بسته شد معلوِ گرخیدتبا ایالن فالرق کاله عایشاله را
ینب تو را پیامبر برا خوخش ایتَاب یموخ!»

 
 .1االجابة لما استدرکته عایشه علی الصحابة ،بدر الدین زرکشی صفحه 15
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اما سیوطی تا جایی در مورد عایشه غلو کرد که وقتی این فضیل خیالی را برای او نقل میکند در
ضمن تعر

به قضیه افک تحریف شد به او «نرور یان عالمیان» میگویتد! او میگویتد(« :قتوخ

خداوند که میگوید یان خبیث برا مرخان خبیثایدت منظور خداوید امثال عبد الله بالن ّ
ابالا و
هرکس که به خدا شک کرخ و مایند نرور یان عالمیان را قذف یموخ ماباشد! و یان پاک بالرا
مرخان پاکایدت منظور عایشه انت که خداوید او را برا رنول خدا پاک یموخ! و قبالل ا ان کاله
خر رحم ماخرش شکل بگیرخ جبرهیل صورت او را خر قطعه حریر نفید برا پیامبر اورخ و به او
گفت عایشه خختر ابوبکر به جا خدیجه همسر تو خر خییا و اخرت ماباشد!»

1

و گفتار بکریه دائما این چنین اس  ،و به سم عایشه روی میآورد و به طتور افراطتی و بتر علیته
همه مایل به عایشه اس حتی اگر در میان «آن همه» رسوخ خدا و دخترش حضرت زهراء و دیگر زنان
ایشان باشند!
و به پیامبر

نقص وارد میکند و میگوید او کسی اس که زینب را اختیار کرد در حالی کته

الزمه این حرف بیادبی شدیدی به مقام پیامبر اس و تصدیق آن دروغهایی اس کته در حتق ایشتان
روای شد که ایشان زینب را بدون حجاب دیتد و عاشتق او شتد و خداونتد هتم هتوی و هتوس او را
مستجاب کرد و زینب را به ازدوا او درآورد!

2

 
.1الدر المنثور سیوطی جلد  4صفحه 21
 .2و از همین مورد اس روایتی که ابن جتوزی در کتتاب زاد المستیر جلتد  6صتفحه  110نقتل کترد « :نالپس رنالول
به منال ید امد و به ینب یگاه کرخ – و او یا نفید و یبا و ا بهتالر ین یالان قالریش بالوخ – و باله خلالش
خدا
ّ
یشست! و گفت مناه انت خدایا که خلها را خگرگون ماکند!»
و همچنین روایتی که شوکانی در کتاب فتح القدیر جلد  5صفحه  185از قتادة و ابن زید و جماعتی از مفسترین از جملته
ا ینب بنت جحش خوشش امد خر حالا کاله او همسالر

ابن جریر طبری و دیگران نقل کرد که گفتند« :پیامبر
ید بوخت و ّ
مصر بوخ که ید او را طمق خهد تا خوخش با او ا خواج کند!»

و مخفی نیس که اینها دروغهایی اس که علمای مخالفین ترویم داد اند که به پیامبر اعظم

طعن وارد کنند و او را

به چنین تصویر رسوا کنند ای نشان دهند ،که چون حسن و زیبابی زینب را دید بود با این که زینب همسر شخص دیگری
بود ولی عاشق او شد و او را برای خود اختیار کرد! و بکریون مانند حرف یهودیان را زد اند که آنهتا هتم در متورد حضترت
داود

گویند :او بعد از آن که به طور ناگهانی همسر اوریا بن حنان را در حاخ حمام کردن دید عاشق او شد ،اوریتا را بته
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و این افتخار و برهان زینب ابن جوزی را به خشم آورد بنابراین با چنین کالمی بته زینتب خطتاب
میکند و به او اعتر

مینماید و تنها از عایشه پشتیبانی میکند نه از بقیته همستران پیتامبر و امهتات

المؤمنین! در حالی که زینب در نزد این قوم ام المؤمنین دیگری اس ! پس چرا ابتن جتوزی و امثتاخ او
زبان به دهان نگرفتهاند و احترام مادرشان را نگه دارند و آن چه به آن افتخار کرد را بدون تعلیق یتا ّردی
رها کنند! خصوصا که ظاهر قرآن هم با او موافق اس چون به غیر از زینتب تصتریحی وارد نشتد کته
ازدوا یکی از زنان با پیامبر

را به خداوند نسب دهد.

سپس سیوطی میآید و لقب خاص حضرت زهراء (صلوات الله علیها را از ایشتان میگیترد و بته
عایشه میبخشد و به او میگوید :سرور زنان عالمیان!

1



جنگ فرستاد تا کشته شد و همسرش را به زنان خود ضمیمه کرد! صموئیل جلد  1صفحه 16
حاصل آن که طبیع دینهای تحریف شد این چنین اس  ،به انبیاء خداوند متعاخ مطالبی را نسب میدهنتد کته متؤمن
عادی هم از آنها بریء اس .
و اما ازدوا سید االنبیاء

با زینب :به اختیار خداوند متعاخ بود آن هم همانطور که معلوم اس به خاطر باطل کردن ّتبنتی

(در جاهلی کودکی را به عنوان فرزند قبوخ میکرد اند و آثار فرزند حقیقی را بر او بار مینمود اند و آثار آن بتود ،اینطتور نبتود
که پیامبر

او را اختیار کرد باشد و اصال در او رغب نکرد .خداوند متعاخ میگوید :وقتا یالد ییالا ش را ا ان ن باله

نر اورخ (و ا او جدا شد) ما او را به همسالر تالو خر اورخیالم تالا مشالکلا بالرا مؤمنالان خر ا خواج بالا همسالران پسالر
خوایدههایشان – هنگاما که طمق گیرید – یباشد و فرمان خداوید ایجاِ شدیا بوخ .سور احزاب آیه 27
 .1این مخالف احادیث قطعی اس که از پیامبر

در مورد حضرت زهراء

روای شد که ایشان سرور زنان عالمیان یتا

سرور زنان اهل بهش یا سرور زنان مؤمن هستند .یکی از این احادیث روایتی اس که خود عایشه به آن اعتتراف کترد کته در
صتتحیح بختتاری جلتتد  7صتتفحه  051و صتتحیح مستتلم جلتتد  7ص تفحه  052بتته نقتتل از حضتترت زه تراء
خدا

از رستتوخ

روای کرد اس « :ا فاطمة ایا راضا ییستا که نرور یان عالمیان یا نرور یان این امت باشا».

مخالفین – به خاطر آن چه که در بعضی از احادیثشان آمد – اصرار دارند بر ایتن کته حضترت متریم

سترور زنتان عالمیتان

اس  ،اما حضرت زهراء سرور زنان این ام اس  .و به این آیه کریمه استدالخ میکنند :ان مان که ممهکه گفتند ا
َ
مریم خداوید تو را برگایده و پاک گرخاییده و بر همه یان عالم برتر خاخه انت .سور آخ عمران آیه 51
ولی ما مسلمانان – طبق آن چه که امامانمان از آخ محمد

به ما یاد داد اند – معتقدیم که حضرت زهراء

عالمیان اس و در فضیل و مقام بر حضرت مریم بن عمران

سرور زنتان

برتری دارد .و اما آیته کریمته منظتور ایتن است کته
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چه رازی اس که یک بکری این چنین افراطی از عایشه دفاع میکند؟ ما جوابی نداریم به غیتر از
این قوخ شاعر :
صحیح ییست که مسلمایان ا امت محمالد

هسالالالتند بلکالالاله ا امالالالت عتیالالال هسالالالتند!

فاطمالالاله امالالالد و میالالالراثش را مطالبالالاله کالالالرخ

ولالالا بالاله هالالر بهایالالها یالالاریش یکرخیالالد
ّ
وقتالالالا خختالالالر «صالالالدی » ایهالالالا را خوایالالالد

بالالا یالالار یکالالرخن ان و یالالار کالالرخن ایالالن

1

همگالالا ایهالالا بالاله نالالمت جنالالگ رفتنالالد

خیگالالالر ییالالالار بالالاله تحقیالالال ییسالالالت!

حاخ اگر ما به اصل این خرافه الهی مراجعه کنیم میبینیم کته کستی بته غیتر از عایشته پشت آن
نایستاد اس ! او کسی اس که داستان قطعه حریر سفیدی که پیچید شد و جبرائیل آن را نزد پیتامبر
آورد و امر کرد که پیامبر

با عایشه ازدوا کند! را جعل نمود اس

بخاری از هشام بن عروة از پدرش از عایشه روای کرد اس « :پیامبر

باله عایشاله گفالت




َ
حضرت مریم بر زنان عالم زمان خودش برتری دارد ،و این مانند این قوخ خداوند میماند :ا بنا انراهیل یعمتا که به
َ
شما ار ایا خاشتم و این که شما را بر تماِ عالم برتر خاخِ را به یاخ اورید .سور بقر آیه 57
در این جا مقصود این نیس که خداوند بنی اسرائیل را بر تمام ام ها در هر زمانی برتری داد اس چون در این صتورت
بر ام اسالم هم برتری خواهند داش  ،در حالی که ام اسالم بهترین امت است چتون خداونتد میفرمایتد :شالما
بهترین امتا بوخید که برا مرخِ افریده شد .سور آخ عمران آیه  ،001بلکه مقصود از «عالمیان» مردم و اقتوام همتان

زمان اس  ،که بنی اسرائیل بهترین آنها بود اند.
با این قرینه معلوم میشود که منظور از برگزید شدن حضرت مریم

َ
بر زنان عالم برگزید شدن ایشان بتر متردم و اقتوام

زمان خودش میباشد .ولی حضرت زهراء (روحی فداها سرور زنان عالمیان از اوخ تا آخر میباشد.
هرطور که باشد ،این که سیوطی این لقب را از حضرت زهراء و مریم

برداشته و به حمیراء بخشید تنها از روی تعصب

و طرفداری و هوی و هوس اس !
 .1الصراط المستقیم الی مستحق التقدیم ،نباطی عاملی ،جلد  2صفحه  ،061و همانطور که در فصل اوخ گذشت عتیتق
اسم ابوبکر میباشد .و شاعر راس گفته اس همین کسانی که خود را مسلمان مینامند میبینی که چه قدر برای دختتر
نه ،چون اولی را یاری کردند ولی این یکی را نه! بنابراین آنها ّ
بکریون
ابوبکر اخالص دارند ولی برای دختر ابوالقاسم
هستند نه مسلمانان ّ
محمدی.
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تو را خو بار خر خواب خیدِت خیدِ که خر قطعه حریر نفید بوخ و گفتند این همسالر تونالت!
ان را با کرخِ خیدِ تو هستا! و گفتم ا گر این ا طرف خدانت ایجامش خواهم خاخ!»
مسلم از هشام بن عروة از پدرش از عایشه روای کرد « :رنول خدا

1

فرموخ نه شب تالو

را خر خواب خیدِت ملکا تو را خر قطعه حریر نفید اورخ و گفت این همسر تونت! صالورت
تو را با کرخِ خیدِ تو هستا! گفتم اگر این ا طرف خدانت ایجامش خواهد خاخ!»

2

ترمذی و ابن راهویه از ابن ابی ملیکه از عایشه روای کرد اند« :جبرهیل مالرا خر قطعاله حریالر
نبا یاخ رنول خدا

اورخ و گفت این همسر تو خر خییا و اخرت ماباشد!»

3

نشانههای جعل در این احادیث آشکار اس  ،چون همین اختالفاتی که از عایشه صادر شد متا را
کفای میکند ،گاهی گمان میکند که پیامبر دو بار او را دید که در روای بخاری آمد بود و گتاهی
گمان میکند که او را سه بار دید که در روای مسلم آمد بود! گاهی گمان میکند قطعهی حریر سفید
بود  4که در روای بخاری و مسلم آمد بود و گاهی گمان میکند سبز بود کته در روایت ترمتذی و
ابن راهویه آمد بود!
یکی از نشانههای جعلی بودن این روای این اس که در آخر آن آمد « :گفتم اگر این ا طالرف
خدانت ایجامش خواهم خاخ!» و این عبارت معنایی ندارد جز ایتن کته پیتامبر اعظتم

شتک

داشته که آیا این خوابی که دید از طرف خداس یا از طرف شیطان! اگر از طرف خدا باشد ختدا اراد
خودش را انجام خواهد داد و ازدوا با عایشه محقق خواهد شد ،ولی اگر از طرف ختدا نباشتد چنتین
 
 .1صحیح بخاری جلد  5صفحه 141
.2صحیح مسلم جلد  7صفحه 025
 .3سنن ترمذی جلد  4صفحه  062و مسند ابن راهویه جلد  2صفحه 64
َّ .4
السرقة به معنای قطعه حریر سفید میباشد نه مج ّرد قطعه حریر ،در حالی که ابن حجر در شترحش بتر بختاری ستعی
کرد به مردم چنین القا کند تا اختالف و تنافی که در احادیث مضطرب عایشه وجود دارد از بین برود! ابن منظور در لستان
ّ
عجالاج ایالن شالعر خوایالده
العرب جلد  01صفحه  044گوید« :السرقة به معنا قطعه حریر نفید ماباشدت و برا
شده ویسجت لوام الحرورت من رقرقان الها المسجورت نباهبا َ
کس َرق الحریالر  ...ابوعبیالد گویالد نالرق الحریالر

یعنا قطعها ا حریر ولا تنها به معنا حریر نفید انت».
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چیز اتفاق نخواهد افتاد!
و محاخ اس که پیامبر

در خوابی که میبینتد شتک کنتد چتون «رتیالا پیالامبران وحالا

انت» 1.و اجماع وجود دارد که رؤیای پیامبران

تمامش حق است  ،بنتابراین معقتوخ نیست کته
؟!

پیامبری در رؤیایش شک کند ،چه برسد به سید االنبیاء

بنتتابراین اگتتر عایشتته را در ایتتن حتتدیث رکتتیکش تصتتدیق کنتتیم بتتاب طعتتن بتته نبتتوت ختتاتم
االنبیاء

را باز کرد ایم چون پیامبری که به آن چه در خواب میبیند شک میکند پیامبر نیس !

هرطور که باشد این احادیث اعتباری ندارند ،چون از کسی روای شد که خود از آن نف میبرد،
عالو بر این که این شخص ذاتا هم راستگو نیس  ،چرا که خود او در قصته «مغتافیر» (شتیر بتدبوی
درختی اس

بر علیه خودش شهادت داد که با دیگری توافق کرد که دروغ بگوید.

بخاری در صحیح ختود از عبیتد بتن عمیتر از عایشته روایت کترد است کته گفت « :رنالول
خدا

یاخ ینب بنت جحش عسل ماخورخ و پیش او مامایدت من و حفصه با هالم توافال

کرخیم که پیامبر پیش هر کداِ ا ما امد به او بگوییم مغافیر خورخها و مالن ا تالو بالو مغالافیر
ماشنوِ! گفت یه ولا یاخ ینب بنت جحش عسل ماخالورخِت خیگالر ایالن کالار را یمالاکنمت
قسم خورخِت این را به کسا خبر یده!»

2

و این اعترافی از اوس که حتی به رسوخ خدا

هم دروغ میگفته چون میدانسته کته پیتامبر

عسل میخورد نه چیز دیگری ،ولی حسادتش به زینب بن جحتش قلتب او را کتور کترد و او را وادار
نمود که با رفیقش حفصه به رسوخ خدا
تا این که پیامبر

دروغ بگویند و بگویند ما از تو بوی بد مغافیر میشنویم

از ماندن پیش همسرش زینب برای خوردن عسل دس بردارد.

و کسی که دروغ گفتن به رسوخ خدا

را حالخ میشمرد بدون این که به گنا آن پی ببرد یتا از

عقاب آن بترسد با این که این کار از بزرگترین گناهان کبیر اس

برای او آسان خواهتد بتود کته دروغ

گفتن به سایر مردم را حالخ بشمرد بدون این که تقوا یا ورعی او را از این کار باز دارد!
 
 .1صحیح بخاری جلد  0صفحه 55
 .2صحیح بخاری جلد  6صفحه  ،67و مغافیر شیر درختی اس که خوش خوراش اس ولی بوی بدی میدهد.

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 119 ............................................................
و کسی که به خاطر حستادتش بته زینتب بنت جحتش در قضتیه مغتافیر جترأت کنتد بته ختاتم
االنبیاء

دروغ بگوید بر او آسان خواهد بود که به خاطر همان حسادت در مورد ادعتای تتزویم

الهی و داستان قطعه حریر سفید یا سبز به مردم دروغ بگوید!
و در هر دو قضیه همان حسادت عل کارش بود ،همان طور که عایشه مانتدن پیتامبر نتزد زینتب
بن جحش را تحمل نکرد و به همین خاطر با دروغش پیامبر را اذی نمود همچنین تحمل نکرد کته
زینب به این مطلب که خداوند او را به ازدوا پیامبر درآورد و در قرآن به آن تصریح کرد افتختار کنتد
به همین خاطر با دروغش که فرشتهای در خواب نزد پیامبر آمد و از طرف ختدا بته او امتر کترد کته بتا
عایشه ازدوا کند با زینب رقاب نمود!
و حاخ آن که عایشه در جعل این حدیث احمق بود ! عالو بتر ایتن کته نشتانههای جعتل در ایتن
حدیث آشکار اس  ،برای او ممکن بود که خودش را به زحم بیاندازد و کمی در این آیته کریمته کته
زینب آن را گوا خود قرار میداد تأمل کند و بفهمد که در این آیه چیزی وجود نتدارد کته افتختار بنت
جحش به آن صحیح باشد! چون این گفتار خداوند او را به ا خواج تو خر اورخیم تالا مشالکلا بالرا
مؤمنان خر ا خواج با همسران پسر خوایدههایشان – هنگاما که طمق گیرید – یباشد در علتی کته
آورد معلوم اس که وقتی خداوند به پیامبرش امر کرد با زینب ازدوا کند بته ختاطر ایتن نبتود کته
زینب دارای کماالت معینی بود که با آن مستحق چنین ازدواجی باشد ،بلکه تنها به خاطر باطل کردن
آثار ّ
تبنی که در جاهلی وجود داشته بود اس  .بنابراین عایشه میتوانس ایتن افتختار زینتب را ایتن

طور ّرد کند به او بگوید« :در این استداللی که آوردی چه افتخاری وجود دارد و حاخ این که علتی کته
در آیه کریمه ذکر شد ظهور دارد که تو تنها به خاطر همان عل به ازدوا پیتامبر درآمتد ای نته چیتز
دیگری» .ولی با این کار سختی جعل حتدیث و دروغ گفتتن بته رستوخ ختدا

را تحمتل کترد و

جایگا خود را آتش جهنم قرار داد اس ! ولی از عایشه چیزی غیر از آن نمیتوان توق داش  ...چون
او عایشه اس !
و حاصل کمِ ما اصلی برای این احادیث دروغین به غیر از خود عایشه نمییابیم ،و شهادت او
به نف خودش مردود اس  ،چون آتش را به سم نان خودش میکشد ،و راهی برای تصدیق او وجتود
ندارد چون او در موارد دیگری به دروغ گو بودنش اعتراف میکند.
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اگر گفته شوخ در مورد این قضیه احادیثی به همین مضمون وجود دارد کته غیتر از عایشته یعنتی
ابوهریر آن را روای کرد اس  ،و آن روای را خطیب در کتابش آورد  ،ابوهریر گوید« :وقتا رنول
خدا

خر مهاجرت ا مکه به صورت خاک الوخ خاخل مدینه شالد! یهوخیالان یالاخ ا ایشالان

نؤال پرنیدید و پیامبر هم به اذن خدا جوابها محکما به ایها ماخاخیدت خدیجه خر مکاله ا
خییا رفته بوخت وقتا پیامبر وارخ مدینه شد و ان جا را وطن خوخ قرار خاخت خرخوانت ا خواج کالرخ و
به ایها گفت یا را به ا خواج من خربیاورید! جبرهیل پارچها ا بهشت برایش اورخ که طول ان
خو ذراع و عرض ان یک وجب بوخ! و خر ان پارچه صورتا بوخ که هالی کالس بهتالر ا ان یدیالده
بوخ! جبرهیل ان پارچه را با کرخ و گفت ا محمد خدا به تو ماگوید با صاحب این صالورت
ا واج کن! پیامبر به او گفت ا جبرهیل چنین صورتا کجا برا من خواهد بوخو جبرهیل باله او
گفت خداوید به تو ماگوید با خختر ابوبکر ا خواج کن! پیامبر باله منالال ابالوبکر رفالت و خرب
خایه را خت نپس گفت ا ابوبکر خدا به من خنتور خاخه خاماخ تالو شالوِت ابالوبکر ناله خختالر
خاشت ایها را به رنول خدا عرضه کرخت رنول خدا گفت خداوید باله مالن خنالتور خاخه بالا ایالن
خختر که عایشه بوخ ا خواج کنمت ابوبکر هم او را به ا خواج رنول خدا

خراورخ!»

1

خر جواب ماگوییم آن که هم خند آور اس و هم گریه آور این اس که کستی بته امثتاخ ایتن
ّ
روایات شاذ و نادر برای تصحیح خیاالت عایشه تمسک کند ،عالو بر این که خود خطیب ماننتد ابتن
ّ
جوزی 2این حدیث را از جعلیات محمد بن حسن الدعاَ األصم دانسته متن حدیث بر دروغ بودن
آن شهادت میدهد.
چون در این حدیث آمد پیامبر

در مدینه با عایشه ازدوا کرد ،در حالی کته اجمتاع وجتود

 
 .1تاری بغداد ،خطیب ،جلد  1صفحه 091
 .2خطیب در تاری بغداد جلد  1صفحه  091گوید« :راویان این خو حدیث هر خو ثقه هستند باله غیالر ا محمالد بالن
الحسن و به یظر ما هر خو حدیث را همو جعل کرخه انت!» ابن جوزی در کتاب الموضوعات جلد  1صفحه  8گوید:
«چه قدر این روایت که ان را جعل کرخه ا علم خور انت! چون رنول خدا

خر مکه با عایشه ا خواج کالرخت و

ابوبکر خر ان مان نه خختر یداشت! تنها انماَ و عایشه را خاشتت ولا بعد ا فوتش خختر کاله باله او اِ کلثالوِ
ماگفتند برا او به خییا امد».

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 120 .............................................................
دارد که در مکه با او ازدوا کرد و روایات بسیاری هم در این زمینه وارد شد ! سپس ابتوبکر در ابتتدای
ورودش به مدینه تنها عایشه و اسماء را داش  ،اسماء که همسر زبیر بن عوام بود ،و اما ام کلثوم هم که
بعد از هالک ابوبکر به دنیا آمد ،پس چگونه ابوبکر سه دختر بر پیامبر

عرضته کترد در حتالی

که در نزد او تنها عایشه بود که صالحی ازدوا داشته اس ؟!
عالو بر این که ابوهریر راوی این حدیث بعدا در ساخ هف هجتری کته پیتامبر

بته جنتگ

خیبتر رفت بته مدینتته آمتد ،بنتتابراین اگتر بختتواهیم بگتوییم راست گفتته یتتا بایتد ایتتن داستتتان را از
پیامبر

یا از عایشه شنید باشد ،چون که به اولی تصریح نکرد بنابراین از دومی شنید  ،در نتیجه

اصل این حدیث هم عایشه میباشد و این حدیث از او صتادر شتد و در متورد آن متتهم است  ،و اال
ابوهریر چگونه آن چه بین پیامبر و جبرئیل واق شد را دانسته؟! خصوصتا کته تفاصتیل عجیبتی ذکتر
میکند مثل این که «طول ان پارچه خو ذراع و عرضش یک وجب بوخ» گویا آن را دید و خودش آن
را انداز گرفته اس !
ّ
سپس خود ابوهریر چه شخصیتی اس ؟ او تنها یک کذاب دیگر اس که به اعتراف ختودش «ا
کیسهاش!» 1حدیث جعل میکرد ،و این بحثی طوالنی دارد که بته مجتاخ ختودش واگتذار میشتود.
عالو بر این که احتماخ دارد این حدیث را شخص دیگری جعل کرد و به ابوهریر نستب داد باشتد،
که این را خطیب و ابن جوزی گفته بودند.
یتیجه قضیه تزویم الهی به خاطر اکرام عایشه تنها خرافهایس که خود عایشه به خاطر حسادت
به زینب بن جحش آن را روا داد اس  ،و این احادیث منکر را که بکریون – طبق عادتشتان – بتدون
هیچ تحقیق و دقتی قبوخ نمود اند جعل کرد اس .
حاخ که این مطلب باطل شد ،سؤالی در ذهنها به وجود میآید که علت ازدوا پیتامبر

بتا

عایشه چه بود و چه حکمتی داشته اس ؟
 
 .1بخاری در صحیح خود جلد  6صفحه  089در مورد صتدقه از ابتوهریر حتدیثی نقتل میکنتد کته او آن حتدیث را بته
پیتتامبر
پیامبر

نستتب میدهتتد و در آختتر حتتدیث آمتتد متتردم از او پرستتیدند« :ا ابالالوهریره! ایالالن حالالدیث را ا
شنید و گفت یه! این حدیث ا کیسه ابوهریره انت!»
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ولی قبل از آن که بخواهیم به طور مفصل جواب این سؤاخ را بدهیم ناچار باید به سم خرافهای
دیگر برویم که به خاطر مصلح عایشه ترویم داد میشود ،و این خرافه همان اس که ابتوهریر در
حدیثش به آن اشار کرد و گف « :خر ان پارچه صورتا بوخ که کسالا بهتالر و یبالاتر ا ان را یدیالده
بوخ!» چون این حرف دالل میکند که عایشه دارای حسن و جماخ و زیبایی بود به حتدی کته هتیچ
کس بهتر و زیباتر از او را ندید اس !
آیا حقیقتا او دارای چنین صف خیالی بود اس ؟

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 122 ............................................................

میمویا که خر یگاه فر یدایش اهونت!
مثل عادت هر قومی که در مقدس کردن اشخاص مبالغه میکنند دوس داران عایشه هم صورتی
افسانهای بسیار زیبا برای او ساختهاند ،گمان کرد اند او زنی سفید مایل به سرخ و زیبا بود کته نظیتری
نداشته اس  ،گویی ملکه زیباییهای عرب اس !
ذهبی در وصف عایشه گوید« :او یا نفید و یبا بوخت به همالین خالاطر باله او حمیالراَ گفتاله
ماشدت و پیامبر با هی
یداشت».

ن باکرها به غیالر ا او ا خواج یکالرخت و هالی

یالا را ماینالد او خونالت

1

مقدسی گوید« :او ن نفید بوخ که ا ریگ قرما اشباع شده باشد به همالین خالاطر رنالول
به او حمیراَ ماگفت».

خدا

2

ازهری گوید« :عایشه حمیراَ یامیده ماشالد چالون نالفید خر ریالگ پونالت بالدیش غلباله
خاشت».

3

زبیدی گوید« :و خر حدیث خیگر امده یصف خین خوخ را ا حمیراَ یعنا عایشه بگیریالدت
به او حمیراَ گفته ماشدت و حمیراَ تصغیر حمراَ انتت یعنا نفید بوخ».
سیوطی گوید« :حمیراَ تصغیر حمراَ انتت یعنا نفید بوخ».

4

5

همانطور که میبینی گفتار آنها در وصف عایشه به سفید و زیبا بودن به حدیثی از پیامبر

یتا

دیگران که با او معاشرت داشتهاند و خود این وصف او را دید اند و به آن تصریح کرد اند برنمیگتردد،
بلکه گفتار آنها تنها مبنی بر تفسیرشان از کلمه «حمیراَ» اس که در احادیث شریف پیتامبر و دیگتر
احادیث وارد شد  ،و عایشه در نزد مسلمانان به این لقب مشهور گردید اس .
 
 .1سیر أعالم النبالء جلد  1صفحه 051
 .2البدء و التاری  ،المقدسی ،جلد  0صفحه 161
 .3مجم االمثاخ ،ابی الفضل نیشابوری ،جلد  0صفحه 099
 .4تا العروس من جواهر القاموس ،زبیدی ،جلد  0صفحه 170
 .5شرم سنن ابن ماجه ،سیوطی و همراهان او ،جلد  0صفحه 078
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بنابراین اولین چیزی که به ذهن ناقد میرسد این اس که آیا این مطلب صحیح و تمتام میباشتد
یا نه،چه کسی گفته معنای حمیراء در این مقام یعنی شخصی که رنگ ستفید در رنتگ پوست بتدنش
غلبه داشته باشد ،یا کسی که سفید اشباع شد از قرمز باشد؟
یکی از کسانی که چنین حرفی میزند قرطبی اس  ،و دلیلش هم این اس « :عرب باله شالَص
نفیدت احمر (نرخ) ماگویدت چون ا انم بیاض (نفید) به خاطر این که شبیه بیمار پیسالا
انت بدش ماایدت به همین خاطر پیامبر

به عایشه ماگفت ا حمیراَ».

1

همچنین ثعلب گویتد« :عالرب باله مالرخ کاله پونالت بالدیش نالفید باشالد ابالیض (نالفید)
یماگویدت بلکه به شَصا که پاک و طاهر ا هر عیبا باشد ابیض ماگویدت و به شَصالا کاله
پونت بدیش نفید باشد ماگویند احمر (نرخ)» .ولا ابن اثیر بر ایالن قالول اشالکال کالرخه و
گفته «این قول اشکال خارخت چرا که ایها به کسایا که نفید هستند هم ابیض گفتهاید».

2

و ما با قط نظر از این اشکاخ ابن اثیر – که درس اس – قبوخ داریم که یکتی از معتانی احمتر در
نزد عرب همان ابیا (سفید اس  ،ولی در این مقام ،یعنی این که پیامبر

بته عایشته میگفتته:

حمیراء بر ما و بر هر محققی سخ اس که قبوخ کند حمیراء چنین معنایی میدهد ،چون ما حقائق
و شواهدی داریم که از این معنا من میکند.
ما میبینیم در بین عرب هر کس رنگ پوستش «سفید اشباع شد از سرخی» باشد اگر مترد باشتد
به او «أ هر» و اگر زن باشد به او « هراَ» میگویند ،به همین خاطر به پیامبر
حضرت فاطمة

أزهر و به دخترش

زهراء میگفتند ،و این به خاطر شباه این رنگ با شکوفه گیا اس .

بخاری از ربیعة بن أبی عبد الرحمن نقل کرد « :شنیدِ ایس بن مالک پیامبر

را توصالیف

ماکرخت گفت او ربعة من القوِ (خر میان مرخِ قامتا متونط خاشت)ت یه بلند و یه کوتاهت ریالگ
پونتش ا هرت یه ابیض امه (به شدت نفید) و یه اخِ (نیاه) بوخ».

3

 
 .1فتح الباری ،ابن حجر ،به نقل از قرطبی صاحب فهم و درش! جلد  7صفحه 016
 .2النهایة فی غریب الحدیث و االثر ،جلد  0صفحه 528
 .3صحیح بخاری جلد  2صفحه  .065و الربعة :یعنی قامتش متوسط بود ،امهق یعنی به شدت سفید ،و آدم یعنی سیا .
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ابن حجر در شرم آن گوید« :این که گفت ریگ پونتش ا هر بوخ یعنا نفید که ا نالرخا
اشباع شده باشدت و این مطلب را مسلم صریحا به طری خیگر ا ایالس یقالل کالرخه انالت .و
نعید بن منصور و طیالسا و ترمذ و حاکم خر حدیثا ا علا یقل کرخهایالد کاله گفالت ریالگ
نفید که ا نرخا اشباع شده باشد بوخت و این حدیث خر یالاخ ابالن نالعد

پونت پیامبر

هم ا علا و جابر یقل شده و خر یاخ بیهقا ا طریقا ا علا یقل شده انتت خر مالورخ شالماهل
پیامبر خر حدیث هند بن ابا هاله امده که ریگ پونت ایشان ا هر بوخ».

1

حاکم از انس بن مالک نقل کرد که گف « :ا ماخرِ خر مالورخ حضالرت فاطماله خختالر رنالول
خدا

نؤال کرخِ گفت او مایند ماه شب چهارخه بوخ یا خورشید که پشت ابرهالا مَفالا

شده باشد و ا میان ابرها بیرون بیایدت نفید کاله ا نالرخا اشالباع شالده باشالدت مالویا نالیاه
خاشتت و ا تماِ مرخِ بیشتر به رنول خدا
شاعر گفته 

شبیه بوخت باله خالدا نالوگند همالایطور بالوخ کاله

نفید بوخ که ا میان موهایش بیرون ماامالد

و خر ان مَفا ماشالد و َجثالل أن َ
الحم بالوخ

یور افشان بوخ

2

گویا خر میان موهایش رو

و موهایش شبا بوخ که بر او نایه ایداخته بوخ»

زبیدی میگوید « :هراَ یعنا یا که صورتا یور افشان و نفید و یورایا که ا نرخا اشباع
شده باشد خارخ».

3

ببین پیامبر سفید اشباع شد از سرخی میباشد بنابراین ا هر اس  ،و حضرت فاطمته هتم ماننتد
پدرش سفید اشباع شد از سرخی اس بنابراین هراَ میباشد .و هیچ کس پیتامبر

را احمتر یتا

احیمر وصف نکرد اس ! همانطور که هیچ کس حضرت ستیدة النستاء (صتلوات اللته علیهتا را بته
حمراء یا حمیراء توصیف ننمود اس !
عجیب اس چگونه صف حمیراء تنها برای عایشه اس ولی به دیگر کستانی کته همتان رنتگ و
 
 .1فتح الباری ابن حجر جلد  6صفحه 502
 .2مستدرش حاکم جلد  2صفحه  ،060و جثل أسحم یعنی :موهای حضرت (صلوات الله علیها پرپش و سیا بود.
 .3تا العروس من جواهر القاموس ،زبیدی ،جلد  2صفحه 141
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همان صف را دارند حمیراء گفته نشد ؟! و چرا عایشه به زهراء یا زهیراء توصیف نشتد و حتاخ آن کته
طبق خیاخ آنها او هم مانند پیامبر یا دختر ایشتان رنتگ پوست بتدنش ستفید اشتباع شتد از سترخی
میباشد؟!
ّ
از این مطلب معلوم میشود در بین عرب حمیراء معنای دیگتری دارد کته کتال بتا معنتای «ستفید
اشباع شد از سرخی» تفاوت دارد چون آنها به دارند این صف زهراء میگویند ،و بته غیتر از عایشته
زنی را نمییابیم که صف حمیراء برای او در این معنای ادعا شد استعماخ شد باشد .بله ،این صتف
به این معنا استعماخ شد ولی تنها برای اشار به عجمی بودن یک شخص ،چون رنگ پوس بدن آنهتا
مایل به سرخ بود  ،و این عالمتی اس که بین آنها و عرب فرق میگذارد ،عرب هرچه قدر هتم ستفید
باشد ولی این سرخی که عجمان دارند را ندارد .ابن منظور گوید« :حمراَ عجمالان هسالتندت چالون
نفیدید و چون نفید مایل به نرخ خر میان ایها بیشتر انت و غلبه خارخت و عرب به عجمایا که
نفید بر ریگشان غلبه خارخ مثل روِ و فارس و همریگهایشان ماگویند ایها حمراَ هسالتند.
و ا همین مورخ انت حدیثا که ا علا

وارخ شده وقتا بعضا ا بارگان اصالحابش گفتنالد

این حمراَها خر یاخ شما بر ما غلبه کرخهایدت فرموخ به وخ شما را ما یند تا باله خیالن برگرخیالد
همایطور که شما خر ابتدا ایها را خید تا به خین خرایند .و منظورش ا حمراَ فارسهالا و رومیالان
بوخ».

1

و تفصیل حدیث حضرت علی (صلوات الله علیه که ابن منظور آن را به عنوان شاهد حرف ختود
گرفته در بعضی از مصادر حدیثی ذکر شد و در آن به جای کلمه «حمراء» «حمیتراء» آمتد است  .از
عباد بن عبد الله اسدی روای شد « :علا بن ابا طالب رو جمعه بالر رو منبالر رفالت و خطباله
خوایدت اشعث بلند شد و گفت این حمیراَ (عجمان) خر یاخ تو بر ما غلبه کرخهاید! فرموخ چه
کسا مرا ا خنت این ضیاطره خمص ماکند! بعضا ا شما ا جنالگ تَلالف ماکنیالد و باله
همبستر شدن خر رختخواب مشغول ماشویدت ولا اینها به نمت ذکالر خالدا مارویالدت اگالر
ایها را طرخ کنم خر این صورت ا ظالمین خواهم بوخ .به خدا قسم ا پیامبر شنیدِ که فرموخ باله
 
 .1لسان العرب ابن منظور جلد  5صفحه 101
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وخ اینها شما را ما یند تا به خین برگرخید همایطور که شما ایها را خید تا به خین خرایند».

1

و این چنین میبینیم که حمراء یا حمیراء در نزد عرب بر کسی که سفید اشباع شد از سرخی باشد
اطالق نمیشود ،بلکه بر عجمانی که سفید مایل به سرخ هستند اطالق میشود .ولی عربی که رنگتش
سفید اشباع شد از سرخی باشد به او ازهر یا اگر زن باشد زهراء میگویند.
و بهترین دلیل برای این که وصف حمراء یا حمیراء برای زنان عرب آن هم به این معنای ادعا شتد
استعماخ نمیشود این اس که ما میبینیم زنان دیگری وجود دارند که رنگ آنها سفید اس ولی هتیچ
گا به آنها حمراء یا حمیراء گفته نشد  ،یکی از جمله این زنان بعضی از زنان پیامبر
سفیدی پوس مشهورند مانند زینب و ماریة

 ،ولی روایتی وارد نشد کته پیتامبر

هستند که به
یتا دیگتری

حتی یک بار به آنها حمراء یا حمیراء گفته باشند ،اگر مطلب آن چنتان بتود کته قرطبتی و ثعلتب گفتته
بودند که «عرب به ابیض (نفید) احمر (نرخ) ماگویالد» الزم بتود کته حتداقل یتک متورد پیتدا
میکردیم که به زن سفید عربی غیر عایشه حمراء یا حمیراء گفته باشند.
و اگر مطلب آن طوری بود که ثعلب گفته« :عرب به شَص نفیدت ابالیض یماگویالدت و اگالر
بَواهد بگوید فمیا نفید انت ماگفت احمر انت» نمیدیدیم که بعضتی از آنهتا بته بعضتی
دیگر بدون هیچ اشکالی ابیا اطالق کرد اند ،یکی از آنها خود عایشه اس که طبق آن روایتی که در
فصل اوخ گذش گمان کرد پدرش «مرخ ابیض (نفید) و یحیف بوخه» 2چتون در ایتن صتورت
 
 .1مسند ابی یعلی جلد  0صفحه  097و مانند آن در کنزالعماخ متقی هندی جلد  5صفحه  .602و ضتیاطر یعنتی :شتکم
گند های ترسو که شجاع ندارند .و معنای حدیث این اس که اشعث (لعنه الله به امیرالمؤمنین (صتلوات اللته علیته
اعترا

کرد که عجمان (حمراء یا حمیراء را به خود نزدیک کرد ای تا جایی که تنها آنها از نزدت بهر میبرند نه عربها،

حضرت امیر

سنگی به او پرتاب کرد که این عجمان در جهاد سخ کوش و به سم ذکر خداوند میروند ،ولی شتما

تنها شکم گند هایی ترسو هستید که از نصرت و جهاد تخلف میکنید و به جای آن در رخ خواب با همسرهایتان همبستر
میشوید! بنابراین اگر این عجمان را طرد کنیم از ظالمین خواهیم بود ،و رسوخ خدا

به ما خبر داد که آنهتا بته زودی

شما را می زنند که به دین برگردید همانطور که شما در ابتدا آنها را زدید تا به دین درآیند! و این مطلبی اس که اتفاق افتاد و
پیوسته اتفاق میافتد و در واق تصدیق نبوت پیامبر اعظم

اس .

 .2الطبقات الکبری ابن سعد جلد  2صفحه  ،088و ما دروغ بودن این ادعایش را ثاب کردیم به آن مراجعه کن.

 .................................................................................... 128دانستنیهای حمیراء 
ُ
سزاوار بود بگوید« :او مرخ احمر و یحیف بوخ» یا «مرخ ا َحیمر و یحیف بوخ!» به همین ختاطر
گفتیم که اشکاخ ابن اثیر درس و به جا میباشد.
با این بیان ادعای آنها مبنی بر این که حمیراء یعنی سفیدی که با سرخی اشتباع شتد باشتد کتامال
باطل میشود و معلوم میشود حمیراء معنای دیگتری دارد کته ستعی کرد انتد آن را مخفتی نماینتد! و
بعضی از آنها که متوجه شد اند به هیچ وجه نمیتوان معنای حمیراء را عو

کرد و با کمترین تحقیتق

لغوی و تاریخی چنین معنایی برای آن به دس نمیآیتد ختود و قومشتان را راحت کرد انتد و اصتال
صدور چنین وصفی از طرف پیامبر اعظم

را انکار نمود اند و هر حدیثی که در آن چنین وصتفی

برای عایشه ذکر شد را تکذیب کرد اند! یکی از آنها ابن القیم الجوزیه میباشد که گفتته« :هر حدیثا
ّ
1
که خر ان یا حمیراَ امده یا متذکر وصف حمیراَ شده خروغ و جعلا انت!»
در حالی که احادیث «حمیراء» مستفیا و بسیار زیاد است  ،و بعضتی از آنهتا در نتزد مختالفین
صحیح میباشد مانند روایتی که نسائی از عایشه نقل کرد که گف « :قالوما ا حبشاله وارخ مسالجد
شده با

ماکرخیدت پیامبر به من گفت ا حمیراَ ایا خونت خار به ایها یگالاه کنالاو گفالتم

بله! کنار خرب ایستاخ و من یاخ او امدِ و چایهاِ را بالر رو شالایهاش گذاشالتم و صالورتم را باله
گویهاش تکیه خاخِ!» 2و روایتی که حاکم از ام سلمه (سالم الله علیها نقتل کترد است کته گفت :
«پیامبر خروج یکا ا ماخران مؤمنین را یاخاور شدت عایشه خندیالد! پیالامبر فرمالوخ ا حمیالراَ
مواظب باش ان شَص تو یباشا! نپس رو به علا کرخ و گفالت ا علالا وقتالا امالر او را باله
عهده گرفتا با او مدارا کن».

3

 
 .1المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف ابن القیم الجوزیه صفحه 61
 .2سنن نسائی جلد  4صفحه  ،217و البانی در سلسلهی صحیحهاش بته شتمار  2177ایتن حتدیث را صتحیح دانستته
اس .
ّ
 .3مستدرش الحاکم جلد  2صفحه  ،019و در این صفحه سه حدیث در مورد تمرد عایشه بر امیرالمؤمنین

آمد است

که حاکم در مورد آنها گوید« :هر نه حدیث طب شرط بَار و مسلم صحیح انت ولا ان را ییاورخهاید».
بنابراین در این جا احادیث صحیحی وجود دارد که در آن وصف حمیراء آمد اس  ،پس انکار ابن القیم و تکذیب او از دو
حاخ خار نیس  :یا دروغ گوس و میخواهد از ثبوت این که پیامبر به مادرش عایشه چنین وصف تتوهین آمیتزی گفتته
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بنابراین نمیتوان از ثبوت احادیث حمیراء فرار کرد ،همانطور که نمیتوان معنتای آن را بته هرچته
عاشقان عایشه درآورند تغییر داد!
پس معنای حمیراء چیس ؟ و عاشقان عایشه از آن چه دالل خجال آوری را تحمل میکنند که
میخواهند آن را بپوشانند؟
بهترین کاری که میتوان به وسیله آن معنای یک لفظ را به دس آورد این اس که در کالم عترب
به موارد و نظائر استعماخ آن لفظ مراجعه شود .و با این کار معنای آن معلتوم میگتردد و متاورای پترد
آشکار میشود!
ازهری و ابن منظور گویند« :اصمعا ا بعض عرب یقل کرخه انالت کاله گفتهایالد حالرارت و
خاغا خر ریشهها خرخت یَل انتت و بدترین یاخایاها یدانتن تیرایدا
ن نویداَ ممراض انت و بدتر ا ان حمیراَ محیاض ماباشد!»

انالتت و بالدترین

1

ابن حیان توحیدی و زمخشری گویند« :عرب گوید بدترین ن حمیراَ محیالاض و نالویداَ
ممراض انت!»

2

قالی از زبیری نقل کرد « :مرخ یاخ خختر خس امده و ا او خرباره یا برا ا خواج مشالورت
خوانتت گفت یا را پیدا کن که جسمش یرِ و بغالر و باریالک و نالیمایش بیضالاَ (نالفید)
باشدت و خر خایه خوشبتا یا خایه تیاهوشا یا خایاله عایالا باشالدت گفالت خیگالر یالا را بالاقا



فرار کند ،یا این که او از خر هم خرتر اس چون گزافه گویی نمود و حکم کرد که هر حدیثی که در آن حمیراء آمد دروغ
و جعلی اس و حاخ آن که به خاطر االغ بودن و نادانیش ندانسته که در این جا احادیث صحیح و ثابتی وجتود دارد کته در
آن اسم حمیراء آمد اس !
در هر صورت مخالفین اگر حرف ابن القیم را قبوخ کنند خیاخ آنها مبنی بر این که عایشته زنتی ستفید و زیبتا بتود از بتین
میرود ،چون دیگر حمیرائی به معنای سفید یا سفید به مایل به سرخ وجود ندارد! و چه بسا کسی که از شدت گرمتای روز
به آتش پنا برد! و کسی که مثل االغ از حمیراء فرار کند!
 .1تهذیب اللغه ازهری جلد  2صفحه  015و لسان العرب ابن منظور جلد  04صفحه 005
 .2البصائر و الذخائر ابی حیان توحیدی صفحه  74و ربی االبرار زمخشری جلد  0صفحه 560
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یگذاشتا! گفت چرا بدترین یان را یگفتمت نویداَ ممالراض و حمیالراَ محیالاض کاله کثیالرة
المظالظ ( یاخ خعوا و خصومت ماکند) انت!»
بنابراین حمیراء به معنای محیا

1

اس یعنی زنی که زیاد حائا میشود در نتیجته بتدنش قرمتز

میگردد و خون سرخ از او جدا نمیشود! و چنین کسی در نزد عرب مطلقا بدترین زن اس و بتدتر از
سویداء ممرا

میباشد یعنی زنی که زیاد مریا میشود و این در سیا شدن بدنش تأثیر میگذارد.

و این معنای حقیقی حمیراء نزد عرب است  ،و هتیچ ربطتی بته ستفیدی و زیبتایی نتدارد! و ایتن
استعمالی که در مثاخها و گفتار عرب یافتیم حجتی اس آشکار ،در حالی که حجتی مانند ایتن بترای
کسانی که گمان میکنند حمیراء به معنای سفید اشباع شد از سرخی اس نیتافتیم ،چتون آنهتا حتتی
ذکر نکرد اند که یک زن غیر از عایشه چنین وصفی بر او اطالق شتد باشتد و حتاخ آن کته زنتانی کته
سفیدند و سفیدی آنها با سرخی اشباع شد بسیارند هم قبل از به دنیا آمدن عایشه و هم بعد از مردنش!
و معلوم میشود که آنها این معنی را برای این لفظ درس کردنتد تتا از ستختی موقعیت فترار کننتد و
ساح مادرشان عایشه را حفظ کرد و او را نجات دهند و گویا این معنا را دوختهاند که تنها عایشته آن
را بپوشد!
و مسألهای که باعث میشود اطمینان بیشتری حاصل گردد که معنای وصف عایشه به حمیراء زیاد
حائا شدن اس

آن صفتی اس که پیامبر

به او داد و او را «حمراَ الساقین» یتا «حمیالراَ

الساقین» (دو ساق پای سرخ خواند  ،چون معلوم اس کسی که در آن زمان حائا میشد برای او
سخ بود از ریختن خون به دو ساق پایش جلوگیری کند اگرچه بتا کهنتهای جلتوی آن را بگیترد ،بته
همین خاطر زنان در مدت حیا تا آن جا کته میتوانستتند عزلت اختیتار میکردنتد تتا نجاست بته
 
 .1امالی ابی علی قالی صفحه  140و به نقل از او المزهر ،جماخ الدین ،صفحه  .267و مظالظ یعنی خصوم و دعتوا .و
غافل نشو که آن زن گف « :نیمایش بیضاَ (نفید) باشد» و این هم یکی از دالئل و مثاخهای دیگری اس کته ثابت
میکند عرب وصف ابیا و بیضاء را در مورد بیان کردن رنگ پوس استعماخ کرد و بالضرورة به جای آن احمر یا حمراء
به کار نبرد اس  ،واال آن زن باید میگف « :نیمایش حمراَ باشد» خصوصتا کته او در مقتام کتالم بلیتغ است  .پتس
کجاس آن چه گفتند که عرب از اسم ابیا بدش میآید چون به بیماری پیسی شباه دارد؟! و چرا برای ما بیان نکردنتد
که چرا ما دهها مورد و مثاخ پیدا میکنیم که اسم ابیا را در این مورد به عنوان مدم و تحسین به کار برد اند؟!

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 150 .............................................................
چیزهای دیگر سرای نکند ،و این که پیامبر

دو ساق عایشه نه اعضای دیگرش را به سرخ و قرمز

وصف کرد تنها میتواند مناسب این معنا باشد که خون حیا بتر دو ستاقش سترای میکترد و آن را
سرخ و قرمز مینمود اس .
و پیامبر

چه زمانی عایشه را به حمراء یا حمیراء الساقین وصف کرد این قضیهای است کته

ام المؤمنین ام سلمه (رضوان الله تعالی علیها به آن گواهی داد اس  ،وقتتی عایشته میخواست بتر
امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه خرو کند و در بصر بتین مستلمانان در جنتگ مشتهور جمتل فتنته
بیاندازد با ام سلمه مواجه شد ،ایشان هم به عایشه یادآوری کردند که قبال پیامبر

او را از این کتار

برحذر داشته و در ضمن فرمایشاتش به عایشه گفته اس « :چرا ماخنالد ا کسالا کاله خو نالاق
پایش نرخ انتو!»
شعبی از عبد الرحمن بن مسعود عبدی روای کرد اس که گف « :من با عبد الله بالن بیالر و
طلحه و بیر خر مکه بوخِت طلحه و بیر کسا را به خیبال عبد الله بن بیر فرنتاخیدت او یاخ ایهالا
رفت و من هم همراهش بوخِت طلحه و بیالر باله او گفتنالد عثمالان مظلومایاله کشالته شالد و مالا
ماترنیم امر امت محمد

ا بین بروخت اگر عایشه هم خید که باید با ما خروج کنالدت شالاید

خداوید به ونیله او اختمف و پراکندگا را اصمح کند! گفت خارج شدیم و مارفتیم تالا ایالن
که یاخ عایشه رنیدیمت عبد الله بن بیر همراه او وارخ نترش شالدت عایشاله کنالار خرب یشسالتت
عبد الله هم پیاِ طلحه و بیر را به او رناییدت عایشه گفت نبحان الله! باله خالدا نالوگند مالن
مأمور به خروج ییستم و هی کس ا ماخران مؤمنین یاخ من حاضر یماشوخ مگر اِ ناللمه اگالر
او خروج کرخ من هم با او خروج ماکنم! عبد الله یاخ طلحه و بیر امد و کمِ عایشاله را باله ان
خو رنایید گفتند یاخ عایشه برگرخ و بگو به یاخ اِ نلمه بروخ چرا که عایشه یسالبت باله مالا بالر اِ
نلمه گران بارتر انتت یاخ عایشه برگشت و کمِ ان خو را باله او رنالاییدت عایشاله یالاخ اِ ناللمه
رفت و بر او وارخ شدت اِ نلمه به او گفت افرین عایشه به خدا نوگند تو هی وقالت باله خیالدار
من یماامد حال چه شدهو! گفت طلحه و بیر امدهایالد و خبالر خاخهایالد کاله امیرالمالؤمنین
عثمان مظلومایه کشته شده! راو گوید اِ نلمه فریالاخ

خ کاله هالر کالس خر خایاله بالوخ ان را

شنید! و گفت ا عایشه! تو خیرو ماگفتا او کافر انالت ولالا امالرو امیرالمالؤمنین انالت و

 .................................................................................... 151دانستنیهای حمیراء 
مظلومایه کشته شده! چه ماخواهاو! گفت با ما خروج ماکنا که شاید خداوید با خروج ما
را به اصمح اورخ! گفت ا عایشه! ایا خروج ماکنالا خر حالالا کاله ان

امر امت محمد

شنیدیم را تو هم شنید و! تو را باله خالدایا کاله اگالر رانالت بگالویا

چه ما ا رنول خدا

صدق تو را ماخاید قسم ماخهم ایا رو

که یوبت تو بوخ با پیامبر (علیه و اله السمِ) باشا را

به یاخ مااور و من خر خایهاِ حلوایا خرنت کرخِ و ان را یاخ ایشان اورخِ خر حالا کاله ایشالان
(علیه و اله السمِ) مافرموخ رو ها و شبها یگذرخ تا این که نگان ابالا خر عالراق کاله باله ان
حوأب گویند بر یکا ا یان من که خر میان گروها ظالم و جنایتکار ماباشد پارس کنند! ظرف
غذا ا خنت من افتاخت پیامبر نرش را به نمت من بلند کالرخ و فرمالوخ ا اِ ناللمه تالو را چاله
شدهو گفتم ا رنول خدا چرا ظرف ا خنت مالن ییفتالد و حالال ان کاله شالما چنالین حرفالا
ما یید! ا کجا معلوِ من ان ن یباشمو! تو خندید ت رنول خدا متوجه تو شالد و فرمالوخ ا
کسا که خو ناق پایش نرخ انت به چه چیا ماخند و! فکر مالاکنم ان ن تالو باشالا!» و در
لفظ دیگری چنین آمد « :ا کسا که خو ناق پایش نرخ انت چه چیا تو را ماخندایدو! فکالر
ماکنم ان ن تو باشا!»
این که پیامبر

1

عایشه این گونه وصف کرد که« :حمیراَ یا حمیراَ الساقین» میباشد تنها با

معنایی سازگار اس که معجمهای لغ بیان داشتتهاند و تنهتا بتا استتعمالی کته آثتار آن را مشتخص
 
 .1احتجا طبرسی جلد  0صفحه  152و رسائل المرتضی جلد  5صفحه  67و بحتار االنتوار عالمته مجلستی جلتد 21
صفحه  ،041و ان شاء الله به زودی در فصل سوم خواهد آمد که عایشه تنها به کفر عثمان شهادت نمیداد بلکه به وجوب
قتلش فتوا میداد و مردم را بر این کار تحریک میکترد! ولتی وقتتی بته او خبتر رستید کته خالفت بته صتاحب شترعیش
امیرالمؤمنین علی

برگشته اس کامال وارونه شد ،چرا که حمیراء خالف را برای پسر عمو و حبیبش طلحتة بتن عبیتد

الله میخواس !
و خندیدن عایشه در هنگام افتادن ظرف غذا از دس ام سلمه (رضوان الله تعالی علیها کاشف از این اس کته چته قتدر
کالم رسوخ خدا

را سبک به حساب میآورد و آن امر مهم و بزرگی که حضرت از آن خبر میدهد را ختوار و خفیتف

میشمرد .و چه قدر فرق اس بین ام سلمه که این کالم او را به وحش میاندازد به حدی که از ترس این کته مبتادا آن زن
خرو کنند بر وصی باشد ظرف غذا از دستش میافتد ،و بین عایشهای که خندید و مسخر کرد و برایش مهم نبود!

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 152 ............................................................
ساختهاند مناسب دارد.
بنابراین معنای قوخ پیامبر

که به عایشته فرمتود« :ا حمیالراَ  »...ایتن است کته او زیتاد

حتتائا میشتتد  ،و ایتتن تتتوهین و تحقیتتری است بترای او .و ایتتن از جهت مکتتارم اختتالق رستتوخ
ُبعدی ندارد ،چرا که رمزهای نفاق و نشانههای گمراهی و فساد هیچ کرامتی ندارند ،و ختود
خدا
اس که به ابوهریر (یعنی پدر گربه کنیهاش را اطالق کرد ،و بته متروان بتن حکتم
رسوخ خدا
َ
«و غ بن و غ» (مارمولک پسر مارمولک و به معاویه «ذا األنتاه» 1فرمود.
و تمام اینها با مکارم اخالق رسوخ خدا منافات ندارد ،چرا که گفتن صفتی تحقیتری بته نمتادی از
نمادهای نفاق و گمراهی باعث میشود ام از او فریب نخورند و از او تأثیر نگیرند.
و معلوم میشود چون عایشه به زیاد حائا شدن معروف و مشهور بود و دائما در حتاخ نجاست
به ستر میبترد خواستته از ایتن عیتب ختالص شتود آن هتم بتا فهمانتدن ایتن مطلتب بته متردم کته
پیامبر

این صف را به عنوان عیب و نقص به او نمیگفته بلکه نمیتوانسته از نظر جنسی حتی در

این حال نجاس از مباشرت با عایشه دوری کند و در حالی که عایشه حائا بود بتا او مباشترت و
بازی میکرد اس ! و عایشه ایتن چنتین احادیتث زشتتی را جعتل کترد کته در یکتی از آنهتا گویتد:
«پیامبر

خر حالا که من حاهض بوخِ با من مباشرت مایموخ! و خر حالا که معتکالف بالوخ

نرش را ا مسجد خارج ماکرخ و نرش را ماشستم و حال ان که حاهض بوخِ!» 2و در حتدیث
 
 .1ذو األستتتا یعنتتی :دارای متتا تحت بتتزرگ! از نصتتر بتتن عاصتتم لیثتتی روای ت شتتد کتته گفت « :بالاله مسالالجد رنالالول
خدا

امدِ خر حالا که مرخِ ماگفتند ا غضب خدا و رنولش به خدا پناه مابریم! گفتم چه شده! گفتند

همین لحظه معاویه بلند شد و خنت پدرش را گرفته و ا مسجد خارج شدیدت رنول خدا

هالم گفالت خالدا

تبعیت کننده و تبعیت شده را لعنت کندت امت من ا خنت این معاویه ذا األنتاه چاله رو

خواهنالد خیالد!» ایتن

حدیث را ابن ابی الحدید در شرم نهم البالغه جلد  5صفحه  79و طبرانی در المعجم الکبیر جلد  07صفحه  076روای
کرد اند ولی طبرانی اسم ابوسفیان و پسرش معاویه را نیاورد اس !
معاویه به ما تحتش مشهور بود! در لسان العرب ابن منظور آمد اس « :و مرخ ما تحت گنالده را خیالدِ کاله باله او ابالو
األنتاه گفته ماشد .و خر حدیث براَ امده ابونفیان گذشت و معاویه که مرخ ما تحت گنده بوخ هم پشت نرش
بوخ!» لسان العرب جلد  02صفحه .596
 .2صحیح بخاری جلد  1صفحه  146و مانند آن در مسند احمد جلد  6صفحه  ،44و بسیاری دیگر.
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دیگری گویتد« :پیامبر

خوخ را به گرخن من مااویَت و ا نرِ کاِ ماگرفت خر حالالا کاله

من حاهض بوخِ!» 1در حدیث سومی گوید« :پیامبر وارخ شد و به مسجدش رفالتت بریگشالت تالا
خواب بر من چیره گرخید و نرما او را ا ار خاخت گفت یاخیک من بیا .گفتم من حاهض هسالتم!
گفت باشد! رانهایت را برایم برهنه کن! رایم را برهنه کرخِ و او گویه و نالینهاش را بالر ران مالن
گذاشت و من بر رو او خم شدِ تا این که گرِ شالد و خالوابش بالرخ!» 2و در حتدیث چهتارمی
گوید« :اگر یکا ا ما حاهض ماشد پیامبر به او امر ماکرخ که لنگالا گشالاخ بپوشالد و نالپس
ملتاِ نینه و پستایها ان ن ماشد!» 3و در حدیث دیگری گمان میکنتد پیتامبر اعظتم

در

حاخ حیا حتی هنگامی که قرآن عظیم را تالوت میکرد از او جدا نمیشد و بدون این که نزد کتالم
خداوند متعاخ ادب نگه دارد سرش را در دامن عایشه میگذاشته اس ! گوید« :پیامبر قران ماخوایالد
خر حالا که نرش خر خامن من بوخ و من حاهض بوخِ!»
خداوند حمیراء محیا
که به مقام خاتم االنبیاء

4

را لعن کند و صورت پیروانش را قبیح گرداند که احادیتث دروغ عایشته
بیادبی میکند و او را به این شکل ،شهوتی و جنستی نشتان میدهتد را

قبوخ کرد اند!
در هر صورت آن چه ادعای زیبا بودن عایشه بر آن بنا شد بتود ستاقط شتد ،و آن همتان معنتای
جعلی کلمه «حمیراء» بود .و از مسائلی که این سقوط را تقوی میکند و تأکید مینمایتد کته عایشته
سفید و زیبا نبود و بلکه قبیح و زش بود اس اموری اس :
اول در فصل اوخ گذش که رنگ بدن قبیله عایشه یعنی تیم سیا بود  ،همچنین پدرش ابوبکر هتم
سیا یا به شدت گندمگون بود  ،و نزدیکانش هم این چنین بود اندّ ،
مورخین و شعراء تصریح کرد انتد کته
رنگ بدن آنها رنگ بدن بردگان بود به حدی که یک شخص نمیتوانسته آنهتا را از بردگانشتان تشتخیص
دهد .عایشه هم دختر همین قبیله اس بنابراین صف های آنان را به ارث میبرد ،و احتماخ این کته ستفید
 
 .1مسند احمد جلد  6صفحه  087و مانند آن در سنن بیهقی جلد  0صفحه  ،201و بسیاری دیگر
.2سنن ابی داود جلد  0صفحه 67
 .3سنن نسائی جلد  0صفحه 089
 .4صحیح بخاری جلد  8صفحه 104و مانند آن در مسند ابن ماجه جلد  0صفحه 118
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باشد تنها مانند این احتماخ اس که شخصی در میان قبیلهای آفریقایی و اصتیل کته در وستط جنگلهتای
استوایی قرار دارد دختری سفید مایل به سرخ که از سرخی اشباع شد بیابد گویا دختری اروپایی است در
حالی که پدر و مادر و تمام فامیل و نزدیکانش سیا هستند! آیا عاقل چنین حرفی را قبوخ میکند؟!
خوِ نهیل بن ذکوان تصریح کرد که عایشه را دید و او نیاه یا بسیار گندمگون بود است ! و
این از عباد بن عوام روای شد که گف « :به نهیل بن ذکوان گفتم ایا عایشه را خیدها و گفالت
بله .گفتم او را برا مالن توصالیف کالن .گفالت نالیاه بالوخ!» و در لفتظ دیگتری آمتد « :بسالیار
گندمگون بوخ!»

1

ولی مخالفین از این تصریح سهیل خوششان نیامد و او را به دروغ متهم کرد اند! و حاخ آن کته دروغ
گفتن در این مورد برای او مصلحتی ندارد ،و این قدر کم عقل و نادان نیس که سفید بتودن عایشته را کته
امری مشهور در نزد آنهاس نقا کند و باعث شود که آنها او را تکذیب نمایند بدون این که در گفتتارش
بینه و بین الله صادق باشد و معقد باشد چنین حرفی صالحی دارد که تکذیب آنها را تحمل کند.
و منشأ این که سهیل را تکذیب کرد اند تفسیر غلطشان برای لفظ «حمیراء» اس  ،نه این که یکتی از
آنها ادعا داشته باشد عایشه را بر خالف صفتی که سهیل گفته دید اس  .اما در متورد ستهیل ابتن حبتان
گویتد« :نهیل بن ذکوان المکات ناکن بصره شدت کنیهاش ابو السالند ماباشالدت و گفتاله شالده
ابوعمروت ا عایشه روایت ماکند  ...و ماگفت عایشه که نیاه بوخ به ما حالدیث گفالت .حنبلالا
گوید شنیدِ احمد بن هیر روایت کرخ ا یحیا بن معین گفت شنیدِ عباخ ماگوید نالهیلا کاله
ا عایشه و ابن بیر روایت ماکند نهیل بالن ذکالوان انالت و هالی شالأن و منالتالا یالدارخ (یعنالا
ضعیف انت) به او گفتند عایشه را برا ما توصیف کن گفت نیاه بوخ .به او گفته شد پیامبر باله
عایشه ماگوید حمیراَ .عباخ گوید بنابراین خایستیم که نهیل کذاب و خروغ گو انت!»

2

بنابراین آنها او را تکذیب نکرد اند مگر به خاطر اعتماد بر تفسیر غلطشان در مورد لفظ حمیتراء،
 
 .1تاری ابن معین جلد  0صفحه  269و تاری الکبیر بخاری جلد  5صفحه  015و میزان االعتداخ ذهبی جلتد  1صتفحه
 152و لسان المیزان ابن حجر جلد  2صفحه 014
 .2کتاب المجروحین ابن حبان جلد  0صفحه 242
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و دانستی که آن نه معنایی نزدیک به سفیدی و نه معنایی دور از آن دارد بلکه هیچ ربطی به معنای سفید
ندارد! بنابراین قوخ ابن ذکوان تأکید میشود و در آن چه که میگوید راس گو میباشد ،خصوصتا کته
قوخ او با سیاهی قبیله و خانواد عایشه که دور و نزدیک آن را میداننتد موافقت دارد ،بنتابراین بتر چته
اساسی این مرد را به دروغ گویی متهم کنیم؟!
عالو بر این که ابن حجر تصریح کرد که خود ابن حبان ،ابن ذکتوان را توثیتق کترد ولتی او را نالهل
(آسان نامید اس ! گوید« :ابن حبان او را خر جمله ثقات ذکر کرخه ولا او را نهل یامیده انت!»

1

تا زند ای روزگار به تو چیزهای عجیب نشان میهد!
نوِ ابن اعثم کوفی مشاجر کالمی که بعد از جنگ جمل بین ابن عباس و عایشته واقت شتد را
روای کرد اس  ،و در آن ابن عباس به عایشه گوید« :و بعد تو تنها یکا ا یه همسر رنول خالدا
بوخ ت یه یباترین ایها هستات و یه حسبت ا همه ایها کریمتر انتت و یه ا همه ایهالا ریشاله و
اصالت بیشتر خار ».

2

و این تصریحی اس از ابن عباس که عایشه یباترین ن پیامبر یبوخه انت ،بنابراین آن حسن و
زیبایی خیالی که مخالفین برای او گمان کرد اند را ندارد!
چهارِ خود عایشه اعتراف میکند که به بقیه زنان رسوخ خدا

حسد میورزید و به ختاطر

حسن و زیبایی آنها به شدت به غیرت میآمد به آنها حسادت میکرد اس  .و این غیرت و حستادت
کاشف از این اس که او میدانسته نسب به آنهتا زشت و قبتیح است  ،یتا حتداقل آنهتا زیبتاتر از او
هستند ،و اال اگر آنطور که ادعا میکند زیباترین زیباییها و نیکوترین نیکوییها بود این همه حسادت
و غیرت شدید از او ظاهر نمیگش  ،او تنها یا با خرجات و مقامات پست و پایین ماباشالد کاله
به بهتر و مافوق خوخ حساخت ماور خ.
و کتب حدیث و سیر و تاری از اعترافات عایشه در این خصتوص پتر است  ،و هتدف متا جمت
آوری تمام آنها نیس  ،بلکه به عنوان نمونه به بعضی از آنها اشار میکنیم:
 
.1لسان المیزان جلد  2صفحه 014
 .2فتوم ابن اعثم جلد  1صفحه 227
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 عایشه گوید« :وقتا رنول خدا

با اِ نلمه ا خواج کرخ به خاطر یبایا که ا او یقالل

شده بوخ بسیار یاراحت شدِ! گوید او را یر یظر گرفتم تا این که او را خیدِت خیالدِ ان حسالن و
یبایا که برا من وصف شده بوخ بسیار بیش ا یبایا او بوخ! حفصه گفت باله خالدا نالوگند
این تنها غیرت و حساخت انتت حفصه هم او را یر یظر گرفت تالا ایالن کاله او را خیالدت باله مالن
گفت یه به خدا نوگند ایطور که ماگویا ییست او یبا انت .عایشه گوید بعالدا او را خیالدِت
همایطور بوخ که حفصه گفت!» 1
 وقتی رسوخ خدا

خواس امر الهی در مورد زینتب بنت جحتش را انجتام دهتد و بتا او

ازدوا کند عایشه گف « :به خاطر خبر که خرباره یبالایا او باله مالا رنالیده بالوخ ان چاله خور و
یاخیک ماشوخ (حساخت) مرا فرا گرفت!» 2
 عایشه در مورد جویریة بن حارث گف « :او یالا شالیرین و یمکالا بالوخ هالی کالس او را
یماخید مگر این که او را برا خوخش ماخوانت! یاخ رنول خدا امالد تالا خر یوشالتن کمکالش
کند .عایشه گوید به خدا نوگند او را کنار خرب اتالاقم یدیالدِ مگالر ایالن کاله ا او بالدِ امالد و
ماخایستم که پیامبر هم ان چه من ا او خیدهاِ را خواهد خید!» 3
 عایشه گوید« :مثل ان حساختا که به ماریه یموخِ به هی

یا حساخت یکالرخِت چالون او

یا یبا بوخ و جاَ یایا بوخ که جعده هستند!» 4
 

 .1االصابه ابن حجر جلد  5صفحه  ،549و این در حالی اس که ام سلمه در آن زمان ّ
مسن و پیر بود ! ولی با این حاخ عایشته
به زیبایی او حسادت میبرد و حاخ آن که خودش جوان اس ! و این یعنی آنها در زیبایی تفاوت زیادی داشتتهاند بته طتوری کته
جوان بر پیر حسادت میکند ،و این مسأله تنها یک نتیجه میتواند داشته باشد و آن زشتی و قباح منظتر آن جتوان است ! و آن
چه که در خبر آمد که زیاد حسادت میورزید و سپس ساک میشد برای نفی زشتیاش نفعی ندارد ،چتون ختودش اعتتراف
میکند که ام سلمه زیبایش همان قدر بود که حفصه وصف کرد  ،ولی زیباییاش بیش از آن مقدار وصف شد نبود اس .
 .2طبقات ابن سعد جلد  8صفحه  011و منتخب طبری صفحه  99و دیگران.
 .3مسند احمد جلد  6صفحه  177و سنن بیهقی جلد  9صفحه  75و دیگران.
 .4طبقات ابن سعد جلد  8صفحه  101و االصابة ابن حجر جلد  8صفحه  200و دیگران .و جعد یعنی موهایش صاف و
آویزان نبود (بلکه ّ
مجعد و پیچ دار بود .
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 وقتی پیامبر

با ملیکه بن کعتب «که برا او یبایا برتر ذکالر ماکرخیالد» ازدوا کترد

عایشه حسادت کرد و او را فریب داد تا پیامبر

او را طالق دهد! «عایشه بر او وارخ شالد و باله او

گفت ایا حیا یماکنا که با قاتل پدرت ا خواج کرخها ! ان ن هم ا پیالامبر باله خالدا پنالاه بالرخت
پیامبر هم او را طمق خاخ!» 1
 وقتی پیامبر

با اسماء بن نعمان که «ا یباترین و جوانترین مرخِ اهل مان خوخش

بوخ» ازدوا کرد عایشه به شتدت بته او حستد بترد و در متورد پیتامبر گفت « :او خنالت خالوخ را خر
غریبهها گذاشته و یاخیک انت که ایها پیامبر را ا ما منصرف کنند!» 2و باز این یکی را هم فریب
داد همانطور که ملیکه را فریب داد بود ،پیامبر
 وقتی رسوخ خدا

هم او را طالق داد! 

شراف کلبیه دختر خلیفه را – کته ختواهر دحیته کلبتی بتود – خواستتگاری

نمود ،عایشه را فرستاد تا به او نگا کند« ،عایشه رفت و برگشتت رنول خدا به او گفت چاله خیالد و
گفت فضلا خر او یدیدِ! رنول خدا

گفالت بلکاله فضاللا خر او خیالد ! بالر رو گویاله او

خالا خید که تمالاِ موهایالت را باله لالر ه خراورخ! گفالت ا رنالول خالدا یالاخ شالما را

پنهالان

ییست!» 3
 
 .1طبقات ابن سعد جلد  8صفحه  058و به نقل از آن السیرة النبویة ابن کثیر جلد  5صفحه 491
 .2طبقات ابن سعد جلد  8صفحه  ،054و عایشه در این حدیث اعتراف میکند که غریبهها با آن جمالی که دارند نزدیتک
اس پیامبر

را از او و امثاخ او منصرف کنند ،و این یعنی او نسب به آنها زش و قبتیح بتود یتا حتداقل زیبتاییاش

کمتر بود اس  .بنابراین آن زیبایی ادعا شد که هیچ نظیری ندارد کجاس ؟!
 .3طبقات ابن سعد جلد  8صفحه ،060االصابة ابن حجر جلد  8صفحه  111بته نقتل از طبرانتی و ابتونعیم ،کنزالعمتاخ
متقی هندی جلد  01صفحه  508و بسیاری دیگر .ببین عایشه تمام موهایش به خاطر حسادت بر زنی که تمام زیبتاییاش
خالی روی گونه اس به لرز در میآید! و این کاشف نقص او در زیبایی اس که خود آن را فهمید اس  .سپس ببتین کته
حرف او را ّرد کرد و فرمود« :بلکه فضلا خر
عایشه وقتی گف « :فضلا خر او یدیدِ» دروغ گف چون رسوخ خدا
او خید !» و دروغ از گناهان کبیر اس  ،و دروغ گو در آتش جهنم اس  ،بنابراین عایشه در آتش جهنم اس ! و ایتن کته
نزد خداوند متعاخ عذر آورد و بگوید :غیرت ورزیدم به او نفعی نمیدهد ،چرا کته امیرالمتؤمنین
ور یدن ن کفر و غیرت ور یدن مرخ ایمان انت» .نهم البالغه حکم .015

میفرمایتد« :غیالرت
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اینها صورتهای واضحی هستند که نشان میدهند عایشه در زیبایی و نیکویی نقص داشته اس ،
و احادیثی که آوردیم همه ظاهرند در این که عایشه تنها به خاطر زیباییشان به آنها حسادت کرد اس ،
و در مقابل آن ،نمیبینیم حتی یک نفر از زنان پیامبر

بر یکی از این زنان این چنین حسادت کرد

باشد ،و این ترجیح میدهد که عایشه از همه آنها مطلقا زش تر بود اس !
و این مطلب غریب و عجیبی نیس چون دانستیم که او ستیا و بستیار گنتدمگون بتود ،و دختتر
مردی بسیار گندمگون و زش اس که اخ َیف بنا تیم میباشد! طبق آن چه در فصل اوخ گذشت  .و
معلوم اس زنی که میبیند در زیبایی نقص دارد هرطور شد ستعی میکنتد آن را تغییتر دهتد ،و ایتن
همان مطلبی اس که مقدار زیاد ترسانند احادیثی که عایشه جعل کترد را تفستیر میکنتد کته در آن
گمان کرد پیامبر

عاشق او بود و تحمل جدایی از او را نداشته و هنگامی که نزد او میآمد فالن

و فالن کار – تفاصیلی که ذکر آن قبیح اس – را انجام میداد اس .
حاخ که کالم به این جا رسید ناچارا باید با دو کالم شیرین و نمکی خیاخ خوانند را راح کنیم:
اول در میان مخالفین مشهور اس که عایشه سفید مایل به سرخ میباشد! همانطور که در کتاب
علل و دیگر آن آمد «گفته شده عایشه نفید مایل به نرخ بوخ!»

1

و این مطلبی که در میان مخالفین «گفته ماشوخ» اصلی برای آن نیافتیم مگر این حدیث و امثتاخ
آن که ابن سعد از عایشه روای کرد « :با پیامبر

خارج شدیم تا هنگاما که باله منطقاله قاحالة

رنیدیمت رخ ان عطالر کاله هنگالاِ خالروج بالر رو نالرِ قالرار خاخِ رو صالورتم ریَالتت
پیامبر
و بر فر

فرموخ ابن ریگ تو ییکونت ا شقیراَ! ( یا که ریگش مایل به نرخ انت)»

2

که این حدیث صحیح باشد ما نمیدانیم بترای اثبتات زیبتایی عایشته چگونته بته ایتن

حدیث تمسک کرد اند! تمام آن چه در این حدیث میباشد ایتن است کته پیتامبر

عایشته را بته

شقیراَ وصف کرد به خاطر این که عطر زرد روی صورتش جاری شد که باعث مخلوط شتدن رنتگ
خودش با رنگ آن عطر شد اس  ،نه آنطور که غرق شوندگان در خیاالت ختواب دید انتد مثتل یتک
 
 .1العلل احمد بن حنبل جلد  0صفحه  551و الکامل ابن عدی جلد  2صفحه  556و دیگران
 .2طبقات ابن سعد جلد  8صفحه  ،71قاحة منطقهای اس بین مکه و مدینه.
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ً
شخص اروپایی ذاتا شقراء و مایل به سرخ بود اس !

1

خوِ قبال گفتیم که مخالفین برای اثبات خیالشان مبنی بر این که عایشه زنی زیبا و سفید بتود بته
قوخ کسی که با چشمان خودش عایشه را بر چنین صفتی دید باشد استدالخ نکرد اند ،بلکه تنها دلیتل
این خیالشان تفسیر غلط آنها از معنای لفظ حمیراء اس .
ولی در بعضی روایاتشان مردی را مشاهد میکنیم که ادعا کترد عایشته را دیتد – البتته آنهتا ایتن
روای او را جعلی دانستهاند – و آن شخص علا بن عثمان بن خطاب اس کته گفتته شتد چتون از
آب حیات نوشید بیش از سیصد ساخ زندگی کرد اس ! در هر صورت ایتن شتخص ستاخدار گفتته
عایشه را دید و او نفید بود است ! چته شایستته و ستزاوار است کته مختالفین بته ایتن روایت کته
مطلوبشان را ثاب میکند التفات نمایند ،تا شاید این روای را با یکتی از معالجته کننتد های روایتی
تقوی کنند ،این مرد به تنهایی تصریح میکند که عایشه سفید و زیبا بود اس !
ولی اگر آن را قبوخ کنند ،باید – طبق عادتشان – روای این مرد را تکه نکنند ،و هتر صتف دیگتری
که این مرد برای عایشه بیان کرد را تحمل کنند اگر چه که آن را دوس نداشته باشند!
او گفته« :عایشه را خیدِت یا خرا ت نفیدت خر صورتش اثر بیمالار ابلاله بالوخ! و شالنیدِ رو
جنگ جمل به براخرش محمد ماگفت خدا تو را با اتش خر خییا و اخرت بسو اید!»

2

مخالفین مادر سفید درازشان گوارایشان باشد! و باید مطالب جدیدی بترای اثبتات زیبتایی عایشته
 
 .1معلوم میشود عایشه بارها بر روی سرش عطر زرد میگذاشته اس همانطور که وقتتی پیتامبر

بتا صتفیه از خیبتر

برگش این کار را کرد بود ،و این مطلب را ابن سعد در طبقات جلد  8صفحه  016از عبد اللته بتن عمتر نقتل کترد کته
گفت « :وقتا پیامبر

صفیه را ا میان قوِ خوخ خارج ناختت عایشه را با صورتا یقاب خه خر میان مرخِ خیدت

او را شناخت و به نمت او رفت و لبانش را گرفالت و گفالت ا شالقیراَ! او را چگویاله خیالد و گفالت او را ن
یهوخ خیدِ بین بقیه یان یهوخ !» و در حدیث دیگری مطلبی را اضافه کرد و آن این که پیامبر

بهتانی که عایشته

به صفیه زد را رد نمود و عایشه را نهی کرد و به عایشه گف « :ا عایشه چنین حرفا یان! او انالمِ اورخه و انالممش
ییکو گرخیده» .و همانطور که مخفی نیس منشأ حرفی که عایشه بر علیه صفیه زد همان حسادت اس  ،چون صتفیه «ا
یورایاترین یان بوخ» همانطور که این مطلب از ام سنان االسلمیه بیان شد  ،باز هم طبقات ابن سعد جلد  8صفحه .010
 .2لسان المیزان ابن حجر جلد  5صفحه 026
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بسازند ،چرا که وجود اثر بیماری آبله در صورت زنی حاخ سفیدیاش هرچه قتدر هتم کته باشتد او را
زش و قبیح میگرداند و او را مانند مار سیا و سفید منفور و زش میکند!
و ام سلمه

در ضمن نامهای که برای عایشه فرستاد و در آن او را از ّ
تمرد بر امیرالمؤمنین

حذر میداش چنین گف « :و اگر حدیثا که ا رنول خدا

بتر

شالنیدِ را برایالت بگالویمت مالرا

مایند مار رقشاَ (نیاه و نفید) که خر حال حرکت انت ییش ما یا! و السمِ».

1

یتیجه تماِ ان چه گذشت عایشه دارای هیچ یک از صفات زیبتایی نیست  ،و حتتی یتک دلیتل
معتبر هم وجود ندارد که بگوید او زیبا بود  ،بلکه قرائنی که گذشت داللت میکنتد او زنتی زشت و
بدریخ  ،سیا بود که زیاد حائا میشد و هیچ نیکویی و نتورانیتی نداشتته است  ،و امتا ایتن کته
محبینش اصرار دارند بگویند او زیبا و نیکو و سفید مایل بته سترخ بتود و توهمتات دیگتری کته بیتان
کرد اند بازگش آن تنها به سالم نبودن چشم آنهاس  ،و هیچ دلیلی نتدارد مگتر همتان کته در عنتوان
بحث مطرم کردیم :میمویا  ...که خر یگاه فر یدایش اهونت!
حاخ که این مطلب را تمام کردیم به همان سؤالی که قبال مطرم شتد برمیگتردیم و آن را جتواب
میدهیم که چه حکمتی دارد که پیامبر

با عایشه ازدوا کرد اس  ،و آیا طبق آن چه ادعا شتد و

ترویم داد میشود این ازدوا به خاطر اکرام عایشه بود اس یا به خاطر این بود که بته درجتهای از
فضل رسید بود که استحقاق آن را داشته اس ؟ ما به خاطر رعای ترتیب مطالب کتاب جتواب ایتن
سؤاخ را تا به این جا به تأخیر انداختیم.

 
 .1العقد الفرید ابن عبد ربه جلد  2صفحه  ،96و مار رقشاء همان مار ترسناکی اس که بر روی آن نقطههای سیا و سفید
وجود دارد گویا مبتال به آبله اس .
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خدا شما را با عایشه امتحان کرخ تا ببیند شکر ماکنید یا کفر ماور یدو!
عاشقان عایشه در مورد مسأله ازدوا خاتم االنبیاء

بسیار سخن گفتهاند تا چنتین القتا کننتد

که عایشه مؤمن و پاش و طاهر بود و اال مستحق چنین اکرام و شرافتی نبود که بزرگترین پیتامبران ختدا
او را به عنوان همسر خویش انتخاب کند ،و به این قوخ خداوند استدالخ نمود اند :یان خبیث برا
مرخان خبیثاید و مرخان خبیث برا
برا

یان خبیثاید و یان پاک برا مرخان پاکاید و مرخان پالاک

یان پاکاید  1و ادعا کرد اند ممکن نیس پیامبر با این آیه قرآن مخالف کند و برای ختودش –

که پاش اس – زنی خبیث و غیر صالح اختیار کند.
در حالی که نمیشود با کرام به این ادعا نگا کرد ،چون هرکس مقدار کمی شناخ دینی داشته
باشد میداند که حکم ازدوا انبیاء با زنان تنها برای اکرام آن زنها نیس  ،و اگر پیتامبر زنتی را بترای
خود برگزید الزمه آن این چنین نیس که بالضرورة آن زن پاش و پاکیز و صالحة باشتد ،بلکته در ایتن
جا حکم های دیگری برای این ازدوا ها وجود دارد.
این رسوخ الله االعظم

اس که میبینیم با زنانی ازدوا نمود و مقداری نگذش که آنهتا را

طالق داد چون خبیث بودند یا صالحی و اهلی نداشتند کته همستر ماننتد پیتامبری باشتند ،ماننتد
فاطمة بنت ضحاک کمبیه که به جای پیامبر دنیا را اختیار کرد! 2و انماَ بنت یعمان که از پیامبر به
خدا پنا برد! 3و شنباَ بنت عمرو که به نبوت ایشان کتافر شتد! 4و لیلالا بنالت خطالیم کته از پیتامبر
درخواس طالق نمود! 5و حفصه بنت عمر که پیامبر را آذی کرد! 6اما قتیله بنت قیس کند پیامبر
 
 .1سور نور آیه 16
 .2االصابة ابن حجر جلد  8صفحه 172
 .3االصابه ابن حجر جلد  8صفحه 09
 .4السیرة النبویة ابن کثیر جلد  5صفحه  ،481و در این روای آمد وقتی ابراهیم پسر رسوخ خدا

از دنیا رف این زن گف :

«اگر او پیامبر بوخ پسرش یمامرخ!» پیامبر هم او را طالق داد و مهریه را بر او الزم و واجب شمرد آن زن بر دیگران حرام شد.
 .5به تاری طبری جلد  1صفحه  507مراجعه کن.
 .6به مسند احمد جلد  2صفحه  578مرجعه کن ،البته بعد از اصرار کردن پدرش پیامبر

از طالق خود رجوع کرد.

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 142 ............................................................
او را طالق نداد ولی با این حاخ بعد از پیامبر مرتد شد و به کفر بازگش !
آیا تمام این زنانی که پیامبر اکرم

1

با آنها ازدوا کرد اس همه پاش و صالح بودند؟! چگونه

و حاخ آن که در میان آنها بعضی طالق داد شدند و بعضی کافر و مرتد گشتند؟!
و این هم دو پیامبر بزرگ نوم و لوط (علیهما الصالة و السالم هستند که خداوند در کتابش به متا
خبر داد که همسر هر کدام فاسد و خبیث بود اند ،پس چگونه آن دو را به عنوان همسر برگزیدنتد اگتر
برای پاش جایز نیس که مطلقا با خبیث ازدوا کند؟! اگر گفته شالوخ آن دو در هنگتان ازدوا پتاش
بودند ولی بعدا خبیث شدند ،و کسانی که رسوخ خدا آنها را طالق داد یا بعد از ایشان مرتد شدند هتم
حالشان همینطور اس  .خر جواب ماگوییم اشکاخ هنوز باقی اس  ،چون معلوم اس که کارهتای
پیامبران

تنها با وحی و اراد خداوند اس  ،و خدا میداند که فالن زن بعدا فاسد و خبیتث خواهتد

شد ،پس برای چه به پیامبرش امر میکند که با او ازدوا کند و این ازدوا – در عاقب کتار و حقیقتتا –
اکرام این زن خبیث خواهد شد ،و این آن چه در قرآن فرمود اس که مطلقا زن خبیث برای مترد پتاش
نیس را نقا میکند؟!
و مخالفین نمیتوانند از این اشکاخ فرار نمایند مگر این کته از از ادعتای ختود مبنتی بتر ایتن کته
حکم ازدوا انبیاء تنها منحصر در اکرام همسرانشان میباشد دس بردارند ،و همچنین از این ادعتا
که الزم اس همسر آنها پاش و طاهر و صالح باشد کوتا بیایند .با این بیان معلوم میشود که این قتوخ
خداوند :یان خبیث برا مرخان خبیثاید و مرخان خبیث برا
مرخان پاکاید و مرخان پاک برا

یان خبیثاید و یان پاک بالرا

یان پاکاید  2تنها دستوری عام اس که قابل تخصیص و استثناء

 
 .1به طبقات ابن سعد جلد  8صفحه  057مراجعه کن.
 .2در سبب نزوخ این آیه کریمه و آیه قبل از آن آمد  :مشرکین قریش به زنی که میخواس در زمان صلح موق بته مدینته
مهاجرت کند تهم میزدند و در مورد او میگفتند« :او خارج شده تا یا خهد!» تفسیر نیشابوری با حاشیه طبری جلتد
 08صفحه  69و تفسیر قرطبی جلد  01صفحه  119و فتح القدیر شوکانی جلد  5صفحه  .07این آیات در ّرد آنهتا و تبرئته
پاکالدامن باخبالر مالؤمن را مالتهم مانالا ید خر خییالا اخالرت ا
کردن زنان و مردان مهاجر نازخ شد کسایا که یان
ِ
ِ
ّ
رحمت الها بدورید و عذاب بارگا برا ایهانت * خر ان رو بانهالا و خنالتها و پاهایشالان بالر ضالد ایهالا باله
اعمالا که مرتکب ماشدید گواها ماخهند * ان رو خداوید جاا واقعا ایالان را بالا کالم و کانالت ماخهالد و
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میباشد ،بنابراین اگر به حسب میزان شرع حکم و مصلحتی باشد صحیح اس که مرد پتاش – اگتر
چه که پیامبر باشد – با زنی خبیث ازدوا نماید ،و ازدوا هتای پیتامبران

هتم در بعضتی متوارد از

همین قبیل اس .
و ّ
امر واضحی اس  ،همانطور که گذشت
تنوع حکم ها و اهداف ازدوا های پیامبر اکرم
ایشان با ینب بنت جحش ازدوا کرد تا آثار ّ
تبنی که در جاهلی وجود داش را از بتین ببترد ،و بتا
نوخة بنت معة ازدوا نمود تا بعد از فوت شوهر مس قبلتیش در را بازگشت از حبشته پنا گتا او
باشد ،و ازدوا او با ینب بنت خایمة که شوهرش عبد الله بن جحش در جنتگ احتد شتهید شتد
هم همین حکم را دارد ،و اما ازدوا با اِ حبیبة بنت ابونفیان شوهرش عبید الله بن جحش در
حبشه مسیحی شد او هم از شوهرش جدا شد ،شتوهرش او را تهدیتد کترد کته اگتر ایتن زن بته خانته
ابوسفیان برگردد به او عذاب را خواهد چشاند ،پیامبر بعد از این بتا او ازدوا نمتود .ستپس ایشتان بتا
جویریه بنت الحارث ازدوا کرد تا به خاطر این که پیامبر داماد قوم او یعنتی بنالا المصالطل شتد
مسلمانان بر قومش منت گذارنتد و آنهتا را آزاد نماینتد ،تتا در نتیجته آنهتا هتم بتا دیتدن ستخاوت و
جوانمردی پیامبر در اسالم رغب کنند ،و حکم ازدوا ایشان با ریحایة بنت عمرو هم همین اس
تا قوم او یعنی بنا قریظه به دین خدا رغب نمایند ،و حکم ازدوا ایشان با صفیة بنالت حیالا هتم
همین اس تا قومش بنویضیر در اسالم رغب کنند.
نتیجه این که اهداف و مقاصد ازدوا های پیامبر اکرم

متنوع بتود است  ،گتاهی بته ختاطر

رحم و رأف به حاالت سخ یک انسان است  ،گتاهی بته ختاطر باطتل کتردن احکتام جاهلیت



ماخایند که خداوید ح اشکار انت * یان خبیث برا مرخان خبیثاید و مرخان خبیث برا یان خبیثاید و یان
پاک برا مرخان پاکاید و مرخان پاک برا یان پاکایدت اینها ا یسبتها یاروایا که یاپاکان به ایها ماخهند ّ
مبالرا
هستند و برا ایان امر ش الها و رو

پر ار شا انت  .سور نور آیات  12تا 16

و اما این که مخالفین ادعا کرد اند این آیات در تبرئه عایشه نازخ شد آن هنگامی که اهل افک به او نسب زنا دادند و ان شاء
الله به زودی بطالن آن و حقیق در قضیه افک خواهد آمد ،و خواهی دانس عایشه کسی نیس که متهم شد باشد بلکته
او به دیگری تهم زنا زد و بعدا قضیه را وارونه جلو داد اس ! منتظر باش.
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میباشد ،و گاهی به خاطر مهربان کردن قلوب قوم و قبیلههاس تا به اسالم عظیم رغب نمایند.
بنابراین کسی که ادعا کند پیامبر

با هر کس ازدوا کرد حتما هدفش از این کار اکرام آن زن

بود و آن زن ،پاش و پاکیز و مؤمن اس و در بهش می باشد عقوخ را کودن و نادان شتمرد است .
چون متنوع بودن اهداف و مقاصد ثابت شتد است  ،و ایتن رابطته زوجیت  ،زن را از کفتر و فستاد و
خباث و عاقب به ّ
شری حفتظ نمیکنتد ،و الزمتهاش ایتن نیست کته آن زن مستتحق اکترام است ،
همانطور که الزمهاش این نیس که به خاطر ازدواجش با پیامبر خدا بهشتی میشود ،خداونتد متعتاخ
صریحا کسی که چنین توهمی کند را ّرد کرد اس چون میفرماید :و خداویالد بالرا کسالایا کاله
َ
کافر شدهاید به همسر یوح و همسر لوط َمثل خه انتت ان خو ن تحالت نرپرنالتا خو بنالده ا

بندگان صالح ما بوخیدت ولا به ان خو خیایت کرخید و ارتباط با این خو پیامبر نوخ باله حالشالان
یداشتت و به ان خو گفته شد همراه کسایا که وارخ اتش جهنم ماشوید وارخ اتش شوید .

1

بنابراین تنها ذات و نفس خود یک زن اعتبار دارد ،بدون در نظر گرفتن رابطه زوجیتتش بتا پیتامبر،
اگر نفسش پاش و اعمالش صالح بود به بهش میرود ،ولی اگر نفسش خبیث و اعمالش فاسد بود بته
جهنم میرود .بنابراین او با این حاخ مانند بقیه زنان میماند ،ولی با این فرق که اگر گنا کنتد عتذابش
دو برابر و اگر نیکی کند اجرش دو برابر اس  ،و این مصداق قوخ خداوند است کته میفرمایتد :ا
یان پیامبر هر کس ا شما فاحشها اشکار بیاورخ عذابش خو برابر انت و این بر خداوید انان
انت * و هرکس ا شما برا خدا و پیامبرش خضوع کند و عمل صالح ایجاِ خهالد پالاخاش او
را خو چندان خواهیم خاخ و رو

پر ار ش برایش اماخه کرخهایم .

2

حاخ که این معنی واضح گردید دیگر به کالم کسانی که روی هوا صحب میکنند توجه نمیشود،
گمان میکنند ازدوا پیامبر اکترم

بتا عایشته کاشتف از ایتن است کته عایشته دارای کرامت و

استحقاق این جایگا بود اس و زنی پاش و پاکیز و صالح میباشد ،به اینها گفته شود :کمتی درنتگ
کنید تا دربار آن روایات و احادیثی که در شأن عایشه وارد شد بحث کنیم و سیر اش را روشن نمتاییم
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و ببینیم آیا سیر اش با آن چه شما میگویید تطابق دارد یا نه ،صحیح نیست قبتل از فهمیتدن حکمت
َ
با او زود قضاوت کنید .و َمثل شما در این زود قضاوت کردن مانند این میماند که
ازدوا پیامبر
کسی بگوید :حضرت نوم و لوط
مثل این اس که کسی بگوید :پیامبر

والغه و والهه را اکرام نمودند چرا که با آن دو ازدوا کردنتد! و
عبد الله بن ابا نلول را اکترام نمتود چتون بتر او نمتاز

خواند! و بلکه مثل این میماند که کسی بگوید :خداوند متعاخ ابلیس را اکرام کرد چون بته او حیتات
ابدی داد که نمیمیرد!

1

بنابراین را درس این اس که درنگ نماییم و زود قضاوت نکنیم تا در جهال واقت نگتردیم ،و
آن چه برای رف این حرف الزم میباشد این اس که احادیث و آثار را بگردیم تا وجه حکمت ازدوا
پیامبر

با این زن روشن شود.

بعد از تحقیتق دیتدیم واضتحترین و بهتترین حکمت در ایتن مستأله همتان فرمتایش موالیمتان
امیرالمؤمنین (صلوات الله علیهه میباشد که در مقدمه ذکر آن گذش  ،حضترت در ایتن حتدیث در
مورد عایشه میگوید« :خداوید شما را به ونیله این ماخرتان ا مایش یموخ که ببیند با خدا هستید
یا با عایشهو!»

2

و این حدیث شریف نظیری دارد که مخالفین آن را از عمار بن یانر (رضتوان اللته تعتالی علیته
روای کرد اند – و از ظاهر آن نشان میدهد که این کالم را از موالیش امیرالمؤمنین (سالم اللته علیته
یاد گرفته – و همانطور که در روای بخاری آمد عمار میگویتد« :عایشاله باله بصالره رفتالهت باله خالدا
نوگند او همسر پیامبر شما خر خییا و اخرت انتت ولا خداوید متعال شما را امتحالان کالرخ کاله
ببیند ا او اطاعت ماکنید یا عایشهو!» 3و در لفظ دیگری که متقی هندی روای کرد چنین آمتد :
 
 .1طائفه ایزدیه این چنین میگویند .و از طائفه بکریه هم شخصی وجود دارد که ابلیس (لعنته اللته را نالید الموحالدین
میداند! مثل واعظ شافعی ابوالفتوح غاالا که گفته« :ابلیس نید الموحدین انت! هر کس توحید را ا ابلالیس یالاخ
یگیرخ کافر و یدی انت چرا که به او امر شد که به غیر موبیت نجده کن ولا او چنین کار یکرخ!» لسان المیزان
ابن حجر جلد  0صفحه 195
 .2کتاب سلیم بن قیس هاللی (رضوان الله تعالی علیه حدیث  67صفحه 909
 .3صحیح بخاری جلد  9صفحه 71

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 147 ............................................................
«ولا خداوید متعال ما را به ونیله عایشه امتحان کرخ که ببیند او را اطاعت مالاکنیم یالا عایشاله
راو!»

1

و عمار این حرف را زمانی گف که مردم را به جنگیدن با عایشه ظالم که به بصر رفته بتود و بترای
جنگ جمل آماد شد بود تحریک میکرد ،و مخالفین به ایتن مطلتب معترفنتد چتون نقتل کرد انتد:
«عمار ا منبر باب رفت و مرخِ را برا جنگیدن با عایشه تحریک کرخ».

2

 
 .1کنز العماخ متقی هندی جلد  02صفحه  ،695و یادمان نرود تذکر دهیم ما هر آن چه در روایتات مختالفین از عمتار (علیته
الرضوان وارد شد را تصدیق نمیکنیم ،منظورم این قسم است « :باله خالدا نالوگند او خر خییالا و اخالرت همسالر پیالامبر
شمانت» چون معتقدیم قسم «خر خییا و اخرت» را اضافه کرد انتد ،چتون روایتتی کته از شتیعه ذکتر شتد چنتین چیتزی
نداش  ،همچنین در بعضی از روایات مخالفین تنها به ذکر «به خدا قسم او همسر پیامبر شمانت» اکتفتا شتد  ،همتانطور
که در روای حافظ ابوبکر اسماعیلی آمد اس  ،ابن حجر در کتاب فتح الباری فی شرم صحیح بخاری جلد  02صتفحه 59
گوید« :و خر روایت انماعیلا که ا احمد بن یویس ا ابوبکر بن عیاش یقل کرخه بعد ا این که گفت عایشه باله بصالره
رفت چنین امده و به خدا قسم من به شما چنین گویم و به خدا قسم او همسر پیامبر شمانت».
و واضح اس آن چه در روای عمار اضافه کرد اند برای این اس که کالم عمار بر علیه عایشه را نرم و لطیف سازند ،و به
مردم چنین القا کنند که عمار صریحا گف عایشه به اعتبار این که همسر پیامبر
خواهد رف ! در حالی که اگر این چنین باشد در واق ّردی اس بر حدیث پیامبر

در آخترت است حتمتا بته بهشت
که در طلقتات ابتن ستعد جلتد 8

صفحه  418روای شد که ایشان به همسرانشان میفرماید« :هر کداِ ا شما کاله تقالوا الهالا پیشاله کالرخ و فاحشاله
اشکار ایجاِ یداخ و مم ِ حصیر خایهاش شد همسر من خر اخرت انت» .بنابراین عایشه که تقوای الهی پیشه نکترد
جنگید حداقل مالزم حصیر خانهاش نشد،
و فواحشی انجام داد وچون که بر شترش سوار شد و با خلیفه رسوخ خدا
ّ
با این حاخ چگونه همسر پیامبر در آخرت خواهد بود در حالی که حدیث شریف پیامبر این مطلب را رد میکند؟! و چگونه
همسر پیامبر در آخرت خواهد بود در حالی که او خودش اعتراف میکند بعد از پیامبر امور جدیدی را احداث کرد و یقین
کرد که در آخرت همرا پیامبر نخواهد بود به همین خاطر وصی کترد در کنتار پیتامبر دفتن نشتود؟! ابتن قتیبته در کتتاب
المعارف صفحه  025و ابن عبد ربه اندلسی در کتاب العقد الفرید جلد  5صفحه  220روای نمود اند« :وقتا عایشه خر
حال همک شدن بوخ به او گفتند «ایا تو را کنار پیامبر

خفن کنیمو گفت من بعد ا او امور جدید احداث

کرخِ! مرا کنار خواهرایم خفن کنید .پس خر بقی خفن شد».
در هر صورت شاهد ما در کالممان همان مضمون روایتی اس که بیان میکند حکم ازدوا پیامبر

با عایشه تنهتا

آزمایش و امتحانی اس که خداوند از این ام خواهد گرف .
 .2فتح الباری فی شرم صحیح بخاری جلد  02صفحه  59به نقل از حافظ ابوبکر اسماعیلی صتاحب کتتاب الصالحیح
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و اگر مخالفین بتوانند آن روای نقل شد از امیرالمؤمنین

را به دلیتل ایتن کته از طریتق شتیعه

روای شد تکذیب کنند ولی نمیتوانند روایتی را که به همان مضمون از عمار بن یاستر در صتحام و
کتب معتبرشان نقل شد تکذیب نمایند ،همانطور که نمیتوانند این قوخ عمار را خطا بشمرند یتا ادعتا
کنند عمار در این جا به حق نرفته اس  ،چرا کته آنهتا از پیتامبر
اختمف کرخید پسر نمیه همراه با ح انت».

روایت کرد انتد« :اگالر مالرخِ

1

و خود عایشه هم اقرار کرد که عمار (رضوان الله تعالی علیه همیشه حق را میگویتد ،طبتری از
ابی یزید مدینی نقل کرد که گف « :وقتا معرکه جمل به پایان رنالید عمالار بالن یانالر باله عایشاله
گفت ا ماخر مؤمنان چه قدر این مسیر ا عهد که به عهدهات گذاشته شالد خور انالت! [و
منظورش این قوخ خداوند اس  :و در خانههایتان بمانید و ماننتد دوران جاهلیت نخستتین در میتان
مردم زین نکنید ] عایشه گفت ابوالیقظان هستاو گفت بله .عایشه گفت به خدا نوگند باله
غیر ا تو کسا یماشنانم که خاهما ح را گوید .گفت حمد خدا را که بر بان خوخت به یفال
من حکم کرخ!»

2

و تا زمانی که صدور آن روای از عمار ثاب اس و تا زمانی که حق و درستتی بتا عمتار است
سزاوار اس تسلیم حرف او باشیم ،چون نمیتوان تصور کرد که او از نزد خود و بدون ّبینهای از صتادر
کنند وحی چنین حرفی زد اس .
آن چه از گفتار عمار به دس آمد این اس که عایشه از طرف خداوند متعتاخ ونالیله امتحالان و
ا مایش این ام قرار داد شد  ،او این ام را به فتنه عظیمتی ماننتد فتنته گوستاله و ستامری در قتوم
موسی

مبتال کرد ،چون مردم را به چیزهایی امر میکرد که مخالف اوامر الهی بود و به همین خاطر

همیشه خداوند تبارش و تعالی را نقا میکرد ،و در این جا امتحان الهی برای این ام تحقق مییابتد



علا شرط البَار و روایات این شخص در نزد مخالفین جدا معتبر اس  ،و او در نزد آنها از بزرگان اس .
 .1تاری دمشق ابن عساکر جلد  52صفحه  515و مانند آن در مستدرش حاکم جلد  2صفحه  ،290و معلوم اس که پسر
سمیه شهید  ،همان عمار (علیهما الرحمة و الرضوان میباشد.
 .2تاری طبری جلد  2صفحه  ،458با سندی صحیح .و ابوالیقظان کنیه عمار

اس
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و افراد این ام یکی از این دو امر را اختیار کنند :یا از خداوند اطاع کنند و از عایشه سر باز زنند ،و
یا از عایشه فرمان برند و خدا را اطاع ننمایند! هر کس از خدا اطاع کند و از عایشته ستر بتاز زنتد
نجات پیدا میکند و با رفتن به بهش رستگار میشود ،و هر کتس از عایشته اطاعت کنتد و از ختدا
فرمان نبرد هالش شد و به جهنم خواهد رف ! و این همان حرف عمار اس « :تا ببیند ا او اطاعالت
ماکنید یا ا عایشهو!»
و از آن جتتا کتته ختتدا خواستتته عایشتته متتورد ابتتتال و امتحتتان باشتتد ،بتته همتتین دلیتتل بتتر
پیغمبرش

حکم کرد که با او ازدوا کند ،چتون بته غیتر از ایتن ازدوا عایشته نمیتوانتد آتتش

فتنهاش را در میان ام روشن کند ،همانطور که معلوم اس عایشه ازدواجش با پیامبر

را وستیله

فریب مردم و برانگیختن آنها برای جنگیدن با برادر و وصی شرعی پیامبر یعنی امیرالمتؤمنین (صتلوات
الله علیه قرار داد ،و حقیقتا مردم را داخل در فتنهای کرد که بسیاری از آنها ندانستند در ایتن فتنته چته
باید بکنند ،آیا کنار برادر پیامبرشان و وصی او بایستتند و بتا همستر پیامبرشتان بجنگنتد؟! یتا در کنتار
همسر پیامبرشان با برادر و وصی پیامبر بجنگند؟!
اگر عایشه همسر رسوخ خدا نبود فتنه اندازی و تحریکهایش کمترین قیم و اثری نداش حتی
اگر سوار فیل یا کرگردن میشد! به همین خاطر خداوند متعاخ او را به ازدوا پیامبر اکترم

درآورد

در حالی که میدانس که او بعدا بر وصیش خرو خواهد نمود و ام را به فتنه گرفتار خواهتد کترد،
همانطور که والغه و والهه را به ازدوا نوم و لوط درآورد (صلوات الله علیهما در حالی که میدانس
این دو زن آن دو پیامبر را اذی خواهند کرد و منکرات انجام خواهنتد داد ،و همتانطور کته بتر ابلتیس
(لعنه الله من نهاد و به او حیات ابدی داد در حالی که میدانس ابلیس مخلوقاتش را گمرا خواهد
کرد ،خداوند در هر کاری حکمتی دارد ،و ناچتارا بایتد مقتدراتش در ابتتالء و امتحتان کتردن بعضتی
مخلوقات با بعضی دیگتر ستپری شتود و اال ثتواب و عقتاب دیگتر معنتایی نتدارد .خداونتد ستبحان
میفرماید :و بعضا ا شما را ونیله امتحان بعضالا خیگالر قالرار خاخیالم ایالا صالبر ماکنیالدو و
پرورخگارت همواره بصیر و بینا بوخه انت .
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و میفرماید :به یاِ خداوید خلسو و مهربان * الم * ایا مرخِ گمان ماکنند همین که گفتند
ایمان اورخیم رها ماشوید و مورخ ا مایش قرار یماگیرید * و کسایا که قبل ا ایها بوخید را هالم
ا موخیمت خدا باید ببیند چه کسایا رانت و چه کسایا خروغ ماگویند .
و همچنین خداوند سبحان تصریح کرد که ختود او امت موستی

1

ّ
ستامری (لعنته اللته
را بتا

امتحان نمود اس  :ا مونا چه چیا نبب شد ا قومت پیشا گیر (و برا امالدن باله کالوه
طور عجله کنا) * گفت پرورخگارا ایان خر پا منند و من به نالو تالو شالتاب کالرخِ تالا ا مالن
خوشنوخ شو * فرموخ ما قوِ تو را بعد ا تو ا موخیم و نامر ایها را گمراه ناخت .

2

و قضیه در مورد عایشه هم این چنین اس  ،او یکی از وستیلههای امتحتان و آزمتایش ایتن امت
اس  ،و این حکم ازدوا رسوخ خدا

با اوس  ،و این حکمتی اس کته امیرالمتؤمنین

آن

را به طور واضح و آشکار بیان کرد ،و شاگردش عمار بن یاسر (رضوان الله علیهما هتم همتین کتار را
انجام داد.
علت ازدوا ایتن زن خبیتث بتا پیتامبر را
و معلوم میشود بعضی از ختواص رستوخ ختدا
میدانستهاند ،چون ما میبینیم حذیفة بن یمان (رضوان الله تعالی علیه – که صاحب ّ
سر رسوخ ختدا
اس – تصریح میکند که عایشه به زودی در میان لشکر بتدی خترو خواهتد کترد! و ایتن مطلتب را
حاکم و طبرانی از خثیمة بن عبد الرحمن و فلفة الجعفی نقل کرد اند ،و لفظ روایت از اولتی است ،
گویتتد« :بعضالالا ا مالالا یالالاخ حذیفالاله
خدا

بالالوخیم گفتالالیم ا اباعبداللالاله ان چالاله ا رنالالول

شنیدها را برایمان بگو .گفت اگر بگویم به من ننگ خواهید خ و لعالنم ماکنیالد!

گفتیم نبحان الله ایا ما چنین کار ایجاِ مالاخهیمو! گفالت اگالر باله شالما بگالویم یکالا ا
ماخرایتان خر میان لشکر که عدخش بسیار و بسیار ییرومند انت یاخ شما اید ایالا مالرا تصالدی
ماکنیدو گفتند نبحان الله چه کس چنین چیا را تصدی ماکنالدو! نالپس حذیفاله گفالت
حمیراَ خر میان لشکر یاخ شما مااید که مرخان کافر و خرشتایالداِ لشالکرش او را فرمایالدها
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 .2سور طه آیه  82تا 84
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ماکنند طور که شما یاراحت ماشوید! نپس بلند گرخید و خاخل حیات خلوت شد».
و این حدیث حذیفته اشتار دارد کته او حکمت ازدوا پیتامبر

1

بتا عایشته (لعنهتا اللته را

میدانسته اس .
بلکه احادیث شریف پیامبر صریحا به این معنی اشار میکند ،آن هنگام که عایشه را به رأس کفتر
و را انداز فتنه و شاخ شیطان وصف مینماید!
این بخاری اس که از عبد الله بن عمر بن الخطاب روای کند که گف « :پیامبر خطباله خوایالد
و به نمت خایه عایشه اشاره کرخ و گفت فتنه این جانت! فتنه این جانت! فتنه این جانالت!
شاخ شیطان ا این جا بیرون مااید!»

2

و این مسلم اس که بتاز از عبتد اللته بتن عمتر بتن الخطتاب روایت کنتد کته گفت « :رنالول
خدا

ا خایه عایشه خارج شد و گفت رأس کفر ا این جانت! شاخ شالیطان ا ایالن جالا

خارج ماشوخ!»

3

و اجر کسی که این شعر را گفته با خدا باشد :
ا عایشه ما خر مورخ جنالگ تالو یماگالوییم

کالاله بالاله راههالالا همکالالت قالالدِ گذاشالالتها !

همان حدیثا که بَار روایت کرخه برا تو

بس انت که پیامبر به خایه تو اشاره ماکالرخ!

4

و به جانم سوگند دیگر بعد از کالم پیامبر

کالمی نیس  ،ایشان در مورد عایشه حقیقتی افشا

کردند ،او تنها فتنه و آزمایشی برای مردم و رأس کفر و شاخ شیطان بود! چرا این چنین نباشد در حتالی
که جرائمش به کجاها که نرسید اس ؟!
 
 .1مستدرش الحاکم جلد  5صفحه  570و گفته :این حدیث طبق شرط بخاری و مسلم صحیح است  ،و المعجتم الکبیتر
طبرانی جلد  1صفحه 24
 .2صحیح بخاری جلد  5صفحه  011و بسیاری دیگر.
 .3صحیح مسلم جلد  8صفحه  081و بسیاری دیگر .و این که مخالفین این حتدیث پیتامبر

را تأویتل کرد انتد کته

منظور پیامبر مشرق بود پس تر و سخیفتر از آن اس که بخواهیم آن را رد کنیم! ظاهر حدیث به نف ماس و آن حج
اس  ،عالو بر این که ما بحثی داریم که خانه عایشه اصال در جه مشرق نبود ! و به اذن خداوند به زودی خواهد آمد.
 .4النص و االجتهاد ،شرف الدین ،صفحه 546
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و این احادیث شریف پیامبر قوخ امیرالمؤمنین

و عمار (علیته الرحمتة را تأکیتد میکنتد ،کته

عایشه مورد ابتالء و فتنه بود ،و به همین خاطر به ازدوا پیامبر اعظم

درآمتد ،ایتن ازدوا بترای

سه دسته امتحان و آزمایش بود:
اوخ :امتحانی بود برای رسوخ خدا

 ،همانطور که نوم و لوط

امتحتان شتدند ،تتا ختدا

ببیند پیامبرش چگونه بر زن خبیث و شرور و بد اخالقتی مثتل عایشته صتبر میکنتد ،و چگونته تمتام
تالشش را در تحمل کردن بدیهای او به کار میگیرد و سپس با حکمتش آن را معالجه میکند.
دوم :امتحانی بود برای این ام مانند ام های قبلی ،خصوصا ام موستی

کته بعتد از او در

مورد همسرش صافوراء امتحان شدند ،و برای این که خداوند متعاخ ببیند این ام چگونته بته تعتالیم
اسالمی ملتزم اس و به فریبهای شیطانی عایشه گوخ نمیخورد و بته ختاطر آن از را حتق منحترف
نمیشود که بر امام شرعیش علی بن ابی طالب (علیهما الصالة و السالم خرو کند.
سوم :امتحانی بود برای خود عایشه ،و قبال گذش که خداوند او را بر حذر داش و به او امر کترد
َ
که در خانهاش بماند و در کتتابش بترای او زن نتوم و لتوط را َمثتل زد ،و همچنتین قتبال گذشت کته
پیامبر

او را بر حذر داش که مبادا سگان حوأب بر تو پارس کنند ،بنابراین عایشه در نزد خداوند

هیچ حجتی ندارد خصوصا که خدا بهترین خلقش را به ازدوا او درآورد ،چون او باید به وسیله ایشان
خودش را اصالم میکرد و به وصی هایش عمل مینمود و به ایشان خیان نمیکرد ،ولتی او تعتالیم
پیامبر

و حقوق ایشان را پش سر انداخ و اصرار کرد که فاسق و وفادار شیطان باقی بماند و به

همین خاطر مستحق عذاب و خسران شد!
عایشه در پیش روی خود فرص بزرگی داش کته ختود را اصتالم کنتد ،اگتر چته او در بتدترین
محیط منحرف و نجسترین و کافرترین خانه بزرگ شد ولتی بتا بزرگتترین و پتاکترین و شتریفترین
مخلوقات ازدوا نمود ،بنابراین خداوند متعاخ میتواند بر عایشه احتجا کند – و حج رسا و قتاط
بترای اوست – کتته ایتتن فرصت بتتزرگ را بتته او بخشتتید  ،و او هتتم میتوانستتته از زنتتدگی بتتا بهتتترین
مخلوقات

استفاد کند و خودش را پاش نماید و ذاتش را اصالم کند همانطور که دیگتران کته از

محیطهای فاسد خار شد بودند از همراهی و مالزم بودن با پیامبر اکرم
ایشان استفاد کردند و به هدای ایشان هدای شدند.

بهتر بردنتد و از انتوار
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ولی عایشه بر همان کار گذشته خود یعنی گرایش به فساد و افساد اصرار نمود ،و پیوسته بتر همتان
طبیع های جاهلیتش باقی ماند و قدر نعم هایی که خداوند بته او ارزانتی داشت و او را بته ازدوا
درآورد را ندانس  ،بلکه به پیامبر کافر شد ،آن هنگامی که پیامبر را آزرد و بر علیته
خاتم انبیائش
او اقدام نمود و به شرف و آبروی پیامبر و بلکه به نبوتش طعن وارد کرد و در آخر پیامبر را ّ
سم داد و او را
ترور نمود که به حوخ الهی به زودی حقائق دردناکی خواهد آمد که این ام فریب ختورد از حمیتراء
آن را نمیدانند و به آن جاهلند!
و این ام این چنین به عایشه مبتال شد اند تا خداوند ببیند  ...از او اطاع میکنیم یا از عایشه؟! آیتا
شکر میکنیم یا کفر میورزیم؟!
و پیوسته این ابتالء و امتحان وجود داشته حتی امروز ،و این کتاب بحثهایی اس برای این که متردم
به این ابتالء و امتحان ملتف شوند و ابعاد مختلف آن را بدانند تا جایگا شترعی و صتحیح و درستتی
نسب به آن اتخاذ کنند.
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عایشه اِ المؤمنین (ماخر مؤمنان) ییست و جایگاه و شرافتا یدارخ!
از جمله چیزهایی که در مورد آن زیاد صحب شد تا عایشه از نقد و بررسی محفتوظ بمانتد ایتن
اس که گویند :آیا او مادر ما نیس ؟! آیا به مادرمان احترام نگذاریم؟!
و این زیاد گو دلیل خود را ایتن قتوخ خداونتد بیتان میکنتد :پیالامبر ا مالؤمنین باله خوخشالان
نااوارتر انت و همسران او ماخران شما هستند و خر کتاب خدا بعضا ا خویشالاویدان یسالبت
به بعضا خیگر نااوارترید  1و گمان کرد اس که چتون ایتن آیته همستران پیتامبر

را متادران

نامید احترام آنها را بر ما واجب کرد همانطور که مادران خود را احترام میکنیم ،بنابراین نقد و بررسی
هیچ یک از آنها صحیح نیس چه برسد به این که به آنها نسب نفتاق و فستاد و زنتا داد شتود ،چتون
چطور کسی که خداوند او را مادر مؤمنان قرار داد منافق میباشد؟! چترا کته اگتر متؤمنین فرزنتدان او
هستند پس خودش هم به طریق اولی مؤمن اس .
و اما ّرخ ما بر این مطلب استدالخ این زیاد گو تمام نیس  ،چون به آیات دیگری که اجماخ این
آیه را به طور مفصل توضیح داد بی توجهی کرد اس  ،و این بی توجهی اگر عمدی اس – کته غالبتا
این چنین اس – بنابراین صاحب آن مستحق رسوایی در دنیا و شدیدترین عتذاب در آخترت است ! و
این را خداوند سبحان فرمود  :ایا به بعض این کتاب ایمالان مااوریالد و باله بعضالا خیگالر کالافر
ماشوید جاا کسا ا شما که چنین کار ایجاِ ماخهد تنها رنوایا خر یدگایا خییا انالت و
خر رو قیامت به بدترین عذاب گرفتار خواهند شد و خداوید ا ان چاله ایجالاِ ماخهیالد غافالل
ییست .

2

و برای این که مفاد قوخ خداوند متعاخ و همسران او ماخران شما هستند معلوم شتود ستزاوار
اس به بقیه آیات کریمه رجوع شود ،چون آیه مجمل اس و نسب به ما بیش از یک معنای انشتائی و
اخباری دارد.
وقتی به معنای انشائی رجوع کردیم دیدیم خداوند فرمود  :و برا شما جایا ییست کاله پیالامبر
 
 .1سور احزاب آیه 6
 .2سور بقر آیه 84
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را اذیت کنید و بعد ا او هی گاه یماتوایید با همسران او ا خواج کنید که این کالار یالاخ خداویالد
بارگ انت  1پس دانستیم که مراد از نامید شدن زنان پیامبر

به مادران متؤمنین وضت و انشتاء

حرم ازدوا با آنها بعد از پیامبر اس مثل حرم ازدوا انسان با متادر ختودش ،نته ایتن کته آنهتا
مانند مادر هستند و محرم میباشند و مثال نگا کردن به آنها جایز باشد که البته بعضی از مخالفین این
قوخ را برگزید اند.

2

و وقتی به معنای إخباری رجوع کردیم دیدیم خداوند فرمود  :ا

یان پیامبر شما ماینالد هالی

یک ا یان یمامایید اگر تقوا الها پیشه کنید  3پس دانستتیم کته متراد از نامیتد شتدن آنهتا بته
متادران متؤمنین خبتتر دادن از ایتن مطلتتب است کتته آنهتا بته ختتاطر جایگاهشتان نستتب بته رستتوخ
خدا

به شرافتی رسید اند که هیچ زنی به آن مقام نرسید اس و الزمه آن این اس که متؤمن بته

آنها احترام گذارد و بزرگشان بدارد.
ولی این آیه صریحا بیان میکند که اصل شراف آنها و بزرگی جایگاهشان تنها به شرط تقوا تحقتق
مییابد چرا که فرمود :اگر تقوا الها پیشه کنید بنابراین هر کدام از زنان پیامبر که صف تقتوا را
نداش از نظر اسالم هیچ شرف و فضیلتی ندارد ،بلکه او و بقیه زنتان ماننتد هتم هستتند ،و دیگتر بتر
مؤمن الزم نیس که به او احترام گذارد و او را بزرگ شمرد.
و به عبارت دیگر مجرد این که یکی از آنها به پیامبر

منضم گردید الزمهاش این نیس کته

به شرافتی دس یافته و بر بقیه زنان برتری یافته اس  ،او هم مانند دیگران میماند مگر این کته تقتوای
َ
الهی پیشه کند که این تقوا َملکه او شود ،در این هنگام در نظر اسالم به منزلته متادر است و بتر همته
مسلمین واجب میشود که به او احترام بگذارند و او را بزرگ بشمرند و از او به خوبی یاد کنند.
و با این بیان فساد قوخ این زیاد گو معلوم شد که در این قوخ خداوند و همسران او ماخران شما
هستند بین دو معنای انشائی و إخباری خلط کرد بود و به آیات دیگتر کته بتین ایتن دو معنتا تمییتز
 
 .1سور احزاب آیه 42
 .2قرطبی در تفسیرش جلد  05صفحه  014هنگام ذکر نظریههای آنها در مفاد این آیه این قوخ را حکای کرد اس .
 .3سور احزاب آیه 21
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میدهد و شرط معنای إخباری را مشخص میکند رجوع نکرد بتود ،بنتابراین نتیجتهای کته بته دست
آورد بود خطاس  ،چرا که نخواسته معنای انشائی یعنی تحریم ازدوا بتا آنتان را اثبتات کنتد ،بلکته
خواسته معنای إخباری را ثاب کند که یعنی چون خداوند آنها را مادر نامیتد جایگتا بزرگتی بته آنهتا
بخشید اس و سپس از این حرف خود نتیجه گیری کرد که واجب اس اعتقاد داشته باشیم که آنهتا
مؤمن بود اند و واجب اس آنها را بزرگ بشمریم .و این نتیجه به صورت مطلق باطتل است چترا کته
معنای إخباری شرطی دارد که بدون آن محقق نمیشود و آن شرط طبق آن چه آیه دیگری بیان کرد بود
تقواس  ،و از همین جاس که باید در مورد سیر هر کدام از همستران پیتامبر ختدا

بته تنهتایی

بحث و تحقیق کرد ،اگر معلوم شد دارای تقواس این نتیجه گیری در متورد او صتحیح خواهتد بتود و
باید معتقد شویم که آن زن مؤمن اس و باید او را بزرگ داش  ،ولی اگر دارای تقتوا نبتود ایتن نتیجته
گیری در مورد او باطل میشود بنابراین نباید معتقد باشیم که آن زن مؤمن بود و بزرگ داشتنش واجب
اس .
به عالو ممکن اس ادعا شود این قوخ خداوند :و همسران او ماخران شما هستند تنها بترای
بیان معنای انشائی تشریعی وارد شد  ،و اصال معنتای إخبتاری در آن نیست  ،در ایتن صتورت الزمته
نامید شدن آنها به مادران مؤمنین تعظیم آنها نیس که مخاطبی به قصتد تعظتیم و بتزرگ شمردنشتان
آنها را مادر مؤمنین خطاب کند ،بله به آنها مادر مؤمنین گفته شد تنها برای بیان این که بعتد از رستوخ
خدا

ازدوا با آنها برای مردان حرام اس .
و این ادعا در واق از خود عایشه اظهار شد ! ابن ستعد و بیهقتی و قرطبتی و دیگتران از شتعبی از

مسروق از عایشه روای کرد اند « :یا به عایشه گفت ا ماخر .عایشه به او گفت مالن مالاخر تالو
ییستمت من تنها ماخر مرخان شما هستم».

1

و مفاد این حدیث عایشه این اس که لقب «ام المؤمنین» برای تعظیم و تشریف گفتته نمیشتود،
زنی که نزد او آمد خواس او را با مادر خطاب کردن تعظیم کند ،ولی عایشه بیان کرد که مادر او و بقیه
 
 .1طبقات ابن سعد جلد  8صفحه  65و سنن بیهقی جلد  7صفحه  71و تفسیر قرطبی جلد  05صفحه  ،012و سند ایتن
روای صحیح اس .
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زنان نیس بلکه تنها مادر مردان اس به این معنا که ازدوا کردن با او بر مردان حرام اس  ،یعنی نظر
عایشه این بود که لقب «اِ المؤمنین» در این قوخ خداوند :و همسران او مالاخران شالما هسالتند
تنها برای وض و انشاء حرم اس و الزمتهاش ایتن نیست کته متؤمنین او را تعظتیم کننتد و بتزرگ
شمرند ،و اال آن زن را از مادر گفتن به خودش من نمیکرد ،چون اگر آیه بترای بیتان وجتوب تعظتیم و
احترام همسران پیامبر وارد شد بود دیگر فرقی نمیکرد که مردی به او مادر بگوید یا زنی.
در هر صورت از مفهوم کالم عایشه معلوم میشود که لقب «اِ المؤمنین» به تنهتایی الزمتهاش
تعظیم و احترام به آنها نیس  ،و نمیتواند صاحبش را از نقد و بررسی حفظ کند ،و اال اگر ایتن چنتین
بود کسی را نمییافتیم که با حرفی برای عایشه بد گوید.
و این تاری مسلمانان اس که شهادت میدهد بزرگان مؤمنین از همان اوائل در موارد متعتدد بتر
عایشه طعن وارد کرد اند و منکراتش را گفتهاند ،به حدی که بعضی از آنها در محضر همته بته عایشته
َ
دشنام دادند تا حرمتش شکسته شود ،و یکی از آنها شهید ُحکیم بن جبلة العبد (رضوان الله تعالی

ّ
علیه میباشد که به خاطر دفاع از اسالم و مسلمین بر ضد عایشه اقدام کرد ،وقتی عایشه به بصر آمتد
و فتوا داد که والی بصر عثمان بن حنیف (رضوان الله تعالی علیه و نگهبانتان بیت المتاخ و متؤمنین
ُ
مربوط به آنها را بکشند حکیم به حرک درآمد و هفتصد اسب سوار جم نمود تا فتنه عایشه را خنثتی
سازد ،طبری در مورد این واقعه روای کرد اس ُ « :حکیم بن جبله نواره بر انب باله نالمت ایهالا
امدت جنگ خر گرفتت اصحاب عایشه ییاهها خوخ را باب برخید  ...و ُحکالیم بالن جبلاله ظالاهر
شد و خر حالا که ییاه خر خنتش بوخ خاخ و فریاخ مایموخت مرخ ا قبیله عبدالقیس گفالت چاله
کسا را خشناِ ماخها و به او این چنین ماگویاو گفالت عایشاله! ان مالرخ گفالت ا پسالر ن
خبیثه ایا به ماخر مؤمنین چنین چیا ماگویاو ُحکالیم ییالاه خالوخ را خر نالینه او یشالاید و او را
کشت .نپس همین طور که به عایشه خشناِ ماخاخ گذرش به یا افتاخت ان ن گفت چاله کالس
تو باعث شده چنین حرفهایا بایاو گفت عایشه! ان ن گفت ا پسر ن خبیثه ایا باله مالاخر
1
مؤمنان چنین چیا ماگویاو ُحکیم ییاه خوخ را بین خو پستایش یشاید و او را کشت».
 

ُ
 .1تاری طبری جلد  2صفحه  582و الکامل فی التاری ابن اثیر جلد  2صفحه  .104و حکیم بن جبله یکی از بزرگتترین
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و عابدترین و شجاعترین مؤمنان میباشد ،رسوخ خدا

را درش نمود و با این که نمایند بحرینیها بود کته اصتال بت

نمیپرستیدند بر دس ایشان اسالم آورد ،سپس در زمان عمر به بصر مهاجرت کرد ،و او کسی بود که در زمان عثمان سند
را فتح کرد ،و یکی از اصحاب ثفنات بود ،یعنی کسانی که به کثرت سجد و عبادت مشهور بودند ،ابن اثیر در کتاب استد
الغابة جلد  1صفحه  51در مورد او گویتد« :مرخ صالح و خین خار بوخت قالومش ا او اطاعالت ماکرخیالدت او همالان
کسا انت که عثمان به نند فرنتاخ و ان جا را فتح کرخ» .زرکلی در کتاب االعتالم جلتد  1صتفحه  169در متورد او
گویدُ « :حکیم بن جبله العبد ت ا قبیله عبد القیس بوخت ا اصحاب پیامبر و شریف بوخ و حرفهایش را اطاعالت
ماکرخیدت ا شجاعترین مرخِ بوخت عثمان امارت نند را به او خاخ».
ُ
حکیم (رضوان الله علیه بعد از آن بدع هایی که عثمان در اسالم به وجود آورد و جرمهایی که به حق مسلمین روا داش
یکی از کسانی بود که بر علیه عثمان قیام کرد و او را کش  ،او از کسانی نبود که به خاطر مصالحشان از حق دفاع نمیکنند
و آخرت خود را به دنیا میفروشند ،او قبال والی عثمان بود و مصلحتش اقتضا میکرد که رضای و دوستی عثمان را کسب
کند ،ولی به خالف آن از بصر با یارانش آمدند و عثمان را در مدینه محاصر کردند تا کشته شد.
ُ
و در فتنهای که عایشه و طلحه و زبیر برپا کردند حکیم یکی از وفادارانی بود که بر عهد رسوخ خدا

باقی ماند و بترای

وصی شرعی پیامبر یعنی امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه از مخلصین بود ،به همین خاطر سعی کرد جلتوی ایتن اعمتاخ
عایشه و پیروانش را بگیرد :دشمنی آنها با مؤمنین در بصر  ،دستگیر کردن مکارانه والتی بصتر یعنتی عثمتان بتن حنیتف و
شکنجه دادن او ،و کشتن نبابجه نگهبان بی الماخ بصر و چیر شدن آنها بر بی الماخ بصر و من کردن اهتل بصتر از
ارتزاق از بی الماخ ،به همین خاطر بر آنها خرو کرد و با آنها جنگید تا این که به صورت مظلومانهای در روز جنگ جمل
اصغر به شهادت رسید.
مورخین کیفی شهادتش را ذکر کرد اند که در آن مقدار شجاع و دالور بودنش را آشتکار میکنتد ،طبتری در تتاریخش
جلد  2صفحه  590گویتد« :خبر ان کار که با عثمان بن حنیف ایجاِ خاخید به ُحکیم بن جبله رنید گفت اگالر او
را یار یکنم ا خدا یترنیدهاِ .خر میان جماعتا ا قبیله عبد القیس و بکر بن واهل کاله بیشترشالان ا عبالد القالیس
بوخید امدت پسر بیر به شهر ر ق امد و گفت ا ُحکیم تو را چه شدهو گفت طب ان چاله بالین خوختالان یوشالتید
ماخواهیم ا این طعاِ ا تااق کنیم و عثمان بن حنیف را خر خار ابماره رها کنا تا علا بیایدت به خدا نالوگند اگالر
یارایا بیابم که با ایها شما را خف کنم با این چیاها ا شما راضا یماشدِ تا این که شما را باله خالاطر کسالایا کاله
کشتید بکشمت خیگر به خاطر براخرایا که ا ما کشتید خالون شالما بالر مالال حالمل انالتت ایالا ا خداویالد ّ
عاوجالل
یماترنیدو! به چه خلیل ریَتن خون را حمل ماشمریدو! گفت به خاطر خون عثمالان بالن عفالان! گفالت ایالا
کسایا را که شما کشتید عثمان را کشته بوخیدو! ایا ا ایتقاِ خدا یماترنیدو! عبد الله بن بیر به او گفت ا ایالن
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ُ َ
و این حک ْیم کسی اس که مخالفین هم از نظر دین و هم از نظر تقوا بر او درود و ثنا میفرستتند،
بنابراین اگر دشنام دادن عایشه به ادعای این که وصف «ام المؤمنین» دارد حرام بود تصور نمیشود کته




طعاِ چیا به شما یدهیم و عثمان بن حنیف را هم ا اخ یماکنیم تا علا بیاید! ُحکیم گفت خداویالدا تالو حالاکم

عاخلا گواه باش! و به اصحابش گفت من خر مورخ جنگیدن با اینها خر شک ییستم هر کس شک خارخ بالروخ .و باله
شدت با ایها جنگیدت مرخ به ناق پا ُحکیم ضربه خ و ان را قط یموخت ُحکیم ناق پایش را گرفت و به نالمت
ان شَص پرتاب کرخ به گرخن او اصابت کرخ و به مین خورخت نپس نراغ او رفت و او را کشت و به او تکیاله خاخت
مرخ ا کنار او رخ شد گفت چه کسا تو را کشتو گفت پشتااِ (بالش)!»
و در روای ابن اثیر در کتاب اسد الغابه جلد  1صفحه  51آمد اس « :پایش قطال شالدت ان را برخاشالت و باله نالمت
کسا پرتاب کرخ که قطعش کرخه بوخ و او را کشتت و به مرخ که پایش را قط کرخه بوخ تکیه خاخ خر حالا که ان مرخ
کشته شده بوخت شَصا به او گفت چه کسا این کار را با تو ایجاِ خاخو گفت پشتااِ! شجاعتر ا او خیده یشد.
نپس نحیم حدایا او را کشت .ابوعبیده معمر بن مثنا گوید خر جاهلیت و انمِ شَصا شالناخته یشالده کاله
چنین کار کرخه باشد!»

ُ
و امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه بر حکیم بن جبله ثنا فرستاد و مصیب خود را از کشته شدن او ابتراز نمتود و در ابیتاتی
تصریح کرد که او به جایگا بلندی رسید اس  ،این مطلب را بالذری در انساب االشراف صفحه  122نقل کترد « :علالا
خر میان هفتصد یفر ا ایصار وارخ ربذه گرخیدت مثنا بن محربه عبد خدمت ایشالان رفالت و کالار طلحاله و بیالر و
کشته شدن حکیم بن جبله عبد خر میان کشته شدگان قبیله عبد القیس و خیگران ا ربیعاله را باله ایشالان خبالر خاخت

علا

گفت

مالالالاخرش چالالاله ایالالالدوها بالالالرا ربیعالالاله خالالالورخ
مصیبتا بالرا مالن مهمتالر ا مصالیبت ا یهانالت

ربیعها کاله حالرف شالنو و اطاعالت کننالده بالوخ
ُحکالالالیم خرخوانالالالت قابالالالل شالالالنیدیا خاشالالالت

و بالالا ان بالاله جایگالالاها بلنالالد و رفیعالالا رنالالید».
ُ
و مخفی نیس که در آن چه در متن نقل کردیم از نظر اخالقی بین آن کاری که حکیم (رضوان اللته علیته انجتام داد و آن
کاری که آن مرد و زن انجام دادند فرق وجود دارد ،چرا که او همانطور که تصریح کرد عایشه را دشنام نداد مگر بعد از ایتن
که عایشه چار ای برای او نگذاش و به عثمان بن حنیف مکر نمود و فتوا به قتلش و قتل نگهبان بی الماخ داد طبق آن چه
که ابن اثیر در الکامل جلد  2صفحه  106ذکر کرد ،و مانند چنین زن مجرمی مستحق دشنام و ّ
مذم است  ،و در استالم
ّ
ُ
هیچ حرمتی ندارد .ولی آن مرد و زن به مادر حکیم دشنام دادند و گفتند« :ا پسر ن خبیثه!» و این تعدی بر مادر اوس
که هیچ ربطی به نزاع ندارد ،بنابراین بر چه اساسی به او زبان درازی میکنند و دشنامش میدهند؟!
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مثل چنین شخصیتی دشنام دادن به او را مبام بداند.
اما این که ان یاخه گو گفته بوخ چگونه کسی کته خداونتد متعتاخ او را متادر متؤمنین قترار داد
منافق اس ؟! اگر مؤمنین فرزندان او هستند پس خودش باید به طریق اولی مؤمن باشد.
خر جوابش ماگوییم روشن شد که نامید شدن یکی از آنها به «مادر مؤمنین» الزمتهاش متؤمن
بودن ابتدایی او نیس  ،بلکه باید برای حکم نمودن بته ایمتانش تقتوا داشتتن او ثابت شتود ،چترا کته
خداوند میفرماید :اگر تقوا الها پیشه کنید و مفهومش این اس که احتماخ دارد یکتی از آنهتا
صف تقوا را نداشته باشد ،و کسی که تقوا نداشته باشد اجماعا مؤمن نیس .
سپس پیامبر اکرم

به خصوص ایمان عایشه را نفی کرد اس ! و این هنگامی بتود کته کتالم

پدرش ابوبکر را رد کرد چرا که او گمان کرد بود دخترش یقینا مؤمن اس و بر باطل قسم نمیختورد،
طبرانی و عبد بن حمید از کثیر بن مرة حضرمی از عایشه روایت کرد انتد« :پیالامبر
ابوبکر بر عایشه وارخ شدت پیامبر

همالراه بالا

به او گفت ا عایشه به ما غذا بده .گفت به خالدا قسالم

غذایا یاخ ما ییست .گفت به ما غذا بدهت گفت به خدا قسم یاخ ما غذا ییستت گفالت باله مالا
غذا بدهت گفت به خدا قسم یاخ ما غذا ییستت ابوبکر گفت ا رنول خالدا ن مالؤمن قسالم
فرمالوخ تالو ا کجالا

یماخورخ که چیا یاخش ییست و حال ان کاله باشالدت رنالول خالدا
َ
َ
خایستا او مؤمن انت یا یهو! َمثل ن مؤمن خر میان یان َمثل کمغ یک پا نفید انت که بسالیار
کم ماباشدت و اتش ا نفیهان افریده شده و یان هم ا نالفیهان هسالتند مگالر یالا کاله خارا
عدالت و یوراییت باشد».

1

و این حدیث شریف تمام احادیث جعلی که تصریح به ایمان داشتن عایشه میکند و او را بهشتتی
میداند و امثاخ آن را تکذیب میکند ،چرا که در این جا پیامبر

بعد از آن که قسم ختوردن عایشته

به این که در خانه غذایی نیس را با سه مرتبه تکرار درخواس غذا تکتذیب میکنتد جتزم و یقتین بته
 
 .1مسند الشامیین طبرانی جلد  5صفحه  90و مسند عبد بن حمیتد جلتد  5صتفحه  044و المطالتب العالیته ابتن حجتر
عسقالنی جلد  4صفحه  ،016و سند روای طبرانی صحیح اس  ،ولی در سند عبد بن حمید ،ابراهیم بن اشعث تضعیف
شد ولی این قوخ بوصیری در کتاب االتحاف میباشد و اال بیش از یک نفر بر ثقه بودن او تصریح کرد اند.
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مؤمن بودن او را نفی میکند ،و معلوم اس که این تکرار از طرف پیامبر

هیچ وجهی ندارد مگتر

این که میداند در خانه غذایی هس ولی عایشه خالف آن را ادعا میکند ،و بر آن سه مرتبه قستم هتم
میخورد ،و این هنگام پدرش ابوبکر دخال مینماید و عمتل پیتامبر

را غریتب میشتمرد و از

دختتترش دفتتاع میکنتتد و گمتتان مینمایتتد او متتؤمن است و بتتر دروغ قستتم نمیختتورد ،ولتتی پیتتامر
اعظم

جواب او را این چنین داد« :تو چه ماخایا که او مؤمن انت یا یهو!»

بنابراین هیچ کس نمیتواند ادعا کند که بین نامید شدن او به ام المؤمنین – به ختاطر ایتن کته زن
پیامبر

در حرم ازدوا کردن مؤمنین با او بعد از پیامبر ،به منزله مادر قرار داد شود و بین این

که او واقعا مؤمن میباشد مالزمه اس  ،خصوصا نسب به عایشه که پیامبر

ایمتان را از او نفتی

نمود و پدرش را از یقین داشتن به مؤمن بودن او نهی کرد اس .
أیت َّ
علا کظهر أمي» (تو بر من مانند پش مادرم میمانی شترعا
و اگر مردی به زنش بگویدِ « :

بر او حرام میشود چرا که او را به منزله مادرش قرار داد اس  ،و ایتن قتوخ خداونتد :و همسالران او
ماخران شما ماباشند هم از همین باب اس با این فرق که از طرف خدا بته منزلته متادر قترار داد
شد اس  ،و این آیه ربطی به اثبات این که تمام آنها واقعا مؤمن هستند ندارد ،بنابراین به اصتل رجتوع
میشود یعنی باید هرکدام از آنها به تنهایی سنجید شوند که آیا مؤمن هستند یا نه.
یک نکته باقی ماند که به آن اشار کنیم و آن این که به طور صحیح از پیامبر اعظم
عترت ایشان

و ائمته از

وارد شد که ایشان حکم نمود اند که رابطه عایشه از پیامبر قط گردیتد و از ایشتان

جدا شد و برای بقیه مبام اس که با او ازدوا نمایند و از او شراف مادر مؤمنین بتودن گرفتته شتد ،
چرا که با شرط اگر تقوا الها پیشه کنید و شرط خر خایهها خوخ بمایید مخالفت نمتود
اس  ،و هنگامی که بر خلیفه بعد از رسوخ خدا

امیرالمؤمنین (علیه الصتالة و الستالم خترو

نمود و بین مسلمین فتنه ایجاد کرد به عهد و پیمان پیامبر عمل نکرد اس  .پیامبر اعظتم
طالق دادن هر کدام از زنانش که بعد از او بر برادرش علی

امتر

خترو میکننتد را بته او واگتذار کترد

اس  ،و این طالق دادن حکم خاصی اس که از احکامی اس که تنها مخصوص پیامبر میباشتد ،و
با ایجاد این طالق آن زن از پیامبر

جدا میگردد و دیگر جزء متادران متؤمنین نیست  ،و حتالش

مانند زنانی میماند که پیامبر آنها را در حاخ حیاتش طالق داد ،چرا که تمام آنها از وصف و مقام متادر

 .................................................................................... 171دانستنیهای حمیراء 
مؤمنین بودن و آثار مترتب بر آن خار هستند.
و روایاتی که در این خصوص از طریق ما و مختالفین وارد شتد بستیار است کته ایتن بعضتی از
آنهاس :
 آن چه شی طوسی به سند خود از ائمه اطهار از رسوخ خدا
در شب شهادتش وصی خود را به امیرالمؤمنین

روای کرد اس که پیتامبر

ّ
وصا من بالر
فرمود که در آن آمد « :ا علا تو

اهل بیت منا چه مرخه باشند و چه یدهت و بر یان منت هرکداِ ا یان مرا که ثابت بالدار فالرخا
مرا ممقات خواهد یموخت و هرکداِ را که طمق خها من ا او بر َ هسالتمت خر رو قیامالت مالرا
یمابیند و من هم او را یمابینمت و تو بعد ا من جایشین من خر میان امتم هستا» 1.
 آن روایتی که شریف رضی به ستند ختود از حضترت کتاظم از حضترت صتادق (ستالم اللته
علیهما نقل کرد که فرمود« :رنول خدا

خر وصیت خوخ به علا

فرموخ ا علا عایشه

و حفصه به وخ بعد ا من با تو مَالفت یموخه و عصیایت کنندت و عایشه با لشالکر اهنالین
بر تو خروج خواهد کرخت و خیگر ماماید و برا او افراخ جم ماکندت کار هر خو یکا انالتت
تو چه خواها کرخ یا علاو گفت ا رنول خدا اگر چنین کار کرخیالد کتالاب خالدا را بالرا
ایها ماخوایم که ان بین من و ان خو حجت انتت اگر قبول کرخید که هی و اگر قبالول یکرخیالد
ایها را ا ننت و ح و طاعت خوخِ که بر ایها واجب انت ا گاه مانا ِ اگر قبول کرخیالد کاله
هی و اب خداوید و شما را بر ایها شاهد ماگیرِ و بر گمراهیشان با ایها ماجنگم .فرموخ و پا
شدن شترو گوید گفتم و پا شدن شترت فرموخ اگر چه واقال شالوخو گویالد گفالتم اگرچاله خر
اتش واق شوخ .رنول خدا

فرموخ خدایا شاهد باش .نپس فرموخ ا علالا اگالر کالار

کرخید که قران بر علیه ایها شهاخت ماخهد پس ان خو را ا من طمق باهن بالده کاله ا مالن جالدا
شدهایدت و پدرشان هم خر کار که این خو ماکنند شریکاید» 2.
 آن روایتی که دیلمی و ابن معصوم از حذیفة بن یمان (رضوان الله علیه نقتل کرد انتد کته گفت :
 
 .1غیب شی الطائفه طوسی صفحه 041
 .2بحاراالنوار عالمه مجلسی جلد  11صفحه  588به نقل از خصائص االئمه شریف الرضی.
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پیامبر

زنانش را در خانه ام سلمه (رضوان الله علیها جم کرد و به آنها گفت « :ان چاله باله شالما

ماگویم را گوش کنید – و با خنتش به علا بن ابا طالب اشاره کرخ – باله ایهالا گفالت ایالن بالراخر و
ّ
وصا و وارث من و عهده خار امور شما و امتم بعد ا من ماباشدت هر ان چه به شالما امالر ماکنالد
اطاعت کنید ا فرمایش نرپیچا یکنید که با یافرمایا او همک ماشویدت نپس فرمالوخ ا علالا
خر مورخ ایها به تو وصیت مالاکنم تالا مالایا کاله ایهالا ا خالدا و رنالولش و تالو اطاعالت ماکننالد
یگاهشان خارت و ا مال خوخت بر ایها ایفاق کنت و ایهالا را باله امالر خالوخ خنالتور بالدهت و ا هرچاله
مشکوکا ایها را یها کنت و اگر ا تو اطاعت یکرخید ایها را به حال خوخ واگذار .علالا

گفالت

ا رنول خدا ایها ن هستند و نستا و ضعف رأ خاریدت فرموخ تا ماخاما که مدارا با ایهالا بهتالر
انت با ایها مدارا کنت و هر کداِ ا ایها که ا تو اطاعت یکرخ او را طمقا بده که خدا و رنالولش
ا او بر َ شوید .حذیفه گوید تماِ یان پیامبر

ناکت بوخیالد و چیالا یماگفتنالدت عایشاله

تکلم کرخ و گفت ا رنول خدا این چنین ییستیم که مالا را باله چیالا امالر کنالا و ان را مَالفالت
کنیم! حضرت به او فرموخ چرا ا حمیراَ! امر مرا به بدترین شکل مَالفالت یمالوخ و باله خالدا
قسم با این گفتار من هم مَالفت ماکنا و بعد ا من ا او فرمان یمابر و ا خایها که تو را خر
ان قرار خاخهاِ به صورت ینت کرخه خارج ماشو خر حالا که گروها ا مرخِ تو را خربر گرفتهاید
و حضرت علا را مَالفت کنا خر حالا که به او ظلم کرخها و ا پرورخگارت اطاعت ینمالوخها
و نگان حوأب خر راهت بر تو پارس خواهند کرخت بدان که این اتفاق خواهد افتالاخ .نالپس فرمالوخ
بلند شوید به خایهها خوخ برویدت گوید ایها هم بلند شده و رفتند» 1.
 آن چه طبرسی از حضرت امام باقر

نقل کرد که فرمود« :وقتا رو جنالگ جمالل بالوخ و

کجاوه عایشه تیر باران شده بوخ امیرالمؤمنین
به خدا قسم ماخهم شَصا را که ا رنول خدا

فرموخ به خدا نوگند او را طمق مالاخهمت و
شنیده باشد یا علا امر یان مالن بعالد ا

من به خنت تونت بلند شوخ و شهاخت خهد .گوید نیاخه یفر بلند شدید که خر میان ایهالا خو
 
 .1ارشاد القلوب دیلمی جلد  1صفحه  512و الدرجات الرفیعه ابن معصوم صفحه  215و عالمه مجلسی در بحتار جلتد 18
صفحه  017از اولی نقل نمود و در حاشیه بحار از کشف الیقین عالمه حلی از حجة التفضیل ابن اثیر نقل شد اس .
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یفر ا اصحاب بدر وجوخ خاشتند و شهاخت خاخید که ا رنول خدا
ابا طالب

شنیدید که به علا بن

فرموخ ا علا امر یایم بعد ا من به خنت تونت .گوید خر این هنگاِ عایشه

گریه کرخ به حد که مرخِ صدا گریه او را شنیدیدت علا

فرموخ رنول خالدا

باله مالن

خبر خاخ و فرموخ ا علا خداوید تو را خر رو جمل با پنج هاار ممهکاله یشالایه خار یالار خواهالد
کرخ» 1.
 آن چه صدوق از سعد بن عبد الله اشعری قمی روای کرد کته او از حضترت قتائم (صتلوات
الله علیه و عجل الله فرجه از بعضی مسائل سؤاخ کرد که یکی از آنها این بود« :ا موب من و پسر
موب مالن مالا ا شالما روایالت یمالوخهایم کاله رنالول خالدا
امیرالمؤمنین

طالمق یالایش را باله خنالت

نپرخ تا این که ایشان خر رو جمل برا عایشه پیاِ فرنالتاخ تالو بالا فتنالهات خر

میان انمِ و اهلش اشوب به پا کرخها ! و با یاخایاات فر یدایت را خر معالرض همکالت واقال
ناختا! اگر تیا شمشیرت را ا من خور کنا که هی و اب تو را طمق خالواهم خاخ! و حالال ان
که طمق یساَ رنول خدا

همان ا خییا رفتن پیامبر انت .فرموخ طمق چیسالتو گفالتم

ا اخ گذاشتن راهت فرموخ اگر طمق ایها ا خییا رفتن رنول خدا

انالت راه ایهالا ا اخ شالده

پس چرا ا خواج برا ایها جایا ییستو گفتم خداوید متعال ا خواج را بر ایها حراِ کرخه انالتت
فرموخ چگویه چنین کار کرخه و حال ایکه موت راه ایها را با کرخه انالتو گفالتم ا مالوب
من پس بفرما معنا طمقا که رنول خدا

حکم ان را باله امیرالمالؤمنین

چیستو فرموخ خداوید – که انم او مقدس انت – شأن یان پیالامبر

واگالذار کالرخ

را بالارگ یمالوخ و باله

شرافت ماخر مؤمنان بوخن را به ایها بَشیدت رنول خدا فرموخ ا ابا الحسالن ایالن شالرافت تالا
ماخاما برا ایها باقا انت که بر اطاعت خدا باشندت هرکالداِ ا ایهالا کاله بعالد ا مالن خالدا را
یافرمایا کرخ و بر تو خروج یموخ او را خر ا خواج ا اخ گذار (طمق بده) و ا شرافت ماخر مؤمنان
بوخن ناقط کن» 2.
 
 .1احتجا طبرسی جلد  0صفحه 15
 .2کماخ الدین شی صدوق صفحه 549
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 آن چه ابوحنیفه نعمان مغربی به سند خود از سالم بن ابی الجعد نقل کرد که گفت « :بعالد ا
ان که جنگ جمل تماِ شد و عایشه خر بصره بوخ علا

به او یامه فرنتاخ که به خایهات برگرخت

عایشه ابا کرخت برا بار خوِ فرنتاخت با ابا کرخت برا بار نوِ چنالین فرنالتاخ یالا برماگالرخ یالا
کلمها ماگویم که با ان خدا و رنولش ا تو بر َ شالوید .عایشاله گفالت مالرا برگرخاییالد مالرا
برگرخایید! یکا ا یایا که یاخ او بوخ گفت ا ماخر مؤمنان این چه وعدها ا علا بوخ کاله تالو
را این چنین ترنایدو گفت پیامبر او را بر اهلش جایشین کرخه و طالمق یالایش را باله خنالت او
نپرخه انت» 1.
 آن روایتی که باز ابوحنیفه نعمان المغربی از عبد الله بن عباس نقل کرد که گفت « :وقتا بعد
ا جنگ جمل امر مرخِ مستقر شد و علا صلوات الله علیه با همراهایش چنالد رو

خر بصالره

مایدت مرا به خیبال عایشه فرنتاخ و او را امر کرخ که ا بصره به خایهاش برگرخخ – تا این که گویالد –
بعد ا ان عایشه ا برگشتن به خایهاش ابا ماکرخت علا صلوات الله علیه به او خبالر فرنالتاخ باله
خدا قسم یا به خایهات برماگرخ یا کلمها گویم که بعد ا ان هی کالس تالو را مالاخر مؤمنالان
یَواید! وقتا این خبر به او رنید گفت مرا برگرخایید مرا برگرخایید! به خدا قسم چیا را به یالاخ
ّ
خواصالش باله او
من اورخ که اگر قبل ا ان به یاخِ اورخه بوخ چنین مسیر را یمارفتم .بعضا ا
گفتند ا ماخر مؤمنان چه مطلبا را ماگویاو گفت رنول خدا طمق یالایش را باله خنالت او
نپرخ و رابطه ایها را خر حال یدگا و مرگ خوخش باله خنالت او خاخت و مالن ماترنالم اگالر او را
مَالفت کنم ان کار را ایجاِ خهد .پس عایشه برگشت» 2.
 و از طریق مخالفین آن روایتی اس که ابن اعثم کوفی روای کرد که وقتی عایشه از بازگشت
ابا کرد امیرالؤمنین

پسرش امام حسن

را نزد او فرستاد و بته او فرمتود« :امیرالمالؤمنین باله تالو

ماگوید قسم به کسا که خایه را شکافت و ایسان را افرید اگر همین اآلن یرو ان چه ماخایالا
را به نو تو خواهم فرنتاخ! گوید و عایشه خر این وقت گیسو نمت رانت نالرش را بافتاله
 
 .1شرم األخبار ،ابوحنیفه نعمان القاضی المغربی جلد  0صفحه 100
 .2شرم األخبار ابوحنیفه نعمان القاضی المغربی جلد  0صفحه 291
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بوخ و ماخوانت گیسو نمت چپ نرش را ببافدت وقتا اماِ حسن چنین چیا به او گفت
همان لحظه ا جا خوخ جهید و گفت مرا با گرخاییالد! یالا ا مهالباله باله او گفالت ا مالاخر
مؤمنین عبد الله بن عباس یاخ تو امد و شنیدیم که جواب او را ماخها به حد کاله صالدایت
باب رفت نپس ا یاخ تو خارج شد خر حالا که غضب یاک بوخت ولالا اآلن ایالن جالوان بالا پیالاِ
پدرش یاخ تو امد و تو را ا جایت تکان خاخ خر حالا که قبم پدرش یاخ تو امده بالوخ ولالا چنالین
تکان خورخن و جاعا ا تو یدیدیم! عایشاله گفالت او مالرا تکالان خاخ چالون پسالر خختالر رنالول
خدانت هرکس خونت خارخ به رنول خدا یگاه کند به این جوان یگاه کند و عموه بالر ایالن کاله
پدرش پیاما برا من فرنتاخه که ان را ماخایستم و باید ا این جا بروِ .ان ن به او گفت تالو را
به خدا و پیامبر

چاله مطلبالا را بالرا تالو فرنالتاخه انالتو!

قسم ماخهم که بگو علا

عایشه گفت وا بر تالو! وقتالا رنالول خالدا ا جنگهالایش چیالا باله خنالت اورخ ان را بالین
اصحابش تقیسم ماکرخ! ما ا او خوانتیم که مقدار ا ان را به ما بدهالد و بالر ایالن خالواهش
خوخ خیلا اصرار کرخیمت علا ما را مممالت کالرخ و گفالت بالس انالت! رنالول خالدا را ضالجر
ماخهید! ما به علا هجوِ اورخیم و کمِ غلیظا به او گفتیم .ایه یا ل شد امید انت که اگالر
شما را طمق خاخ پرورخگارش همسرایا بهتر ا شما را به او بدهالد! ولالا بالا مالا کالمِ غلالیظ
گفتیم و به او هجوِ برخیمت پیامبر ا این رفتار یاراحت شد خیگر به علا چیا یگفتیمت پیالامبر باله او
رو اورخ و گفت ا علا من طمق ایها را به تو واگذار کرخِ هر کداِ را که طالمق خاخ ا مالن
جدا شده انت .و پیامبر وقتا برا این واگذار خوخ معلوِ یکرخ که حال حیاتش را ماگویالد یالا
بعد ا مرخن رات و ان همین کلمه انت و ماترنم که مرا ا رنول خدا
این احادیث که تصریح میکند امیرالؤمنین

بعد از پیامبر

جدا کند» 1.

بر زنتان ایشتان والیت داشتته

اس ضمیمه میشود بته حتدیث انتذار یتوم التدار کته مختالفین آن را روایت کرد انتد و در آن آمتد
 
 .1الفتوم ابن اعثم کوفی جلد  1صفحه  ،585و بعضی مخالفین او را متهم به تشی کرد اند و این تهمتتی بستیار مستخر
اس چون کتابش فتوم پر اس از ثنای بر ابوبکر و عمر و عثمان و بلکه بنی امیه ،پس چگونه تشی با او جم میشتود؟!
بلکه او را به چنین چیزی متهم نکرد اند مگر به خاطر این که تا حدی در نقل این اخبار و حواث تاریخی منصف بود و آن
مطالبی که مخالف با مذهب بکریش بود را پنهان نکرد اس !
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پیامبر

حضرت علی

را جانشین خود بر اهلش قرار داد ،احمتد بتن حنبتل و دیگتران روایت

اهل بیتش را
کرد اند« :وقتا این ایه یا ل شد و خایواخه یاخیک خوخ را ایذار بده پیامبر
جم یموخت نا یفر جم شدید و خورخید و اشامیدیدت به ایها فرموخ چه کالس ضالامن َخیالن و
وعدهها من ماشوخ و با من خر بهشت و جایشین من خر میان اهلم باشد – تا این کته گویتد – :و
این مطلب را بر اهل بیتش عرضه کرخت علا

گفت من» 1و در لفظ روایت طبتری آمتد « :ا

ّ
وصالا و
پیامبر خدا من و یر تو بر ان ماباشمت خنت بر گرخن من گذاشت و فرموخ این براخر و
جایشین من خر میان شمانت حرف او را بشنوید و اطاعتش کنید».

2

و در هر صورت مفاد این احادیث این اس که حضرت علی (صلوات الله علیه از ناحیه رسوخ
وکالتی خاص داشته که به مقتضای آن میتوانستته هتر کتدام از زنتان پیتامبر کته از ختدا و

خدا

رسولش نافرمانی کنند و بر او خرو نمایند را طالق دهد و لقب ام المتؤمنین (متادر متؤمنین را از او
بگیرد ،و این وکال بعد از شهادت رسوخ اکرم

از بین نمیرود چرا که آن وکال خاصتی است

که از طرف صاحب شریع منشأ نفوذ آن بعتد از شتهادتش وضت شتد است  ،بنتابراین ماننتد بقیته
وکال ها نیس .
و چون عایشه بر امیرالمتؤمنین (صتلوات اللته علیته خترو کترد و بته بصتر رفت و از ختدا و
پیتتامبرش
پیامبر

نافرم تانی نمتتود و مستتلمانان را در کشتتتار وارد کتترد بتته مقتضتتای ایتتن احادیتتث از
جدا شد و لقب ام المؤمنین را از خود برداشته و حرم ختود در استالم را ستاقط کترد

اس .
ولی ممکن اس بر این حرف اشکاخ شود :با این که ثاب اس که حضرت علی حق طالق دادن
زنان پیامر

بعد از ایشان را دارد ولی در احادیث تنها او را تهدید کرد بود که طالقش خواهد داد

تا این که عایشه سریعا از بصر به مدینه برگردد ،نه این که او را طالق داد باشد و رابطهاش بتا پیتامبر را
قط کرد باشد ،بنابراین عایشه هنوز مقام خود را دارد.
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جواب این اشکال باید بگوییم که این طالق یا همان زمان یتا بعتدا واقت شتد است چترا کته
این چنین نبود که از امر پیامبر

تخلف کند ،بلکه طالق را به تأخیر انداخ چترا در

حضرت

آن زمان چار ای جز این نداش چون ایشان

بتین آن همته اختتالف و غوغتا و جنتگ بتا نتاکثین و

قاسطین و مارقین گرفتار شد بود ،و با وجود این گرفتاریها دیگر بترای طتالق دادن عایشته و تحمتل
امتر طتالق

تبعاتش زمان مناسبی باقی نمیماند ،به همین خاطر در روایات وارد شد که حضترت
دادن را به ّ
وصیش حضرت امام حسن و ایشان هم به حضترت امتام حستین واگتذار کردنتد و
ایشتتان هتتم وقتتتی عایشتته ستتوار قتتاطر شتتد تتتا از دفتتن شتتدن امتتام حستتن
خدا

در کنتتار رستتوخ

جلوگیری کند او را طالق دادند.
مسعودی صاحب کتاب مرو الذهب روای کرد « :اماِ حسین

حسن را کنار رنول خدا

تصمیم گرفتاله بالوخ امالاِ

خفن کندت عایشه مای این کار شد و نوار قاطر شالده و خالارج

گرخید و مرخِ را بر علیه او تحریک ماکرخ  ...و روایت شده وقتا عایشاله ایالن کالار را کالرخ امالاِ
حسین

طمق او ا پیامبر را برایش فرنتاخ و پیامبر

امیرالمؤمنین
حسین

امر طمق یان بعد ا خالوخش را باله

واگذار کرخه بوخ و ایشان هم بعد ا خوخ به اماِ حسالن و ایشالان هالم باله امالاِ

واگذار یموخت و پیامبر

فرمالوخه بالوخ بعضالا ا یالان مالن خر رو قیامالت مالرا

یَواهند خید و ایها کسایا هستند که اوصیاَ بعد ا من طمقشان خهند».
بنابراین طالق در هر صورت واق شد اس

1

در نهای به خاطر تقدیم مهمتر بر مهتم بته تتأخیر

افتاد بود .عالو بر این که میتوان بین تمام این احادیث این چنین جم کرد کته طتالق در همتان روز
جمل واق شد بود ولی به خاطر محذوری پنهان ماند بتود ،و حضترت امتام حستین (صتلوات اللته
 
 .1اثبات الوصیة مسعودی صفحه  .072و بدان یکی از مسائلی که مخصوص معصومین

میباشد این اس که بعضی

از آنها به همین صورت ،زنان بعضی دیگر را بعد از فوت شوهرشان طالق میدهند تا برای آنها شراف زوجی باقی نماند
و از شفاع و کنار شوهر در بهش بودن بهر ای نبرند ،امام رضا

ام فرو که همسر پدرش امام کاظم

شهادت پدرش طالق داد ،کلینی در کافی جلد  0صفحه  280از وشاء نقل کرد « :شنیدِ اماِ رضا

بود را بعد از

مافرموخ من خر

ماه رجب یک رو بعد ا فوت پدرِ ابوالحسن [الکاظم] اِ فروة بنت انحاق را طمق خاخِ .گفتم طمقالش خاخ
خر حالا که ماخایستا ابوالحسن ا خییا رفتهو فرموخ بله».
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علیه در روز قاطر سوار شدن عایشه (علیها لعائن الله وقتی طالق را برای او فرستاد آن را ظاهر نمود.
حاصل کالم یا آن چه که ما در این مقام میخواهیم این اس که عایشه مستحق آن نیست کته بته
خاطر تعظیم و تشریفش به او ام المؤمنین گفته شود ،و اصال الزمه این لقب ایمان و جالل قدر یا در
بهش همرا پیامبر

بودن نیس  ،چرا که او به شرط تقوایی که قرآن به تصریح نمود عمل نکرد،

و چرا که او به دالل احادیث گذشته طالق داد شد و این وصف و آثار آن از او گرفته شد ،و این آن را
تقوی میکند.
بله او اگر تقوا پیشه میکرد ام المؤمنین بود ،ولی بدون تقوا ام المؤمنین نیس و حرم و شترافتی
هم ندارد!
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بیان این خروغ که عایشه محبوبترین مرخِ یاخ پیامبر

بوخه انت!

یکی از مسائلی که در اذهان احمقان نقش بستته ایتن است کته عایشته محبتوبترین متردم نتزد
پیامبر

بود و پدرش هم محبوبترین مرد در نزد ایشان بود ! و پیامبر

عاشتق عایشته بتود

روزها را حساب میکرد تا روزی بیاید که باید نتزد عایشته بخوابتد تتا بتوانتد شتعله عشتق و حترارت
شادیاش را خاموش کند! و اصحابش چون این مطلب را میدانستند منتظر میشدند تا نوبت عایشته
شود و هدایای خود را در آن روز به پیامبر دهند! و امثاخ این مزخرفاتی کته گتاهی عایشته آن را روایت
کرد و گاهی نزدیکان و پیروانش.
عمد احادیثی که غافالن بر آن تکیه میکنند تا بگویند عایشه و پدرش محبوبترین متردم در نتزد
پیامبر

بود اند دو حدیث اس  ،اولی از عایشه و دومی از عمرو بن عاص میباشد.

اما حدیث اوخ :آن را احمد بن حنبل به سند خود از عبد الله بن شقیق روای کرد که گف « :باله
عایشه گفتم کداِ یک ا مرخِ یاخ رنول خدا
مرخانو گفت پدر عایشه!»

محبوبتر بوخیدو گفت عایشاله! گفالتم ا

1

و نمیدانیم به خاطر تمسک این قوم به این حدیث برای اثبات مطلوبشان بخندیم یتا گریته کنتیم!
چرا که شهادت یک انسان به نف خودش مردود اس و کسی که وجدان داشتته باشتد نمیتوانتد آن را
قبوخ کند چه برسد به کسی که عالم و فهیم باشد چنین حدیثی از قبیل که زنی ختود و پتدرش را متدم
میکند را قبوخ نمیکند .و جالب این جاس که وقتی از او سؤاخ میشود محبوبترین مردم نزد پیامبر
که بود میگوید« :عایشه» و نمیگوید« :من» ،گویا او عایشه نیست و زن دیگتری است کته بته نفت
دیگری شهادت میدهد!
و اگر ما بخواهیم حرف هرکس که خودش را مدم میکند را قبوخ کنیم و شهادتش به نف ختودش
را تصدیق نماییم دیگر نیازی به عقلهایمان نداریم و دیگر اثبات یا نفی یک امر ممکن نیس چرا کته
هرکس به نف خودش شهادت میدهد و تصدیقش بر ما واجب اس !
بله اگر خدا یا پیامبرش

با قرآن یا حدیثی حکم کردند که عایشه همیشه راس میگوید ،یتا

 
 .1مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه 150
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کالم عایشه مانند انبیاء با معجز ای که تصدیقش واجب اس تأیید میشد ،ممکن بود کته آن چته بته
نف خود ادعا میکند را تصدیق کنیم .عایشه به چنین چیزهایی نیاز دارد ولی بر عکس قترآن همتانطور
که در آیات سور تحریم آمد او را ّ
مذم نمود و بر باطل بودن او را ثاب کترد و یتادآور شتد کته او
مرتکب اعمالی شد که او را از ایمان خار میکند ،و حدیث هم او را تکتذیب کترد و ایمتان را از او
نفی نمود اس همانطور که در داستان غذا طلب کردن پیامبر و ّرد ابوبکر ذکر شد ،و همچنتین ثابت
کرد اس که او به اعتراف خودش به پیامبر اعظم

دروغ میگف همانطور کته در قصته مغتافیر

ذکر شد ،و زنان پیامبر را تشویق میکرد که به او بگویند« :ا تو به خدا پناه مابرِ» به گمان ایتن کته
پیامبر خوشش میآید زن چنین حرفی بزند! بنابراین بعد از این مطالب ما چگونته میتتوانیم عایشته را
تصدیق کنیم خصوصا در مورد مطالبی که به برای خودش ادعا میکند!
سپس اگر کوتا بیاییم و این حدیث عایشه را با این اشکالی که دارد قبوخ کنیم ،ولی این حدیث بتا
احادیتتث دیگتتری معارضتته دارد کتته بیتتان میکنتتد حضتترت علتتی و فاطمتتة (صتتلوات اللتته علیهمتتا
محبوبترین مردم نزد پیامبر

بود اند.

و در میان این احادیث حدیثی وجود دارد که صریحا میگوید حضرت علی (صلوات اللته علیته
نتتزد پیتتامبر از عایشتته و پتتدرش محبتتوبتر استتت ! و ایتتن هنگتتامی بتتود کتته بتتین عایشتتته و
پیامبر

مشاجر ای شد که باعث گردید عایشه صدایش را بر پیامبر باال ببرد و بگویتد« :باله خالدا

قسم فهمیدِ که علا خر یاخ تو ا من و پدرِ محبوبتر انت!» و این کتار باعتث شتد پتدرش بته
سم او خیز بردارد تا به صورتش سیلی زند و ادبش نماید!
احمتتد بتتن حنبتتل و ب تزار از نعمتتان بتتن بشتتیر نقتتل کرد انتتد کتته گفتت « :ابالالوبکر ا رنالالول
خدا

اجا ه وروخ خوانتت شنید عایشه صدایش را باب برخه و خو یا نه مرتبه ماگویالد باله

خدا نوگند فهمیدِ که علا خر یالاخ تالو ا مالن و پالدرِ محبالوبتر انالت! ابالوبکر اجالا ه وروخ
خوانت و وارخ شد و به نمت عایشه خیا برخاشت و گفت ا خختالر فالمن ن! خیگالر یشالنوِ
صدایت را بر رنول خدا

بلند کرخها !»

1

 
 .1مسند احمد بن حنبل جلد  5صفحه  174و مسند بزار جلد  8صفحه  112و بسیاری دیگر .و به گتواهی هیثمتی در مجمت
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و در روای نسائی از نعمان بن بشیر چنین آمتد « :ابالوبکر بالرا وروخ بالر پیالامبر

اجالا ه

خوانتت شنید عایشه صدایش را بلند کرخه و ماگوید به خدا قسم فهمیدِ که علا خر یالاخ تالو
ا من و پدرِ محبوبتر انت! ابوبکر به نمت او خیا برخاشت که به او نیلا باید و گفالت ا
بلند کرخها !»

خختر فمن ن! مابینم صدایت را بر رنول خدا

1

و در میان آن احادیث حدیثی وجود دارد کته در آن عایشته تصتریح میکنتد متردی محبتوبتر از
حضرت علی

نمیشناسد و زنی محبوبتر از حضرت فاطمه (صلوات الله علیها

نزد پیامبر

نزد پیامبر سراغ ندارد.
حاکم به سند خود از جمی بن عمیر روای کرد که گف « :بالا مالاخرِ بالر عایشاله وارخ شالدیمت
عایشه پشت حجاب بوخ و شنیدِ ماخرِ خر مورخ علا ا او نؤال ماکرخ گفت خر مورخ مرخ ا
من نؤال ماپرنا که هی مرخ را خر یاخ رنول خدا
هی

یا را خر یاخ رنول خدا

محبالوبتر ا علالا یماشنانالمت و

ا همسر علا محبوبتر یماشنانم».

2

و در روای ترمذی از جمی بن عمیر این چنین نقل شد « :با عمهاِ بر عایشه وارخ شالدیم ا او
نؤال شد کداِ یک ا مرخِ خر یاخ رنول خدا

محبوبتر بوخید گفت فاطمة گفتاله شالد

ا مرخانو گفت همسرشت اگر همسر فاطمه یبوخ کسا که ایالن چنالین بسالیار رو ه بگیالرخ و باله
عباخت بایستد یماشناختم».

3



الزوائد جلد  9صفحه  016و  110و به گواهی البانی در سلسله صحیحش به شمار  1910این حدیث صحیح میباشد.
 .1سنن نسائی جلد  4صفحه  ،029و بدان این که صدایش را در محضر پیامبر

بلند کرد موجب میشود که اعمالش

از بین برود – البته اگر اعماخ صالحی داشته باشد – و این مصداق قوخ خداوند اس که میفرماید :ا کسایا که ایمالان
اورخهاید صدا خوخ را بابتر ا صدا پیامبر یبرید و مثل این که با هم خیگر با صدا بلنالد نالَن ماگوییالد بالا
صدا بلند با او نَن یگویید چرا که اعمالتان ا بین ماروخ خر حالا که یماخایید  .سور حجرات آیه 1
 .2مستدرش حاکم جلد  2صفحه  067و در مورد این حدیث چنین گفته« :این حدیث صحیح اس ولی بخاری و مستلم
آن را ذکر نکرد اند»
 .3سنن ترمذی جلد  4صفحه 710
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و در روای نسائی و دیگران از جمی بن عمیر چنین آمد اس « :من که جوایا بوخِ با ماخرِ بر
عایشه وارخ شدیمت ماخرِ علا را به یاخ او ایداختت گفت هی مالرخ را محبالوبتر ا علالا خر
یالالاخ رنالالول خالالدا
خدا

یدیدِ».

یدیالالدِت و هالالی

یالالا را محبالالوبتر ا همسالالر علالالا خر یالالاخ رنالالول

1

بنابراین بعد از وجود این احادیث حداقل به خاطر تعار  ،هر دو دسته روایات ستاقط میشتوند،
با این که احتماخ دارد این دسته از احادیث که عایشه در آن به حقیق اقرار میکند و میگوید حضرت
علی و فاطمه

بود انتد تترجیح

محبوبترین مردم حتی از خود او و پدرش نزد رسوخ ختدا

داشته باشد ،چرا که او بر این مطلب قسم میخورد و میگوید« :به خدا قسالم» ولتی در حتدیثی کته
برای خود و پدرش نقل میکند قسم نمیخورد ،و عالو بر ایتن کته در بعضتی از ایتن احادیتث وقتتی
عایشه در محضر پیامبر صدایش را بلند کرد و آن حرف را گف تقریر پیامبر

وجود دارد ،ولی در

آن احادیث تقریر پیامبر وجود ندارد ،عالو بر این که عایشه در این احادیث به نفت دشتمنش شتهادت
میدهد بنابراین احتماخ ندارد که دروغ بگوید ولی در آن احادیث مسأله بر عکس اس .
و اما حدیث خوِ که احمقان برای اثبات ادعای خود مبنی بر این که عایشه و پدرش محبوبترین
مردم در نزد پیامبر

هستند به آن تمسک کرد اند حدیثی اس که عمرو بن عتاص روایت کترد ،

بخاری به سند خود از ابی عثمتان نقتل کنتد کته گفت « :عمالرو بالن عالاص باله مالن خبالر خاخ کاله
پیامبر

او را به نپاه ذات السمنل فرنتاخت یاخ پیامبر امدِ و گفتم کداِ یک ا مرخِ یاخ او

محبوبتر انتو گفت عایشه! گفتم ا مرخانو گفت پدرش! گفتم نپس چه کساو گفت
نپس عمر بن الَطابت و مرخایا را شمرخ».

2

 
 .1سنن نسائی جلد  4صفحه  029و مانند آن در مسند ابی یعلی جلد  8صفحه  171و بسیاری دیگر.
مؤید این حدیث ،حدیث برید االسلمی (رضوان الله تعالی علیه اس که ترمذی در سننش جلتد  4صتفحه  261نقتل
کرد که گف « :محبوبترین یان خر یاخ رنول خدا

فاطمه و ا مرخان علا بوخ» و مثل این روای را حتاکم در

مستدرش جلد  2صفحه  044نقل کرد و در مورد آن گفته« :این حتدیث صتحیح است ولتی بختاری و مستلم آن را نقتل
نکرد اند».
 .2صحیح بخاری جلد  5صفحه 091
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و در ّرد این حدیث همین کفای میکند که از عمرو بن عاص نقل شد ! ما کارهتایی کته موجتب
فسق و ستقوط عتدالتش میشتود را نمیشتمریم ،و «مقامهتای بتاالیش» در جنتگ صتفین را یتادآور
نمیشویم که چگونه با تخمها و عورتش از شمشیر حضرت علی

نجتات پیتدا کترد و باعتث شتد

حضرت از کشتن او در این حال حیا کند! بلکه تنهتا بته حرفتی کته عایشته در متورد او گفتته بستند
میکنیم ،عایشه همان کسی اس که به دروغ گو بودن عمرو حکم کرد و بلکه او را لعن هم نمود!
حاکم و دیگران به سند صحیح از مسروق روای کرد اند :عایشه بیتان کترد عمترو بتن عتاص در
ّ
ادعایش مبنی بر این که او کسی اس که رئیس مارقین ذا الثدیه را کشته نه علتی دروغ میگویتد و
ّ
1
گف « :خدا لعنت کند عمرو بن عاص را! او گمان ماکند ذا الثدیه را خر مصر کشته انت!»
و بنابراین نمیتوان به راس بودن حدیث عمرو بن عتاص کته در آن گمتان میکترد محبتوبترین
مردم در نزد پیامبر

عایشه بود اس اعتماد کرد ،چرا که خود عایشه او را تکذیب نمود و لعتنش

هم کرد اس ! بنابراین طبق مبانی علم جرم و تعدیل (فاسق یا عادخ بتودن راویتان حتدیث فاستق و
مجروم اس  .ولی مخالفین در این مسأله به سختی و فشار افتاد اند! آنها از یتک طترف از روی عنتاد
اصرار میکنند تمامی کسانی که آنها را صحابه مینامند عادخ هستتند! و از طترف دیگتر میبیننتد کته
بعضی از اینها بعضی دیگر را لعن کرد و به هم دشنام داد اند! و یکی از ایتن متوارد همتین است کته
عایشه عمرو بن عاص را لعن نمود! و این با حکم به عدال همه آها نمیسازد ،به همین خاطر مکتر و
فریب خود را شروع کرد اند و گاهی این احادیث را تأویل میکنند و گتاهی بترای آن عتذر میآورنتد و
گاهی سند آن را زیر سؤاخ میبرند ،و این چنین بر همین منواخ از اشکاالت سختی که متوجه اعتقادات
سس آنهاس فرار میکنند!
و با این بیان بطالن آن چه که مخالفین برای اعتقاد خود مبنی بر این که عایشه محبتوبترین متردم
نزد پیامبر

بود به آن استناد کرد اند واضح میشود .و برای تأکید نتیجه چنین میگوییم :چگونته

 
 .1مستدرش الحاکم جلد  5صفحه  02و در مورد این حدیث گفته« :این حدیث طبق شرط بخاری و مسلم صتحیح است
ولی آن را نقل نکرد اند» .و مانند آن در کتاب سیر اعالم النبالء ذهبی جلد  1صفحه  050و سیرة ابن کثیر جلتد  8صتفحه
 212آمد اس .
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ممکن اس انسان ادعا کند عایشه چنین جایگا خیالی داشته در حالی که پیامبر اکترم

دوست

دارد او هالش گردد و آرزو میکند از دس او راح شود!
این بخاری اس که به سند خود از قاسم بن محمد نقل کرد « :عایشه گفت وا نرِ! رنالول
خدا

گفت اگر من یده بوخِ و ان اتفاق افتاخ (یعنا فوت کرخ ) برایالت انالتغفار و خعالا

ماکنم! عایشه گفت وا ا من خاغ خیده! به خدا قسم گمان ماکنم خونالت خار مالن بمیالرِ
اگر این چنین باشد خر اخرین رو عمرت با بعضا ا همسرایت جشن و شاخ خواهم گرفت!
پیامبر

گفت بلکه منت وا نرِ!»

1

و اینها ابن حبان و ابن حنبل و بیهقی هستند که از عایشه روای کرد اند که گف « :رو
خدا

رنول

ا تشیی جنا ها خر بقی به خایه من امد خر حالا که نالرِ خرخ ماکالرخ و مالاگفتم

وا نرِ! گفت ا عایشه بلکه من وا نرِ! نپس گفت چه ضرر به تو مارنید اگر قبالل
ا من مامرخ و تو را غسل ماخاخِ و کفن ماکرخِ و یما ت را ماخوایدِ و خفنت ماکالرخِو!
گفتم مابینمت که اگر چنین اتفاق بیافتالد باله خایالهات برماگالرخ و بالا بعضالا ا همسالرایت
مجلس جشن و شاخ برپا ماکنا! رنول خدا
شاهد در این روای این اس که پیامبر

خندید!»

2

دوس دار مردن عایشه اس ! و اگر این واق شتود

روز جشن و شادی پیامبر خواهد بود! این به دالل تقریر رستوخ خداست

چتون وقتتی عایشته

چنین چیزی گف آن را انکار نکرد بلکه خندید! پتس بعتد از ایتن چگونته گفتته میشتود کته عایشته
محبوبترین شخص در نزد پیامبر بود و ایشان تتا حتدی عاشتق عایشته بتود کته تحمتل دوری او را
نداشته؟! آیا هیچ انسانی آرزوی مرگ محبوبش را دارد؟!
ّ
متبحتر باشتد رابطتهای کته بتین ایشتان و عایشته بتود را
و کسی که در سیر پیتامبر اعظتم
درمییابد ،و میفهمد که رابطه بین آن دو رفته رفته بدتر میشد اس  ،این زن خبیثته چته بستیار ستید
انبیاء

را اذی میکرد به حدی که چند مرتبه باعث شد پیامبر او را لعن و نفرین کند!

 
 .1صحیح بخاری جلد  7صفحه 8
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یکی از نفرینهای پیامبر بر عایشه را احمد بن حنبتل و بیهقتی و دیگتران در قضتیه غفلت کتردن
عایشه از اسیری و در نتیجه گم شدن آن اسیر روای کرد اند ،که پیامبر
خنتت را قط کند!»

به عایشه گفت « :خالدا

1

و یکی دیگر از نفرینهای پیامبر بر عایشه روایتی اس که مسلم نقل کرد در این قضیه کته وقتتی
ام سلیم از عایشه سؤاخ کرد اگر زن محتلم شود چه چیز بر او واجب میشود عایشه بته او گفت « :ا
َ
اِ نلیم یان را مفتضح کرخ تر َبت یمینک! (خیر یبینا) پیامبر به عایشه گفالت بلکاله تالو خیالر
ِ
2
یبینا!»
و ما میدانیم که پیامبر رحم

بسیار صبور و حلیم بود ،بنابراین نفرین کردن ایشان بر کسی

تنها بعد از این اس که آن شخص افعاخ قبیح و آزار دهند اش به مقداری برسد که پیامبر را مجبور بته
نفرین کند یعنی در واق وقتی که پیمانه را پر کرد باشد .بنابراین ببتین ختاتم انبیتاء از دست عایشته و
 
 .1مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه  41و سنن بیهقی جلد  9صفحه  89و إمتاع األسماع مقریزی صتفحه  .164البتته
این حدیث زیادی جعلی دارد که به پیامبر اعظم

قدم وارد میسازد ،در آن آمد ایشان از نفرین کردن عایشه پشتیمان

شد و به خاطر این که غضب ناش شد و بدون وجه حقی نفرین کرد از خداوند طلب مغفرت نمود اس !
امامان و خلفاء و مادران آنها را ّ
مذم کترد همیشته ایتن چنتین رفتتار
و مخالفین با روایاتی که ثاب میکند رسوخ خدا
ّ
مینمایند و در روای اضافه میکنند که پیامبر از حرف خود برگشته اس و او را مانند کستی نشتان میدهنتد کته از حتد ختود
خار شد و مردم را لعن میکند و دشنام میدهد و بدون وجه حقی نفرینشان میکند! و این منتافی تصتریح خداونتد در قترآن
ُ
اس که میفرمایتد :و تالو خارا خلقالا عظالیم هسالتا بترای یتک مستلمان متصتور نیست کته گمتان کنتد ستید
ُ
غضب ناش میشود و کالمی میگوید که با خلق و رفتار عظیمش مخالف اس  ،همانطور که معلوم اس نفترین
انبیاء
ُ
کردن مردم بدون وجه حقی با خلق عظیم مخالف دارد ،بنابراین باید معتقد باشیم آن چه از این قبیتل از پیتامبر صتادر شتد از
روی حق بود و به مستحق آن گفته حاخ یا به خاطر کفر آن شخص یا نفتاق یتا خبتاثتش ،اختالق رستوخ ختدا همتان اختالق
خداس  ،و همانطور که خدا فرمود  :خو خنت ابولهب قط باخ پیامبرش

هم به عایشه فرمتود « :خالدا خنالتت را

قط کند».
(مترجم گوید :این که پیامبر کسی را به ناحق لعن یا نفرین کند با این آیه قرآن هم مخالفت دارد :او هرگا ا رو هوا
یفس نَن یماگوید ان چه ماگوید چیا جا وحا که بر او یا ل شده ییست سور نجم آیه  2و 5
 .2صحیح مسلم جلد  0صفحه  .071و ترب یمینک یعنی خیر نبینی.
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کارهایش چه کشید که در نهای او را نفرین نمود و آرزو کرد هالش شود!
و برای فهمیدن آن تنها کافی اس در سور تحریم تتدبر کنتی ،و ببینتی خداونتد متعتاخ عایشته و
حفصه را چگونه وصف کرد و فرمود  :آن دو بر پیامبر

تظاهر کردند یعنی بر علیه او توط ه کترد

و آشکارا دشمنی نمودند به حدی که باعث شدند خداوند به آنها وعتد دهتد کته جبرئیتل و مالئکته و
صالح المؤمنین پیامبر را یاری خواهند کترد و جلتوی مکتر و کیتد آن دو را خواهنتد گرفت ! خداونتد
میفرماید :اگر به نو خدا توبه کنید خلها شما ا ح منحرف گشته و اگالر بالر علیاله پیالامبر
تظاهر کنید خر این صورت خداوید و جبرهیل و صالح مؤمنین یاور او خواهند بوخ و بعد ا ایهالا
ممهکه پشتیبان اویند .

1

تمام اینها سپاهی هستتند کته از رستوخ ختدا
میگیرند! بنابراین خود بفهم که پیامبر اعظم

دفتاع میکننتد و جلتوی عایشته و حفصته را
چه توط هها و کیدها و اذی هایی از دست ایتن دو

زن توط ه گر و ملعون تحمل مینمود اس ! و بعد از این احمقتان میآینتد و گمتان میکننتد طبتق دو
حدیث جعلی یکی از این دو زن محبوبترین مردم در نزد پیامبر بود اند!
تنها این نکته باقی میماند که بعضی مخالفین بته حتدیثی از احادیتث امامتان متا (صتلوات اللته
علیهم استناد کرد اند و گمان نمود اند این حدیث ادعای آنها مبنی که عایشه محبوبترین متردم نتزد
بود را تأیید میکند .این حدیث را شی ما کلینی به سند خود از محمد بن مستلم از
پیامبر اکرم
بُ
َ ُ
الَیالرة لنالا لالیس ألحالدت وإیمالا خیالر رنالول
حضرت امام صادق نقل نمود که فرمود« :إیمالا ِ
َ
فاخترن الله ورنولهت ولم یکن َّ
2
».
لهن أن یَترن غیر رنول الله
لمکان عاهشهت
الله
هم به خاطر مکان

(اختیار کردن تنها برای ماس و برای کس دیگر نمیباشد ،و رسوخ خدا
عایشه ّ
مخیر شد ،و آنها خدا و رسولش را اختیار کردند ،و حق نداشتند غیر رسوخ خدا
کنند

را اختیتار

و معنای حدیث این اس که ّ
مخیر بودن یک مرد در مورد همسرانش که آیا همسر او بمانند یتا نته
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طبق همان کاری که پیامبر

با همسرانش انجتام داد بته طتوری کته اگتر یکتی از آنهتا جتدایی را

انتخاب میکرد از پیامبر بدون طالق جدا میشد و رابطتهاش بتا پیتامبر قطت میگردیتد ایتن تخییتر
حکمی اس مخصوص به پیامبر و ائمه از عترت ایشان

و برای هر کس نیست  ،بنتابراین جتدایی

وجود ندارد مگر با طالق یا چیزی که به جای آن میآید مثل ارتداد زو  .سپس حدیث عل تخییتر را
این چنین ذکر کرد «به خاطر مکان عایشه» به همین خاطر مخالفین گمان کرد انتد معنتای حتدیث
این اس که عایشه نزد رسوخ خدا

جایگا بلندی داشته به همین ختاطر زنتان دیگترش را مخیتر

ساخ !
و مخفی نیس که اگر به روایات دیگر که در این باب وارد شد رجوع نکنیم تا معنای این حتدیث
روشن شود معنای خود این حدیث مبهم خواهد بود ،کلینی چند سطر قبل از روای به ستند ختود از
زرار نقل کرد « :ا حضرت اماِ باقر

شنیدِ فرموخ خداوید عاوجل به خاطر کمما که یکا

ا یان پیامبر گفته بوخ بالرا پیالامبرش

غیالرت ور یالدت و ایاله تَییالر را یالا ل کالرخت رنالول

هم یایش را بیست و یاله شالب خر مشالربه اِ ابالراهیم تنهالا گذاشالتت نالپس ایهالا را
خدا
ت
ُ
خوانت و ّ
مَیرشان یموخت ایها هم پیامبر را اختیار کرخیدت فلم یْ شینا (پس چیا یبوخ)ت ولا
اگر خوخشان را ایتَاب ماکرخید یک جدایا واق ماشد .راره گوید و خر مالورخ کالمِ عایشاله
(خر اصل روایت به جا عایشهت المرأة (ان ن) امده انت) ا ایشان نؤال کرخِ که چاله بالوخو
فرموخ او گفت محمد گمان ماکند اگر ما را طمق خهد هم کفوها ما ا قوممان یمااینالد و
با ما ا خواج کنند!»

1

و در احادیث همین باب وارد شد که زینب بنت جحتش هتم ایتن کتالم زشت را گفتته است ،
همانطور که در حتدیث کلینتی بته ستند ختود از محمتد بتن مستلم وارد شتد « :باله حضالرت امالاِ
یالایش را ّ
مَیالر نالاخت و ایهالا
صاخق گفتم من ا پدرت شنیدِ فرموخ رنول خدا
 
 .1الکافی کلینی جلد  6صفحه  ،028و قوخ حضرت

که فرمود« :لم یک شینا» یعنی طالقی واقت نشتد ،و اگتر آنهتا

خودشان را انتخاب میکردند جدایی واق میشد ،ولی این جدایی به منزله یک طالق اس  ،بنتابراین صتحیح است کته
پیامبر قبل از ازدوا آن زن با شخص دیگر ،رجوع کند .و در علم درایه معلوم اس که رمز «المرأة» بترای عایشته بته کتار
میرود.
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خدا و رنولش را ایتَاب کرخیالد و ایهالا را بنالابر طالمق خاخن یگاله یداشالت و اگالر خوخشالان را
ایتَاب ماکرخید ا پیامبر جدا ماشدید (و ییا به طمق خاخن یداشت) .حضالرت

فرمالوخ

این حدیثا انت که پدرِ ان را ا عایشه روایت ماکرخت و مرخِ را با اختیار خاشتن چه کارت ایالن
تنها حکما انت که خداوید ان را مَصوص رنول خوخ

گرخاییده انت».

بنابراین آن چه که از این احادیث فهمید میشود این اس که منظور حضرت

1

از «باله خالاطر

مکان عایشه» یعنی «به خاطر مکان ان چه عایشه گفت» میباشد ،همان کالم عایشه که بته پیتامبر
بیاحترامی نمود و این چنین گف « :محمد فکر ماکند اگر ما را طمق خهالد هالم کفوهالا مالا ا
زنانش را ّ
مخیر سازد تتا
قوِ خوخمان یماایند و با ما ا خواج کنند!» و این سبب شد که پیامبر
ببیند کدام یک از آنها ایشان را اختیار میکنند و کدام یک از آنها – مثل زینب – بته آن چته عایشته گفتته
مایل میشوند که در نتیجه از پیامبر جدا شوند و ازدوا برای آنها مبام باشد.
بنابراین این حدیث هیچ داللتی ندارد که عایشه جایگا بزرگی داشتته و پیتامبر

او را دوست

داشته اس همانطوری که مخالفین با فهم وارونه خود خیاخ کرد اند! بلکه بر عکتس عایشته در ایتن
حدیث پس معرفی شد و ّ
مذم گردید اس چون چنین کالمی را گف و خواس با آن قدر پیامبر
اعظم

را پایین بیاورد!

 
 .1الکافی کلینی جلد  6صفحه  ،026و این که حضرت

فرمود« :ایالن حالدیثا انالت کاله پالدرِ ا عایشاله روایالت

ماکرخ» یعنی :موضوع این حدیث مربوط به کاری اس که عایشه انجام داد  ،نه این که از حیث سند از عایشه نقل کترد
باشد همانطور که این مطلب در حدیث گذشته مالحظه میشود.
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لبهایش با شد و حدیث غذا تر ید را جعل یموخ!
کسی که مقدار حسد شعلهور در نفس عایشه را بداند میفهمتد کته محتاخ اوست او در مقابتل
احادیثی که از پیامبر اعظم

در مدم بعضی از همسران یا زنان مؤمن صادر میشود دست بستته

بماند ،عایشه کسی نیس که راضی شود خود را به نادانی زند یا کسی بر او مقدم شود ،و کسی نیست
که خود را در شراف و جایگا پایینتر از همه بداند.
او با چشم خود دید که پیامبر

بر روی زمین چهار خط کشید و فرمود« :ایا ماخایید این باله

چه معنانتو گفتند خدا و پیامبرش خایاترید .رنول خدا

فرموخ برترین یان اهل بهشت

خدیجه خختر خویلد و فاطمه خختر محمد و انیه خختر مالااحم همسالر فرعالون و مالریم خختالر
َ
عمران هستند» 1.و میفرمود« :بهترین یان عالالم مالریم خختالر عمالران و انالیة خختالر مالااحم و
2

خدیجه خختر خویلد و فاطمه خختر محمد ماباشند».
َ
3
در محضر همه میگوید« :بهترین یان عالم مریم و خدیجه هستند».
و دید پیامبر
و از پیامبر

شنید که دربار دخترش حضرت زهراء بتتوخ (صتلوات اللته علیهتا میفرمایتد:

«فاطمه نید و نرور یان اهل بهشت انت» 4.و میفرمود« :این فرشتهایست که قبل ا شب تالا
به حال به مین ییامدهت ا پرورخگارش اجا ه گرفته که بر من نمِ فرنتد و مرا بشارت خهالد کاله
فاطمه نید و نرور یان بهشت انت و حسن و حسین نید و نرور جوایان اهل بهشالتند» 5.و
به او میگف « :ا حمیراَ! فاطمه مایند یان اهل مین ییست و مایند ایها جفا کار یماباشد».

6

و طبیعی اس که در قباخ این بیانات آتش حسد و غیرت در سینه عایشه شعلهور شود ،و به ختاطر
این که پیامبر

به او توجه نمیکند و اسم او را در ضمن این زنان سرور و پرخیر و صدیق نمیآورد

 
 .1مسند احمد حنبل جلد  0صفحه  192و مستدرش الحاکم جلد  1صفحه  597و بسیاری دیگر.
 .2المعجم الکبیر طبرانی جلد  11صفحه  511و تفسیر قرطبی جلد  5صفحه  82و بسیاری دیگر.
 .3صحیح بخاری جلد  5صفحه  121و صحیح مسلم جلد  7صفحه  021و بسیاری دیگر.
 .4صحیح بخاری جلد  5صفحه  119و بسیاری دیگر.
 .5سنن ترمذی جلد  4صفحه  216و مستدرش حاکم جلد  2صفحه  040و بسیاری دیگر.
 .6المعجم الکبیر طبرانی جلد  11صفحه 510
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قلبش پر از عقد شود .و به خاطر این که پیامبر

به جای این که او را مدم کند و بر او ثنتا فرستتد

در موارد متعددی او را تحقیر میکرد و توهین مینمود! همیشه غیظ و کینتهاش بیشتتر میشتد ،پیتامبر
کسی اس که به او «حمیراء» گف ! و او کسی اس که ایمان عایشه را نفی کرد! و او کسی است کته
نفرینش کرد که خدا دستش را قط کند و باز او را نفرین کرد و گف  :خیری نبینی! او کسی بود کته بته
خاطر یاری کردن خدیجه کنار دهان عایشه را پیچاند! 1او کسی اس که در محضر همه او را نهی کترد
و گف « :ا عایشه! ّ
2
فحاش یباش!»
ذکتر شتود و همیشته

این چنین این زن برای خودش جایگاهی نمیدید که نزد رستوخ ختدا

تحقیر و توبی میشد و نزد او ذلیتل بتود! و اکثتر متدمهای او بترای دختتر و پتار جگترش حضترت
زهراء

و بعضی همسرانش و بعضی زنان مؤمن مثل ام ایمن بتود کته در متورد او گفت « :هالرکس
3

مسرور ماشوخ با یا ا اهل بهشت ا خواج کندت با اِ ایمن ا خواج کند».
به غیر از ّ
متذم و ختواری و از افعتالش بته غیتر از فریتاد و
ولی او از احادیث رسوخ خدا
تأدیب چیزی نصیبش نبود!
و اگر عایشه در زمان حیات رسوخ خدا

در جواب به بی توجهی حضرت به او ،غتیظ و کینته

خود را بر سر ایشان خالی کرد و او را به انواع مختلف آزار داد به حدی که در مورد او خواهرش حفصه
سور کاملی به نام تحریم نازخ شد ولی بعد از شهادت پیامبر فرصت را غنیمت شتمرد و بتر ایشتان
دروغ بس و با احادیثش بازی نمود و در نتیجه مقام خودش را باال برد و اسمش را در ضتمن ستروران
َ
زنان عالم گنجاند!
و از همین جاس که این مقدار عظیم و ترستناش از احادیتث جعلتی کته بتر عایشته متدم و ثنتا
میفرستد به وجود آمد اس  ،که در ّرد آنها – یا حتداقل تشتکیک در آن – همتین کفایت میکنتد کته
بیشترش از خود عایشه روای شد اس ! و حاخ آن که احادیثی که در فضائل اهتل بیت
 
 .1احادیث تمام این موارد در همین فصل و فصل قبلی گذش  ،مراجعه کن.
 .2صحیح مسلم جلد  7صفحه 4
 .3اإلصابة ابن حجر جلد  8صفحه 261

روایت
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شد چنین چیزی را نمییابیم چرا که بیشترش از دیگران نقتل شتد  ،و بلکته بستیاری از آن روایتات از
دشمنانشان روای شد  ،و فضیل آن اس که دشمن به آن شهادت دهد.
و ما در این جا یکی از این احادیث جعلی که برای عایشه فضل و مقام و رتبهای باالتر از همه زنان
قرار میدهد را ّرد کرد باطل میسازیم .این حدیث را بخاری به سند ختود از ابوموستی اشتعری نقتل
کرد که گف « :رنول خدا

فرموخ ا مرخان بسیار کامل شدیدت ولا ا یان کسالا کامالل

یشد مگر انیه همسر فرعون و مریم خختر عمران .و برتر عایشه بالر یالان ماینالد برتالر غالذا
ترید بر نایر غذاهانت!»

1

ولی تحقیق علمی از قبوخ کردن این حدیث ابا دارد و حکم به بطتالن آن میکنتد ،و ایتن بته چنتد
دلیل اس :
اول این حدیث از خود ابوموسی اشعری نقل شد ولی بدون این زیاد یعنی «برتر عایشه بر یالان
 »...تا آخر ،بلکه تنها در آن آمد « :ا مرخان بسیار کامل شدیدت ولا ا یان کسا کامل یشالد مگالر
مریم خختر عمران و انیه همسر فرعون» همانطور که این روای را احمتد بتن حنبتل در فضتائل نقتل
کرد اس  .2و این جعلی بودن این زیادی و اضافه شدن آن بر اصل حدیث را ترجیح میدهد.
خوِ این حدیث از خود ابوموسی اشعری نقل شد ولی نه با این لفتظ ،بلکته بتا لفظتی شتبیه بته
روای زنان اهل بهش چهار نفرند و سپس زیادی مورد بحث به آن اضافه شتد است یعنتی بته ایتن
صورت« :ا مرخان بسیار کامل شدیدت ولا ا یان کسا کامل یشد مگر چهار یفر انیه خختالر
مااحم همسر فرعونت مریم خختر عمرانت خدیجه خختر خویلدت فاطمه خختالر محمالدت و برتالر
عایشه بر یان مایند برتر غذا ترید بر نایر غذاهانت» .همتانطور کته ایتن روایت را طبتری و
ابونعیم و ثعلبی و دیگران روای کرد اند 3.و این ترجیح میدهد که در اصل آن حتدیث تصترف شتد
باشد چرا که اسم حضرت خدیجه و فاطمه

از آن حذف شد و سپس استم عایشته بته آن اضتافه

 
 .1صحیح بخاری جلد  5صفحه  020و در صفحه  111به نقل از انس تنها آخر روای (که مربوط به عایشته میباشتد را
نقل کرد اس  .و ترید غذایی اس که نان را با آب گوش مخلوط میکنند.
 .2فضائل الصحابه احمد بن حنبل صفحه 72
 .3فتح الباری فی شرم صحیح البخاری ابن حجر جلد  6صفحه  404به نقل از طبرانی و ابونعیم و ثعلبی.
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شد اس  .سپس این حدیث آخری مشوش و غلط اس  ،چرا که از زنان ناقص چهتار نفتر را استتثناء
کرد و نام آنها را شمرد و ذکر کرد اس  ،حاخ ذکر عایشه بعد از آنها چه وجهی دارد در حتالی کته او
از این چهارتن و این وصف یعنی وصف کماخ و استثناء از زنان ناقص خار است ؟! بنتابراین در ایتن
جا بین دو مقط حدیث سنخیتی وجود ندارد .و اگر این حتدیث را بتا حتدیث اوخ و مشتهوری کته در
مورد چهار زنی که سرور زنان بهش هستند تطبیق دهیم به اطمینان میرسیم که اصل حدیث تنهتا بته
ذکر این چهارتن اقتصار کرد اس و آن چه در مورد عایشه ذکر شد زیادی و جعلی میباشد.
نوِ میبینیم که این حدیث ترید از خود عایشه هم نقتل شتد است ! و آن را احمتد بتن حنبتل
نسائی و ابن راهویه و دیگران از ابی سلمه از عایشه نقل کرد اند که گف « :رنول خدا

فرمالوخ

برتر عایشه بر یان مایند برتر غذا ترید بر نایر غذاهانت!» 1و این اشار دارد که در اصل دو
حدیث بود اس  ،حدیث اوخ از ابوموسی اشعری که در آن چهار زن را ذکر کترد ،و حتدیث دیگتر از
عایشه که خودش را ذکر کرد! سپس بعتد از او آمد انتد و در حتدیث اوخ تصترف نمود انتد و حتدیث
عایشه را وارد آن کرد اند .در هر صورت این حدیث عایشه مردود اس چرا که شهادت یک نفر به نف
خودش مورد قبوخ نیس  ،و ما چگونه میتوانیم عایشه را در آن چه ادعا میکند تصدیق نماییم و حتاخ
آن که او عایشه اس ؟! و چون در این جا حدیثش را ّرد میکنیم این تقوی میکند که حدیث بختاری
هم مردود باشد چرا که دقیقا همین حدیث اس اگر چه که به ابوموستی اشتعری یتا انتس نستب داد
شد باشد ،خصوصا که روایات بعضی غیر از بخاری – مثل احمد بن حنبل – چنین چیزی را نداش .
چهارِ هر کس احادیث شریف را خواند باشد و طعمش را چشید باشد و متوجته گفتتار زیبتای پیتامبر
شد باشد بعید خواهد دانس که چنین حدیث رکیک و خیالی از سید فصتیحان و بلیغتان

صتادر شتد

باشد ،چرا که این حدیث دور از ادب پیامبر اس و با سایر احادیثی که در سیاق تفضیل و برتری دادن از ایشتان
صادر شد سنخی ندارد و مانند هم نمیباشند .از ایشان

که دارای جوام کالم و گفتار اس دید نشد

که در مقام مدم یا تفضیل و برتری دادن مانند چنین استعار ها و تشبیهات رکیکی را به کار گیترد ،گویتا ایشتان –
هم و ّ
نعوذ بالله – تمام ّ
غمش شکمش اس و به انواع مختلف غتذاها و خوراکیهتا تشتبیه میکنتد! ستپس متا
 
 .1مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه  049و سنن نسائی جلد  7صفحه  68و مسند ابن راهویه جلد  1صفحه 080
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نمیدانیم چرا به ترید تشبیه کرد نه به بقیه غذاها که از ایشان
شد یا روایت شتد محبتوبترین غتذا نتزد ایشتان

در مورد آن مدم یا توصیه به ختوردنش وارد
بتود است  ،احمتد بتن حنبتل روایت کترد کته

فرمود« :هی چیا جا اب و غذا را یماگیرخ غیر ا شیر» 1.و از انس روای کترد است کته

پیامبر

گف « :کدو حلوایا محبوبترین غذا یاخ رنول خدا بوخ» 2.و البته صالحی شامی از انس روای کرد که
گف « :محبوبترین غذا یاخ رنول خدا نبا خورخن بوخ» 3.پس چرا نمییابیم که رسوخ ختدا

در

این باب عایشه را به شیر یا سبزی خوردن یا کدو حلوایی تشبیه کرد باشد؟!
پنجم احادیث مستفیا و بسیاری شهادت میدهد که این حدیث ترید دروغین و جعلی است ،
چون برتری عایشه بر سایر زنان که در این حدیث آمد را نقا میکند ،بعضی از آن احادیث گذشت
َ
که بیان میکرد آن چهار زن هم بر تمام زنان عالم برتری دارند ،از جمله روایتی که احمد بتن حنبتل از
مسروق از عایشه نقل کرد که گف « :هرگاه خدیجه ذکر ماشالد پیالامبر بالر او بسالیار مالدح و ثنالا
مافرنتاخ .عایشه گوید رو

غیرت مالرا گرفالت و گفالتم چاله قالدر ان ن خهالان نالرخ را یالاخ

ماکنا! خداوید عاوجل بهتر ا او را به تو خاخه انت! فرموخ خداوید بهتر ا او باله مالن یالداخه
انتت وقتا همه به من کافر بوخید به من ایمان اورخت و وقتا مرخِ مرا تکذیب کرخید مرا تصالدی
یموخت و وقتا مرخِ مرا محروِ کرخید اموال خوخ را به من بَشیدت و خداوید عاوجل ا او به من
فر ید رو

کرخ ولا مرا ا فر ید خار شدن ا بقیه یان محروِ یموخ».

4

 
 .1مسند احمد بن حنبل جلد  0صفحه 114
 .2مسند احمد بن حنبل جلد  2صفحه 115
 .3سبل الهدی و الرشاد جلد  7صفحه 101
 .4مسند احمد حنبل جلد  6صفحه  ،007و در لفظ دیگری که از موسی بن طلحته در صتفحه  041روایت کترد عایشته
گف « :خدا به جا ان پیر ن قریشا خهان نرخ که خر جریان رو گار همک شد یان خیگر به تو خاخه انالت! پالس
ریگ صورتش به طور

رخ شد که چنین حالتا را فقط خر هنگاِ یاول وحا یا وقتا منتظر بوخ رحمالت یالا عالذاب

یا ل شوخ خیده بوخِ!» ببین چه قدر عایشه بی ادب اس و چگونه در مورد خدیجته گویتد :آن زن پیتر هتالش شتد کته
ّ
و
دهانش سرخ بود یعنی از پیری دندانهایش ریخته بود و تنها سرخی لثههایش ماند بود! سپس در غضب رسوخ خدا
عو

شدن رنگ چهر اش از شدت غضب تأمل و تفکر کن.
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و یکی دیگر روایتی اس که ابن عبد البر از عایشه نقل کرد کته گفت « :رنالول خالدا ا خایاله
خارج یماشد تا این که خدیجه را یاخ مایموخ و بالر او بسالیار مالدح و ثنالا مافرنالتاخت رو

ا

خدیجه یاخ کرخ غیرت مرا خربر گرفت گفتم مگر او تنها یک پیر ن یبوخت خداوید بهتالر ا او را باله
تو خاخه انت! غضب یاک شد به حد که ا شدت غضب جلالو موهالایش باله لالر ه خرامالد!
نپس گفت یه به خدا قسم بهتر ا ان را به من یداخه انتت ان هنگاِ که مرخِ به من کافر بوخیالد
به من ایمان اورخ و ان وقت که مرا تکذیب کرخید مرا تصدی یموخ و ان هنگالاِ کاله مالرا محالروِ
کرخید اموالش را به من بَشید و خداوید ا او فر یدایا به من رو
شدن ا بقیه یان محروِ یموخ».

کرخ ولالا مالرا ا فر یالد خار

1

به خاطر وجود همین احادیث و امثاخ آن مخالفین حدیث ترید را تأویل کرد و آن را حمل کرد اند بر
این که بعد از خدیجه (صلوات الله علیها عایشه برترین زن پیامبر

میباشد نه برترین زن این امت

یا تمام ام ها ،ولی این حمل هم باطل اس  ،چرا که ثاب اس و در احادیث بته آن تصتریح شتد کته
بعضی دیگر از زنان پیامبر

بهتر از عایشه و حفصه بودند! یکتی از ایتن روایتات حتدیثی است کته

ترمذی و طبرانی و دیگران از کنانه از صفیه نقل کرد اند که گف « :رنول خدا

بر من وارخ شالد خر

حالا که من گریه ماکرخِت فرموخ ا خختر ّ
حیا چرا گریه ماکناو به من خبر رنیده که عایشاله و
حفصه بر علیه من صحبت کرخهاید و گفتهاید ما بهتر ا او هستیم! چرا که ما خختر عموهالا و یالان
رنول خدا ماباشیم .فرموخ چرا به ایها یگفتا چگویه شما بهتر ا مالن ماباشالید و حالال ان کاله
پدرِ هارون و عمویم مونا و همسرِ محمد انتو!»

2

بنابراین با ثبوت این مطلب که بسیاری از زنان از عایشه بهتر و برتر بود اند دیگتر حتدیث تریتد معنتا و
واقعیتی ندارد ،و این مسألهای اس که علمای مخالفین را ّ
متحیر ساخته و باعث شد دست بته دامتن هتر
تأویلی ببرند تا حدیث تصحیح شود و برتری عایشه بر سایر زنان مانند برتری ترید بر سایر غذاها باقی بماند!
یکی از آنها آلوسی اس که نتوانسته در مقابل آن همه حدیث و دالئل زیاد که دالل میکرد عایشه از همته
 
 .1االستیعاب ابن عبد البر مالکی جلد  5صفحه 186
 .2سنن ترمذی جلد  4صفحه  267و المعجم الکبیر طبرانی جلد  15صفحه  ،74و لفظ روای را از دومی ذکر کردیم.
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حتی از دختران پیامبر

هم پایینتر اس مقاوم کند و در تفسیرش در حالی کته بته اشتکاخ داشتتن

حدیث اقرار کرد چنین گفته اس « :بلکه اگر کسا بگوید نایر خختالران پیالامبر

ا عایشاله برتالر

ماباشند اشکالا خر ان یمابینم  ...و خر این باب به ونیله حدیث ترید اشکال شده انتت و شاید
روایات بسیار که خمف ان را ماگوید تأویل برخن این حدیث را راحت کندت چرا که تأویالل کالرخن
یک حدیث به خاطر احاخیث بسیار راحتتر انت ا تأویالل کالرخن احاخیالث بسالیار باله خالاطر یالک
1

حدیثت و خداوید متعال کسا انت که به راه رانت هدایت مایماید!»
و اگر آلوسی به تأویل پنا برد ولی محمود ابو ّریه خود را راح نمود و حکم کرد که حدیث تریتد از
طرف ّ
بکریه جعل شد  2و در کتاب االضواء گفته« :ا جمله احاخیثا که بکریه جعل کرخهایالد  ...ایالن
حدیث انت که رنول خدا فرموخ برتر عایشه بر یان مایند برتر ترید بر نایر غذاهانت! و خر
حدیث خیگر چنین امده صورت عایشه خر تکه پارچها ا حریر با جبرهیل یاخ پیالامبر اورخه شالد و
جبرهیل به پیامبر گفت این همسر تونت خر خییا و اخرت! و خر حدیث خیگر امده یصالف خیالن
خوخ را ا این حمیراَ بگیرید و خر حدیث خیگر شطر خین خوخ (یعنا ییمالا ا خیالن خالوخ) را ا او
3

بگیرید  ...تا اخرت و این بابا وان انت و یماتوان هر چه خر ان هست را شمرخ!»
ابو ّریه راس گف ما چته طتور میتتوانیم ایتن بتاب کته عایشته آن را بتا دروغهتا و جعلهتای
ترسناکش باز کرد را ببندیم! و چه کس میتواند تمام آن دروغهایی که عایشته آورد کته باعتث شتد از
کثرت ساختن احادیث جعلی لبهایش شکاف بخورد را بشمرد!
و تنها همان حدیث موالیمان امام صادق (صلوات الله علیه که عایشته را یکتی از بزرگتترین سته
نفری که بر رسوخ خدا

زیاد دروغ میبستند! به حساب آورد برای ما بس اس  ،حضرت فرمتود:

«نه یفر خاهما بر رنول خدا

خروغ مابستند ابوهریرهت و ایس بن مالکت و عایشه!»

4
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ا یر لحاف وحا خروغین اورخ!

ّ
عایشه در دروغهایش خیاخ زیبایی داش به حدی که ماهرترین افسانه و داستان سازها هم به پتای

او نمیرسند ،نه به خاطر این که در ساختن حکای های عجیب و احساس برانگیز بر آنها پیتروز شتد
باشد ،بلکه بر آنها چیر شد به خاطر این که طوری این داستانها را محکم و استوار کترد کته بتر عقتل
بسیاری از این سنیان کور دخ سایه انداخ تا این که مردم به آن ایمان آوردند و تصدیقش کردند و با آن
خدا را عبادت نمودند! ولی سازندگان داستان و افسانه داستانهای آنان – مثل هزار و یک شب – تنها در
مجالس خوشگذارنی و شب نشینی تکرار میگردد و همگی میداننتد کته دروغ است ولتی تنهتا آن را
ظریف و زیبا میدانند .در حالی که حکایات عایشه – و شبهایش! – در مساجد و محافل علم و مجالس
ّ
محدثین و فقهاء تکرار میشود! پیروز شدن عایشه و برتری او بر این افسانه سراها تنهتا بته ختاطر ایتن
اس که عایشه خیاخ زیبای خود را در قالبی پنهان میکند که باعث میشود بزرگان علما چه برستد بته
عوام ،آن را مانند حقیقتی واقعی تصدیق کنند!
و در این جا یکی از این دروغهایی که توسط عایشه پخش شد را بررسی میکنیم ،و گمان ما ایتن
اس که عایشه وقتی زیر لحاف بود و تفکر میکرد که چگونه نفس ختود را بتاال ببترد و شتأنش را از
سایر زنان پیامبر

عظیمتر نشان دهد این حدیث را جعل کرد اس ! بنابراین این دروغ بتا حتالتی

که عایشه در آن بود یعنی زیر لحاف بودن به وجود آمد اس !
بخاری و غیر از او از هشام از پدرش عرو نقل کرد اس که گف « :مرخِ خر رو

کاله یوبالت

عایشه بوخ هدایا خوخ را یاخ پیامبر مااورخید .عایشه گفالت رقیبالان مالن یالاخ اِ ناللمه جمال
شدید و گفتند ا اِ نلمه به خدا قسم مرخِ هدایا خوخشان را خر رو عایشاله مااورخیالد و
ما هم مایند عایشه ییکا (هدیه) ماخواهیمت به رنول خدا

امر کن که مرخِ را امر کند هالر

جا یالا خر هالر خایالها بالوخ بالرایش هدیاله بیاوریالد .عایشاله گویالد اِ ناللمه ایالن مطلالب را باله
پیامبر

گفت .اِ نلمه گوید ا من اعراض کرخت وقتا یاخ من برگشت خوباره به او گفتم با

ا من اعراض کرخت وقتا برا بار نوِ به او گفتم گفت ا اِ نلمه مرا خر مورخ عایشاله اذیالت
یکنت به خدا قسم هی گاه هنگاما که یر لحاف یکا ا شما بوخهاِ بر من وحالا یالا ل یشالده
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مگر عایشه!»

1

و در این جا مطالب دیگری هم وجود دارد که آن را در روای دیگری مییابیم کته آن را بختاری از
هشام از پدرش عرو باز از عایشه نقل کرد که گفت  « :یالان رنالول خالدا

خو گالروه بوخیالد!

گروها که خر ان عایشه و حفصه و صفیه و نوخه بوخیدت و گروها خیگالر اِ ناللمه و بقیاله یالان
وجوخ خاشتند .و مسلمایان هم ّ
به عایشه را ماخایستندت
حب رنول خدا
رنول خدا
بنابراین اگر یکا ا ایها هدیها خاشت که ماخوانت به رنول خدا
ماایداخت تا وقتا که رنول خدا
رنول خدا

بدهد ان را به تالأخیر

به خایه عایشاله ماامالد ان شالَص هدیالهاش را بالرا

به خایه عایشه مافرنتاخ .گروه اِ نلمه به او گفتند بالا پیالامبر

صالحبت

کن که به مرخِ بگوید هرکس ماخواهد برا رنول خدا هدیها بیالاورخ خر هالر کالداِ ا خایاله
همسرایش بوخ ان هدیه را بیاورخ .اِ نلمه حرف ایها را به پیامبر عرض کرخت پیامبر چیالا باله او
یگفتت ا اِ نلمه نؤال کرخید گفت پیامبر چیا یگفت .به او گفتند خوباره به او بگوت عایشه
گوید وقتا پیامبر یاخ اِ نلمه امد خوباره به ایشان عرض کرخ ولا ایشان چیا به او یگفالتت ا
او پرنیدید گفت چیا به من یگفت .به او گفتند با او صحبت کن تا جواب خهالدت یوبالت اِ
نلمه شدت اِ نلمه با پیامبر صحبت کرخت ایشان به او گفت مالرا خر مالورخ عایشاله اذیالت یکالنت
وحا بر من یا ل یشد خر حالا که من خر لباس یا باشم مگر عایشاله! عایشاله گویالد اِ ناللمه
گفت ا ا ار خاخیت باله خالدا پنالاه مابالرِ ا رنالول خالدا! نالپس ایهالا فاطماله خختالر رنالول
خدا

را خوانتند و او را یاخ رنول خدا فرنالتاخید کاله بگویالد یالان تالو را باله خالدا قسالم

ماخهند که خر مورخ خختر ابوبکر به عدالت رفتار کنا .با پیامبر صحبت کالرخت ایشالان گفالت ا
خخترِ ایا ان کس را که من خونت خارِ خونت یدار و گفت چرا .فاطمه یاخ ایهالا با گشالت و
به ایها خبر خاخت گفتند یاخ او برو و خوباره بگوت ولا ا این ابا کرخت ینب خختالر جحالش را یالاخ
رنول خدا فرنتاخیدت یاخ پیامبر امد و با شدت و غلظت تکلم کرخ و گفت یایت تو را به خالدا
قسم ماخهند که خر مورخ خختر پسر ابوقحافه با ایها به عدالت رفتار کنات و صدایش را بالاب بالرخ
 
 .1صحیح بخاری جلد  5صفحه  110و بسیاری دیگر.
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تا این که ا عایشه که یشسته بوخ بدگویا کالرخ و او را خشالناِ خاخ! پیالامبر

باله عایشاله یگالاه

ماکرخ که ایا صحبت ماکندو پیامبر گفت عایشه صحبت کرخ و جالواب ینالب را خاخ تالا او را
ناکت ناخت! عایشه گوید پیامبر

به عایشه یگاه کرخ و گفت او خختر ابوبکر انت!»

1

این دو روای در واق یک واقعه را بیان میکنند ولی اولی مختصر و دومی مفصل اس  ،و هتر دو
روای هم از هشام از پدرش عرو از خالهاش عایشه روای شد اند ،و غر
مقام عایشه و برتری اوس به ادعای این که وحی بر پیامبر

از این روای باال بتردن

نازخ نشد در حالی که او در لحتاف

یا لباس زنی بود مگر عایشه!
و حاخ آن که اثبات این ادعا بلکه اثبات واق شتدنش مثتل دست کشتیدن بته شتاخهای ختار دار
اس  ،و این به خاطر موارد زیر اس :
اول این دو روای و تمام روایاتی که این حادثه خیالی را بیان میکند همگی از عایشه بته واستطه
پسر خواهرش عرو نقل شد اس ! و قبال برای معلتوم شتد کته نمیتتوان روایتات عایشته کته در آن
خودش را مدم میکند قبوخ نمود چون این کار بر خالف روش علمی اس  ،آیا در این جا کتودنتر از
کسی داریم که روایتی را تصدیق کند که در آن آمد « :عایشه گفت مسلمایان ماخایستند که رنول
خدا عایشه را خونت خارخ!» در نتیجه عایشه در آن واحد هم شاهد اس و هم کسی کته بته نفعتش
شهادت داد میشود ،و بر کودنها و احمقان اس که آن چه به آن شهادت داد شد را قبوخ کنند!
سپس در این جا روایتی از ام سلمه وجود دارد که مانند روای عایشته میمانتد ،و آن را نستائی از
هشام از عوف بن حارق از رمیثه از ام سلمه نقل کرد  « :یان پیامبر

با اِ نلمه صحبت کرخید

که با پیامبر خر مورخ این که مرخِ هدایا خوخشان را خر رو عایشه برا ایشان مااورید صحبت
کند و به او بگوید ما هم مایند عایشه خیر را خونت خاریم .اِ ناللمه بالا او صالحبت کالرخ ولالا
جوابا یداخت وقتا خوباره یوبت اِ نلمه شد با با او صحبت کرخ ولا با هم جواب یالداخ ایهالا
گفتند چه گفتو گفت جوابا یداخ .گفتند رهایش یکن تا جواب خهد یا ببینیم چه ماگویالد.
وقتا یوبت اِ نلمه شد با او صحبت کرخت پیامبر گفت مرا خر مالورخ عایشاله ا ار یالدهت بالر مالن
 
 .1صحیح بخاری جلد  2صفحه 021
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وحا یا ل یشد خر حالا که خر لحاف یکا ا شما بوخِ مگر خر لحاف عایشه!»

1

ولی همانطور که میبینی این روای تنها برای خود پسندی و تعریف از خود صادر شد (یعنتی از
عایشه صادر شد نه این که ام سلمه (علیها الرضوان این حدیث را گفته باشتد کته گتاهی بته ختاطر
معنعن 2بودن روای توهم میشود ،مانند این خلطها در کتب مخالفین زیاد دید میشتود .و یکتی از
شواهدی که گواهی میدهد این روای از ام سلمه نیس این اس که سیاق روایت بتا ضتمیر غائتب
آمد نه ضمیر متکلم « :یان پیامبر

با او صحبت کرخید  ...و به پیالامبر بگویالد  ...بالا پیالامبر

صحبت کرخ ولا جوابش یداخ  ...وقتا یوبت او شد با با او صحبت کرخ ولا جالوابش را یالداخ
 »...بنابراین این روای از ام سلمه حکای شد نه این کته گفتتار ختود او باشتد ،بلکته دقیقتا همتان
روای عایشه اس ولی به سند دیگر ،و شاهد این مطلب این اس که سند روای از هشتام از عتوف
بن حارث از رمیثه میباشد .اما هشام همان ابن عرو پسر خواهر عایشته میباشتد کته راوی همتان دو
حدیث قبلی اس ! و اما عوف بن حارث پسر برادر مادری عایشه میباشد! و اما رمیثه خواهر عوف بن
حارث اس بنابراین عایشه عمه آن دو میشود! و این که آنها مختص به عایشه هستند معلوم اس زیرا
که نزدیکانش میباشند ،و رمیثه بن حارث حدیثی غیر از این ندارد و معلوم نیس او از جمله کسانی
باشد که از ام سلمه روای نقل میکنند ،بنابراین در مجموع معلوم میشود که رمیثته ایتن روایت را از
عمهاش عایشه دریاف کرد که در آن آمد زنان پیامبر

با ام سلمه فالن و فالن گفتنتد ( ...و اگتر

از ام سلمه بود باید روای این چنین بود :زنان پیامبر با من فالن و فالن گفتند در نتیجه از راویان خطا
و اشتبا واق شد و معنعن بودن (از فالن از فالن روای را به ام سلمه رساند اند.
حتی اگر از این مطلب هم دس برداریم همین که این سته نفتر روایتان ایتن حتدیث از نزدیکتان
عایشه و حزبش هستند باعث میشود روای آنها را دف کنیم و قبوخ نکنیم که این روایت از ام ستلمه
صادر شد  .عالو بر این که این روای نزد مخالفین ضعیف اس و به آن احتجا نمیشتود چترا کته
 
 .1سنن نسائی جلد  7صفحه 68
 .2روای معنعن روایتی اس که به صورت مسند و بدون جا افتادگی سند به این صورت :از فالنی از فالنی از فالنی نقتل
شد باشد( .مترجم
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رمیثه ثقه نیس .
وحی نازخ نشد در حالی که در لحاف زنتی باشتد غیتر از

خوِ اگر معنای این که بر پیامبر

عایشه این اس که عایشه در آن لحظه بدون لباس و برهنه بود همانطور که شأن همستران ایتن چنتین
بر پیامبر در این لحظه فضیلتی برای عایشته میباشتد چترا کته

اس  ،و بنابراین نازخ شدن جبرئیل

برهنه بودنش مان از نزوخ وحی نشد  ...اگر معنای روای این اس که روای بخاری هم به آن اشار
میکند و میگوید« :وحا بر من یا ل یشد خر حالا که خر لباس یا باشالم مگالر عایشاله» در ایتن
هتیچ گتا بتر پیتامبر وارد

صورت روای مردود اس چون خود عایشه تصریح کرد کته جبرئیتل

نمیشد در حالی که عایشه در رخ خوابش برهنه بتود است  ،و ایتن را مستلم و احمتد و دیگتران از
به او گف « :وقتا خید (یعنا عالورتم را) جبرهیالل یالاخ

عایشه روای کرد اند که رسوخ خدا

من امد به من گفت که ان را ا تو مَفا کنم من همالان ان را پوشالایده و مَفالا کالرخِ و خیگالر
وقتا برهنها بر من وارخ یماشوخ».

1

و اگر معنایش این اس که عایشه با لباس بود ولی تنها در آن شب کنار رسوخ ختدا

بتود و

در همین حاخ وحی نازخ شد در این صورت این فضیل سالبه به انتفاء محموخ اس (یعنی فضیلتی
اتفاق افتاد چون بخاری و دیگران

برای او نیس چرا که مانند آن هم برای دیگر همسران پیامبر
ّ
روای کرد اند :آن سه نفری که بعد از تخلف بر آنها توبه شد ،وحتی بتر قبتولی توبته آنهتا بتر رستوخ
خدا

نازخ شد در حالی که ایشان در آن شب کنار همسرش ام ستلمه بته سترمیبرد ،و ایتن قتوخ

کعب بن مالک اس « :وقتا ثلث اخر شب باقا مایده بوخ و رنول خدا
خداوید توبه ما را بر پیامبر
من بوخت رنول خدا

یاخ اِ نلمه بالوخت

یا ل کرخت و اِ نلمه خر شأن من ییکویا ماکرخ و پا گیالر کالار
فرموخ ا اِ نلمه کعب بَشیده شد».

2
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ابن اسحاق روای کرد  :پیامبر

نشسته بود و با این حاخ جبرئیل نتزد او

در دامن خدیجه

میآمد تا این که خدیجه صورتش را باز کرد و روسری خود را برداشت یتا پیتامبر
خودش کرد ،و این قوخ خدیجه به پیامبر

را وارد لبتاس

اس « :ا پسالر عمالو ایالا ماتالوایا هنگالاما کاله

جبرهیل یاخت امد به من خبر خهاو گفت بلهت خدیجه گفت اگر یاخت امد به مالن خبالر بالدهت
جبرهیل مایند همیشه امدت پیامبر

به خدیجه گفت این جبرهیل انت که یالاخ مالن امالده ...

خدیجه گفت بلند شو خر خامن من بشین .گویالد رنالول خالدا

بلنالد شالد و خر خامالن او

یشست .خدیجه گفت ایا او را مابیناو گفت بله .گوید خر همالان حالال کاله رنالول خالدا خر
خامن خدیجه یشسته بوخ خدیجه صورتش را با کرخ و رونر خوخ را برخاشت نپس باله پیالامبر
گفت ایا او را مابیناو گفت یهت خدیجه گفت ا پسر عمو بر کار خوخ ثابت بمان و بالر تالو
بشارت باخ که او فرشته انت یه شیطان .ابن انحاق گوید به عبد الله بن حسن ایالن حالدیث را
گفتمت گفت من هم شنیدِ که ماخرِ فاطمه خختر حسین این حدیث را ا خدیجه یقالل ماکالرخ
ولا شنیدِ این چنین ماگفت خدیجه رنول خدا
جبرهیل رفت».

را خاخل خرع خوخ کرخ خر ایالن هنگالاِ

1

اگر گفته شود :شاید آن چه در حدیث عایشه واق شد قبل از داستانی باشتد کته در آن ،وحتی در
رخ خواب ام سلمه نازخ میشود 2.در جواب میگوییم :این تنها یک فرضیه اس و در این مقتام بته
آن اعتنایی نمیشود .اگر گفته شود :طبق آن چه عایشه در حدیثی که ابویعلی روای کرد بیتان نمتود
معنا این اس که وقتی پیامبر همرا اهلش بود وحی بر او نازخ میشد در این هنگام همه پیامبر را تنهتا
میگذاشتند مگر عایشه که با پیامبر زیر لحاف بود 3.در جتواب میگتوییم :ظتاهر حتدیث ام ستلمه و
 
 .1سیر ابن هشام جلد  0صفحه  047به نقل از ابن اسحاق .و درع لباسی از پشم یا غیر آن میباشد .و این روای موافقت
دارد با آن روای که از عایشه نقل شد که جبرئیل

امتناع میکرد وقتی پیامبر کنار همسر برهنهاش میباشد نزد او بیایتد،

و این که خدیجه پیامبر را داخل در لباسش کرد به منزله همان برهنه شدن اس  ،غفل نکن.
 .2قائل این قوخ قاضی جالخ الدین میباشد طبق آن چه در کتاب تحفة األحوذی بشرم جام الترمتذی جلتد  01صتفحه
 146آمد اس .
 .3طبق آن چه در همان مصدر قبلی نقل شد قائل این قوخ سیوطی اس .
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صریح حدیث خدیجه این حرف را تکذیب میکنند ،عالو بر این که بتاز بته همتان اشتکاخ اوخ ختود
برمیگردیم که گفتیم :آن چه عایشه در سیاق مدم و تعریف از خود بیان میکند را نمیتوان قبوخ نمود.
طبق هر دو تقدیر نمیتوان تصور کرد که پیامبر اکرم

چنین چیزی را گفتهاند که عایشه خیاخ

کرد اس یعنی بر او وحی نازخ نمیشد در حالی که در لحاف یا لباس زنی بود مگر عایشته ،چتون
طبق معنای اوخ حدیث دیگر آن را نقا میکند و طبق معنای دوم ،حدیث دروغ و جعلی اس .
نسب داد شد آمد مزیت یتا

نوِ طبق آن چه در این حدیث که به دروغ به رسوخ خدا

خصوصیتی نمییابیم که اقتضاء مدم و ثنا بر عایشه داشته باشد و جواب اعترا

زنان مبنی بر رعای

کردن عدال در مورد عایشه را بدهد ،چون مناسبتی بین این دو امر نیس  ،زیرا ثاب اس کته وحتی
در احواالت مختلف بر پیامبر

نازخ میشد  ،یکی از این احواالت آن جایی اس کته وحتی بتر

پیامبر نازخ شد در حالی که ایشان بر پش شتر نشسته بود که به خاطر سنگینی وحی شتر فرو خوابید،
حاخ چرا نگفته شد این شتر با عایشه در این فضیل رقاب میکند!
عالو بر این که ما شیعیان اهل بیت
خدا

معتقتدیم حتتی یتک لحظته هتم وحتی عتام از رستوخ

قط نمیشد اس  ،و هیچ فعل یا گفتار یتا حتتی آرامشتی از او صتادر نمیشتود مگتر بته

وحی ،و این مصداق گفتار خداوند اس که میفرماید :و ا رو هالوا یفالس یطال یمالاکنالد *
هرچه هست تنها وحا انت که بر او یا ل ماشوخ  1بنابراین ادعای عایشته اعتبتاری نتدارد چتون
ّ
مزیتی ندارد.
چهارِ ناچارا باید روای عایشه کنار گذاشته شود چون الزمه قبوخ کردن آن طعتن وارد شتدن بته
عدال سید االنبیاء و المرسلین
ظالم نشان میدهد که به اعترا

میباشد ،چرا که این روای ایشان را العیاذ بالله مانند یک زو
زنانش مبنی بر این که در مورد دختر ابوقحافه به عتدال رفتتار کنتد

توجهی نمیکند! و عجیب این اس که این قوم به پیامبر

نسب میدهند کته وقتتی از او مطالبته

عدال میشود اذی میگردد و میگوید« :مرا خر مورخ عایشاله ا ار یدهیالد  »!...بنتابراین عتدال
خواستن در منطق رسوخ خدا

اذی و آزار محسوب میگتردد! شتما را چته شتد چگونته حکتم
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میکنید؟!
و چرا پیامبر

برای بقیه زنانش خیر نمیخواهد و آنها را در هدایایی که به او میدهند شتریک

نمیگرداند؟! باشد هدایا در روز عایشه برای او آورد میشد ولی چه وجهی دارد کته ایتن هتدایا تنهتا
مخصوص عایشه باشد؟ آیا این هدایا را به پیامبر نبخشید اند و او حق تصرف در آن را نتدارد چترا ایتن
هدایا را بین زنانش تقسیم نمیکند در حالی که این از لوازم به عدال رفتار کردن بین همسران است ؟!
و باشد بر فر

که طبق خیاخ آنها که معتقدند انسان بر احساساتش قدرت و اختیاری نتدارد – و حتاخ

آن که پیامبر مانند بقیه نیس – پیامبر قلبا عایشه را بیشتر دوس داشته ولی چگونته بته ستم او میتل
میکند و به او چیزهایی میبخشد که به بقیه زنانش نمیبخشد در حالی که در شرع چنین کاری ممنوع
اس چون با به عدال رفتار کردن میان همسران منافات دارد؟! و چگونه پیامبر

میل شدیدش به

عایشه را اظهار کرد به حدی که دور و نزدیک متوجه آن بشوند و منتظر روز عایشه شوند تا هدایای خود
را در آن روز نزد پیامبر بیاورند؟! آیا شخص با وقار و جلیل قبتوخ میکنتد همته بفهمنتد او بستیار زیتاد
عاشق یکی از همسرانش هس و نزدیک اس از شدت عشق به آن زن عقلتش زائتل شتود و مجنتون
گردد؟!

سپس اگر مخالفین ّ
تدبر کنند و به عقل خود رجوع کنند خواهنتد فهمیتد کته قبتوخ کتردن روایت

عایشه موجب چند محذور میگردد ،یکی از آن محذورات باطل شتدن اعتقتاد آنهتا بته عتدال تمتام
کسانی اس که آنها را صحابه مینامند که الزمه ایتن اعتقتاد عتدال تمتام همستران پیتامبر «متادران
مؤمنین» میباشد! چون زینب عایشه را دشنام داد ،و عایشه هم مقابله به مثل کترد و او را دشتنام داد ،و
معلوم اس که دشنام دادن به مؤمن از گناهان کبیر میباشد که موجب از بین رفتن عتدال میباشتد!
بنابراین یا زینب به خاطر کاری که کرد عادخ نیس یا عایشه یا هر دو ،چار ای از انتخاب یکتی از سته
قوخ نیس  :یا عایشه مؤمن اس که در این صورت دشنام زینتب بته او باعتث از بتین رفتتن عتدالتش
میباشد ،و یا زینب مؤمن اس که در این صورت دشنام دادن عایشه به او عدالتش را از بین میبترد ،و
یا هر دو مؤمن نیستند و به خاطر همین پیامبر

از دشنام دادنهایشان ستکوت کترد و الزمته آن از

بین رفتن عدال هر دو میباشد ،و در این صورت اعتقاد داشتن به عتدال همته کستانی کته صتحابه
نامید میشوند و مادران مؤمنین هستند باطل میشود!
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و جالب این جاس که مخالفین متوجه نشد اند که عایشه در این روایتتش گمتان میکنتد دشتنام
دادن در محضر رسوخ خدا

اتفاق افتاد و ایشان هم اصال نهی نکرد در حالی که وظیفته ایشتان

متوجه کردن به احکام شرع اس  ،بنابراین اگر عایشه یا زینب در نظتر شترع احتترام داشتتند الزم بتود
پیامبر از دشنام دادن آن دو به یک دیگر نهی کند چون نهی از منکر واجب اس ! و جالبتر این کته در
این مورد روای دیگری از عایشه نقل شد و در آن گمان کرد پیامبر

به او امر نمود که زینتب را

دشنام دهد و صورت پیامبر از خوشحالی درخشید است ! نستائی و ابتن ماجته و دیگتران از عترو از
او

عایشه نقل کرد اند که گف  « :ینب بنت جحش بر من وارخ شد و مرا خشناِ خاخ! پیالامبر

را یها کرخ ولا ابا یموخت پس پیامبر به من گفت او را خشناِ بده! مالن هالم او را خشالناِ خاخِ باله
حد که اب خهان ینب خر خهایش خشک شد! و خیدِ صورت رنول خدا ماخرخشد!»

1

پنجم این روایات عایشه بیان میکند که مردم منتظر میشدند روز عایشه فترا رستد تتا در آن روز
هدایای خودشان را به پیامبر

بدهند ،ولی ما حتی یک شاهد از احادیث سیر نمییابیم که بگوید

فالنی در روز عایشه به پیامبر

فالن هدیه را داد ،این همه هدایای زیاد به کجا رف و چرا بته غیتر

از آن چه عایشه گمان کرد چیزی در مورد آن در تاری پیدا نمیکنیم؟! و به عبارت دیگر :ما قرائنتی در
رابطه با این موضوع نمییابیم که صح آن چه عایشه در روایتش گمان کرد را تأکید کند ،اگتر چنتین
چیزی بود معلوم و آشکار میشد.
عالو بر این که خود عایشه شهادت داد اس که وقتی پیامبر

در خانه ام سلمه (رضوان الله

تعالی علیها بود هتدایا را بترای ایشتان میآوردنتد چتون ختود پیتامبر چنتین چیتزی را از مستلمانان
درخواس کرد بود ،بنابراین وقتی پیامبر در خانه ام سلمه بود مردم هدایای خود را نزد او میآوردنتد و
ایشان هدایا را بین ام سلمه و بقیه همسرانش از جمله عایشه تقسیم مینمود .و عایشه وقتی با ام ستلمه
(رضتتوان اللتته علیهتتا صتتحب مینمتتود و او را بتتر ختتار شتتدن همترا ختتودش بترای جنگیتتدن بتتا
امیرالمؤمنین

تشویق میکرد به این مطلب اقرار کرد اس ! از جمله چیزهایی که به ام سلمه گفت

این بود« :و وقتا برا رنول خدا هدایا مااورخید به خایه تو اشاره ماکرخت و ا ان جا نالهم مالا
 
 .1فتح الباری ابن حجر جلد  4صفحه  71به نقل از نسائی و ابن ماجه
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را برایمان مافرنتاخ» 1.و در روای ابومخنف آمد « :و رنول خالدا ا خایاله تالو بالرا مالا تقسالیم
ماکرخ».

2

و اما در مورد نازخ شدن جبرئیل
جبرئیل نازخ میشد خانه ام سلمه

عایشه در همان موق شهادت داد کته بیشتترین جتایی کته
بود نته در خانته و لحتاف ختودش! از جملته چیزهتایی کته بته

امسلمه گف « :جبرهیل بیشتر خر منال تو بوخ!»

3

و خالصه آن چه گذش این اس که این روای تنها دروغتی از دروغهتای عایشته میباشتد کته
خواسته با آن چنین به مردم القا کند که پیامبر

عاشق او بتود او بته ختاطر نتازخ شتدن وحتی در

لحافش از تمام زنان پیامبر برتر و باالتر اس ! و معلوم میشود عایشه در پاسی از شب که زیر لحتافش
بود این دروغ را ساخته و لحاف این چنین به او وحی کرد اس !

 
 .1تاری ابن اعثم صفحه 068
 .2شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  6صفحه  107به نقل از ابومخنف.
 .3شرم نهم ابن ابی الحدید جلد  6صفحه  107و همچنین تاری ابن اعثم صفحه 068
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ّ
األفاکة اهتفکت اإلفک!

1

بعد از انقالبی که ابوبکر بن ابی قحافه و عمر بن خطاب (علیهما لعتائن اللته بتر علیته خالفت
انجام دادند برای منافقین و مفستدین و
شرعی اهل بی پیامبر بعد از شهادت پیامبر اعظم
آزاد شدگان فتح مکه که این حکوم انقالبی را یاری نمودند ّ
جو آماد شد و فرصت بته دست آمتد،
بنابراین هر چه خواستند حقائق و وقائ را وارونه کردند و حکوم در این راستا آنها را یاری میکترد ،و
در مقابل این کارشان کسی مان آنها نبود چرا که خلیفه شرعی و پیروان و یتارانش همته برکنتار شتد و
ضعیف بودند ،قدرت و وسیلهای نداشتند که جلوی جریان تحریف و تبدیلی که به صورت ترستناش و
غیر قابل تصور در شهرها و میان مردم پخش شد بود را بگیرند.
یکی از این منافقین بلکه رئیس آنها که دائما حقتائق دیتن استالم و تتاریخش را تحریتف میکترد
عایشه دختر ابوبکر میباشد که چیر شدن پدر و رفیق پدرش بر حکوم دو لنگه این درب را بترای او
باز کرد تا هر طور که میخواهد و عالقه دارد حدیث و روای نقل کند و تفسیر بگوید و فتوا دهد.
و عایشه عالو بر آن عقائد و احکامی که وارونه نمود وقائ تاریخی را هم وارونته کترد ،از جملته
آن وقائ قضیه مشهور افک میباشد که عوام الناس به این اعتبار که فضیل عایشته است دائمتا آن را
ذکر میکنند و حاخ آن که در حقیق طعن و بدی عایشه اس ! و عوام دائما در مورد عایشه میگوینتد:
«او از باالی هف آسمان از گنا بریء شد » و حاخ آن که نمیداند او از باالی هف آستمان گناهکتار
شناخته شد نه بریء از گنا ! و کسی اس که به دیگری تهم زنا زد نه این که کسی به او تهمت زنتا
زد باشد! و ظالم اس نه مظلوم!
خالصه قضیه افک – طبق روای تحریف کنند عایشه – این اس کته بعضتی از اصتحاب رستوخ
ّ
عایشه را به زنا کردن با جوانی که به او صفوان بن معطل نلما گفته میشد متهم کردنتد،
الله
خداوند در کتابش بریء بودن عایشه از این تهم را نازخ کرد و در مورد کسانی که عایشه را متهم کرد
 

ّ
 .1األفاکه :کسی اس که زیاد دروغ میگوید ،ائتفک  :یعنی وارونه و برعکس کرد ،افتک :حادثتهای است کته در زمتان
ّ
به یکی از زنانش تهم زنا زد شد .قصد ما از این عنوان این بود که افاکه عایشه قضیه افک را طبتق آن
حیات پیامبر
چه ان شاء الله تعالی به زودی خواهی فهمید وارونه و برعکس کرد اس .
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بودند گف  :آنها افک آورد اند یعنی دروغ و افتراء.
اما برای فهمیدن تفصیل قضیه باید به احادیث زیاد عایشه رجوع کترد ،همتان احتادیثی کته در آن
آنقدر تفاصیل خیالی ساخته که آن را داستانی غم انگیز کرد که نظیری نتدارد! ایتن هتم آن احادیتث و
سپس مناقشه در آن:
 بخاری در صحیح خود بابی در مورد قضیه افک درس کرد و در آن چنتدین حتدیث در ایتن
مورد آورد اس  ،اولین حدیث از ابن شهاب زهری میباشد که گف « :خبر خاخید مرا عروه بن بیالر
و نعید بن مسیب و علقمه بن وقاص و عبید الله بن عبد الله بالن عتباله بالن مسالعوخ ا عایشاله
همسر پیامبر

ان هنگاِ که اهل افک ان حرف را خر مورخ او گفتندت و هر کداِ ا ایهالا یالک

قسمت ا حدیث عایشه را برایم گفتندت و بعضا ا حدیث عایشه را بهتر حفظ کرخه بوخیالد و خر
یقل حدیث ثابتتر بوخیدت و من ا هر کداِ ا ایها حدیثا که ا عایشه برایم یقل کرخید را حفالظ
یموخِت و بعض حدیثشان بعضا خیگر را تصدی ماکندت اگر چه بعضا ا ایها ا بعضا خیگالر
بهتر حفظ کرخه بوخیدت گفتند عایشه گفت هر وقت رنول خدا ماخوانت باله مسالافرت بالروخ
بین همسرایش قرعه ماایداختت انم هر کداِ که خر ماامد پیامبر
یکا ا جنگهایش 1بین ما قرعه ایداخت و یاِ من خرامدت با رنول خدا

او را با خوخ مابرخ .خر
خارج شدِ و این

بعد ا یاول ایه حجاب بوخت من خر کجاوه خوخ حمل ماشدِ و خر ان یشسته بوخِت رفتیم تا این
که رنول خدا

ا این جنگ فارغ شالد و برگشالتت خر هنگالاِ با گشالت باله مدیناله یاخیالک

شدیمت شبا خر ان جا فروخ امدیمت وقتا اجا ه چاخر خن خاخید بلند شدِ و رفالتم تالا ایالن کاله ا
لشکر خور شدِت وقتا حاجت خوخ را قضا یموخِ 2به قافله برگشتمت نینهاِ را لمس کالرخِ خیالدِ
گرخن بندِ که ا جاع ظفار 3بوخ افتاخه انتت برگشتم و خیبال گرخن بنالدِ گشالتمت پیالدا کالرخیش
 

 .1آن جنگ ،غزو بنی المصطلق بود که به غزو ُم َر ْیسی نامید میشود ،بخاری در صحیحش جلتد  4صتفحه  45از ابتن
شهاب زهری نقل کرد « :حدیث افک خر غاوه ُمریسی بوخ».
 .2منظورش دستشویی و ادرار و مدفوع کردن اس .
 .3یعنی دانهها و نگینهایی که از شهر ظفار در یمن میباشد.
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طول کشید .ان گروها که مرا همراها ماکرخید امدید و کجاوه مرا بلند کرخید و ان را بر شتر
که بر ان نوار ماشدِ قرار خاخیدت و گمان ماکرخید مالن خر کجالاوه هسالتمت و یالان خر ان مالان
َ
َ
َ
نبک و ن بوخیدت لم َیه ُبل َن و لم َیغش ُه َّن اللحم1ت و تنها علقها ا طعاِ ماخورخید2ت به همین
خاطر وقتا کجاوه را بلند کرخید و حمل یموخید متوجه نبکا ان یشدید و مالن هالم خختالر کالم
ّ
نن و نالا بوخِت شتر را به راه ایداختند و رفتندت و بعد ا ان که لشکر رفت گالرخن بنالدِ را پیالدا
کرخِت به محل یاول ایها برگشتم ولا هی کس خر ان جا یبوخ که جواب مرا خهد! به همان جایا
که کجاوهاِ وجوخ خاشت رفتم و متنظر رجوع ایها شدِت و گمان کرخِ وقتا مرا ییافتند به خیبالالم
ّ
ماایندت همین طور که خر جا خوخ یشسته بوخِ خواب بر من غلبه کرخت و صالفوان بالن معطالل
نلما ذکوایا پشت لشکر بوخت به من رنید و نیاها ایسایا را خید که خوابیده انتت وقتا مالرا
خید مرا شناختت و قبل ا حجاب مرا خیده بوخت وقتا مرا شناخت ایه انترجاع 3خوایالدت مالن ا
ّ
تکلمش بیدار شدِت صورت خوخ را با رونر اِ پوشالایدِت باله خالدا نالوگند بالا هالم صالحبتا
یکرخیم و به غیر ا انترجاع چیا ا او یشنیدِت شتر را اورخ و ان را خوابایدت و بالر خنالت شالتر
کوفت 4ت بلند شده نوارش شدِت او هم شتر را ماکشاید تا به لشکر کاله باله گرمالا شالدید اول
ظهر برخورخه بوخید و توقف کرخه بوخید رنیدیمت عایشه گفت همک شد خر مورخ مالن ان کالس
که همک شد! و کسا که بارگ کرخن افک را به عهده خاشت عبد الله بن ابا نلول بوخ .5عروه
گوید به من خبر خاخه شد که قضیه افک یاخ عبد الله بن ابا بن نلول پَش ماشد و خر مالورخ
ان صحبت ماگرخیدت او هم به ان اقرار ماکرخ و ان را ماشنید و قضیه را تفتیش ماکرخ تالا ان را
افشا کند .با عروه ماگوید ا اهل افک تنها ّ
حسان بن ثابت و مسطح بن اثاثاله و حمناله بنالت
 

َ
ْ
ْ َ
 .1لم َی ْه ُبل َن یعنی :گوش آنها را سنگین نکرد بود .و لم َیغش ُه َّن یعنی :گوش بدنشان زیاد نبود .منظورش این اس که او
هم مانند سایر زنان آن زمان ،الغر و خوش اندام بود اس !
 .2علقهای از طعام یعنی :تنها مقدار کمی از غذا که زند نگه دارد.
 .3یعنی آیه :إنا لله وإنا إلیه راجعون.
 .4یعنی بعد از آن که شتر را نشاند دس آن را کوف و نرم کرد تا عایشه راح تر بتواند سوار آن شود.
 .5یعنی کسی که در این مورد زیاد صحب میکرد.
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ّ
جحش خر میان عده خیگر یاِ ایها برخه شد و یماخایم بقیه چه کسایا بوخیدت ولا همایطور که
خداوید فرموخه ایها جماعتا بوخیدت و به بارگترین ایها که خر این مالورخ یالاخ صالحبت ماکالرخ
عبد الله بن ابا بن نلول گفته ماشد .عروه گفت عایشه خونت یداشت که یاخش باله ّ
حسالان
خشناِ خهند و ماگفت او کسا انت که گفته پدر و ماخر و ابرویم فدا ابرو محمد .عایشاله
گفت وقتا به مدینه رنیدیم مریض شدِت و مرخِ قول اصحاب افک را پَش ماکرخیدت و مالن
هی چیا ا این مطالب را یماخایستمت خر بیمار و خرخ که خاشتم مطلبا مرا به شک ایداخت
و ان این که من ان لطف و مهربایا که وقتا مریض ماشالدِ ا رنالول خالدا

ماخیالدِ را

تنها بر من وارخ ماشد و نمِ ماکرخ و ماگفت حال ان ن چه طالور
یدیدِت رنول خدا
انت و نپس مارفت! 1این مطلب مرا به شک ایداخته بوخ ولا خبالر ا ّ
شالر یداشالتمت وقتالا
بیماریم بهبوخ یافت همراه با ماخر ِمسطح به نمت منطقه مناص که محل توالتها بوخ رفالتمت و
ما تنها شب به شب به ان جا مارفتیمت و این قبل ا ان بوخ که یاخیالک خایالهمان توالالت خرنالت
کنیم .و امر ما خر مدفوع کرخن خر بیابان مایند امر عرب اول بوخ2ت و ا ناختن توالت خر یاخیکا
خایههایمان اذیت ماشدیمت من با ماخر ِمسطح که خختر ابا رهم بن مطلب بالن عبالد منالافت و
ماخرش خختر صَر بن عامر خاله ابوبکرت و پسرش مسطح بن اثاثه بن عباخ بن مطلب بوخ رفتمت
وقتا من و ماخر مسطح قضاَ حاجت کرخیم به نمت خایه من به راه افتالاخیمت مالاخر مسالطح خر
عبا پشما خوخ ا قضیه ا گاه شد و گفت الها مسطح بدبَت و یابوخ شوخ! به او گفتم چاله
حرف بد

خ ! ایا مرخ که خر جنگ بدر حاضر شده را خشناِ ماخها! گفالت بلاله ا یالاخان

یشنید چه گفتهو عایشه گفت چه گفتهو ماخر مسطح مرا ا قالول اهالل افالک ا گالاه نالاخت.
مرضا بر بیماریم اضافه شد .وقتا به خایهاِ برگشتم رنول خدا

بر من وارخ شالد و نالمِ

 
 .1یعنی رفتار پیامبر

با عایشه عو

شد و در حق عایشه جفا میکرد چرا که در مورد پرسیدن حاخ او فقط میگفت :

«حال ان ن چگویه انتو» بدون این که نام او را ببرد یا خودش با او صحب کند و ستپس بته او بتی محلتی میکترد و
میرف .
 .2عرب ساختن توال در نزدیکی خانه را بعدا از عجمان یاد گرف و قبال عادتشان این بود که برای مدفوع کردن به فضای
باز میرفتند ،و این معنای قوخ اوس .
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کرخ و نپس گفت حال ان ن چه طور انتو به او گفتم ایا اجا ه ماخها که پالدر و مالاخرِ را
بیاورِو و ماخوانتم ا طرف ایها به ان خبر یقین پیدا کنمت رنول خدا

به من اجالا ه خاخت

به ماخرِ گفتم ا ماخر مرخِ چه ماگویندو گفت ا خخترِ بر تو انان باشدت به خدا قسم کالم
انت یا که پاک باشد و شوهرش او را خونت خاشته باشد و هوو و رقیب خاشته باشد مگر این
که ان رقیبها برایش یاخ حرف خرنت ماکنند! عایشه گفت نالبحان اللاله! ایالا مالرخِ چنالین
حرفا ما یندو! خر ان شب خیلا گریه کالرخِ و گریالهاِ بنالد یماامالد و یماتوایسالتم بَالوابمت
صبح شد و من هنو گریه ماکرخِ .وقتا وحا به تأخیر افتاخ رنالول خالدا

علالا بالن ابالا

طالب و انامه بن ید را خواید و ا ایها نؤال ماکرخ و خر مورخ جدا شالدن ا اهلالش بالا ایهالا
مشورت یموخ .اما انامه به با گناه بوخن اهل او و تهمت خن ایها اشاره کالرخ و گفالت او اهالل
تونت و جا خوبا چیا یماخاییم .اما علا گفت ا رنول خدات خدا بر تو نَت یگرفتاله و
یان به غیر ا او یاخیدت ا کنیا او بپرس تا تو را تصدی کندت رنول خدا

بریره را خوایالد و

گفت ا بریره ایا چیا خید که تو را به شک ایدا خو بریره به او گفت قسم به کسا که تالو را
به ح فرنتاخ هی عیب و عار ا او یدیدِت ولا او خختر کم ّ
نالن و نالالا انالت و ا موقال
یگهدار ا خمیر یان خوابش مابرخ و مرغ مااید و ان را ماخالورخ! رنالول خالدا

همالان

رو بلند شد و بر رو منبر خر مورخ عبالد اللاله بالن ابالا یالار خوانالت و گفالت ا جماعالت
مسلمین چه کس برا کسا که مرا خر مورخ اهلم اذیت کرخه انت عذر مااورخت به خالدا قسالم
ا اهلم به جا خوبا یماخایم! و ایها مرخ را گفتهاید که ا او به جالا خالوبا یمالاخایمت و هالی
وقت بر اهلم وارخ یماشوخ مگر همراه خوخِت نعد بن معاذ براخر قبیله عبد ابشهل بلنالد شالد و
گفت ا رنول خدا من تو را یار ماکنمت اگر ان مرخ ا قبیله اوس باشد گالرخیش را مالا یم و
اگر ا براخران ما ا خارج باشد هرچه گویا ایجاِ خهیم .مرخ ا خارج بلنالد شالد و اِ حسالان
خختر عمو او بوخت و ان مرخ نعد بن عباخه رهیس خارج بوخت او قبل ا ایالن مالرخ صالالحا بالوخ
ولا خر این جا تعصب ور ید و باله نالعد بالن معالاذ گفالت باله خالدا نالوگند خروغ گفتالا او را
ُ
یماکشا و یماتوایا بکشا! اگر ا قبیله خوخت بوخ خونت یداشتا که کشته شوخ .ا َنالید بالن
حضیر که پسر عمو نعد بوخ بلند شد و به نعد بن عباخه گفت به خدا قسم او را ماکشیم تو
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منافقا و ا منافقین خفاع ماکنا! خو قبیله اوس و خارج غضب یاک شدید به حد که یاخیک
بوخ با هم بجنگند! خر حالا که رنول خدا

رو منبر بوخ .رنول خدا

پیونته ایهالا را

اراِ ماکرخ تا این که ایها و ایشان ناکت شدید .تماِ ان رو را گریه کرخِت گریهاِ بند یماامالد
و خوابم یمابرخ .پدر و ماخرِ یاخ من امدید خر حالا که خو شالب و یالک رو گریاله کالرخه بالوخِ
اشکم بند یماامد و خوابم یمابرخ! به حد که گمان کرخِ گریه کرخن کبدِ را شالکافته انالتت
خر همان حال که پدر و ماخرِ یاخ مالن بوخیالد و مالن گریاله ماکالرخِ یالا ا ایصالار اجالا ه وروخ
خوانتت به او اجا ه خاخِت یشست و با من گریه کرخ! خر همین حین که ما خر ایالن حالال بالوخیم
رنول خدا

بر ما وارخ شدت نمِ کرخ و یشستت ا ان مان که ان حرفها خر مورخ مالن خه

شد یاخ من ینشسته بوخت و تا یک ماه خر مالورخ مالن وحالا بالر او یالا ل یشالده بالوخت وقتالا رنالول
خدا

یشست شهاختین را بر بان جار کرخ و نپس گفت اما بعد ا عایشه خر مورخ تالو

به من کذا و کذا رنیده انتت اگر باگناه باشا خداوید به وخ باگناها تو را خواهد فرنتاخت
ولا اگر مرتکب گناها شدها ا خدا انتغفار کن و به نو او توبه کنت اگر بنده به گناه خالوخ
اعتراف کند و توبه یماید خدا توبه او را ماپذیرخت وقتا رنول خدا

حرف خوخ را خ اشکم

خشک شد طور که حتا خیگر قطرها باقا یماید! به پدرِ گفالتم جالواب حرفالا کاله رنالول
خدا

خرباره من خ را بدهت پدرِ گفت به خالدا قسالم یمالاخایم باله رنالول خالدا

چاله

را بدهت ماخرِ گفت به خدا قسم یماخایم
بگویمت به ماخرِ گفتم جواب حرف رنول خدا
چه بگویمت من کاله خختالر جالوان و کالم ّ
نالن و نالال بالوخِ و یالاخ قالران
به رنول خدا
یماخوایدِ گفتم به خدا قسم من خایستهاِ که شالما ان قالدر ایالن حرفهالا را شالنیدهاید کاله خر
قلبتان جا گرفته و تصدی کرخهاید! اگر به شما بگویم من باگناه هستم مرا تصدی یماکنیالد! و
اگر به چیا اقرار کنم که خدا ماخاید من ا ان بر َ هستم مرا تصدی خواهید کالرخ! باله خالدا
َ
قسم خر مورخ خوخِ و شما َمثلا یمایابم مگر همان که پدر یونف گفالت خر ایالن حالال صالبر
ِ
ییکو بهتر انت و خدانت کاله خر ان چاله ماگوییالد ا او یالار خوانالته ماشالوخ نالپس رو
برگرخایدِ و به رختخواب خوخ رفتمت و خداوید ماخایست که من خر این هنگاِ باگناه هستمت
و مرا باگناه ماخاید ولا به خدا قسم گمان یماکرخِ خداویالد خر مالورخ مالن وحالا فرنالتد کاله

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 202 .............................................................
تموت شوخت و خر یاخ خوخِ حقیرتر ا ان بوخِ که خداوید خر مورخِ حرفا یدت ولا امید خاشتم
که رنول خدا
خدا

خوابا ببیند که خر ان خداوید مرا ا این گناه بر َ کندت به خدا قسم رنول

ا جا خوخ بلند یشد و هی کس ا اهل خایه ا خایه خارج شد تا این که وحالا بالر

پیامبر یا ل شدت حالتا که رنول خدا را هنگاِ یاول وحا فرا ماگرفت که گویا تب کرخه انت
به نراغ ایشان امدت به طور که ا ننگینا کمما که بر ایشان یالا ل شالد عالرقش مثالل لؤلالؤ ا
صورتش پایین ماریَت خر حالا که ان رو ت رو
خدا

مستایا بوخ! عایشه گفالت ایالدوه رنالول

برطرف شد و ماخندیدت و اولین کلمه که به بان اورخ این بوخ که گفت ا عایشاله

خداوید باگناها تو را اعمِ کرخ! ماخرِ به من گفت یاخ او بروت گفالتم باله خالدا قسالم یالاخ او
ّ ّ
عاوجل رات و خداوید این ایاله را
یماروِ! من هی کس را حمد و نتایش یماکنم مگر خداوید
فرنتاخ کسایا که افک اورخید و تهمت خید  ...تا خه ایه را فرنتاخ و نپس این ایه یا خهم را
بر باگناها من یا ل کرخت ابوبکر – که به خاطر قرابت و یاخیکا با مسطح بن اثاثه و فقرش بالر او
ایفاق ماکرخ – گفت به خدا قسم خیگر بعد ا این کاله مسالطح چنالین حرفالا خربالاره عایشاله خ
چیا بر او ایفاق یماکنمت خداوید این ایه را یا ل کرخ ا میان شما کسالایا کاله خارا ثالروت
هستند  ...تا ان جا که فرماید خداوید امر یده و مهربان انت ابوبکر گفت بلهت به خدا قسم
من خونت خارِ که خداوید مرا ببَشدت پس یفقها که به مسطح ماخاخ را برا او برخ و گفالت
به خدا قسم خیگر هی وقت ان را ا او یماگیرِت رنول خدا

خر مالورخ مالن ا ینالب بنالت

جحش نؤال کرخه بوخت به ینب گفت تو چه ماگویا و رأ تالو چیسالتو گفالت ا چشالم و
گالالوش خالالوخ حمایالالت مالالاکنم! 1بالاله خالالدا قسالالم جالالا خالالوبا چیالالا یمالالاخایم! ا میالالان یالالان
پیامبر

تنها او ا من حمایت کرخ و خداوید با ورع و تقوا او را حفظ کرخت خالواهرش حمناله

با او ماجنگید و خر جمله کسایا که همک شدید همک شدت! ابن شهاب گوید ایالن حالدیثا
بوخ که ا این گروه به من رنیدت نپس عروه گفت عایشه گفت به خدا قسم ان مرخ که خرباره
 
 .1یعنی :از چشم و گوش خود حمای میکنم و به آن چه نشنید و ندید ام شهادت نمیدهم ،منظورش ایتن است کته از
دروغ گفتن ابا دارد.
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او ان حرفها گفته شد ماگفت نبحان الله! قسم به کسا که جایم خر خنت اونت تا به حال
لباس هی

یا را خر ییاورخهاِ! 1عایشه گفت نپس بعد ا ان خر راه خدا کشته شد».

2

 و از جمله روایاتی که بخاری در همین باب ذکر کرد حدیثی است از مستروع بتن اجتدع کته
گف « :اِ رومان ماخر عایشه به من خبر خاخ خر این حال که من و عایشاله یشسالته بالوخیم یالا ا
ایصار وارخ شد و گفت خدا فمیا را عذاب کندت عایشه گفت چاله کسالا راو گفالت پسالرِ ا
جمله کسایا انت که ان حرف را خهت عایشه گفت چه گفتهو گفت کذا و کذات عایشه گفالت
پیامبر

شنیده انتو گفت بلهت عایشه گفت ابوبکر چهو گفت بلهت عایشه غالش کالرخ! و

به هوش ییامد مگر این که خچار تب و لر شدت لبانش را بر رو او ایالداختم و او را پوشالایدِت
پیامبر

امد و فرموخ او را چه شدهو گفتم ا رنول خدا خچار تالب و لالر شالدهت فرمالوخ

حتما به خاطر حرفا انت که خر مورخ او گفته شدهو گفتم بلهت عایشه یشست و گفت به خالدا
َ
قسم اگر نوگند بَورِ مرا تصدی یماکنیدت و اگر چیا گویم مرا یار یماکنیدت َمثالل مالن و

َ
شما َمثل یعقوب و پسرایش ماباشدت و خدا کسا انت که خر ان چه ماگویید ا او خرخوانت
کمک ماشوخ! پیامبر رفت و چیا یگفتت خداوید باگناها عایشه را فرنتاخت عایشه گفت به
حمد خدا یه حمد هی کس و یه به حمد تو!» 3
 و در کتاب تفسیر بخاری از هشام بن عرو از پدرش از عایشه روای کرد که گف « :وقتا خر
مورخ من حرفا خه شد که ان را یماخایسالتم رنالول خالدا

خر مالورخ مالن خطباله خوایالدت

شهاختین گفت و خدا را حمد یموخ و ان طور که نااوار بالوخ بالر او مالدح و ثنالا فرنالتاخت نالپس
گفت اما بعد به من گفتند بعضا ا مرخِ به اهل من تهمت خهایدت و به خدا نوگند هی بد
ا اهل خوخ یماخایمت و به مرخ تهمت خهاید که به خدا قسم تا به حال بالد ا او یدیالدهاِت و
هی گاه خاخل خایهاِ یشده مگر این که من حاضر بوخهاِت و خر نفر یبوخهاِ مگالر ایالن کاله او
 
 .1یعنی :تا به حاخ با زنی جماع نکرد چون طبق آن چه ذکر کرد اند عنین بود اس .
 .2صحیح بخاری جلد  4صفحه 44
 .3صحیح بخاری جلد  4صفحه 61
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هم با من بوخه انتت نعد بن معاذ بلند شالد و گفالت ا رنالول خالدا باله مالن اجالا ه بالده تالا
گرخنهایشان را بایمت مرخ ا بنا خارج – و ماخر حسان بن ثابت ا یاخیکان این مرخ بالوخ – بلنالد
شد و گفت خروغ ماگویا! به خدا قسم اگالر ایهالا ا قبیلاله اوس بوخیالد خونالت یداشالتا کاله
گرخنهایشان خه شوخ! طور که یاخیک بوخ بین اوس و خارج خر مسجد ّ
شر به پا شوخت و من
خبر یداشتمت وقتا اول شب همان رو شد با ماخر مسطح برا رفالتن باله توالالت خالارج شالدِت
متوجه قضیه شد و گفت خدا مسطح را هم ک کندت گفالتم چالرا پسالرت را خشالناِ ماخهالاو!
ناکت شدت خوباره متوجه قضیه شد و گفت خدا مسطح را همک کند! به او گفتم چرا پسرت
را خشناِ ماخهاو! برا بار نوِ متوجه شد و گفت خدا مسطح را همک کند! او را ا خشالناِ
یها کرخِ! گفت به خدا قسم به خاطر تو او را خشناِ ماخهم! گفتم خر چه مورخو قضالیه را باله
طور مفصل برایم تعریف کرخت گفتم ایا چنین اتفاقا افتاخهو گفت به خدا قسالم بلالهت باله خایاله
خوخ برگشتم و گویا ان کار که برا ان بیرون رفتم (تَلیه اخرار و مدفوع) خیگر یه کم و یه یاخ
خر من وجوخ یداشت! بیمار شدِت به رنول خدا

گفتم مرا به خایه پدرِ بفرنالتت بالا مالن

جالالوایا را فرنالالتاخت وارخ خایالاله شالالدِ خیالالدِ اِ رومالالان خر پالالایین و ابالالوبکر خر بالالاب خایالاله قالالران
ماخوایندت ماخرِ گفت ا خخترِ چه چیا تو را به این جا اورخهو قضیه را به او خبالر خاخِت ولالا
او مایند من یاراحت یشد و گفت ا خخترِ این مسأله را انان بگیرت به خالدا قسالم بسالیار کالم
انت یا یبا که شوهرش خونتش خاشته باشد و هووها و رقیبایا خاشته باشد مگر ایالن کاله ان
ّ
رقیبان به او حسد برید و بر ضدش حرف خر بیاورید! به خاطر همین ماینالد مالن یاراحالت یشالده
بوخت گفتم پدرِ قضالیه را ماخایالدو گفالت بلالهت گفالتم رنالول خالدا چالهو گفالت بلاله رنالول
خدا

هم ماخایدت اشکم خر امد و گریه کرخِت ابوبکر کاله خر بالاب خایاله قالران ماخوایالد

صدا مرا شنیدت پایین امد و به ماخرِ گفالت او را چاله شالدهو گفالت خبالر ان چاله خربالارهاش
گفتهاید به او رنیدهت اشک ا چشمایش نرا یر شد و گفت ا خخترِ تو را قسم ماخهم که باله
خایهات برگرخ ت برگشتم و رنول خدا

هم به خایهاِ امده بوخت ا کنیاِ خرباره مالن نالؤال

کرخت گفت یه به خدا قسم عیبا ا او نراغ یدارِ مگر ایالن کاله ماخوابالد و گونالفند ماایالد و
خمیالالر یالالایش را ماخالالورخت بعضالالا ا اصالالحاب ان کنیالالا را یهالالا کالالرخه گفتنالالد بالاله رنالالول
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خدا

رانتش را بگو! تا جایا که به او فحش و خشناِ خاخید! کنیا گفت نالبحان اللاله! باله

خدا قسم چیا ا او یماخایم مگر همان چیا که رگر ا خالص بوخن طم نالرخ ماخایالدت
خبر این قضیه به گوش مرخ که به او تهمت خه بوخیالد رنالیدت گفالت نالبحان اللاله! باله خالدا
نوگند لباس هی

یا را خر ییاورخهاِت عایشه گفت و بعدا خر راه خدا شهید شدت عایشه گفت

پدر و ماخرِ یاخ من امدیدت پیونته پیش من بوخید تا این که رنول خدا

بر من وارخ شالد خر

حالا که یما عصر را خوایده بوخت وارخ شد خر حالا که پدر و ماخرِ مرا ا رانت و چپ احاطه
کرخه بوخیدت خدا را نتایش کرخ و بر او مدح و ثنا فرنتاخ و گفت اما بعد ا عایشه اگر گنالاها
مرتکب شدها یا ظلم کرخها به نو خدا توبه کنت خداوید توبه بندگایش را قبالول ماکنالدت
عایشه گفت یا ا ایصار امده بوخ و کنار خرب یشسته بوخت گفتم ایا ا این ن حیا یماکنا که
چنین چیا ماگویاو! رنول خدا

موعظه کرخت رو به پدرِ کرخِ و گفتم جوابش را بدهت

گفت چه بگویمو! به ماخرِ رو کرخِ و گفتم جوابش را بدهت گفت چه بگویمو! وقتا جوابش
را یداخید شهاختین گفتم و خدا را ان طور که نااوار انت نتایش یمالوخِ و مالدح کالرخِ نالپس
گفتم اما بعد به خدا قسم اگر به شما بگویم کار یکالرخهاِ – و خالدا گالواه انالت کاله رانالت
ماگویم – یاخ شما مرا یفعا یدهد! شما خر مورخ ان صحبت کرخهاید و قلب شما ا ان پالر شالده
انت! و اگر بگویم چنین کار کرخهاِ – و خالدا ماخایالد کاله چنالین کالار یکالرخهاِ – خواهیالد
َ
گفت به کار خوخ بر علیه خوخش اعتراف کرخ! باله خالدا قسالم مالن بالرا خالوخِ و شالما َمثلالا
یمایابم – خوانتم انم یعقوب را ببرِ ولا یتوایستم – مگر حرف پدر یونف ان هنگاِ که گفت
خر این هنگاِ صبر ییکو بهتالر انالت و تنهالا ا خداویالد بالر ان چاله ماگوییالد کمالک طلبیالده
ماشوخ خر همان لحظه وحا بالر رنالول خالدا

یالا ل شالدت صالورتش را بالاب اورخ و مالن

خوشحالا و نرور را خر چهرهاش مشاهده کرخِت عرق ا پیشایا پاک کرخ و گفت بشالارت بالاخ
تو را ا عایشه خداوید باگناه بوخیت را همین اآلن یالا ل کالرخ! عایشاله گفالت خر ان وقالت ا
همیشه عصبایاتر بوخِت پدر و ماخرِ به من گفتند یاخ پیامبر برو1ت گفتم یه به خدا قسالم یالاخ او
 
 .1یعنی :نزد رسوخ خدا

برو و او را ستایش نما و از او تشکر کن و ببین نزد او محترم هستی.
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یماروِ و یه او را و یه شما خو تا را نتایش یماکنم! بلکه خالدایا کاله باگنالاها مالرا فرنالتاخ را
نتایش ماکنمت شما خیدید چه ماگوید ولا حرفش را ایکار یکرخیالد وتغییالر یداخیالد! و عایشاله
ماگفت اما ینب بنت جحش خداوید خینش را بالرایش حفالظ کالرخت و باله جالا خالوبا چیالا
یگفتت ولا خواهرش حمنه خر جمله کسایا که همک شدید همک شدت و کسایا که خر مالورخ
این قضیه صحبت ماکرخید مسطح و حسان بن ثابت و عبد الله بن ابا مناف بالوخت و او کسالا
بوخ که قضیه را تفتیش ماکرخ تا ان را افشا کندت و او با حمنه کسایا بوخید که بَش عمالده ایالن
قضیه را به عهده خاشتند و یاخ خربارهاش صحبت ماکرخیدت ابوبکر قسالم خالورخ کاله خیگالر باله
مسطح هی یفعا یرنایدت خداوید ایه یا ل کرخ ا میان شما کسالایا کاله خارا ثالروت – و تالا
اخر ایه منظور خداوید ابوبکر انت – و گشایش مالا هستند یباید قسم بَورید که مالشان را باله
خویشاویدان و تها خنتان یدهند – یعنا مسطح – تا ان جا که مافرماید ایا خونت یدارید خدا
شما را ببَشد خر حالا که خداوید بَشنده و مهربان انت تا این کاله ابالوبکر گفالت بلاله ا
پرورخگار ما به خدا قسم خونت خاریم که بَشیده شویمت و خوباره مایند همیشه به مسالطح یفال
مارنایید» 1.
 طبرانی از مقسم از عایشه نقل کرد اس « :ماخر مسطح بر من وارخ شدت بالا هالم باله گالوخال
اب منطقه عاخ رفتیمت ماخر مسطح انتَوان یا خار را لگد کرخ و گفت خدا مسطح را هالمک
کند گفتم چه حرف بد

خ ! او مرخ ا اصحاب رنول خدا

انالتت گفالت شالهاخت

ماخهم که تو ا یان مؤمن و غافل هستا! ایا ماخایا خر مورخت چه ماگوینالدو گفالتم یاله باله
خدا قسمت گفت رنول خدا کا یاخت امدهو گفتم رنول خالدا خر مالورخ همسالرایش هالر چاله
خونت خاشته باشد ایجاِ ماخهد و ا هر کداِ که بَواهد شروع ماکند و یاخ هرکس بَواهالد
ماروخت گفت او کذا و کذا را خر مورخ تو قبول کرخه انت! غش کرخِ و افتاخِ! خبر به ماخرِ اِ
رومان رنیدت یاخ من امد کمک کرخ تا به خایهاش رفتمت به رنول خدا خبر رنالید کاله قضالیه باله
عایشه رنیده انتت یاخ عایشه امدت بر او وارخ شد و یاخ او یشستت و گفالت ا عایشالهت خالدا
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باب توبه را ونی گذاشتهت بیشتر غضب یاک شدِت خر همین حین ابوبکر امدت بر من وارخ شالدت
گفت ا رنول خدات ا این یا که به تو خیایت یموخ و مرا مفتضح ناخت چاله ایتظالار خار !
عایشه گفت بیشتر غضب یاک شدِت به خیبال علا فرنتاخت فرموخ ا علا خر مورخ عایشه چاله
ماگویاو گفت خدا و رنولش خایاتریدت فرموخ باید یظرت خر مورخ عایشه را باله مالن بگالویات
گفت خداوید امر یان را ونی قرار خاخهت ولا خیبال کنیاش بریالره بفرنالت و ا او نالؤال کالنت
شاید که بر امر عایشه مطل باشدت خیبال بریره فرنتاخت امدت به او فرموخ ایا شهاخت ماخها کاله
من رنول خدا هستمو گفت بلهت فرموخ من ا تو خر مورخ مسألها نؤال ماپرنم ان را ا من
مَفا یکنت گفت بله ا رنول خدات هی چیا ا من یماپرنا مگر این که به شما خبر خهالمت
و اگر خدا بَواهد چیا را ا شما مَفا یَواهم کرخت فرموخ تو یاخ عایشه بوخ ایا چیا بد
ا او خید و گفت یهت قسم به کسا که شما را به پیامبر فرنتاخ ا وقتا یاخ او بوخهاِ هی چیا
ا او یدیدهاِ مگر یک چیاو فرموخ چه چیا و گفت خمیر خرنت کرخِ و به عایشه گفالتم ا
ان محافظت کن تا اتش روشن کنم یان بپاِت او بلند شد و یما خوایدت و ا خمیر غافالل شالدت
گونفند امد و ان را خورخ! پیامبر خیبال انامه فرنالتاخت فرمالوخ ا انالامهت یظالر تالو خر مالورخ
عایشه چیستو گفت خدا و رنولش بهتر ماخایندت فرموخ باید یظر خوخت را بالرایم بگالویاو
گفت یظر من این انت که خنت ا او برخار تا خدا خر مورخ او باله شالما امالر کنالدت عایشاله
گفت کما یگذشته بوخ که وحا یا ل شدت و پیونته خر چهره رنالول خالدا

خوشالحالا و

نرور خیده ماشدت و باگناها عایشه ا انمان یا ل شالدت یعنالا ا طالرف خالدات رنالول خالدا
فرموخ بشارت باخ تو را ا عایشهت و با هم تو را بشارت باخ که خداوید باگنالاها تالو را بالر مالن
یا ل کرخت گفتم تو و رفیقت را حمد و نتایش یماکنم! خر این هنگاِ صحبت کرخِت ولالا قبالل
ا یاول وحا وقتا پیامبر یاخ عایشه ماامد ماگفت ان ن چه طور انتو» 1
 باز طبرانی از عبد الرحمن بن اسود از پدرش نقتل کترد است کته گفت « :گفالتم ا مالاخر
مؤمنین یا ا ماخر ایا قضیه افک را به من خبر یماخهاو عایشه گفت رنالول خالدا
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بالا مالن

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 209 .............................................................
ا خواج کرخ خر حالا که من خر مکه یر باران با

ماکرخِ و یاخ من چیا یبوخ که مالرخان خر ان

رغبت کنند! 1و خختر شش ناله بوخِ! 2وقتا به مالن خبالر رنالید پیالامبر بالا مالن ا خواج کالرخه
خداوید حیا را خر قلب من جا خاخت نپس رنول خدا

مهالاجرت کالرخ و مالن هالم بالا او بالرخه

شدِت و یاخ من امد خر حالا که خختر یه ناله بوخِ! رنول خدا به مسالافرتا رفالت و مالرا هالم
همراه خوخ برخت من نبک بوخِ و خر کجاوها که بر رویش پرخه بوخ حمل ماشدِت وقتالا باله راه
افتاخید خر ان یشستم و ان را خر حالا که من خر ان بوخِ بلند کرخید و بالر پشالت شالتر بسالتندت خر
منالا توقف کرخید و من هم برا قضا حاجت رفتمت وقتا برگشتم یدا خاخید که کاروان باله راه
خواهد افتاخت خر کجاوه یشستم و وقتا پرخه کجاوه را تکان خاخِ مرا خیدیدت وقتالا خر ان یشسالتم
خنتم را به نینهاِ خِت خیدِ گرخن بند که همراهم بالوخ را جالا گذاشالتهاِ! باله نالرعت رفالتم و
خیبالش گشتمت وقتا با گشتم خیدِ همه رفتهاید! و من تنها غبار حرکت ایها را ا خور ماخیالدِت
و ایها هم کجاوه را رو شتر گذاشته بوخید و به خاطر اینکه نبک بوخِ گمان کرخه بوخید که من
خرون ان هستم! یاگهان خیدِ مرخ نر شترش را گرفتهت گفتم که هسالتاو گفالت صالفوان بالن
معطل نلمات تو ماخر مؤمنین هستاو گفتم بلالهت گفالت إیالا للاله و إیالا إلیاله راجعالونت گفالتم
صورتت را ا من برگرخان و پایت را بر رو خنت شترت بگذارت گفت بر رو چشم بالا افتَالار
ایجاِ ماخهمت وقتا مرخِ توقف کرخه بوخید به ایها رنیدیمت رفت و مالرا کنالار کجالاوه باله مالین
گذاشت خر حالا که مرخِ به من یگاه ماکرخید و من یمافهمیدِ! خیگالر لطالف رنالول خالدا و
لطف پدر و ماخرِ را ییافتمت و یماخایستم چه گفته شده تا این که کنیاِ به یاخ من امالد و گفالت
کذا و کذا ماگویندت یکا ا مهاجرین به من گفت چه چیا تو را اغفال کرخو به تب و لر مبتم
شدِ! ماخرِ هر لبانا که خاخل خایه بوخ را اورخ و بر رو من ایداختت رنول خالدا ا بعضالا
 
 .1زیر باران بازی میکردم یعنی در آن زمان کوچک بودم و در زیر باران و با گل درس شتد از آن بتازی میکتردم! ستپس
عایشه گمان میکند وقتی با رسوخ خدا

ازدوا کرد اس در بدنش نشانههای زنانگی بارز و آشکار نشتد بتود کته

مردان در آن رغب کنند!
 .2قبال اثبات دروغگویی او در این مسأله گذش  ،و همچنین دروغش در این مورد که وقتی رسوخ خدا
کرد دختری نه ساله بود اس .

به او دختوخ
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ا اصحابش مشورت گرفت و گفت یظر شما چیستو بعضالا ا ایهالا گفتنالد چاله قالدر یالان
یاخید و ماتوایا ان را عوض کنات بعضا خیگر گفتند تو رنول خدایا و بر شالما وحالا یالا ل
ماشوخ و ما هم ا شما تبعیت ماکنیمت و بعضا خیگر گفتند به خالدا قسالم خداویالد باله وخ
مسأله را روشن خواهد کرخ عجله یکنت عایشه گفت ایگالار بالر صالورت پالدرِ ریالیخ 1ریَتاله
بوخید! رنول خدا بر من وارخ شد و مریضا مرا مشاهده کالرخت فرمالوخ او را چاله شالدهو مالاخرِ
گفت به خاطر ان حرفا انت که شماها خهاید و گفته شده! پیامبر تکلم یکرخ و چیا یگفت!
و این مرا بیشتر غضب یاک کرخت پیامبر یاخ من امد و فرموخ ا عایشه ا خدا بترس! اگر چنالین
کار کرخها به خدا توبه کن چالرا کاله خداویالد توباله بنالدگایش را ماپالذیرخ و گناهالان ایهالا را
مابَشدت خوانتم انم یعقوب را ببرِ ولا یتوانالتم و گفالتم مالن تنهالا حالرف پالدر یونالف را
ماگویم و خر این هنگاِ صبر ییکو بهتر انت و ا خدانت که خر مورخ ان چه ماگویید یار
ِ
خوانته ماشوخت و حان و یاراحتا خوخ را به خدا شکایت مابرِ و ا خدا چیالا مالاخایم کاله
شما یماخایید خر همین حین که رنول خدا با اصحابش بوخ و گویا بر صورتش رییخ 2ریَته
شده بوخ! وحا بر او یا ل شدت و وقتا بر او وحالا یالا ل ماشالد پلالک چشالم باله هالم یمالا خت
اصحابش فهمیدید که به پیامبر وحا ماشوخت به صورت او یگاه ماکرخید و ماخیدید که روشن
و خوشحال ماشوخت وقتا یاول وحا تماِ شد گفت ا ابوبکر بالر تالو بشالارت بالاخ! خداویالد
باگناها خخترت را فرنتاخ یاخ او برو و به او بشارت بدهت و ان چه خر مورخ من بر او یالا ل شالده
بوخ را برا ابوبکر خوایدت ابوبکر به نرعت به طور که یاخیک بوخ به مین بَورخ یاخ من امد!
گفتم خدا را نتایش ماکنم یه رفیقت را که ا یاخش امد ! رنول خدا امالد و بالاب نالر مالن
یشستت خنت مرا گرفتت خنتم را کشیدِت ابوبکر مرا خ و گفت ایالا خنالت خالوخ را ا رنالول
خدا ماکشاو! ایا با رنول خدا چنین کار ماکناو رنول خدا خندیدت عایشه گفت قضالیه
 
 .1زرنی ماد ایس به رنگ خاکستری که هرگا با پودر سنگ مخلوط شود موی بدن را از بین میبرد( .مترجم
 .2قبال گمان کرد گویا بر صورت پدرش زرنی ریخته شد! و اآلن گمان میکند چنین چیزی برای پیامبر

اتفاق افتاد

و گویا بر صورتش زرنی ریخته شد اس ! آفرین بر خدا که بهترین آفرینندگان است ! و نمتیدانم عایشته از کجتا فهمیتد
صورت رسوخ خدا این چنین شد و حاخ آن که پیامبر با اصحابشان بودند و دور از عایشه به سر میبردند!
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من این بوخ» 1.
 باز طبرانی از ابن عباس نقل کرد « :پیامبر

اگر به مسافرت مارفت یکالا ا یالایش را

با خوخ مابرخ و نفرهایش را بین ایها تقسیم ماکرخت یک بار با عایشه خختر ابوبکر باله مسالافرت
رفتت عایشه کجاوها خاشتت و مرخایا وجوخ خاشتند که کجاوهاش را بلند ماکرخید و به مین
ماگذاشتندت رنول خدا

و اصحابش شب خر مکان معینالا توقالف کرخیالدت عایشاله بالرا
ا خالواب

قضا حاجت خارج شد و خور گرخیدت و یدایستند که عایشه رفته انتت پیامبر

بیدار شد و مرخِ به راه افتاخیدت و کسایا که کجاوه را حمل ماکرخید امدید و ان را بلند کرخید و
گمان ماکرخید عایشه خر ان انتت رفتنالدت عایشاله برگشالت خیالد ایهالا رفتهایالدت خر جالا خالوخ
یشستت مرخ ا ایصار که به او صفوان بن معطل گفته ماشد ا راه رنالیدت او باله یالان یاخیالک
یماشدت به عایشه یاخیک شدت و همراه خوخ شتر خاشتت وقتا او را خید نوار بر شترش کالرخت
و قبل ا حجاب او را خیده بوخت شتر را ماکشاید تا این که به مرخِ و پیامبر
که عایشه همراه او بوخت مرخِ حرفها

یاخ

رنید خر حالالا

خیدت خبر حرفهایشان باله پیالامبر

رنالیدت

این حرفها بر پیامبر ننگین امد به حد که ا عایشه خور کرخ! و ا ید بن ثابالت و خیگالران
خر مورخ عایشه مشورت گرفتت گفت ا رنول خدا او را رهالا کالن شالاید خداویالد خر مالورخ او
برا شما چیا یا ل کندت علا بن ابا طالالب گفالت یالان یاخیالد! باله همالین خالاطر خالاطر
پیامبر

یسبت به عایشه بیشتر کدر شد! عایشه شبا خارج شد و خر میان یالان قالدِ مالا خ!

ماخر مسطح متوجه قضیه شد گفت خدا مسطح را هم ک کند! عایشه گفت بد حرفا ما یا!
این مرخ ا اصحاب رنول خدا

انت! گفت تو یماخایا ایها چاله ماگوینالد! و قضالیه را
مین افتاخ! نپس ایه قران خر نوره یور خر مورخ باگنالاهیش

به او گفتمت عایشه غش کرخ و رو
ّ
یا ل شد ان عده ا شما که تهمت ما یند  ...تا ان جا که گویالد و بالرا کسالا کاله قسالمت
عمده تهمت را به عهده گرفت عذابا بارگ انت .و همچنین این ایه یا ل شد و ا میالان شالما
کسایا که خارا ثروت هستند نوگند یاخ یکنند که  ...تا ان جا که گوید و خداویالد بَشالنده و
 
 .1المعجم الکبیر طبرانی جلد  12صفحه 008
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مهربان انت .و ابوبکر به مسطح ایفاق و ییکا ماکرخ و با او خونتا مایموخت و مسطح یکا
ا کسایا بوخ که خر مورخ عایشه یاخ حرف خت ابوبکر قسم خورخ که خیگر چیالا باله او یدهالدت
این ایه یا ل شد ایا خونت یدارید که خداوید شما را ببَشد پیامبر

به ابوبکر امر کالرخ

که یاخ عایشه بروخ و او را بشارت خهدت ابوبکر یاخ او امد و او را به یا ل شالدن باگنالاهیش خبالر
خاخت عایشه گفت تو و رفیقت را نتایش یماکنم!» 1
 و در روای احمد بن حنبل از عایشه آمد اس « :وقتا باگناها من ا انالمان یالا ل شالد
پیامبر

یاخ من امد و مرا ا ان ا گاه ناختت گفتم خدا را نتایش ماکنم یاله تالو را!» 2و در
همرا بتا ابتوبکر بتر عایشته وارد

روای دیگری که از مسروق از ام رومان نقل کرد آمد  :پیامبر
ّ ّ
عاوجل باگناها تو را یا ل کالرخه انالتت گفالت خالدا را
شد و به او گف « :ا عایشه خداوید
نتایش ماکنم یه تو را! ابوبکر به عایشه گفت چنین حرفالا باله رنالول خالدا

ماگالویاو

گفت ار !» 3
 بتتاز احمتتد از عایشتته روایت کتترد کتته گفت « :وقتالالا باگنالالاها مالالن یالالا ل شالالدت رنالالول
به منبر رفتت و ان را ذکر کرخ و ایهاش را خوایدت وقتا ا منبر پایین امد خنالتور خاخ خو
خدا
ّ
مرخ و یک ن را حد خید» 4.
 بیهقی از عایشه روای کرد که گف « :وقتا رنول خدا

ایالها کاله خر ان باگنالاها

من فرنتاخه شد را بر من خوایدت ا منبر پایین امد و خنتور امد خو مرخ و یک ن که این فحشالاَ
ّ
را خر مورخ عایشه پَش کرخه بوخید حد خه شویدت گفت و عبد الله بن ابا و مسطح بن اثاثاله و
ّ
حسان بن ثابت و حمنه بنت جحش خواهر ینت بنت جحش این تهمت را به عایشه خیالد و او

 
 .1المعجم الکبیر طبرانی جلد  12صفحه 012
 .2مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه 21
 .3مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه 268
 .4مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه 24
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را متهم به یا با صفوان بن معطل نلما یموخید» 1.
 طبرانی از عبد الله بن عمر نقل کرد « :هنگاما که رنول خدا

اراخه نفر خاشالت بالین

یایش نه تا نه تا قرعه ماایداخت انم هر کداِ خر ماامد او را همراه با خوخ مابرخت ایها هالم
برا اورخن اب خارج ماشدید و مجروحین را مداوا مایموخیدت وقتا به غاوه بنالا المصالطل
رفت بین همسرایش قرعه خ یاِ عایشه و اِ نلمه خرامدت ان خو را همراه خوخ بالرخت خر ونالط راه
کجاوه اِ نلمه کج شد و یاخیک بوخ بیافتدت شتر او را یشایدید تا کجاوه را اصمح کنندت عایشه
ماخوانت قضاَ حاجت کند2ت وقتا شتران خوخ را یشایدید عایشاله گفالت بالا خالوخ گفالتم تالا
کجاوه اِ نلمه را اصمح ماکنند من قضاَ حاجت ماکنمت ا کجاوه پایین امدِ و نالطل اب
را برخاشتم خر حالا که ایها متوجه پیاخه شدن من یشدیدت به ویرایها رفالتمت و گالرخن بنالدِ پالاره
ّ
شد و افتاخت خر ان جا مایدِ تا ان را پیدا کنم و برا به گرخن بستن منظم نا ِت قافله شتران خوخ
را به راه ایداخته رفتندت و گمان کرخید که من خر کجاوهاِ و پیاخه یشدهاِت با گشتم ولا هی کس
را یدیدِت به خیبال ایها رفتم تا خسته شدِت با خوخ گفتم ایها مرا یمایابند و به خیبالالم خواهنالد
بوخت
امدت خر کنار راه ایستاخِت صفوان بن معطل نلما ا کنارِ ّرخ شد او رفی رنول خدا
و ا پیامبر

خوانته بوخ که او را پشت لشکر قرار خهد که خیبال ایها بیایدت وقتالا قافلاله رفتاله

بوخ یما خوایده بوخ و نپس به خیبال ایها به راه افتاخه بوخت هر ونیلها کاله ا قافلاله افتالاخه بالوخ
برماخاشت تا ان را به صاحبش برنایدت وقتا به من رنید گمان کرخ من مرخ هسالتمت گفالت ا
خواب الوخت بلند شو مرخِ رفتهایدت گفتم من مرخ ییستم! 3من عایشه هستمت گفت ایا لله و ایالا
 
 .1سنن بیهقی جلد  8صفحه  ،14و قائل کالم ابن اسحاق اس چون روای از او میباشد ،بخاری در صحیحش جلتد 8
این چنین گوید« :و ایشان خر تهمتا که اهل افک به عایشه خید با
صفحه  061در ضمن بیان مشورتهای پیامبر
ّ
علا و انامه مشورت یموخ و حرف ان خو را گوش کرخ تا این که قران یا ل شدت ان خو یفر تهمت ینده را حالد خ و
به یااع ایها اعتنایا یکرخ و لکن به ان چه خدا به او امر کرخه بوخ حکم یموخ».
 .2یعنی در کجاو خود بود و میخواس بیرون بیاید.
 .3ولی در نگا عمر بن عبد العزیز عایشه در نظر دادن مرد اس و یکی از بهترین مردان میباشد! او گفته« :عایشه خر یظر
خاخن مرخ بوخ» .طبق آن چه در کتتاب غریتب الحتدیث ابتراهیم حربتی جلتد  1صتفحه  027آمتد است  ،و در حاشتیه
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الیه راجعونت نپس شترش را یشاید و خنتایش را با ریسمان بست و ا رو برگرخاید و گفالت ا
ماخر نوار شوت وقتا نوار شد مرا خبر کنت نوار شدِ و او امد و ریسمان را بالا کالرخ و مهالار
شتر را گرفتت ابن عمر گفت او با عایشه هی کمما یگفت تالا ایالن کاله او را یالاخ رنالول خالدا
اورخت عبد الله بن ابا نلول مناف گفت به پرورخگار کعبه نوگند با او یا کرخه انت! و ّ
حسان
بن ثابت ایصار و مسطح بن اثاثه و حمنه هم او را خر این تهمت یار کرخیالد! و ایالن مطلالب
بین لشکر پَش گرخیدت و خبر ان به پیامبر

رنیدت و ان چه گفتند خر قلب پیامبر

بالوخ

تا این که به مدینه رنید! 1عبد الله بن ابا بن نلول این خبر را خر مدینه پَش کرخ و این مطلب
بر رنول خدا

نَتتر شدت عایشه گفت رو

بر ماخر مسالطح وارخ شالدِ خر حالالا کاله

ماخوانتم به قضاَ حاجت بروِت او مرا خیدت با خوخ نطل ابا اورخت نطل ا خنالتش افتالاخ و
گفت خدا مسطح را همک کند! عایشه به او گفت نبحان اللاله! ار و هالمک مالرخ کاله ا
اصحاب بدر و پسرت ماباشد را خار ! اِ مسطح به من گفت به تو مسألها یسبت خاخهاید و
تو ان را یماخایا! و قضیه را به من گفتت وقتا مرا ا گاه ناخت خچار تب شدِ و با ایالن کاله ا
توالت خور یبوخیم خیگر اخرارِ بند امدت قبل ا این ماخیدِ که پیامبر

به من بامحلا و جفا

ماکند ولا یماخایستم علت ان چیستو وقتا ماخر مسطح مرا ا گالاه نالاخت خایسالتم جفالا
رنالالول خالالدا
پیامبر

بالاله خالالاطر خبالالر انالالت کالاله مالالاخر مسالالطح مالالرا ا ان ا گالالاه نالالاخت .بالاله

گفتم ا رنول خدا ایا به من اجا ه ماخها که یاخ خایواخهاِ بروِو گفالت بالروت

عایشه خارج شد تا به یاخ پدرش ابوبکر امالدت ابالوبکر باله او گفالت چاله شالدهو گفالت رنالول
خدا

مرا ا خایهاش اخراج یموخ! 2ابوبکر به او گفت رنول خدا

تو را اخالراج کالرخه



َ
یالان ُم ِت َر بجلالهت

َ
کنزالعماخ جلد  6صفحه  697آمد « :و خر روایتا امده خداوید یان َر ُجله را لعنت کندت باله معنالا
َ
وقتا گفته شوخ ان ن َر ُجله انت یعنا خر یظر خاخن و شناخت مایند مرخان مامایدت و این حالدیث هالم ا همالین
َ
مورخ انت عایشه یا بوخ که خر یظر خاخن َر ُجله بوخ».

 .1یعنی پیامبر

کمی به گفتار آنها مایل شد و به همسرش عایشه شک نمود!

 .2چگونه گمان میکند پیامبر

او را از خانهاش اخرا کرد و حاخ آن که ختودش قبتل از آن گفت از ایشتان اجتاز
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ان وقت من تو را پناه خهم! به خدا قسم تو را پناه یدهم مگر این که رنول خالدا
رنول خدا

امالر کنالدت

به او امر کرخ که عایشه را پناه خهدت ابوبکر به عایشه گفت به خدا قسالم چنالین

حرفا خر جاهلیت به ما یسبت خاخه یشده بوخ چه برند به اآلن که خدا ما را با انمِ عایا کالرخه
انتو 1عایشه و اِ رومان و ابوبکر و عبد الرحمن گریه کرخید! و اهل خایه هالم بالا ایهالا گریاله
یموخید! این خبر به رنول خدا

رنید به منبر رفت و بر خداوید حمد و ثنا فرنتاخ و گفالت

ا مرخِ چه کسا مرا خر برابر شَصا که مرا اذیالت ماکنالد یالار مایمایالدو نالعد بالن معالاذ
شمشیر خوخ را کشید و به نمت ایشان رفت و گفت ا رنول خدا من شما را یار مالاکنمت
اگر ا قبیله اوس باشد نر او را برایت مااورِ و اگر ا قبیله خارج باشد هر چه امر کنالا ایجالاِ
ماخهیمت نعد بن عباخه بلند شد و گفالت خروغ ماگالویا! باله خالدا قسالم تالو یماتالوایا او را
بکشا! تو تنها ایتقاِ خویهایا را ماخوایا که خر جاهلیت بین ما بوخه انتت این یکالا گفالت
وا بر اوس! و ان یکا گفت وا بر خارج! نر و صدا بلند شد و با کفش و ننگ به جان هم
ُ
افتاخید! 2ا َنید بن حضیر بلند شد و گفت خعوا برا چهو این رنول خدانت ما را امر کند هر
چه فرموخ ان را ایجاِ ماخهیم اگر چه بعضا بدشان بیایدت خر همین حین که پیامبر بر منبالر بالوخ
جبرهیل

بر ایشان یا ل شدت ابوعبیده بن جراح ا منبر باب رفت و ایشان را خر بر گرفتت وقتالا

وحا پایان یافت رنول خدا

به تماِ مرخِ اشاره کرخ و ان چه جبرهیل

یا ل کالرخه بالوخ را

برا ایها تموت کرخ و اگر خو گروه ا مؤمنان با هم جنگیدید بین ایها را صلح خهید اگر یالک



او را طترد نکترد،
گرف تا به خانه پدرش برود و ایشان هم به او اجاز داد؟! با میل خود از خانه خار شتد و پیتامبر
ّ
ولی عایشه دوس دارد کمی دروغ و مبالغه به افسانهاش اضافه کند تا شاید به وسیله آن بتواند عواطف سنیان را جذب کند
همان کسانی که نزدیک اس به خاطر این بدبخ طرد شد که ممکن اس در خیابان بخوابد چون پدرش هتم او را پنتا
نداد اشک بریزند.
 .1در فصل اوخ دانستی که در جاهلی چنین حرفی برای اهل بی ابوبکر مثل پدر و مادرش گفته شد اس !
 .2چه قدر این قضیه تاریخی نسب به عقید «عدال تمام صحابه رضی الله عنهم!» زیباس !
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گروه بر خیگر طغیان کرخ با او با شمشیر بجنگید ...

1

تا اخالر ایالاتت مالرخِ فریالاخ خیالد ا

رنول خدا به ان چه خدا خر قران یا ل کرخه راضا شدیمت و بعضا به نمت بعضا خیگر رفتنالد
و با هم صلح کرخیدت پیامبر

ا منبر پایین امد و منتظر بوخ خر مورخ عایشه وحا یا ل شالوخت

خیبال علا و انامه و بریره فرنتاخت و پیامبر هر وقت ماخوانت مشورت کند بالا علالا و انالامه
بعد ا موت پدرش ید مشورت ماکرخت به علا گفت خر مورخ عایشاله چاله ماگالویاو ان چاله
مرخِ ماگویند مرا به شک ایداخته انت2ت گفت ا رنول خالدا مالرخِ ان را گفتهایالد و خیگالر
طمق او برا تو حمل شده انت! انامه گفت تو چه ماگویاو انامه گفالت نالبحان اللاله!
برا ما حمل ییست که خر این مورخ صحبت کنیمت خداویدا تو ّ
مناها این تهمت بارگا انالتت
به بریره گفت تو چه ماگویا ا بریرهو گفت ا رنول خدا به خدا قسم خر مورخ اهل تالو باله
جا خوبا چیا یماخایم غیر ا این که او یا انت که بسیار ماخوابد! طالور ماخوابالد کاله
مرغ مااید و خمیر یایش را ماخورخ! و اگر ان مطلب باشالد خالدا تالو را ا ان ا گالاه مانالا خت
پیامبر

خارج شد تا به منال ابوبکر رنیدت بر عایشه وارخ شد و به او گفت ا عایشاله اگالر

چنین کار مرتکب شدها بگو تا برا تو ا خدا طلب بَشش کنم! عایشاله گفالت باله خالدا
قسم من برا ان کار ا خدا طلب بَشش یماکنم! اگر چنین کار کرخهاِ خدا مرا ییالامر خ! و
َ
َ
َمثل من و شما تنها مایند َمثل پدر یونف مامایدت و متأنفایه انالم یعقالوب را فرامالوش کالرخِت
من حان و یاراحتااِ را تنها به خدا شکایت مالابالرِ و ا خداویالد چیالا مالاخایم کاله شالما
یماخایید خر همین حین که رنول خدا
پیامبر

با عایشه صحبت ماکرخ جبرهیل

یا ل شدت خواب الوخگا نراغ پیامبر

با وحالا بالر

امدت ابوبکر به عایشه گفالت بلنالد شالو

رنول خدا را خر بر بگیرت گفت یه به خدا قسم به او یاخیک یماشوِ! ابوبکر بلند شالد و رنالول
خدا

را خر بر گرفتت غم او اهل شد و ماخندیدت و گفت ا عایشه خداویالد باگنالاها

 
 .1سور حجرات آیه  ،9و در آیه «با شمشیر» وجود ندارد و حاخ آن که در نص حدیث وجتود دارد بنتابراین ایتن تحریتف
قرآن اس !
 .2یعنی :اتهامی که آنها به عایشه زدند در قلب پیامبر شک ایجاد کرد که عایشه حقیقتا زنا کرد اس .
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نوره یالور را تالا ان

تو را فرنتاخت گفت خدا را حمد و نتایش ماکنم یه تو را! رنول خدا
جا که این قضیه و باگناها عایشه تماِ ماشوخ بر او خوایدت رنول خدا
خایه بروت عایشه رفتت رنول خدا
را جم کرخت نپس رنول خدا

به او فرمالوخ باله

به مسجد رفتت ابوعبیده جراح را خواید و او هم مالرخِ
ایها که خدا خر مورخ با گنالاها عایشاله فرنالتاخه بالوخ را

برا ایها خواید و ا منبر پایین امالد و خیبالال عبالد اللاله بالن ابالا منالاف فرنالتاخ او را اورخیالد
ّ
حد خت و خیبال ّ
حسان بن ثابت و مسطح بالن اثاثاله و حمناله بنالت جحالش
به او خو
پیامبر
فرنتاخ و ایها هالم باله شالدت خه شالدید و بالر گرخنهالا ایالان خه شالد! ابالن عمالر ماگویالد
ّ
تهمالت یالا خه بالوخ باله
عبد الله بن ابا را خو حد خ چرا که او به همسر پیامبر
پیامبر
ّ
همین خاطر خو حد خورخت ابوبکر خیبال مسطح بن اثاثه فرنتاخ و به او گفت تو کاله پسالر خالاله
منا به من بگو چرا چنین چیا خر مورخ عایشه گفتاو اما ّ
حسان مرخ ا ایصار انت و ا قالوِ
من یماباشدت و حمنه هم یا ضعیف انت که عقل یدارخت و عبد الله بن ابا هم مناف انالتت
و حال ان که ا مایا که پدرت مرخ ا وقتا چهار نال خاشتا خرجا و هاینه یدگا تالو را مالن
ماخهمت بر تو ایفاق ماکرخِ و به تو لباس ماپوشایدِ تا ایالن کاله بالالغ شالد ت تالا امالرو ا تالو
یفقها قط یکرخهاِت به خدا قسم خیگر هی وقت خرهما به تو یَواهم خاخ و خیگر با خیالر باله
تو عطوفت یَواهم کرخ! نپس ابوبکر او را طرخ کرخ و ا منال خوخ اخراج یموخت ایه یالا ل شالد
کسایا ا شما که ثروت و ونعت مالا خارید نوگند یَورید که  ...تا اخر ایهت و وقتا خالدا
فرموخ ایا خونت یدارید که شما را ببَشمو ابوبکر گریه کرخ و گفت اما حال که خر مالورخ ایالن
کار من با تو قران یا ل شده خوبرابر به تو یفقه خواهم خاخ! و تو را بَشیدِ چون خدا به مالن امالر
کرخه که تو را ببَشم! و ن عبد الله بن ابا هم مثل خوخش مناف بوخت قران یالا ل شالد

یالان

خبیث – یعنا ن عبد الله – برا مرخان خبیثاید – یعنا عبد اللاله – و مالرخان خبیالث بالرا

یالان

خبیثاید – یعنا عبد الله برا
عایشه و همسران پیامبر

یش ماباشدت و یان پالاک بالرا مالرخان پالاک ماباشالند – یعنالا
– و مرخان پاک – یعنا پیامبر

– برا

یان پالاک هسالتند – یعنالا
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عایشه و همسران پیامبر

– ایها ا ان چه (منافقین) خر مورخشان ماگویند بر َ هستندت تالا

اخر ایات» 1.
 باز طبرانی از ابی الیسر انصاری نقل کرد « :رنول خدا

به عایشاله گفالت ا عایشاله

خدا باگناها تو را فرنتاخه انتت گفت خدا را حمد و نتایش ماکنم یه تو را! رنول خالدا ا
ّ
یاخ عایشه خارج شد و خیبال عبد الله بن ابا فرنتاخ و او را خو حد خت و خیبال مسالطح و حمناله
فرنتاخ و ایها را خ» 2.
 و در حدیث دیگری کته طبرانتی از ابتن عبتاس از عایشته نقتل کترد آمتد است « :خر مالورخ
اصحاب افک اشعار گفته شدت و ابوبکر برا مسطح که عوف خوایده ماشد خر مورخ این که
به عایشه تهمت خ چنین گفت 
ا عوف وا بر تو با این که علم خاشتا چرا ان

کمِ را گفتا با این که طمعا ا ان یداشالتا

تعصالالب قالالوما و تکبالالر تالالو را خر بالالر گرفالالت

ا عوف کسا که قط کندت قط کننده ییست

چرا وقتا حساخت کرخید با ایهالا یجنگیالد

یگو که فقط با خشناِ خاخن با ایها خشمنا کرخ

چرا به یا شالوهر خار و باگنالاه و امالین کاله

یرمالالا ا او خیالالده یشالالده بالالوخ تهمالالت خی الد

خر میان گروها تهمت نت شما شرعا با قول

شت و لفالظ خیایالت ا گالروه افالک بوخیالد

و خداوید باگناها او را فرنتاخ و حساب عوف

بالاله خالالاطر تهمتالالا کالاله خ بالالا خدانالالت

اگر یده بمایم به خاطر تبعات حالرف عالوف

جواب او را خالواهم خاخ ان هالم جالوابا بالد

و ّ
حسان عایشه را ا ان چه خربارهاش گفتاله شالده بالر َ ماکنالد و ایالن چنالین او را یالار
مایماید 
یا عفیف و پاک و ییکو با شکا به یا متهم

یماشالالوخ تالالا گرنالالنه گوشالالت شالالتران گالالرخخ

یا با کرامت و خارا فضاهل که ا یظر خین و

خونت بهترین مرخِ پیامبر هد انالت
جایگاه
ِ

بایو قبیله ّ
حا ا تبار لالؤ بالن غالالب کاله
 
 .1المعجم الکبیر طبرانی جلد  12صفحه 014
 .2المعجم الکبیر طبرانی جلد  12صفحه 015

فضل و شرفا کریم و بارگا همیشگا خارید
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یالالا پالالاک کالاله خالالدا خامالالن او را پالالاک یمالالوخ

و او را ا هالالر بالالد و بالالاطلا پالالاک کالالرخ

اگر ان چه ا طرف من گفتند را گفتاله باشالم

ایگشتایم شمقم را به نمت من بلنالد یکنالد

رو گار ان چه خربارهات گفتاله شالد را باله تالو

یچسباید چون قول مرخ با خاصیت انت

چگویهو خر حالا که تا وقتا یدهاِ محبالت و

یار اِ برا ال پیامبر انت که ینت محافلند

رتبه او ا تماِ مرخِ بابتر انت که حتا نالوره

طالالوبیا قالالران هالالم ا بیالالان ان قاصالالر انالالت

تماِ کسایا که به عایشاله تهمالت خه
ابو اویس گفت پدرِ به من خبر خاخ رنول خدا
بوخید را هشتاخ ضربه شمق خت و وقتا شمق خه شدید ّ
حسان بن ثابت این شعر را گفت 
عبد الله و حمنه و مسطح به خاطر هذیایا که

گفتنالالد ان چالاله نااوارشالالان بالالوخ را چشالالیدید

به همسر پیامبرشان و محالل خشالم خداویالد

تهمالالالالالت خیالالالالالد و یاراحالالالالالت کرخیالالالالالد

پیامبر را خر مورخ او ا ار خاخید و پَش کالرخن

1

رنوایا را حمل خایستند و مفتضح کرخیالد».

 طبرانی از ابن ابی ملیکه و مجاهد از عایشه روای کرد که گف « :وقتا خبر ان چه خربارهاِ
گفته بوخید به من رنید خوانتم نراغ چاها بروِ و خوخِ را خرون ان بیایدا ِ!» 2
 بخاری از زهری نقل کترد « :ولید بن عبد الملک به من گفت ایا به تو خبر یرنالیده کاله
علا جاَ کسایا بوخه که به عایشه تهمت خهایدو گفتم یهت ولا ابو نلمه بالن عبالد الالرحمن و
ابوبکر بن عبد الرحمن بن حارث که هر خو ا قوِ تو هستند به من خبر خاخید که عایشه به ان خو
گفته انت علا جاَ کسایا بوخ که یقین خاشتند عایشه مرتکب یا شدهت یاخ او رفتند ولالا او ا
حرف خوخ بریگشت و گفت این مطلب یقینا و بم شک انت و اصل و یسب عتی (ابالوبکر)
هم همینطور بوخ!» 3
 

 .1المعجم الکبیر طبرانی جلد  12صفحه  ،006و بعضی مصرع اوخ بی اوخ را این چنین نقل کرد اندّ « :
حسان و حمناله
و مسطح به خاطر هذیایا  »...همانطور که در کتاب التنبیه و االشراف صفحه  106آمد اس  ،و همانطور کته بته طتور
ّ
مفصل خواهد آمد منشأ اختالف در این اس که حسان حد خورد یا نه؟
 .2المعجم الکبیر طبرانی جلد  12صفحه  ،010منظورش این اس که میخواسته با انداختن خودش در چا خودکشی کند!
 .3صحیح بخاری جلد  4صفحه  ،61و عایشه به صراح امیرالمؤمنین (صلی الله علیه را متهم مینماید که او هم جزء
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این احادیث آشکارترین روایاتی بود که در مورد قضیه افک در مصادر مخالفین وارد شتد است ،
حاخ به مناقشه و نظر در آن میپردازیم تا آن مقدار اضطراب و سرگردانی و تناقضی که با وقائ تاریخی
مشهور دارد معلوم شود طوری که هر عاقلی به دروغ بودن آن قط پیدا کند و به یقین برسد کته آن چته
این روایات بیان کردند تنها یک داستان ساختگی اس .
بر این روایات چند اشکاخ وارد میکنیم که موضوع آن را نقا میکند:
 اشکال اول ما میبینیم تمام روایات قضیه افک را تنها عایشه نقل کترد است ! و ایتن باعتث
میشود آن را قبوخ نکنیم ،چون وجدان از قبوخ کردن واقعهای تاریخی آن هم با این حجم و تفصیل کته
به غیر از یک نفر کسی آن را نقل نکرد اس ابا دارد ،و این بعد از آن اس که ناقل ایتن روایتات از آن
بهر برد و از خود تعریف کرد و خود را با آن تزکیه نمود اس ! 
این واقعه در میان لشکری که بیش از هفتصد جنگاور مسلمان بود اند اتفاق افتاد اس  1البتته بته
غیر از اسیران بنی المصطلق و فرزندان و خانواد های آنها که بتیش از دویست نفتر هستتند ،2و طبتق
گفتار عایشه بعد از آن که مردم دیدند عایشه و صفوان بعد از گذش یک شب کامل در گرمتای ظهتر
به سم لشکر میآیند امر این دو بین همه آنها شای شد و پخش گردید ،سپس بقیه حوادث این قضیه
اتفاق افتاد و از هیچ یک از مردم مخفی نبود اس  ،همه آنها آن چه اهل افک دربار عایشته گفتنتد را
مشاهد نمودند ،و شاهد خطبههایی که رسوخ خدا

برای این قضیه خواندند بودند ،همانطور کته

دعوای میان اوس و خزر در این بار که نزدیک بود در مسجد با هم بجنگند را مشاهد نمودنتد ،و بته



کسانی بود که به عایشه گمان بد برد و ارتکاب زنا را یقینی میدانس ! چون همانطور که در فتح الباری ابن حجتر جلتد 7
صفحه  226آمد ابن مردویه از عایشه نقل میکند« :علا هم ا جمله کسایا بوخ که خر شأن من بد کرخ! ولا خالدا
او را مابَشد!» و بعضی روای بخاری از زهری را به این لفظ روای کرد اند« :عایشه به ان خو گفت علا خر شالأن
عایشه بد کرخ!» همانطور که ابن حجر در همان مصدر به نقل از نسفی و ابن سکن از فربتری بته ایتن مطلتب تصتریح
کرد و در مورد آن گفته« :ا این حیث که این روایت کم انت همین لفظ قو تر انت!»
 .1السیرة النبویة ابن کثیر جلد  2صفحه 197
 .2الطبقات الکبری ابن سعد جلد  1صفحه 65
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ّ
نازخ شدن سور نور در این واقعه خبر داد شدند ،و دیدند که چگونه بر دو مرد و یک زن با شتالق حتد
جاری میشود  ...و امثاخ این حوادث سنگین و اتفاقات مهم که این قضتیه را – کته تتا یتک متا ادامته
داشته – با آن زخم ترسناکی که در آن بود مهمترین قضیه ساخ اوخ آن زمان قرار میدهد ،پس تمتام ایتن
کسانی که شاهد این قضیه عظیم بودند کجا رفتند چرا از آنها حتی یک حدیث نرسید که بر جتانبی از
جوانب این اتفاق شهادت دهند؟! مثل این که یکی از آنها بگوید« :عایشه را دیتدم کته صتفوان شتتر را
میآورد و بعد از آن که ما از مریسی برگشتیم آن دو با تأخیر آمدند و متردم شتک نمودنتد» یتا دیگتری
بگوید« :شنیدم عبد الله بن ابی در متورد عایشته چنتین میگفت و فالنتی ایتن چنتین حترف او را ّرد
میکرد» یا سومی بگوید« :رسوخ خدا

برای ما خطبه خواند و در مورد کستانی کته اهلتش را بته

فحشاء متهم نمودند یاری میطلبید» یا چهارمی بگوید« :من در مسجد حاضر بتودم نزدیتک بتود دو
قبیله اوس و خزر با هم بجنگند که کذا و کذا اتفاق افتاد» یا پنجمتی بگویتد« :در فتالن روز و فتالن
ساع در فالن مکان حسان و مسطح و حمنه با فالن چیز زد شدند؟!»
قهرمان دیگر این قصه یعنی صفوان بن معصل به کجا رفته چرا در مورد تهمتی که به او زد اند و آن
چه برایش اتفاق افتاد هیچ نگفته و چرا تفاصیل و حوادث مهم این قضیه را حتی در یک حدیث کته از
طرف خودش باشد نه این که عایشه از او نقل کند برای ما روای نکرد اس ؟! خصوصا که او بعتد از
این حادثه مذکور زمان طوالنی زند بود اس تا جایی که زمان عمر را درش کرد و در جنتگ ارمینیته
ساخ نوزد کشته شد ،بلکه طبق قوخ دیگر زمان طوالنیتری زند بود اس تا جایی که زمان معاویه را
درش کرد و در زمین روم ساخ پنجا و چهار کشته شد اس ! 1حداقل باید به ما میرستید کته یکتی از
مسلمانان در مورد حقیق امر از صفوان سؤاخ کرد و صفوان او را از کذا و کذا آگا کرد اس  ،یا این
که وقتی به مسلمانی تهم زد شد در میان جم فریاد بزند« :من بیگنتا هستتم» یتا چیتزی از ایتن
قبیل ،عادت مردم که تا به امروز هم ادامه دارد این اس که یک قضیه حستاس را بتدون ایتن کته از آن
 
 .1ابن حجر در فتح الباری جلد  8صفحه  259در مورد قوخ عایشه مبنی بر این که صفوان در را ختدا کشتته شتد گویتد:
«منظورش این انت که بعدا کشته شد یه این که خر همان ایاِ کشته شده باشالدت ابالن انالحاق گفتاله او خر جنالگ
ارمینیه خر مان خمفت عمر نال یو خه به شهاخت رنید و گفته شده بلکه تا نال پنجالاه و چهالار یالده بالوخ و خر
مان خمفت معاویه خر مین روِ شهید شد».
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اطالع یابند و لو به انگیز فضولی کردن به حاخ خود رها نمیکنند ،حاخ چطور حتی یک حدیث هم از
قهرمان دوم این داستان به ما نرسید اس و حاخ آن که از او احادیثی نقل شد که مربوط به قضیه افک
نیس و بسیار بی اهمی تر از قضیه افک اس ؟! 1و اگر بگوییم صفوان همانطور که بته زنتان نزدیتک
نمیشد – طبق خیاخ عایشه – به حرف زدن هم نزدیک نمیشد اس ! قهرمانان دیگر قصه را چه شتد
که سکوت کرد اند یا راویان از نقل روایت از آنهتا ستکوت نمود انتد؟! کجاست احادیتث حضترت
در مورد این موضوع و حتاخ آن کته ایشتان همتان کستی است کته طبتق آن چته گفتته شتد

علی
پیامبر

با او مشورت نمود؟! کجاس احادیث اسامه که پیامبر با او هتم مشتورت نمتود؟ چترا از

هیچ کدام از این دو نفر حدیثی به متا نرستید کته متثال بگوینتد« :وقتتی اهتل افتک صتحب کردنتد
با من در مورد عایشه مشورت نمود و من کذا و کتذا گفتتم؟!» کجاست احادیتث اوس و
پیامبر
ّ
خزر که نزدیک بود با هم جنگشان شود؟! کجاس احادیث کسانی که حد زد شدند مثتل حستان و
مسطح و حمنه؟! بلکه کجاس احادیث مهاجرین و انصار؟! آیا همگی آنها با هم توط ته نمودنتد کته
دهان خود را ببندند و زمینه را تنها برای عایشه ترش کنند تا در این موضوع هر چه میخواهتد بگویتد؟!
آنها را چه شد که ملتزم شد اند در این قضیه حرفی نزنند ولی در بقیه وقائ عمومی بته چنتین چیتزی
ملتزم نشد اند و هر کدام آن چه دید یا دیگری به او خبر داد را بیان کرد اند؟!
اگر گفته شوخ برای صفوان دو بی شعر روای شد که به قضیه افک اشار دارد ،و این بته منزلته
حدیثی اس که از او به ما رسید و بر صدق گفتار عایشه دالل میکند و نشان میدهد ایتن قضتیه را
تنها عایشه روای نکرد اس  ،و آن دو بی را وقتی به خاطر تشفی دخ با شمشیر بته حستان ضتربه زد
سرود اس  :
تیالالالا شمشالالالیر مالالالرا خریالالالاب کالالاله مالالالن

اگالالالر بیالالالایم جالالالوایا هسالالالتم یالالاله شالالالاعر

و لکن ا غیرت خوخ خفاع کالنم و باله خالاطر

تهمت خن به باگناها پاک ایتقالاِ ماگیالرِ

خر جواب ماگوییم این دو بیتی که طبرانی و حاکم نقل کرد اند از طریق خود عایشه از صتفوان
 
 .1ذهبی در کتاب سیر أعالم النبالء جلد  1صفحه  458گوید« :و ا او خو حدیث یقل شده انتت نعید بن مسیب و
ابوبکر بن عبد الرحمن و نعید المقبر و نمِ ابوعیسا ا او حدیث یقل کرخهاید».
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روای شد اس ! در روای قبل از این دو بی آمد اس « :عایشه گفت صفوان بن معطل نالرا غ
حسان بن ثابت امد و او را با شمشیر خت و وقتا او را خ این شعر را خر مورخ حسان گفت تیالا
شمشیرِ را خریاب  ...تا اخر».

1

سپس با رجوع کردن به مصادر تاریخی که از معجم طبرانی و مستدرش حاکم قدیمیتر اس تنهتا
بی اوخ منسوب به صفوان را مییابیم ،و آن را در قضیه دیگری سرود که ربطتی بته قضتیه افکتی کته
عایشه درس کرد ندارد ،و از بی دوم هم هیچ اثتری نیست ! ابتن استحاق و ابتن هشتام و طبتری و
دیگران مطلبی نقل کرد اند که حاصلش این اس  :وقتی صفوان بن معطل و جماعتی از قتریش کته از
اصحاب جهجاه بن مسعوخ غفار بودند بعد از تمام شتدن جنتگ بتر ستر آب مریستی بتا انصتار
جنگیدند حسان بن ثاب در شعری به صفوان بن معطل و آن جماع دشنام داد ،آن آب کم بود و هتر
کدام با سطل خود آب کشیدند تا این که سطلهای آنها با هم اشتبا شد به همین خاطر بتا هتم درگیتر
شدند ،در اثر زد و خورد بین آنها خون جاری شد و شمشیرهای خود را کشیدند و نزدیک بود بتین آنهتا
جنگ برپا شود 2در این هنگام حسان با شعری از مهاجرین و صفوان بدگویی نمود ،ابتتدای شتعر ایتن
اس  :
و پسر شپش هم ذلیل و مورخ کنایه قرار گرفالت
خعالالوا و خ و خالالورخ نالالَت و یالالاخ شالالد
این امر در نفس صفوان سنگین آمد ،نزد ُج َعیل بن ُنراقه آمد و گف « :با مالن بیالا تالا حسالان را
باییمت به خدا قسم او به غیر ا من و تو را اراخه یکرخه انتت و ما یسبت به ایهالا باله رنالول خالدا
 ،ولی صتفوان شمشتیر ختود را
یاخیکتریم» ُجعیل قبوخ نکرد با او برود مگر به امر رسوخ خدا
کشید و نزد حسان رف و او را زد و تنها بی اوخ آن شعر که به او منسوب اس را سرود.،
سپس صفوان به دس قوم حسان که از انصار بودند اسیر شد ،و از رسوخ خدا

در این متورد

قضاوت خواستند ،ایشان هم امر نمود که صفوان را حبس کنند تا اگر حسان مرد او را قصتاص کننتد و
بکشند ،و پیامبر

حسان را به خاطر شعرش مالم کرد و فرمود« :ا حسان ایا باله قالوِ مالن

 
 .1المعجم الکبیر طبرانی جلد  12صفحه  005و مستدرش الحاکم جلد  2صفحه 409
 .2این هم صورت زیبایی دیگر از صورتهای «عدال تمام صحابه رضی الله عنهم اجمعین!» میباشد.
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با این مطلب که خدا ایها را به انمِ هدایت کرخه بد گفتاو!» و همچنین صفوان را هم به ختاطر
کارش مالم نمود ولی او این چنین عذر آورد« :ا رنول خدا او مرا ا ار خاخ و خر شعرش به من
یاناا گفت و مرا احم شمرخ و به انمِ اورخن من حساخت کرخ به همین خالاطر غضالب یالاک
شدِ و او را خِ» .و بعد با هم صلح کردند به این صورت که چون حسان از حق خود دس برداش
و صفوان را قصاص نکرد پیامبر
قبطیه

بود را به او بخشید.

آن زمینی بتزرگ و کنیتزی کته ستیرین ختواهر ماریته

هم عو

1

نگا کن عذر صفوان تنها این بود که حسان او را آزار داد و به او ناسزا گفته و او را احمق شتمرد و
به او حسادت کرد اس و نگف که به او تهم زنا زد اس  ،اگر داستان افتک طبتق آن چته عایشته
روای کرد صحیح بود سزاوارتر بود که صفوان در عذر خودش مثال ایتن چنتین بگویتد« :ای رستوخ
خدا او به من تهم زد که با همسر شما زنا نمود ام!» بلکه اگر داستان صحیح بود و حسان به همستر
پیامبر چنین تهم مهمی زد بود پیامبر
در هر صورت بر فر

به حسان زمینی بزرگ و کنیز نمیبخشید!

که قبوخ کنیم صفوان آن بی اوخ را سرود ولتی در آن اشتار ای بته قضتیه

افک نشد اس  ،بلکه آن بی به ناسزا گویی که به خاطر نزاع بر سر آب مریسی به وجتود آمتد اشتار
میکند ،اما بی دوم اگر چه این بی به قضیه افک اشار میکنتد ولتی نستب آن بته صتفوان معلتوم
نیس  ،چرا که مصادر سیر و تاری که از سیر ابن اسحاق در قرن دوم سپس سیر ابتن هشتام در قترن
سوم و تاری طبری در قرن چهارم شروع میشود بیت دوم را مطلقتا ذکتر نکترد و تنهتا بیت اوخ را
یادآورد شد  ،بله ابن اثیر در کتاب اسد الغابه در احواالت صفوان بی دوم را ذکر کرد  ،ولی ابتن اثیتر
در قرن پنجم بود و این بی را به صورت مرسل (بدون سند آورد  ،بنتابراین آن را از طبرانتی و حتاکم
گرفته اس  ،و آن دو هم این بی را از تنها از خود عایشه نقل کرد اند نه دیگری! و حاخ آن که مطلتوب
ما این اس که شخص دیگری غیر از عایشه آن را از صفوان به اعتبتار ایتن کته قهرمتان دیگتر داستتان
اس نقل کرد باشد ،یا شخص دیگری غیر از صفوان که شاهد این داستان خیالی بود آن را نقل کرد
 
 .1سیر ابن هشام جلد  2صفحه  241و تاری طبری جلد  1صفحه  608به نقتل از ستیر ابتن استحاق ،إمتتاع االستماع
مقریزی صفحه  100و مغازی واقدی جلد  1صفحه .527
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باشد تا به صدق وقوع این قضیه اطمینان پیدا کنیم ،و ما نمیخواهیم از عایشه  ...به عایشه فرار کنیم!
و حتی اگر به خاطر جدخ قبوخ کنیم که بی دوم از صفوان صادر شد  ،ولتی صتراحتی در آن نیست
که منظورش از «و به خاطر تهمت خن به باگناها پاک ایتقاِ ماگیرِ» عایشه میباشد چون ممکتن
اس مقصود او مادرش باشد که باز ّ
حسان به او ناسزا گفته طبق آن چه صنعانی از زهری از ولید بتن عبتد
الملک نقل کرد اس  ،1و این مطلب اگر چه که بعید اس ولی حداقل خدشه وارد میکند.
و به خاطر تمام نمودن بحث میگوییم :بین بی اوخ منسوب به صفوان و روایتی که مخالفین نقل
کرد اند تباین و اختالف وجود دارد چون مفهوم این قوخ صفوان «اگر بیایم جوان هستم و یه شاعر»
این اس که آن قدر شعر سرودن بلد نیس که بتواند با آن ناسزا بگویتد ،بنتابراین بتا شمشتیر جتواب
خواهد داد همان کاری که با حسان کرد ،و به عبارت دیگتر او کستی نیست کته در وجتودش صتف
شاعری باشد ،ولی ما میبینیم که بخاری و طبرانی و دیگران نقل کرد اند که او شاعر بتود ! و بلکته بته
تصریح رسوخ خدا

شاعری بد زبان بود اس !

بخاری و طبرانی از سعد مولی ابوبکر نقل کرد انتد« :مالرخ ا صالفوان بالن معطالل باله رنالول
خدا

شکایت کرخ و گفت صفوان به من یاناا گفته انالت! و او شالعر ماگفالتت فرمالوخ

صفوان را به حال خوخ رها کنید او بد بان انت ولا قلبا پاک خارخ!»

2

بنابراین چگونه میتوان قبوخ کرد که چون حسان به او ناسزا گفته و او هم نمیتوانسته مثتل حستان
ناسزا بگوید با شمشیر به سراغ او رفته و گفته« :اگر بیایم جوان هستم و یه شاعر»؟! مگر این که گفته
شود :او به مردم ناسزا میگفته ،ولی وقتی متردم بته او ناستزا میگفتهانتد جتواب آنهتا را نمتیداد و بتا
شمشیر سراغ آنها میرفته و میگفته من شاعر نیستم ،و این معنای آن گفتار اوس .
حاصل این که نمیتوان برای تقوی قضیهای که عایشه روای کرد به دو بی مذکور تمستک کترد،
بنابراین تنها کسی که داستان افک مذکور را نقل کرد عایشه اس  ،و اشکاخ در جای خود باقی میماند.
اگر گفته شوخ در این زمینه حدیثی از ابن عمر نقل شد که داستان عایشته را بیتان میکنتد ،پتس
 
 .1مصنف صنعانی جلد  01صفحه 061
 .2التاری الکبیر بخاری جلد  5صفحه  57و المعجم الکبیر طبرانی جلد  6صفحه  45و بسیاری دیگر.
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چگونه میگویید این داستان را تنها عایشه نقل کرد اس ؟
خر جواب ماگوییم این همان حدیثی اس که قبال از طبرانی نقل کردیم ،1و در این حدیث بعد
از مقدمه کوتاهی که خود ابن عمر دربار قرعه زدن پیامبر

بین همسترانش در هنگتام ستفر نقتل

میکند چنین آمد « :عایشه گفت با خوخ گفتم تا مایا که کجاوه اِ ناللمه را اصالمح ماکننالد
برا قضاَ حاجت ماروِ  ...تا اخر» .بنابراین این حدیث را هم ابن عمر از عایشه دریاف کرد ! و
تفاصیلی که در آن وارد شد از قوخ خود عایشه روای شد اس !
اگر گفته شوخ در شأن عایشه حدیثی از ابن عباس نقل شد اس .
خر جواب ماگوییم این همان روایتی اس که باز از طبرانی نقل کردیم ،2و ناچاریم بگتوییم او
هم این حدیث را از عایشه دریاف کرد اس  ،چون ابن عباس کمی قبتل از فتتح مکته بتا پتدرش بته
مدینه هجرت کرد یعنی در ساخ هشتم هجرت ،3در حالی که غزو بنتی المصتطلق کته عایشته گمتان
میکند قضیه بعد از این جنگ (در را بازگش

اتفتاق افتتاد یتا در ستاخ چهتارم هجتری واقت شتد

همانطور که بخاری از موسی بن عقبه نقل کرد  ،4یا در ساخ پتنجم هجتری واقت شتد همتانطور کته
واقدی گفته ،5یا در ساخ ششم هجری واق شد همانطور که بخاری از ابن اسحاق نقل کرد  ،6و هتیچ
سیر شناسی از ساخ ششم تجاوز نکرد اس  ،بنابراین ابن عباس در آن واقعه حاضر نبود و چیتزی از
اتفاقات و تواب آن را مشاهد نکرد اس  ،بنابراین حدیثش را از دیگری نقل کترد و آن عایشته است ،
خصوصا با مالحظه این که بعضی تفاصیل در حدیث او وجود دارد که کسی غیر از عایشه آن را روای
نکرد و برای کسی غیر از او ممکن نیس که آن را روای کند.
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 .3االصابه فی تمییز الصحابه ابن حجر عسقالنی جلد  2صفحه 400
 .4صحیح بخاری جلد  4صفحه  45و مسعودی در مرو الذهب جلد  1صفحه  189آن را ذکر کرد اس .
 .5مغازی واقدی جلد  0صفحه 515
 .6صحیح بخاری جلد  4صفحه  ،45و اکثر مؤرخین این قوخ را قبوخ دارند همانطور که در سیر ابن هشام جلد  2صفحه
 211و سیر حلبیه جلد  1صفحه  179و البدایه و النهایه جلد  5صفحه  046و دیگر کتب آمد اس .

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 227 ............................................................
عالو بر این که در این حدیثش اشکاالتی وجود دارد که صح آن را خدشهدار میکند و متان از
قبوخ آن میشود ،چون در آن آمد « :پیامبر

ا خواب بیدار شد خر حالا که مرخِ رفتاله بوخیالد
خواب باشد و مسلمانان بروند بتدون ایتن کته

 »...و این محاخ اس چون ممکن نیس پیامبر

ایشان به رفتن امر کند! و در آن آمد « :مرخ ا ایصار ا خواب بیالدار شالد کاله باله او صالفوان بالن
معطل گفته ماشدت و او به یان یاخیک یماشد  »...و این خند دار است چتون بته اجمتاع همته
صفوان بن معطل از مهاجرین بود و نه از انصار! و به زودی بیشتر خواهی خندید وقتتی بتدانی صتفوان
این چنین نبود که تنها به زنان نزدیک شود بلکه مردی شهوانی بود و نمیتوانس در قبتاخ زنتان صتبر
کند! کمی درنگ کن.
اگر گفته شوخ دربار این قضیه حدیثی از ابو الیسر انصاری وارد شد اس .
خر جواب ماگوییم این همان حدیثی اس که باز از طبرانی نقل کردیم ،1و این حتدیث هتم از
طرف عایشه اس چون در آن آمتد « :رنالول خالدا

باله عایشاله گفالت ا عایشاله خداویالد

باگناها تو را فرنتاخ عایشه گفت خدا را نتایش ماکنم یه تو را!» و طبیعتا ابتو الیستر در خانته
بین پیامبر

و عایشه حاضر نبود تا آن چه به هم میگو یند را بشنود ،بنابراین بی شک حدیث را از

خود عایشه دریاف کرد اس .
اگر گفته شوخ در این زمینه حدیثی از ابوهریر وجود دارد ،و آن حدیث را ابن بزار و ابتن مردویته
نقل کرد اند که ابوهریر گف « :رنول خدا

اگر ماخوانت به نفر بروخ بالین همسالرایش

قرعه ماایداختت انم عایشه برا غاوه بنا المصطل خر امدت وقتا یصف شب شالدت عایشاله
برا ایجاِ حاجتا بیرون رفتت گرخن بندش افتاخت به طلب گرخن بندش رفتت و مسطح یتالیم و
تحت نرپرنتا و تکفل ابوبکر بوخت وقتا عایشه برگشت لشکر را یدیدت ابوهریره گفت صفوان
بن معطل نلما عقبتر ا مرخِ ماامد و ظرفهالا و مشالکها و افتابالهها را جمال ماکالرخت و
گمان ماکنم گفت با خوخش مابرخت ابوهریره گفت یگاه کرخ یاگالاه عایشاله را خیالد! پوشالایدت
گمان ماکنم گفت صورتش را ا عایشه پوشایدت نپس شترش را یاخیک عایشه اورخت گفت باله
 
 .1به صفحه  218همین کتاب مراجعه کن.
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لشکر رنیدت مرخِ خربارهاش حرفهایا خیدت گفت نپس حدیث را اخاماله خاخ تالا باله ایالن جالا
رنید گفت رنول خدا
این که رو

به خرب خایه عایشه ماامد و ماگفت ان ن چطور انالتو تالا

امد و گفت بشارت باخ تو را ا عایشه خداوید باگناها تو را یا ل کرخه انتت!

عایشه گفت خدا را نتایش ماکنم یه تو را! ابوهریره گفت خداوید خر این مورخ خه ایه فرنتاخ
ّ
1
مسطح و حمنه و حسان را حد خ».
ان گروه ا شما که تهمت خید  ...و رنول خدا
خر جواب ماگوییم این حدیث هم از عایشه گرفته شد ! چون ابوهریر به اتفتاق همته در غتزو
مریسی یا غزو بنی المصطلق حاضر نبود  ،او در ساخ هفتم هجری وقتی پیامبر

مشغوخ جنتگ

خیبر بود به مدینه مهاجرت کرد ،2ولی غزو مریسی همانطور که قبال ذکر شد حتداقل در ستاخ ششتم
واق شد اس  ،و ابن حجر تأکید کرد که ابوهریر «بعد ا گذشت مایا ا قضیه افک مهالاجرت
کرخ» 3.بنابراین نمیتوان از این مطلب که ابوهریر این حدیث را از عایشه گرفته فرار کرد.
و یکی از قرائنی که تأکید میکند ابوهریر این حدیث را از عایشه گرفته ایتن است کته عایشته بته
پیامبر

میگوید« :خدا را نتایش ماکنم یه تو را!» ،اگر این حدیث را خود عایشه به ابتوهریر

یا شخص دیگری به نقل از عایشه به ابوهریر نگفته باشد پس ابتوهریر از کجتا دانستته عایشته چنتین
حرفی زد و حاخ آن که خودش آن جا حاضر نبود اس ؟!
اگر گفته شوخ واقدی در شأن نزوخ این آیه :و چرا وقتا ان را شنیدید یگفتید برا مالا جالایا
ییست که به این بان بگشاییم! خداویدا تو مناهات این تهمتا بارگ انالت از افلتح غتالم ابتی
ایوب روای کرد اس که ام ایوب به ابی ایوب گف « :ایالا یماشالنو مالرخِ خربالاره عایشاله چاله
ماگویندو گفت چرات و ان خروغ انتت ا اِ ایوب ایا تو ان کار را کرخها و گفت یه به خالدا
قسم! گفت به خدا قسم عایشه بهتر ا تونت (پس به طری اولا ان کار را ایجاِ یداخه)» پتس
 
 .1مجم الزوائد هیثمی جلد  9صفحه  121به نقل از بزار ،و الدر المنثور سیوطی جلد  4صفحه  19به نقل از بزار و ابتن
مردویه.
 .2التاری الصغیر بخاری جلد  0صفحه  55و در آن حدیثی از ابوهریر آمد  ،و نووی در کتاب المجموع جلتد  1صتفحه
 52گوید« :ابوهریره خر نال هفت هجر یاخ پیامبر

مشرف شد».

 .3فتح الباری فی شرم صحیح بخاری ابن حجر جلد  01صفحه 050
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این آیه نازخ شد .1بنابراین احادیث افک فقط از عایشه نقل نشد و این ابو ایتوب انصتاری و همسترش
میباشند که آن را نقل کرد اند.
خر جواب ماگوییم با صرف نظر از این که خود واقدی بعد از نقتل ایتن حتدیث ،نظیتر آن را از
ابی بن کعب نقل کرد که این باعث وقوع تردید میشود که دالل بر جعلی بودن حدیث میکنتد ،2و
باز با صرف نظر از این که افلح هنگام واق شدن قضیه خیالی افک در مدینه نبود اس و هنتوز غتالم
ابی ایوب نشد بود چرا که او از اسیران عین التمر در زمان ابوبکر اس

3

اصتل ایتن حتدیث – یعنتی

نازخ شدن آیه مذکور در شأن ماجرای واق شد بین ابی ایوب و همسرش – از خود عایشه وارد شتد
اس !
و این مطلب را واحدی از زهری از عرو نقل کند که گف « :عایشه حدیث افالک را باله او خبالر
خاخت و خر مورخ ان گفت ن ابوایوب ایصار به او خبر خاخ و گفت ا ابوایالوب ایالا یشالنیدها
مرخِ چه ماگویندو گفت چه ماگویندو قول اهل افک را به او خبر خاخت ابوایوب گفالت بالرا
ما جایا ییست که چنین چیا گوییمت خداویدا تو مناهات این تهمت بارگا انتت گفت پالس
خداوید این ایه را فرنتاخ و چرا وقتا ان را شنیدید یگفتید برا مالا جالایا ییسالت کاله چنالین
 
 .1مغازی واقدی جلد  1صفحه 525
 .2واقدی در مغازی جلد  1صفحه  525گوید« :ولا قران یا ل شد و اهل افک را ذکر کرخ خداوید متعال فرموخ و
چرا وقتا ان را شنیدید یگفتید برا ما جایا ییست که به این بان بگشاییم! خداویدا تو مناهات این تهمتا بالارگ
انت منظور ابا ایوب انت که به اِ ایوب ان حرف را خت و گفته شده ان حرف را ابا بن کعب خت خبر خاخ مالرا
خارجة بن عبد الله بن نلیمان ا ابراهیم بن یحیا ا اِ نعد بنت نعد بن ربی که گفت اِ طفیل به ابا بن کعب
گفت ایا یماشنو مرخِ خرباره عایشه چه ماگویندو گفت چه ماگویندو گفت فمن ماگویندت ابا بن کعالب
گفت به خدا قسم چنین حرفا خروغ انت! ایا تو چنین کار را ایجاِ ماخاخ و گفت به خدا پناه مابالرِ! ابالا
بن کعب گفت به خدا قسم عایشه بهتر ا تونت اِ طفیل گفت من هم همین را گویمت پس این ایه یا ل شد».
 .3خود واقدی بر این مطلب تصریح کرد اس  ،چون در احواالت افلح در کتتاب الطبقتات الکبتری ابتن ستعد جلتد 4
صفحه  87آمد « :محمد بن عمر [واقد ] گوید افلح ا انیران عین التمر بوخ که خالد بن ولید ایها را خر خمفت
ابوبکر انیر کرخ و به مدینه فرنتاخ».
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چیا بگوییم! خداویدا تو مناهات این تهمت بارگا انت! »

1

بنابراین این حدیث هم از مدار عایشه و آثار و روایات و افسانههایی که برای اثبات واق شدن افک
در مورد خودش ساخته خار نیس !
اگر گفته شوخ حدیثی که بخاری از مسروق بن اجدع از ام رومان مادر عایشه نقل کترد بترای متا
باقی میماند.

2

خر جواب ماگوییم این حدیث هم باقی نمیماند! چون این مسروق به مدینه نیامد مگتر بعتد از
شهادت رسوخ خدا

 ،در حالی که ام رومان در زمان حیتات رستوخ ختدا

از دنیتا رفت ! و

معنایش این اس که مسروق ام رومان را درش نکرد اس  ،بنابراین چگونه از او حدیث نقل میکند! و
این مطلب باعث شد که بعضی از علمای مخالفین بر بخاری اعترا

کنند که چرا این حدیث خیالی

را در کتابش آورد اس .
خطیب گوید« :بَار ا مسروق ا اِ رومان که ماخر عایشه انت حدیث یقل یکرخه و ایالن
ا

غلط انت! چون مسروق ا اِ رومان حدیث یشنیده چرا که اِ رومالان خر مالان پیالامبر

خییا رفت و هنگاِ مرخیش مسروق شش نال خاشت! و ایالن اشالکال بالر بَالار مَفالا مایالده
انتت و گمان ماکنم مسلم این اشکال را فهمیده به همین خاطر ان را یقل یکرخه انت».

3

مقدسی شیبانی میگوید« :بر بَار به خاطر یقل کرخن حدیث افالک ا اِ رومالان اعتالراض
شدهت چون بدون اختمفا اِ رومان خر مان پیامبر
و ان یک حدیث انت».

ا خییا رفتت و مسروق ان مالان یبالوخ!

4

زرکشی میگوید« :بَار ا اِ رومان یک حدیث ا احاخیث افک به یقالل ا مسالروق یقالل
یموخهت و ان را ّرخ یکرخهت و گفته شده مسروق گوید اِ رومان به مالن خبالر خاخ  ...و ایالن غلالط
انتت و یوو یقل کرخه ابن انحاق خر نیره او را ینب مایامید و خر کتاب روض نالهلا یالاِ
 
 .1اسباب النزوخ واحدی صفحه  006و تاری دمشق ابن عساکر جلد  19صفحه 224
 .2این حدیث در صفحه  205گذش .
 .3مقدمه فتح الباری فی شرم صحیح بخاری ابن حجر صفحه  270به نقل از خطیب.
 .4الجم بین رجاخ الصحیحین ،مقدسی شیبانی جلد  1صفحه 407
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او خعده ذکر شده انتت و محمد بن نعد و غیر ا او گفتهاید اِ رومان خر مان حیالات رنالول
خر نال ششم هجر ا خییا رفتت و رنول خدا

خدا

خر قبر او رفتت و ایالن مطلالب

اشکالا که به خاطر یقل حدیث مسروق ا اِ رومان به بَار وارخ شالده را تقویالت ماکنالدت و
بعضا منکر مرخن اِ رومالان خر مالان حیالات رنالول خالدا

شالدهایدت ا جملاله ابالو یعالیم

اصفهایات و کسا که ان را ایکار کرخه خلیلا یدارخ مگر همان روایت مسروق».

1

ولی بخاری خود را خطاکار نمیدانسته ،و بتر نقتا واقعته تتاریخی و بته ستینه دیتوار زدن اقتواخ
مورخین و انکار این که ام رومان در زمان پیامبر

از دنیا رفته اصرار متیورزد! او در کتتاب تتاری

صغیر در شرحش بر حدیث افکی که از مسروق از ام رومان روای کرد چنین گویتد« :علا بن یالد
ا قانم یقل کرخه اِ رومان خر مان پیامبر
حدیث مسروق قو تر انت».

ا خییا رفتت ولالا ایالن حالرف اشالکال خارخ! و

2

و این چنین بخاری بر قبوخ کردن یک روای تنهاس و بر صح آن اصرار میکند بدون ایتن کته
در مقابل اقواخ محدثین و مورخین و سیر شناسان که تصتریح کرد انتد مستروق ام رومتان را مالقتات
نکرد اس

خضوع نماید! و تا زند ای روزگار عجائب به تو نشان میدهد!

حقیق این اس که مسروق ام رومتان را درش نکترد  ،بلکته عایشته را درش کترد و بستیار از او
روای نقل نمود اس  ،بنابراین این حدیثی که تنها بخاری آن را قبوخ کرد ولی مسلم و بقیه آن را قبوخ
ننمود اند در واق از عایشه اس  ،اگر چه در سندش خلط واق گردید و به ام رومان نسب داد شتد
اس  ،ابن عبد ّ
البر این مطلب را فهمید و چنین گفته« :روایت مسروق ا اِ رومان مرنل انتت و

 
 .1االجابة لما استدرکته عایشه علی الصحابه زرکشی صفحه  ،28و این که گویتد« :و کسالایا کاله ان را ایکالار کرخهایالد
خلیلا یدارید مگر همان روایت مسروق» ظاهر اس در این که مخالفین میخواهند به هر قیمتی و لتو بتا انکتار کتردن
ّ
مسلمات تاریخی آبروی بخاری را حفظ کنند!
 .2التاری الصغیر بخاری جلد  0صفحه  ،62و همانطور که میبینی او به خاطر همین یک حدیث که سندش را قتویتر از
بقیه دانسته واقعی و حقیق را ّرد میکند! و ابن حجر هم خواسته از او دفاع نماید و قولش را تقوی کند آن هم بتا انتواع

مختلف فریبها و حیلهها ،ولی برای ما مهم نیس که تمام کالم را او را نقل کنیم و برای ّرد آن اطاله کالم نماییم.
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شاید ان را ا عایشه شنیده باشد».

1

بنابراین ما در این جا به دور خود میچرخیم و دوبار به عایشه میرسیم! چون برای ما روشن شتد
که جمی طرق این قصه جعلی تنها به عایشه منتهی میشود ،بنابراین ما چگونه میتوانیم او را تصتدیق
کنیم و حاخ آن که او در قضیه مغافیر اعتراف کرد که دروغ میگوید؟! و چگونه میتوانیم بته آن چته در
تزکیه و تعریف از خودش نقل میکند اطمینان داشته باشیم و حاخ آن که حتی یک نفر دیگر در میان آن
جمعی صد بلکه هزار نفری که شاهد این حادثه خیالی و تبعات آن بود اند آن را نقل نکرد اند؟!
اشکال خوِ در احادیث عایشه و امثاخ آن اشخاصی وجود دارند که در قضتیه افتک و تبعتات آن
نقشهای معینی بازی میکنند ،از جمله :زینب بن جحش ،و خواهرش حمنه ،و ستعد بتن معتاذ ،و
بریر کنیز ،و عبد الرحمن بن ابوبکر .همانطور که تصریح مینماید :زید بن حارثه در آن زمتان از دنیتا
رفته بود به همین خاطر پیامبر

به جای او با پسرش اسامه مشورت نمتود ،همتانطور کته گویتد:

قبل از واق شدن این قضیه حجاب بر زنان پیامبر

واجب و برای آن آیه قرآن نازخ شد بود.

تمام این امور نشانههایی هستند که به جعلی بودن این داستان شهادت میدهنتد ،چتون بتا وقتائ
تاریخی و حوادث مشهور منافات دارد ،چرا که طبق آن چه گذش در غزو مریسی تنها سه قوخ وجود
دارد ،یا در ساخ چهارم یا در ساخ پنجم و یا در ساخ ششم هجرت شریف نبوی واق شد شد اس .
اگر بگوییم در ساخ چهتارم واقت شتد است
اکرم

2

زینتب بنت جحتش در آن ستاخ هنتوز بتا پیتامبر

ازدوا نکرد بود چرا که در ساخ پنجم با ایشان ازدوا نمود!
واقدی از عثمان بن عبد الله جحشی نقل کند که گف « :رنول خالدا

خر مالاه ذ القعالده

نال پنجم هجر با ینب بنت جحش که نا و پنج ناله بالوخ ا خواج کالرخ» 3.مقریتزی گویتد:
«علما اخبار گفتهاید پیامبر

خر ماه ذ القعده نال پنجم با ینالب بنالت جحالش ا خواج

کرخ» 4.بالذری گوید« :رنول خدا

خر ماه ذ القعده نال پالنجم بالا ینالب بنالت جحالش
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ا خواج یموخ».

1

اگر گفته شوخ ما احتماخ ازدوا پیامبر با زینب در ساخ ستوم را برمیگتزینیم و ایتن قتوخ را ابتن
حجر ذکر کرد اس چرا که گوید« :پیامبر

خر نال نوِ با ینالب ا خواج کالرخ و گفتاله شالده

نال پنجمت و به خاطر ان ایه حجاب یا ل شد».

2

خر جواب ماگوییم ابن حجر و دیگران ساخ سوم را نگفتهاند مگر بترای ایتن کته حتدیث افتک
عایشه را درس کنند ،و اال این قوخ مردود اس چرا که خود عایشه تصریح میکنتد ازدوا پیتامبر بتا
زینب بعد از غزو مریسی بود ! و فر

این اس که غزو مریسی در ساخ چهارم بود است  .واقتدی

از عمر بن عبد الرحمن نقل کرد که گف « :ا عایشه پرنیدِ پیامبر

با ینب بنالت جحالش

ا خواج کرخو گفت بعد ا ان که ا غاوه مریسی برگشتیم یا کما بعد ا ان» 3.بته ختاطر همتین
حرف کسی که بگوید او در ساخ سوم ازدوا کرد را ّرد کرد و گفته« :مریسی خر مالاه شالعبان نالال
پنجم بوخت و گفته شده پیامبر خر نال نالوِ بالا ینالب ا خواج کالرخهت ولالا چنالین حرفالا ثابالت
ییست».

4

بنابراین عایشه چگونه گمان میکند پیامبر

در مورد او با زینب بن جحش مشتورت نمتود

اس ؟ عایشه چنین گف « :ا میان همسران پیامبر تنها ینب بوخ که ا من حمایت کرخ و خداوید
او را با ورع و تقوا حفظ یموخ» .و حاخ آن کته زینتب در آن اصتال زمتان همستر پیتامبر

نبتود

اس ؟! و عایشه چگونه گمان میکند حمنه بن جحش هم در تهم زنا مشارک کرد تا خواهرش را
 
 .1انساب االشراف بالذری جلد  0صفحه 090
 .2االصابة ابن حجر جلد  8صفحه 042
 .3الطبقات الکبری ابن سعد جلد  8صفحه  ،005و این حدیث عایشه برای باطل کردن قضتیه افتک کتافی است  ،چتون
معقوخ نیس پیامبر

با همسرش زینب مشورت کند و از نظر او را بخواهتد و بگویتد« :تالو چاله ماگالویات یظالرت

چیستو» و حاخ آن که بعد از واق شدن این حادثه خیالی با او ازدوا کرد اس  ،بنابراین زینب چگونته بته چیتزی کته
ندید و نمیداند شهادت میدهد؟! چرا که او با عایشه مدت طوالنی زندگی نکرد اس که بتواند از خالخ آن دربار عایشه
نظر دهد ،بنابراین برای مشورت کردن با زینب وجهی وجود ندارد.
 .4انساب االشراف بالذری جلد  0صفحه 090
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به سم خود مایل کند؟ عایشه چنین گف « :و خواهرش حمنه شروع کرخ با او مبالار ه کنالدت و خر
میان کسایا که همک شدید همک شد!» این در صورتی اس که بگوییم غتزو مریستی در ستاخ
چهارم واق شد اس .
ولی اگر بگوییم در ساخ پنجم واق شد  ،این هم با آن چه عایشه در احادیثش تصریح کرد که امر
به حجاب قبال نازخ شد بود تنافی دارد! 1عایشه چنین گفت « :بعد ا ان که حجاب یا ل شالده بالوخ
همراه رنول خدا

خارج شدِ» .و عل این که صفوان او را شناخ را این چنین بیان کرد کته

صفوان او را قبل از حجاب دید بود و این چنین گف « :وقتا مرا خید مالرا شالناختت و مالرا قبالل ا
حجاب خیده بوخ» .چون اگر او را قبل از حجاب ندید بود دیگر نمیتوانست بعتد از آن کته عایشته
خود را پوشاند و حجاب دار شد او را بشناسد.
حاصل این که عایشه گمان کرد در آن هنگام حجاب بر زنان پیامبر

واجب شد بود اس ،

و حاخ آن که چنین چیزی محاخ اس ! چون حجاب بعد از غزو مریسی واجب شد ،یعنی در متا ذی
القعد ساخ پنجم ،و غزو مریسی همانطور که گذش در ما شعبان ساخ پنجم بود  ،و ما ذیالقعتد
بعد از ما شعبان قرار دارد!
ابن سعد از صالح بن کیسان روای کند که گف « :حجاب خاشتن یان رنالول خالدا
ماه ذ القعده نال پنجم هجر یا ل شد».

خر

2

یکی از چیزهایی که این مطلب را تأکید میکند این اس که روایات بستیاری داللت دارد وقتتی
پیامبر

با زینب بن جحش ازدوا کرد حجاب واجب شد ،و ازدوا ایشان با زینب طبق آن چته

گذش در ما ذی القعد ساخ پنجم بود اس  .طبق آن چه روایات بیتان کترد است علت وجتوب
حجاب در آن زمان این اس که بعضی اصحاب پیامبر
پیامبر

کته ابلته و کتودن بودنتد بعتد از آن کته

به مناسب ازدوا با زینب به آنها ولیمه داد هیچ مشکلی نمیدیدنتد کته در خانته زینتب

 
 .1این همان حجاب خاص برای زنان پیامبر

اس  ،که خداوند فرمود :اگر یان پیامبر چیا خرخوانت کرخید ا

پشت حجاب ا ایها خرخوانت کنید چرا که این هم برا قلوب ایها و هم برا قلوب شما پاکتر انالت  .ستور
احزاب آیه 42
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بن جحش همرا او بمانند ،به خالف آن که پیامبر از نزد آنها خار شد و بر آنها الزم بود که حیا کنند
و خار شوند ولی چنین کاری نکردند! خداوند برای من نمودن از چنین کارهایی و برای این کته زنتان
پیامبر

محفوظ بمانند و با مردان مخلوط نشوند آیه حجاب را نازخ کرد.

ابن سعد از انس روای کرد که گف « :رو

که رنول خدا به ینب بنت جحش خخول کرخ

حجاب یا ل شد و ان خر نال پنجم هجرت بوخت و ان رو پیامبر همسرایش را ا من کاله پسالر
پایاخه ناله بوخِ پوشاید» 1.ابن کثیر گوید« :نپس ایشان با ینب بنت جحش خر نال پنجم مالاه
ذ القعده ا خواج کرخت و گفته شده نالال نالوِت و ایالن قالول ضالعیف انالتت و خر اولالین رو
عرونا ایشان با ینب حجاب یا ل شدت همایطور که بَار و مسلم ان را خر خو صحیح خوخ
ا ایس یقل کرخهاید» 2.بالذری گوید« :رنول خدا

برا ا خواجالش بالا ینالب گونالفند

ولیمه خاخت و مرخِ را خعوت کرخت ایها هم ان را خورخیدت نالپس یشسالتند و صالحبت یموخیالد و
اذیت شدت بنالابراین خداویالد ایاله حجالاب را یالا ل کالرخ» 3.مقریتزی گویتد:

یرفتندت پیامبر

«اختمفا وجوخ یدارخ که حجاب خر رو خخول کرخن رنول خدا
یا ل شده انت».

به ینالب بنالت جحالش

4

و حتی اگر از تاری ازدوا پیامبر

با زینب صرف نظر کنیم ،همان حدیثی که از عایشه نقتل

کردیم و عایشه در آن گف  :پیامبر بعد ا برگشتن ا غاوه مریسی با زینب ازدوا کرد حدیث افکی
که عایشه درس کرد اس را تکذیب میکند! چرا که حجاب نازخ نشتد مگتر در صتبح روز ازدوا
پیامبر با زینب که بعد از غزو مریسی بود اس

بنابراین عایشه چگونه خودش را نقل نمود و گمتان

کرد آن چه برای او در غزو مریسی اتفاق افتاد بعد ا یا ل شدن حجاب بود اس ؟!
و معلوم میشود عایشه بعد از آن فهمید که خود را در تناقا انداخته ،به همین خاطر خواسته بتا
درس کردن حدیثی دیگر رابطه بین ولیمه دادن به خاطر ازدوا با زینب و نازخ شدن حجاب را از بین
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ببرد ،و برای عل نازخ شتدن حجتاب داستتانی دیگتر درست کترد است  ،چنتین گویتد« :مالن بالا
حلوایا که خر کانه بوخ را ماخورخِت عمر رضا الله تعالالا عناله ا ان جالا ّرخ شالدت
پیامبر
پیامبر او را خعوت کرخت او هم امد و با ما خورخت ایگشت او به ایگشت من خورخ! عمر گفت اه
یا وا ! اگر خر مورخ شما ا من اطاعت ماکرخ هی چشما شما را یماخید! پالس ایاله حجالاب
یا ل شد!»

1

و این چنین عایشه میخواهد رنگ دیگری به این حدیث خود بدهد و به مردم چنین القتا کنتد کته
غیرت عمر بن الخطاب بیشتر از پیامبر

بود به حدی که او به پیامبر امر میکرد زنان را بپوشان

ولی پیامبر از او اطاع نمیکرد اس !
ولی انس بن مالک از این جعل عایشه خوشش نیامد  ،و بتا روشتی غیتر مستتقیم کتالم عایشته را
تکذیب کرد اس  ،به این صورت که تأکید نمود حجاب در مورد ازدوا پیامبر

با زینتب بنت

جحش نازخ شد اس  ،و او – یعنی انس – داناترین مردم به این مطلب است  ،و همتانطور کته مخفتی
نیس این حرف کنایهای به عایشه میباشد.
 
 .1سنن النسائی جلد  6صفحه  ،524و ما در مقام باطل کردن این حدیث نیستیم ،چتون عاقتل بتا اشتار ای میفهمتد کته
ممکن نیس سید االنبیاء

غیرت نداشته باشد آن هم به حدی که اجاز دهد همسترش در کنتار متردی اجنبتی غتذا

بخورد آن هم اینقدر نزدیک به هم که باعث شود انگشتانشان به هم اصاب کند اگر چه که امر به حجتاب – یعنتی مخفتی
کردن زنان نه پوشش – هنوز نازخ نشد باشد!
سپس کسی که سیاق آیته حجتاب را مالحظته کنتد میبینتد کته بتا آن چته در متورد آن روایت شتد – یعنتی ولیمته دادن
پیامبر

به اصحابش هنگامی که با زینب بن جحش ازدوا کرد – مناستب دارد ،چترا کته آیته کریمته آنهتا را تتوبی

میکند که چرا در خانه پیامبر باقی ماند و خورد اند ولی نمیروند و خار نمیشتوند ،و ایتن قتوخ خداونتد است  :ا
خورخن طعاما به شالما اجالا ه خاخه شالوخت
کسایا که ایمان اورخهایدت خاخل اتاقها پیامبر مشویدت مگر ایکه برا
ِ

باایکه خر ایتظار پَته شدن ان باشید ولا هنگاما که خعوت شدید خاخل گرخیدت و وقتالا غالذا خورخیالد پراکنالده
شوید باایکه نرگرِ نَنا گرخیدت این رفتار شما پیامبر را ماریجاید ولا ا شما حیا ماکندت و لکن خدا ا حال
حیا یماکندت و چون ا یان پیامبر چیا خوانتید ا پشت پرخه ا ایان بَواهید این بالرا خلهالا شالما و خلهالا
ت
ایان پاکیاهتر انتت و شما ح یدارید رنول خدا را بریجاییدت و مطلقا ح یدارید بعالد ا او یالایش را باله یکالاح
خوخ خراوریدت این کار یاخ خدا گناها بارگ انت .سور احزاب آیه 42
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بخاری و طبرانی و دیگران از انس نقل کرد اند که گف  – :لفظ روای از اولی اس – «خه نال خر
مان حیات رنول خدا

به ایشان خدمت کرخِت و من ا همه مرخِ یسالبت باله موقال یالا ل

شدن حجاب خایاتر بوخِت و ابا بن کعب خر مورخ ان ا من ماپرنیدت و یاول اولین امر حجالاب
هنگاِ خخول رنول خدا

به ینب بنت جحش بوخت پیامبر

با او ا خواج کرخ و مرخِ را

خعوت یموخت ایها غذا خورخید و رفتند ولا گروها ا ایها یاخ رنول خدا
یاخ یشستندت رنول خدا

باقا مایدیالدت و

بلند شد و خارج گرخید و من هم با ایشان خارج شدِ تالا شالاید

ایها خارج شویدت رنول خدا رفت و من هم با او رفتم تا ایالن کاله باله خرب اتالاق عایشاله رنالیدت
نپس رنول خدا گمان کرخ ایها خارج شدهایدت برگشت و من هم با ایشان برگشتم تا این کاله بالر
ینب وارخ شد ولا ایها هنو یشسته بوخید و یرفته بوخید! رنول خدا

با گشت و مالن هالم

همراه ایشان برگشتم تا این که خوباره به خرب اتاق عایشه رنیدت گمان کرخ ایها رفتهایالد با گشالت
و من هم با ایشان با گشتمت خید ایها رفتهایدت پس خداوید ایه حجاب را یا ل کرخت و پیالامبر بالین
من و خوخش نتر و حجابا خ».

1

سیوطی از ابن سعد و طبری و ابن مردویه از انس نقل کرد اند که گف « :هی کس خایاتر ا مالن
به حجاب باقا یمایده انتت ّ
ابا بن کعب خر مورخ ان ا من نؤال کرخت گفالتم خر مالورخ ینالب
یا ل شده انت».

2

بنابراین حجاب نازخ نشد مگر در روز عروسی زینب که بته شتهادت ختود عایشته بعتد از غتزو
مریسی بود اس  ،و با این اقرار آن گمان خودش مبنی بر این که حجاب قبل از مریسی نازخ شد بود
را نقا نمود اس .

3

 
 .1صحیح بخاری جلد  7صفحه  018و المعجم االوسط طبرانی جلد  8صفحه  090و بسیاری دیگر.
 .2الدر المنثور سیوطی جلد  4صفحه 102
 .3عایشه به خاطر این تناقا و سایر تناقضاتی که در قصه ساختگی افک وجود دارد پیروان خود را در تنگنایی گرفتار کرد
که را فراری ندارد! یکی از آنها ابن حجر عسقالنی اس که متصدی شرم کردن صحیح بخاری شد اس  ،او ملتزم شتد
که از نظر تاریخی ثاب اس که حجاب هنگام دخوخ پیامبر

بر زینب نازخ شد اس  ،و دید ازدوا پیامبر با زینب

بعد از غزو مریسی – که داستان افک طبق گمان عایشه در آن واق شد – میباشد ،به همین ختاطر در اوخ کتتاب الوضتوء
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و یکی از مطالبی که تأکید میکند آن زمان حجاب نازخ نشد بود و در واق بعد از آن غزو نتازخ
ُ
شتتد آن روایتتتی اس ت کتته مختتالفین در متتورد ع َیینالالة بالالن حصالالن فالالاار نقتتل نمود انتتد کتته بتتر
وارد شد و عایشه را قبل از نازخ شدن حجاب دید ،از پیامبر خواست کته عایشته را بته او

پیامبر

بدهد و به جای آن زن خودش را به پیامبر بدهد ،که درخواستش رد شد ،چون خداونتد مبادلته نمتودن
همسران طبق آن چه در جاهلی بود را حرام کرد بود.

ُ
بالذری از مدائنی از هشام بن عرو روای کرد اس که گف « :ع َییناله بالن حصالن فالاار بالر

رنول خدا

وارخ شد خر حالا که عایشه یاخ ایشان بوخت و ایالن قبالل ا ان بالوخ کاله حجالاب

یا ل شوخت گفت ا رنول خدا این حمیراَ چه کسا انتو گفت ایالن عایشاله خختالر ابالوبکر
انتت گفت ایا به جا او یباترین ن را برا تو ییاورِو حضرت

فرموخ یهت وقتا رفالت

عایشه گفت ا رنول خالدا او کاله بالوخو گفالت ایالن احمقالا انالت کاله خر قالومش اطاعالت
ماشوخ!»

1



صحیح بخاری ثاب کرد که افک قبل از نازخ شد حجاب واق شد اس  ،سپس وقتی به شرم خود ادامه داد و به کتاب
التفسیر رسید ملتف شد که عایشه میگوید :قضیه بعد از نازخ شد حجاب واق شد اس ! بنابراین ناچارا از قوخ قبلتی
خود برگشته تا مادرش عایشه را تکذیب نکند! و از خوانندگان کتاب عذرخواهی نمود و از آنهتا درخواست کترد عبتارت
اولش را درس کنند! در فتح الباری جلد  8صفحه  240گفته« :من خر اواهل کتاب الوضوَ یوشتم که قضیه افک قبالل
ا یا ل شدن حجاب واق شده انتت ولا ان نهو و اشتباه بوخ! و صحیح این انت که بعد ا یا ل شده حجاب
واق شدهت بنابراین ان جا باید اصمح شوخ!»
را ایتن

 .1انساب االشراف بالذری جلد  0صفحه  ،082و سنن دار قطنی جلد  2صفحه  055از ابوهریر قوخ پیتامبر
ُ
چنین نقل کرد « :ا عیینه خداوید چنین کار را حراِ کرخه انتت گفت وقتا خارج شد عایشه گفت ا رنول
خدا او که بوخو گفت ا احمقا انت که ا او اطاعت کنند! و همایطور که مابینا اقالا قالومش ماباشالد!» و
همچنین بزار طبق آن چه در مجم الزوائد هیثمی جلد  7صفحه  91آمد آن را نقل کرد و همچنین واقدی طبق آن چه در
سیر أعالم النبالء ذهبی جلد  18صفحه  108آمد آن را نقل کرد اس .
و تحریم مبادله همسران در این قوخ خداوند آمد اس  :ا این به بعد خیگر یان بر تو حمل ییستند و یماتوایا ایهالا
را با همسرایا خیگر عوض کنا اگر چه که ا جمال ایها خوشت بیاید سور احزاب آیه 41

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 259 ............................................................
ُ
و معلوم اس که این ع َیینه بن حصن از فرماندهان احزاب در جنتگ خنتدق بتود و استالم نیتاورد
مگتتر کمتتی قبتتل از فتتتح مکتته 1یعنتتی در ستتاخ هشتتتم ،و میبینتتی کتته بتته عنتتوان یتتک مستتلمان بتتر
پیامبر

وارد شد و عایشه را دید «قبل ا ان بوخ که حجاب یا ل شوخ» ،و این تأکید میکنتد کته

وجوب حجاب بعد از گذش مدتی از غزو مریسی بود اس  ،چون هیچ کس نگفته غتزو مریستی
از ساخ ششم که دورترین قوخ بود تجاوز کرد اس  ،بنابراین اگر حدیث عایشه در افک صحیح باشد و
ُ
ببیند و بگوید:
حجاب قبل از غزو مریسی نازخ شد باشد ممکن نبود که عیینه او را کنار پیامبر
«ا رنول خدا این حمیراَ کیستو» چرا که حجتاب در آن زمتان واجتب بتود است  ،ولتی ایتن
حدیث به وضوم میگوید« :و این قبل ا یا ل شدن حجاب بوخ» و الزمه آن بطالن حتدیث عایشته
در متتورد افتتک اس ت کتته در آن آمتتد بتتود« :بعالالد ا ان کالاله حجالالاب یالالا ل شالالد همالالراه رنالالول
خدا

خارج شدِ!»

و این چنین میبینی قائل شدن به این که غزو مریسی و قضیه افک در ساخ پنجم اتفتاق افتتاد بتا
حقائق تاریخی جور درنمیآید .بنابراین تنها تمسک کردن به احتماخ آخر یعنی وقتوع غتزو مریستی و
قضیه افک در ساخ ششم باقی میماند.
و اگر ما به این قوخ یقین پیدا کنیم و بتوانیم از بعضی اشکاالت و تناقضتات گذشتته فترار نمتاییم،
ولی با مشکل دیگری مواجه میشویم! و آن وارد شتدن استم ستعد بتن معتاذ (رضتوان اللته علیته در
داستانی اس که عایشه آن را جعل نمود  ،در حالی که سعد بتن معتاذ در آن زمتان زنتد نبتود چتون
همانطور که معلوم اس بعد از غزو بنی قریظه کشته شد!
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 .1تاری طبری جلد  1صفحه  125و سیر أعالم النبالء ذهبی جلد  18صفحه  106به نقتل از واقتدی بته ستندش از ابتن
ُ
مسیب« :ع َیینه بن حصن یکا ا رتونا احااب بوخ  ...وقتا احااب متفرق شدید عیینه به شالهر خالوخ برگشالتت
نپس کما قبل ا فتح مکه انمِ اورخ».
 .2سعد در جنگ خندق مجروم شد ،از خداوند خواس جان او را نگیرد مگر بعد از آن که چشم او را از قبیله بنی قریظته
روشن گرداند همان کسانی که به رسوخ خدا

خیان کردند و عهد و پیمان او را شکستند و مشترکین را پنتا دادنتد ،و

وقتی غزو بنی قریظه واق شد ،آنها از پیامبر

خواستند که هر چه سعد حکم کند را قبتوخ نماینتد ،چترا کته ستعد در

جاهلی از هم قسمهای آنان بود و آنها گمان کردند عقاب و قصاص را از آنان برخواهد داش  ،ولی سعد حکتم کترد کته
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و غزو بنی قریظه سریعا بعد از جنگ احزاب در ساخ پنجم هجری واق شد ،همانطور که واقتدی
در باب غزو بنی قریظه بر آن تصریح کرد و چنین گوید« :پیامبر

خر رو چهارشنبه هفت رو

مایده به تماِ شدن ماه ذ القعده به نمت ایها رفتت پایاخه رو ایها را محاصره کرخت نپس خر
رو پنج شنبه خر هفت ذ الحجه نال پنجم ا ان جا برگشت» 1.و در این جا قوخ دیگتری وجتود
دارد که غزو بنی قریظه در ساخ چهارم واق شد و قاضی عیا
همین قوخ هستند.

ادعا کرد تمامی سیر شناسان قائل به

2

و در هر صورت غزو بنی القریظه قبل از غزو بنی المصطلق بود همانطور که ابتن هشتام هنگتام
بیان ترتیب غزوات پیامبر

به آن تصریح کرد و چنین گفته« :نپس غاوه خندقت نالپس غالاوه

بنا قریظهت نپس غاوه بنا لحیان ا هذیلت نپس غاوه ذ قرخ و نپس غاوه بنا المصالطل ا
خااعه».

3

و اجماع وجود دارد که سعد بن معاذ بعد از آن که بر بنی قریظه حکتم کترد در اثتر تیتری کته روز
خندق به او اصاب کرد بود شهید شد ،ابن خیاط در بیان احواالت او گوید« :خر مان حیات رنول
خدا شهید شدت خر رو خندق تیر به او اصابت کرخ و بعد ا ان که بر بنا قریظه حکم کرخ اثالر
ان تیر شدید شدت و ا اثر ان ا خییا رفتت و این خر نال پنجم بوخ» 4.ابن حجر در بیتان احتواالت
او گوید« :به اتفاق همه خر جنگ بدر حاضر بوخت و خر جنگ خندق تیالر باله او اصالابت کالرخ و
بعد ا ان یک ماه یده ماید تا این که خر مورخ بنا قریظه حکم کرخ و حکم او خر این مالورخ قبالول



مردانشان باید کشته شوند و فرزاندنشان اسیر شوند و اموالشان تقسیم گردد ،و بعد از آن سعد (در اثر جراح

شهید شتد.

در مورد احواالت سعد به کتاب االصابه و اسد الغابه و دیگر کتب رجوع کن.
 .1مغازی ابن واقدی جلد  0صفحه  ،597و ابن مند هم در کتاب اسد الغابه در احواالت هشام بن صتبابه همتین را گفتته
اس .
 .2شرم صحیح مسلم نووی جلد  07صفحه  001به نقل از قاضی عیا .
 .3السیرة النبویة ابن هشام جلد  1صفحه 618
 .4طبقات خلیفه بن خیاط جلد  0صفحه 77

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 240 .............................................................
شدت نپس جراحتش شدت یافت و ا خییا رفتت این مطلب را بَار یقل کرخه انتت و ان خر
نال پنجم بوخ».

1

و علمای مخالفین اعتراف کرد اند که ذکر نام او در روایتات افتک غلتط و وهتم بزرگتی است در
حالی که تمام روایان حدیث وجود او در قضیه افک را ذکر کرد اند! ابن عربی گوید« :ذکر نالعد بالن
معاذ (خر قضیه افک) غلط و وهم انت ولا راویان حدیث همگا او را ذکر کرخهاید».

2

و ابن حزم گوید« :این حرف یاخ ما وهم و غلط انت چرا که نعد بن معاذ بدون هی شکا
بعد ا فتح بنا قریظه ا خییا رفتت و بنا قریظه خر اخر ذ القعده نال چهارِ هجر فتح شدت
و غاوه بنا المصطل خر ماه شعبان نال ششم اتفاق افتاخت یعنا بعد ا یک نال و هشت ماه ا
فوت نعد بن معاذ».
و قاضی عیا

3

گوید« :این مشکل انت و کسا خرباره ان صحبت یکرخه و ان قالول عایشاله

ماباشد نعد بن معاذ بلند شد و گفت من تو را یار ماکنم  ...و این قصه خر نال ششم خر
غاوه مریسی که غاوه بنا المصطل انت اتفاق افتاخ طب ان چه ابن انالحاق گفتاله انالتت و
معلوِ انت که نعد بن معاذ بعد ا جنگ خندق خر اثر تیر که به او اصابت کرخ ا خییالا رفالت
 ...یکا ا اناتید ما گفت ذکر نعد بن معاذ خر این قضیه وهم و غلط انت و ظالاهرا شالَص
خیگر بوخه انت».

4

بنابراین این مرد در ساخ پنجم بعد از غزو بنی قریظه یا طبق قوخ دیگر در ساخ چهارم بته شتهادت
رسید اس  ،و فر

این اس که غزو بنی المصطلق [مریسی ] در ساخ ششتم واقت شتد  ،بنتابراین

عایشه چگونه گمان کرد در آن زمان سعد بن معاذ آن جا حضور داشتته است ؟ عایشته چنتین گفت :
«نعد بن معاذ براخر بنا عبد ابشهل بلند شد و گفت ا رنول خدا من تو را یار ماکنم ...
تا اخرو!»
 
 .1االصابه فی تمییز الصحابه جلد  2صفحه 71
 .2عمدة القاری فی شرم صحیح بخاری ،بدر الدین عینی حنفی جلد  11صفحه  219به نقل از ابن عربی.
 .3إمتاع االسماع مقریزی صفحه  017به نقل از ابن حزم.
 .4شرم صحیح مسلم نووی جلد  07صفحه  019به نقل از قاضی عیا
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این مطلبی اس که علمای مخالفین را ّ
متحیر نمود و آنها را در تنگنایی قرار داد کته خواستتهاند
را خروجی برای آن پیدا کنند ولی نتوانستهاند از این مهلکه خار شوند! بعضی از آنها گفتهانتد ستعد
بن معاذ که در این جا ذکر شد آن کسی نیس که بعد از قریظه به شهادت رسید! و برخی ادعا کرد اند
ُ
قولی که به سعد نسب داد اند گفتار او نیس بلکه گفتار ا َسید بن حضیر اس ! و بعضی برای این کته
حدیث افک عایشه را به هر حیلهای تصحیح کنند گفتهاند غزو بنی المصطلق قبل از خنتدق و قریظته
واق شد!

و تمام اینها فقط حیلهگری و حدس و گمان اس  ،اما گمان اوخ را تصریح خود عایشه ّرد میکنتد

که گف  :سعد بن معاذ «براخر بنا عبد ابشهل» اس  ،و او در تمام کتب تتراجم تنهتا یتک شتخص
میباشد!

ُ
اما ادعای دوم را کالم خود عایشه ّرد میکند که تصریح کرد :هر دو مترد – ستعد و استید – حاضتر

بودند و هر کدام جایگا و کالمی مغایر با کالم دیگری داشتند ،کالم سعد این بود« :ا رنالول خالدا
من شما را یار ماکنمت اگر ا قبیله اوس باشد گرخیش را ما ییم  ...تا اخر» و حاخ آن که کتالم
ُ
اسید به سعد بن عباد این چنین بود« :به خدا قسم خروغ گفتات ما او را ماکشیمت تالو منالافقا و ا
ُ
منافقین خفاع ماکنا  ...تا اخر» و عایشه در وسط روایتش تأکید میکند که اسید بتن حضتیر پستر
ُ
عموی سعد میباشد ،عایشه چنین گف « :انید بن حضیر که پسر عمو نعد بوخ بلند شالد و باله
نعد بن عباخه گفت به خدا قسم خروغ ماگویا  ...تا اخر» بنابراین بعد از این چگونه میگوینتد
آن مرد و پسر عمویش یک نفر بود اند؟!
و اما ادعای سوم جواب آن را نمیدهیم چرا که اگر تاری غزو بنتی المصتطلق را بته هتر زمتانی
تغییر دهد چه ساخ چهارم و چه ساخ پنجم باز اشتکاالتی دیگتری وارد میشتود و بتا حقتائق تتاریخی
دیگری تنافی دارد که بیانش گذش  ،بنابراین حاخ او مانند کسی اس که از گرمای زیاد بته آتتش پنتا
برد اس !
سپس در احادیث عایشه اشکاالت دیگری وجود دارد که کاشف از بطالن قضیه افک است حتاخ
غزو بنی المصطلق در هر زمانی واق شد باشد ،یعنی چه در ساخ چهارم یا پنجم یا ششم واقت شتد
باشد.

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 242 ............................................................
یکی از آن اشکالت آن مطلبی اس که عایشه ذکر کرد که پدر در تبعات قضتیه افتک بته او ایتن
چنین گف « :به خدا قسم خر جاهلیت هرگا چنین حرفا به ما خه یشده بوخ خیگر چاله برنالد باله
اآلن که خداوید ما را به ونیله انمِ عایا گرخاییده انالت! خر ایالن حالال عایشاله و اِ رومالان و
ابوبکر و عبد الرحمن گریه کرخید».
کمینگا این اشکاخ ذکر عبد الرحمن در این قضیه است  ،و حتاخ آن کته ممکتن نیست او در آن
زمان با آنها در مدینه منور بود باشد ،چرا که او هنوز اسالم نیاورد بود و از مکته بته مدینته مهتاجرت
نکرد بود!
همه متفقند که عبد الرحمن بعدا اسالم آورد اس  ،بعضی گویند :در ایام هدنه یعنی زمانی بعتد
از صلح حدیبیه اسالم آورد ،بعضی گویند :کمی قبل از فتح مکه اسالم آورد ،و بعضی دیگر گویند :او
روز فتح مکه اسالم آورد و از طلقاء بود.
ابن حجر در بیان احواالت او گوید« :انمش عبد الکعبه بوخت پیامبر

یاِ او را تغییالر خاخت

انمِ اورخیش تا ایاِ هدیه به تأخیر افتاخ و انمِ اورخ و انممش ییکو گرخیالدت و ابالوالفرج خر
کتاب ابغایا گوید با پدرش مهاجرت یکرخ چرا که کالوخک بالوخت و قبالل ا فالتح مکاله خر میالان
جوایایا ا قریش که ا جمله ایها معاویه بوخ به مدینه امد و انمِ اورخ .این مطلب را بیر بالن
بکار ا ابن عیینه ا علا بن ید بن جدعان یقل کرخه انت  ...و گفته شالده خر رو فالتح مکاله
انمِ اورخ».

1

اگر کمترین زمان را اخذ کنیم یعنی در ایام هدنه بعد از حدیبیه اسالم آورد باشد نمیتوانستته در
مریسی و وقائ بعد از آن حاضر بود باشد حتی اگر بگوییم غزو مریسی در ساخ ششم اتفتاق افتتاد
اس  ،چون اجماع وجود دارد که صلح حدیبیه بعد از گذش زمانی از غتزو مریستی بتود است  ،و
این ابن هشام اس که در بیان ترتیب غزوات پیامبر به این مطلب تصریح میکند و میگوید« :نالپس
غاوه بنا المصطل ا خااعه و نپس غاوه حدیبیه» 2.و ابتن ستعد هتم در بیتان ترتیتب جنگهتا
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همین را گفته با این تفاوت که غزوات و جنگهای بین این دو غزو را به طور مفصل بیان کرد اس .

1

بنابراین چگونه عبد الرحمن در آن جلسه گریه و بکتاء در خانهشتان در مدینته بتا عایشته و پتدر و
مادرش شرک کرد و حاخ آن که هنوز اسالم نیاورد و به مدینه هجرت نکرد اس ؟!
و اشکاخ دیگری هم به این اشکاخ ضمیمه میشود ،و آن همان حرفی اس که عایشه در احادیثش
در مورد او با کنیزش بریر مشورت نمتود است  ،عایشته ایتن چنتین گفت :

ذکر کرد که پیامبر

بریره را خواید و گفت ا بریره ایا چیا خید کاله تالو را باله شالک ایالدا خو

«رنول خدا

بریره به او گفت قسم به کسا را تو را به ح مبعوث کرخ هرگا چیا ا او یدیدِ که بالد باشالدت
غیر ا ان که او خختر جوان انت و هنگاِ مراقبت ا خمیر یایش ماخوابد و گونفند ماایالد
و ان را ماخورخ!»
و وارد شدن اسم بریر در روایات عایشه نشانه این اس که عایشه دروغ گو میباشد ،چرا که بریر
در آن زمان هنوز کنیز عایشه نشد بود! چون عایشه او را بعد از فتح مکه خرید و فتح مکه همانطور کته
معلوم اس در ساخ هشتم بود  ،بنابراین اگر بگوییم :طبق دورترین تقدیر غزو مریسی در ساخ ششتم
واق شد بین آن زمانی که عایشه مالک بریر شد و بین قضیه مذکور حداقل دو ستاخ فاصتله است ،
پس عایشه چگونه گمان میکند بریر در آن زمان در خدمتش بود و پیامبر

با او مشورت نمتود ،

و حضرت علی او را تهدید کرد و بلکه زد اس ؟!
ّ
ابن ّ
الجوزیه در مقام بیان این اشکاخ گوید« :و ا اشکابتا که خر حدیث افک واق شده
القیم
این انت که خر بعضا طرق ان امده وقتا پیامبر

با علا مشورت یموخ علا به او گفت ا

کنیاش بپرس تا تو را تصدی کندت پیامبر بریره را خوایالد و ا او نالؤال کالرخت بریالره گفالت ا او
چیا یماخایم مگر همان چیا که رگر خر مورخ طم ماخایدت یا ان چه گفتت باله ایالن مطلالب
اشکال شده که بریره خر مدت طوبیا بعد ا این به صورت مکاتبه ا برخگا ا اخ شالدت و عبالاس
عمو رنول خدا
وقتا پیامبر

ان مان خر مدینه بوخت و بعد ا فتح مکه به مدینه امدت به همالین خالاطر

شفی بریره شد که پیش شوهرش برگرخخ ولا او ا با گشتن ابا کالرخ باله عبالاس
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چنین گفت ا عباس ایا تعجب یماکنا که بریره بغض شوهرش مغیث را خارخ ولا مغیالث او
را خونت خارخو! بنابراین خر قصه افک بریره یاخ عایشه یبوخه انت».

1

حقیق اشکالی که ابن قیم یادآور شد خالصهاش این اس که عایشه بعد از فتتح مکته بریتر را
خرید و آزادش کرد ،و بریر ّ
مخیر شد که زن مغیث که برد بود باقی بماند یا نه ،او هم بر خالف آن که
پیامبر

در این مسأله شفاع مغیث را نمود ولی بریر جدا شتدن از او را انتختاب کترد ،و همتین

باعث شد مغیث اندوهگین شود و گریه کنان در بازارهای مدینه دور بریر بگردد! و این که ابتن عبتاس
همان کسی که به مدینه مهاجرت نکرد مگر همرا پدرش بعد از فتح مکه ،این منظتر را نگتا نمتود و
پیامبر

در این مورد با عمویش عباس صحب کرد دالل بر این دارد که آزاد شتدن و همچنتین

خرید شدن این کنیتز تنهتا بعتد از فتتح مکته بتود است  ،چتون در روایت بختاری ثابت شتد کته
پیامبر

به عایشه امر نمود که او را میخری و آزاد میکنی ،2بنابراین عایشه بریتر را از موالهتایش

از بنی هالخ به صورت مکاتبه و به شرط آزادی خرید ،و این مطلب را همته قبتوخ دارنتد همتانطور کته
عالئی بر آن تصریح کرد اس  3.در نتیجه این کنیز در زمان داستان افک متذکور ختادم عایشته نبتود
بنابراین چگونه شاهد قضیه افک بود و از او مشورت گرفته شد اس ؟!
 
 .1زاد المعاد ابن القیم الجوزیه جلد  2صفحه  ،127و این حتدیث مشتهور است و آن را بختاری در صتحیحش جلتد 6
صفحه  070و غیر از او از ابن عباس روای کرد اند« :شوهر بریره برخها بوخ که به او مغیث گفته ماشدت گویالا باله او
یگاه ماکنم که به خور بریره ماچرخید و گریه ماکرخ به حد کاله اشالکهایش بالر رو ریشالش جالار ماشالد!
پیامبر
خارخو پیامبر

به عباس گفت ا عباس ایا تعجب یماکنا که مغیث بریره را خونت خارخ ولا بریره بغض مغیث را
به بریره گفت یاخ شوهرت برگرخت گفت ا رنول خدا ایا مالرا امالر ماکنالاو گفالت مالن تنهالا

شفاعت ماکنمت گفت من ییا

به او یدارِ».

 .2بخاری در صحیحش جلد  6صفحه  071به سندش از اسود روای کترد « :عایشاله خوانالت بریالره را بَالرخت ولالا
موبها بریره قبول یکرخید مگر این که وبَ را شرط یمایند(وبَ یعنا اگالر مالوب بنالده خالوخ را ا اخ کالرخ ا او ارث
ببرخ)ت عایشه این مطلب را به پیامبر

عرض کرخت فرموخ او را بَر و ا اخ کنت چرا که وبَ برا کسا انت کاله

ا اخ کند».
 .3ابوسعید عالئی در کتاب التنبیهات المجمله صفحه  47گوید« :عایشه به شرط ا اخ بریره را خریدت همالایطور کاله
روایات بر ان خبلت خارخ و فقهاَ هنگا قبول کرخهایدت و او یاخ عایشه ماید و به او خدمت مایموخ».
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بدر الدین عینی گویتد« :گفته شده این خبلت ماکند که خانتان بریره بعالد ا نالال یهالم یالا
خهم بوخه چون عباس بعد ا با گشت ا غاوه طاهف خر مدینه ناکن شدت و ان خر اواخالر نالال
هشتم بوخت و این که ابن عباس گفت شاهد قضیه بریره بوخه انتت این مطلب را تأیید ماکندت
چرا که او با پدرش به مدینه امدت و این قول کسا که بگوید خانالتان بریالره قبالل ا قضالیه افالک
واق شده را ّرخ ماکندت و چیا که باعث شده این شَص چنین حرفا باید (و بگوید خانالتان
بریره قبل ا قضیه افک واق شده) این انت که یاِ بریره خر حدیث افک ذکر شده انت».

1

و ابن حجر عسقالنی گوید« :گفته شده برخه شدن یاِ بریره خر این جا (قضالیه افالک) وهالم و
غلط انتت چون خانتان بریره بعد ا فتح مکه بوخ».

2

وارد شدن نام بریر در روایات عایشه باعث شد مخالفین دس به دامن توجیهاتی زنند که داستان
افک را درس نماید ،بعضی گفتهاند :وارد شدن نام او وهم و غلط اس و آن کنیزی که با او مشتورت
شد شخص دیگری میباشد ،این مطلب را زرکشی گفته اس  ،و بعضی گفتهاند :او با گترفتن اجترت
به عایشه خدم میکرد و قبل از واق شدن داستان مکاتبهاش برد موالهای خودش بود ،ایتن مطلتب
را ابن حجر عسقالنی گفته اس  ،و بعضی گفتهاند :این قضیه که مغیث به دنباخ بریر میرف و بتر او
گریه میکرد مدت طوالنی تا بعد از فتح مکه ادامه داش  ،به همین خاطر عبتاس و پسترش شتاهد آن
بود اند که ابن القیم و عالئی این مطلب را گفتهاند!
و همانطور که میبینی تمام این توجیهات هیچ دلیلی ندارد مگر حدس و گمان! بنابراین اشکاخ بته
حاخ خود باقی میماند و کاشف از این اس که احادیث عایشه جعلی و ساختگی اس !
و در این جا اشکاخ دیگری وجود دارد که بقیه اشکاالت اضافه میگردد ،و آن مطلبی اس کته در
احادیث افک وارد شد که پیامبر

در این قضیه با حضرت علتی

و استامة بتن زیتد مشتورت

نمود ،و مشورت کردنش با اسامه تنها به جای مشورت نمودن با پدرش زید بود کته از دنیتا رفتته بتود،
چرا که در حدیث آمتد « :به خیبال علا و انامه و بریره فرنالتاخت و ایشالان هرگالاه ماخوانالت خر
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امر مشورت کند با علا و انامه – بعد ا ان که پدر انامه « ید» ا خییالا رفتاله بالوخ – مشالورت
مایموخ».
ولی نمیتوان این ادعا را قبوخ کرد! چون یقینی اس که زید بن حارثه در جنگ موتته کته در ستاخ
هشتم هجری اتفاق افتاد به شهادت رسید .ابن اثیر گوید « :ید خر مین موته که ا مینهالا شالاِ
انت خر ماه جماخ نال هشتم هجر کشته شد».

1

و قبال دانستی که غزو مریسی طبق دورترین تقدیر در ساخ ششم هجری اتفاق افتاد اس  ،و این
یعنی زیتد بتن حارثته در آن زمتان زنتد بتود است بنتابراین چگونته گفتته میشتود او مترد بتود و
پیامبر

به جای او با پسرش اسامه مشورت نمود؟!

و این چنین میبینیم که واقعی تاریخی احادیث عایشته و داستتان افتک ستاختگی او را تکتذیب
میکند حاخ قضیه افک در هر زمانی اتفاق افتاد باشد ،اگر بگوییم در ساخ چهارم اتفتاق افتتاد بتا آن
چه در این قضیه آمد که زینب بن جحش همسر پیامبر

بود تنافی دارد چون آن زمان او همستر

پیامبر نبود!
اگر گفته شود در ساخ پنجم واق شد با آن چه در این قضیه آمد که آیه حجاب قبال نازخ شد بود
تنافی دارد چرا که آیه حجاب بعد از آن نازخ شد!
اگر گفته شود در ساخ ششم واق شد با آن چه در این قضیه آمد که سعد بن معاذ وجتود داشتته و
ُ
بین او و اسید بن حضیر در مسجد دعوا شد تنافی دارد چرا که سعد بتن معتاذ متدتی قبتل از ایتن بته
شهادت رسید اس !
و قائل شدن به این که در ساخ چهارم یا پنجم یا ششم واق شد – هر کدام که باشد – بتا آن چته در
این قضیه وارد شد که عبد الرحمن بن ابوبکر در مدینه وجود داشته تنافی دارد چرا که او تنهتا بعتد از
گذش زمانی طوالنی از این قضیه به مدینه آمد! و همچنین با آن چه در این قضیه وارد شد که پیتامبر
با کنیز عایشه مشورت نمود تنافی دارد چرا که او در آن زمان هنوز خادم عایشه نشد بود! و همچنین بتا
آن چه در این قضیه وارد شد که زید بن حارثه مرد بود و پیامبر به جای آن با پسرش استامه مشتورت
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نمود تنافی دارد چون او در آن زمان هنوز نمرد بود!
و این تناقضات با وقائ و حوادث تاریخی ثاب و مشهور دالل نمیکنتد مگتر بتر ایتن کته ایتن
داستان از طرف عایشه جعل و ساخته شد اس فقط همین! و بعد از این یک انسان عاقل و دارای فهم
ّ
دیگر چگونه آن را تصدیق میکند و آن را از مسلمات میداند؟!
 اشکال نوِ عایشه در احادیثش خیاخ کرد هنگام غزو مریسی الغر و ستبک بتود است ! و
این مطلب را هنگامی گف که میخواس بیتان کنتد چترا کستانی کته کجتاو او را حمتل نمود انتد
نفهمید اند عایشه درون آن نیس و برای قضاء حاج رفته اس و کجاو او را بر روی شتر گذاشتهاند
و گمان کرد اند عایشه درون کجاو اس  ،عایشه این چنتین گفت « :ان گروهالا کاله مالرا مابرخیالد
امدید و کجاوهاِ را بلند کرخید و ان را بر شالتر کاله بالر ان نالوار ماشالدِ گذاشالتندت و گمالان
ماکرخید من خرون کجاوه هستمت و یان خر ان موق نبک بوخید گوشت بدیشالان یالاخ یبالوخ و
گوشت ایها را ننگین یکرخه بوخت و تنها مقدار غذا برا

یده مایالدن ماخورخیالدت باله همالین

خاطر ان گروه وقتا کجاوه را بلند یموخه و حمل کرخید متوجاله نالبکا ان یشالدیدت و مالن هالم
خختر کم ّ
نن و نال بوخِت شتر را به راه ایداختند و رفتند» .
ولی عایشه این ادعای خودش را نقا نمود اس ! چون در خود احادیث افک تصریح نمود کته
در همین غزو مریسی چاق و سنگین وزن بتود است ! و ایتن تصتریح هنگتامی بتود کته گمتان کترد
پیامبر

با او در همین غزو مسابقه گذاشته و چون عایشه اضافه وزن داشته پیتامبر مستابقه را از او

برد اس !
واقدی از عباد بن عبد الله بن زبیر روای کرد اس که گفت « :باله عایشاله گفالتم ا مالاخر ا
خانالالتایت خر غالالاوه مریسالالی بالالرایم بگالالوت گفالالت ا پسالالر خالالواهرِت رنالالول خالالدا

وقتالالا

ماخوانت به نفر بروخ بین همسرایش قرعه ماایداخت و یاِ هر کداِ خرماامد او را با خوخ
مابرخ [تا ان جا که گوید ] نپس ما همراه لشکر رفتیم تا این که به جالایا رنالیدیم کاله همالوار و
ییکو بوخ و خرختان اراک خاشتت پیامبر گفت ا عایشه ایا با من مسابقه ماخهاو گفالتم بلالهت
میان لباس خوخ را با چیا محکم بستم و رنول خدا

هم همین کار را کرخت نپس بالا هالم

مسابقه خاخیم و ایشان مسابقه را برخ و گفت این هم به جا ان خفعه که ا مالن نالبقت گرفتالا!

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 249 ............................................................
(نبقتا که قبم ا او گرفته بوخِ این بوخ که) به منال پدرِ امالده بالوخ و همالراه مالن چیالا بالوخت
گفت ان را به من بدهت ولا من ابا کرخِت و هماله تالمش خالوخ را کالرخه و خویالدِ و ا او نالبقت
گرفتمت و ان غاوه بعد ا ان وقت بوخ که حجاب واجب گرخیده بوخ».

1

احمد بن حنبل و ابو داود از هشام بتن عترو از عایشته روایت کرد انتد کته گفت « :خر یکالا ا
نفرها پیامبر

همراه او رفتم خر حالا که خختر جوان بوخِ و هنالو گوشالت بالدیم یالاخ

یشده بوخ و بغر بوخِت به مرخِ گفت جلو برویدت جلو رفتندت نپس به من گفالت بیالا تالا بالا تالو
مسابقه خهمت با او مسابقه خاخِ و ا او نبقت گرفتم! نکوت کرخ و چیا یگفالت تالا وقتالا کاله
گوشت بدیم یاخ شد و چاق شدِ و فراموش کرخِ خر یکا ا نالفرهایش همالراهش رفالتمت باله
مرخِ گفت جلو برویدت جلو رفتندت نپس به من گفت بیا تا با تو مسابقه بالدهمت بالا او مسالابقه
خاخِ ولا او ا من نبقت گرفت! ماخندید و ماگفت این به ان!»

2

و ما نمیدانیم کدام حرف عایشه را قبوخ کنیم؟ آیا آن قولش که گف در غزو مریستی بته حتدی
سبک وزن بود که حمل کنندگان ،کجاو خالی را حمل نمود اند و نفهمید اند عایشه درون آن نیس
یا این قولش را که میگوید به حدی سنگین وزن بود که نتوانسته هنگام مسابقه دادن با پیامبر

در

همان غزو از ایشان سبق بگیرد در حالی که پیامبر پیرمردی شص ساله بود اس ؟!
و عایشه چگونه گمان کرد کسانی که کجاو او را حمل نمود اند وقتتی آن را بلنتد نمتود و حمتل
کرد اند متوجه سبکی آن نشد اند و حاخ آن که «گوش بتدنش زیتاد و ستنگین شتد است »؟! بلکته
چگونه چنین چیزی گمان میکند در حالی که خود تصریح نمود چاق شد آن هم به بهترین شکل؟! و
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 .2مسند احمد جلد  6صفحه  165و سنن ابی داود جلد  0صفحه  480و روای به لفظ اولی بود ،و ایتن روایت هتم بتر
روای قبلی حمل میشود ،بنابراین آن سفری که پیامبر

از او سبق گرفته همان سفر غزو مریسی بود اس  ،و البته

بدان آن جماعتی که از پیامبر و اهل بیتش (صلوات الله علیهم تبعی میکنند این روایاتی که عایشه به هدف از بین بتردن
مقام خاتم االنبیاء

جعل کرد و ساخته و او را این چنین بیغیرت و سبک عقل نشان داد به حدی که به تمتام لشتکر

خود دستور می دهد جلو بروند تا او با همسرش بازی نمود مسابقه دهد! را قبوخ ندارند و نمیپذیرند ،بلکه این روایتات را
تنها به خاطر احتجا بر دشمن و الزام کردن او به آن و بیان نمودن تناقاهایش آوردیم تنها همین.
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این هنگامی بود که مادرش میخواس به او غذا بدهد تا بر پیامبر

وارد شد ،عایشه چنین گف :

«ماخرِ مرا عمج مایموخ و ماخوانت مرا مقدار چاق کند تا یاخ رنول خدا

بفرنالتدت

ولا ماخرِ یتوایست مرا چاق کند مگر وقتا که خرما را با خیار خالورخِت چالاق شالدِ ان هالم باله
بهترین شکل ممکن!»

1

و این هم تناقضی دیگر اس که به سلسله تناقاهای او در احادیثش اضافه میشود ،و این مسأله
در مورد دروغگویان و اهل تزویر عادی اس چون میبینی کته بعضتی گفتتار آنتان بعتا دیگترش را
تکذیب میکند زیرا دروغگو حافظه ندارد!
و باشد عایشه گمان میکرد بسیار الغر و سبک بود ولی معقوخ نیس که حمل کنندگان کجاو
او متوجه نشوند که او درون کجاو نیس  ،چرا که آنها در طوخ این سفر به حمل نمتودن ایتن کجتاو و
چندین بار گذاشتن و برداشتن آن عادت نمود بودند ،و انسان طبیعتا متوجته وزن ایتن اشتیائی کته بته
حمل نمودن آن عادت دارد میشود هر چند که آن اشیاء سبک باشند ،و اگر چیتزی از آن مفقتود شتود
فورا متوجه میگردد ،آیا نمیبینی اگر هر روز به حمل نمودن صندوقی که در آن پنجا سیب وجود دارد
عادت کنی و یک بار آن را در حالی که فقط سی سیب دارد حمل نمایی کم بودن ستیبها را احستاس
خواهی نمود؟ حاخ اگر آن چه حمل میشود انسانی دارای گوش و چربی و استتخوان باشتد چگونته
خواهد بود؟!

عایشه در آن زمان دختر بچهای شیرخوار نبود اگر چه طبق گفتار خودش جوانی کم ّ
ستن و ستاخ

بود اس  ،حاخ روزی تخ یا گهوار کودک را هنگامی که بچه در آن اس حمل کتن ،ستپس یتک
بار هم وقتی بچه درون آن نیس آن را حمل نما و ببین چگونته فترق بتین آن دو را ختواهی فهمیتد ،در
حالی که طفل شیرخواری که تاز به دنیا آمد معموال وزنش بیش از پنم کیلو گترم نیست  ،و ایتن وزن
بسیار کم اس نسب به وزن یک انسان بالغ که ممکن نیس وزنش از چهل کیلو کمتر باشد حتی اگر
دختر جوانی کم ّ
سن و ساخ باشد! حاخ عایشه چگونه از ما توق دارد ادعای او را قبوخ نماییم یعنی ایتن
که آن گرو وقتی کجاو او را حمل کرد اند متوجه نبودن او در آن نشد اند با این که او ستنگین و همتان
 
 .1سنن بیهقی جلد  7صفحه  145و مانند آن در مستدرش حاکم جلد  1صفحه  084و بسیاری دیگر.
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کسی بود که گوش بدنش زیاد و ستنگین و بته بهتترین شتکل ممکتن چتاق شتد؟! آیتا وقتتی چنتین
افسانههایی را به مردم میگف به عقل آنها رحم نکرد؟!
عالو بر این که عایشه گمان کرد کسانی که کجاو اش را حمل مینمودند تنها دو مرد بود انتد ،او
چنین گوید« :و کسایا که شترِ را حرکت ماخاخید خو مالرخ بوخیالد یکالا ا ایهالا غالمِ رنالول
خدا

بوخ که به او ابو موهبه گفته ماشد و مرخ صالحا بوخ و او کسالا بالوخ کاله شالترِ را ا

جلو ماکشیدت من خر کجاوه مایشستم و او ماامد و کجاوه را بلند ماکرخ و ان را بر رو شتر
قالالرار مالالاخاخ نالالپس ان را بالالا ریسالالمایا مابسالالت و شالالتر را بالاله راه ماایالالداخت و ان را ا جلالالو
ماکشید».

1

بنابراین اگر این چنین بود  ،این که آن دو مرد متوجه نبودن او بشوند امری حتمی اس  ،چون اگتر
مثال هف نفر یا بیشتر بودند وجهی داش که بگوییم چون آنها زیاد بود اند وزن کجاو بر آنها تقسیم
شد به همین خاطر متوجه نبودن او نشد اند اگر چه که این هم فر
سپس بر فر

بعیدی اس .

که گمان عایشه را تصدیق کنیم و بگوییم حمل کننتدگان متوجته نبتودن عایشته در

کجاو نشد اند ولی آیا او را که برای تخلیه ادرار و مدفوع بیرون میرف ندیدند؟! آیا یک نفر از دههتا
و بلکه صدها نفری که در لشکر بودند او را ندیدند که از وسط آنها عبور میکند و از آنهتا دور شتد بته
بیابان میرود؟! یا این که وقتی از کجاو اش خار شد زمین او را بلعید یا به آستمان رفتته بته همتین
خاطر کسی او را ندید و در میان این همه انسان یک نفر هم متوجه غیاب او نشد اس ؟!
ّ
به راستی ما بر این کسانی که میگذارند عایشه با دروغهایش به ریش آنها بخندد ترحم میکنیم!
 اشکال چهارِ عایشه در احادیث خود گمان کرد صفوان بن معطل به زنان نزدیک نمیشتد ،
و هنگام رف کردن تهم زنا از خود چنین گفته اس « :نبحان الله! قسم به کسا که جالان مالن خر
خنت اونت هرگا یا را برهنه یکرخهاِ» یعنی هرگز با زنی جماع نکرد اس  .
ولی چنین حرفی با حقیق سیر این مرد نتاقا دارد ،چرا که او نه تنها به زنان نزدیتک میشتد و
مانند بقیه مردم به جماع کردن رغب داشته ،بلکه بر جماع صبر نمیکرد و نمیتوانسته نفتس ختود را
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در قباخ آن نگه دارد! او جوانی شهوانی بود که شهوت زیادش او را وادار کرد همسر ختود را بزنتد و او را
از گرفتن روز من کند ،و او را وادار به شکستن روز نمود تا بتواند با او جماع نماید! و این باعتث شتد
همسر او به پیامبر اعظم

شکای کند!

و شاهد این مطلب روایتی اس که ابن حبان و بیهقی و ابو داود و ابتویعلی و احمتد بتن حنبتل و
حاکم و دیگران به نقل از ابوسعید خدری نقل کرد اند که گف  « :یا یاخ رنالول خالدا

امالد و

گفت ا رنول خدا شوهرِ صفوان بن معطل وقتا یما ماخوایم مالرا ما یالد! و وقتالا رو ه
ماگیرِ رو ه مرا ماشکند! و یما صبح یماخواید تا این که خورشید طلوع ماکنالد! ابونالعید
خدر گفت و صفوان یاخ پیامبر بوخت ا او خرباره گفتالار یالش نالؤال کالرخت گفالت ا رنالول
خدا اما این که گفت وقتا یما ماخوایم مرا ما ید او یما ش را به خو نوره ماخوایالد مالن
او را ا خوایدن خو نوره من کرخِ ابونعید خدر گفت او گفت اگر یک نالوره بالوخ مالرخِ را
کافا بوخت و این که گفت رو ه مرا ماشکندت من مرخ جالوان هسالتم و یماتالوایم صالبر کالنم!
رنول خدا

خر ان رو فرموخ هی

یا رو ه یماگیرخ مگر به اذن شوهرشت و امالا ایالن کاله

گوید من یما یماخوایم تا این که خورشید طلوع ماکند مالا خالایواخها هسالتیم کاله چنالین
چیا ا ما شناخته شده یاخیک انت ا خواب بیدار یشویم تا ایالن کاله خورشالید طلالوع کنالدت
فرموخ وقتا ا خواب بیدار شد یما ت را بَوان».

1

این مرد تصریح میکند که جوان اس و نمیتوانتد صتبر نمایتد ،بنتابراین عایشته چگونته گمتان
میکند او به زنان نزدیک نمیشد و هزگز لباس هیچ زنی را باز نکترد است ؟! چگونته چنتین حرفتی
درس اس و حاخ آن که زن او به خاطر این که زیاد سراغ او میرود شکای میکند به حتدی کته در
روز او را رها نمیکند که روز اش را برای خدا تمام نماید و به شب اکتفا نمیکند ،و میخواهد در شب
و روز و هر لحظه با او جماع نماید تا حدی که آن زن بدبخ مانند بز ماد ای شد که زیر دس بز نتر
 
 .1صحیح بن حبان جلد  5صفحه  245و سنن بیهقی جلد  5صفحه  212و سنن ابی داود جلتد  0صتفحه  495و مستند
احمد بن حنبل جلد  2صفحه  81و مستدرش حاکم جلد  0صفحه  526و حکم نمود که این حدیث طبق شرط بخاری و
مسلم صحیح اس  ،و همچنین ابن حجر در کتاب االصابه جلد  2صفحه  247حکم به صح این حدیث نمود و گفته:
«نند این روایت صحیح انت».

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 262 ............................................................
میرود!
این تناقا بزرگان مخالفین را به تنگنا انداخته ،به همین ختاطر بعضتی از آنهتا حیلتهگری نمتود
شروع کرد اند احادیث عایشه در مورد افک را به هر وجه ممکن تصحیح نمایند ،یکی از این حیلهگرها
قرطبی اس که گفته مراد از قوخ صفوان که گف هرگز لباس زنی را کنار نزد یعنی هرگتز زنتا نکترد و
در تفسیرش چنین گفته« :و این که خر حدیث گفت به خدا قسم هرگا لباس یا را کنالار یالاخهاِت
منظورش یا انت» 1.و این توجیه عالو بر این که مسخر و غیر قابل قبوخ اس
روایات عایشه آمد آن را ّرد میکند ابن حجر از طریق ستعید بتن ابتی هتالخ از هشتام از عترو نقتل
آن چته در یکتی از

میکند که گف « :ان مرخ که به او تهمت خه شدت وقتا خبر ان تهمت باله او رنالید گفالت باله
خدا قسم هرگا با یا جماع یکرخهاِ چه حمل و چه حراِ».

2

و اگر چه ابن حجر توجیه قرطبی را ساقط کرد ولی حیلهای دیگر به کار برد که سست تر از توجیته
رفیقش نمیباشد! او چنین گفته اس « :منظورش ا جماع یکرخن قبل ا ایالن خانالتان بالوخهت ولالا
مایعا یدارخ که بعد ا این قصه ا خواج کرخه باشدت و به این جم بین روایات هی اعتراض وارخ
ییست غیر ا ان چه خر حدیث ابن انحاق امده که صالفوان حصالور بالوخه انالتت ولالا چنالین
چیا ثابت یشده بنابراین یماتواید با حدیث صحیح مقابله یماید».

3

ولی آن چه ابن اسحاق نقل کرد به سند خود از طریق عایشه نقتل نمتود است ! بنتابراین عایشته
 
 .1تفسیر قرطبی جلد  01صفحه 099
 .2فتح الباری فی شرم صحیح بخاری ابن حجر عسقالنی جلد  8صفحه 241
 .3فتح الباری فی شرم صحیح بخاری ابن حجر عسقالنی جلد  8صفحه  ،241و حصور یعنی کسی که به خاطر وجتود
مانعی با زنان جماع نمیکند در نتیجه محصور از زنان اس یعنی ممنوع از آنهاس  ،گویا در عضو مردانهاش نقصی وجود
دارد یعنی یا آلتش نعوظ ندارد و بلند نمیشود یا اصال آلتش قط شد و آل ندارد ،اما این که خداوند در متورد حضترت
یحیی میفرماید :خداوید تو را به یحیا بشارت ماخهد که تصدی کننده کلمها ا نالو خالدا (یعنالا مسالیح)
انت و نرور و پیشوا و حصور و پیامبر ا شایستگان انت حصور در این جا یعنی :او

به خاطر زهد و به امتر

خاص خداوند نفسش را از زنان من کرد بود ،نه این که در عضو مردانگی او نقصی باشد و العیاذ بالله ،و این مطلبی اس
که از ائمه ما (علیهم الصالة و السالم نقل شد اس .
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کسی اس که گمان کرد صفوان حصور بود و سراغ زنان نمیآمد ! و چون کتالم صتفوان کته گفت :
«به خدا قسم هرگا لباس یا را کنار یاخهاِ» از عایشه روای شد بنابراین روای ابن اسحاق گفتار
عایشه در این جا را تفسیر میکند ،بنابراین آن روایت بتا ضتمیمه کتردن داللت ایتن روایت تقویت
میشود نه برعکس که این حجر ثبوت آن را نفی کند! عالو بر این که ابن حجر برای ما نگفت کته بته
چه دلیل به عدم ثبوت آن حکم کرد و این چنین کالمش را روی هوا رها نمود!
و آن چه معلوم میکند مرج آن چه ابن اسحاق روای کرد مبنی بر این که صفوان حصتور بتود
حدیث عایشه میباشد کالم قرطبی اس که گوید« :او حصور بوخ و نراغ یان یمارفالتت و ایالن
را ابن انحاق ا طری عایشه یقل کرخه انت» 1.و ابن هشام در سیر اش روایت آن را نقتل نمتود :
«و عایشه ماگفت خر مورخ ابن معطل نؤال شدت خیدید او مرخ حصور انالت و نالراغ یالان
یماروخت نپس بعد ا ان شالهید شالد» 2.و همچنتین بته نقتل از او طبتری در تتاری  ،3و ذهبتی در
تاری  ،4و ابن کثیر در سیر  ،5و ابن ّ
شبه در تاری المدینته ،6و کالعتی اندلستی در االکتفتاء 7روایت
کرد اند.
اما حلبی در سیر اش شرحی هم به حدیث عایشه اضافه کرد و چنین گفته است « :صالفوان بالن
معطل که افک به خاطر او بوخ معلوِ شد که او حصور بوخه و نراغ یان یمارفته انالت یعنالا
الت مرخایگا او یعوظ یداشته و بلند یماشده انت» 8.و بغدادی هم این مطلب را تأکید میکنتد
و چنین میگوید« :مرخ با تقوا بوخ و عضو مرخایگا او یعوظ یداشالت و بلنالد یماشالد و هرگالا
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 .2السیر النبویه ابن هشام جلد  1صفحه 271
 .3تاری طبری جلد  1صفحه 171
 .4تاری االسالم ذهبی جلد  0صفحه 128
 .5السیر النبویه ابن کثیر جلد  2صفحه 200
 .6تاری المدینه ابن ّ
شبه جلد  0صفحه 254
 .7االکتفاء کالعی اندلسی جلد  1صفحه 055
 .8السیر الحلبیه ،علی بن برهان الدین حلبی جلد  1صفحه 481

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 264 ............................................................
لباس یا را کنار یاخ».

1

حاصل آن که با وجود این که تمام این بزرگان مخالفین به حدیث عایشه مبنی بر ایتن کته صتفوان
حصور بود اعتماد نمود اند ،و با اضافه کردن روای بسیاری که در کتب صحام آنها نقل شد و بیتان
مینمود صفوان به زنان نزدیک نمیشد و هرگز لباس هتیچ زنتی را کنتار نتزد است

بته ایتن نتیجته

میرسیم که عایشه یقین داشته صفوان نسب به زنان شهوت ندارد ،و از جمله مردانتی بتود کته عضتو
مردانگی ندارند،
و این با آن چه قبال ثاب شد که او مردی شهوانی بود و صبر نمیکرد تنافی دارد! و متا نمتیدانیم
او چگونه مردی بود که آلتش بلند نمیشد ولی با این حاخ ازدوا کرد و همسترش دو فرزنتد زائیتد
که «ا شباهت یک کمغ به کمغ خیگر به پدرشان شبیهتر بوخهایالد» همتانطور کته ایتن مطلتب در
بعضی مصادر مخالفین از پیامبر

نقل شد اس !

2

و با این بیان یکی دیگر از دروغهای عایشه در این افسانه افک معلوم میگردد!
 اشکال پنجم عایشه در احادیثش ادعا کرد آن کسانی که به او تهم زنا زدند بر آنها با شالق

ّ
حد قذف (تهم زنا زدن جاری شد ،و این گفتار اوس که در روای احمد آمد « :وقتا باگنالاها
به منبر رفت ان را گفت و قران تموت کرخت وقتا ا منبر پایین امد
من یا ل شد رنول خدا
ّ
امر یموخ ان خو مرخ و یک ن حد خه شدید» ،3و در روایت بیهقتی عایشته گفت « :وقتالا رنالول
ایها که با ان باگناها من فرنتاخه شده بوخ را بر مرخِ خوایدت ا منبالر پالایین امالد و
خدا
ّ
امر یموخ ان خو مرخ و یک یا که عایشه را به فاحشه متهم کرخه بوخید حالد خه شالدید» .ولتی در

ا منبر پایین امالدت و خیبالال عبالد اللاله بالن ابالا منالاف
روای طبرانی آمتد « :و رنول خدا
ّ
اورخه شد و به او خو حد خه شدت و خیبال حسان بن ثابت و مسطح بالن
فرنتاخت یاخ پیامبر
ّ
اثاثه و حمنه بنت جحش فرنتاخت ایها به شدت خه شدید و بر گرخنها ایان خه شد!» طبرانتی
 

ّ
المحبر بغدادی صفحه 019
.1

 .2المحرر الوجیز ابن عطیه محاربی جلد  4صفحه  47و تفسیر قرطبی جلد  01صفحه 099
ّ
 .3ولی در روایتی که در الدر المنثور سیوطی وارد شد چنین آمد « :به ایها خو حد خه شد»
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بعد از نقل این حدیث برای تفسیر آن قوخ ابن عمر را آورد اس « :پیامبر
او به همسر پیامبر را

ّ
به او خو حد خ چون

ّ
تهمت یا خه بوخ به همین خاطر باید خوبار حد ماخورخ!» 

ّ
و تو تنافی موجود بین احادیث را مشاهد میکنی ،در روای احمد و بیهقتی آمتد بتود یتک حتد
ّ
خورد یعنی هشتاد ضربه شالق ،و حاخ آن که در روای طبرانتی دو حتد وارد شتد بتود یعنتی صتد و

شص ضربه شالق! نمیدانیم کدام قوخ را برگزینیم و به کدام قوخ اعتماد کنیم؟!
ّ
در روای احمد و بیهقی بر دو مرد و یک زن حد زد شد ،در حالی که در روای طبرانتی تنهتا بتر
ّ
یک مرد که عبد الله بن ابی باشد حد جاری شد! ولی دو مرد دیگر و آن زن که حسان و مسطح و حمنه
ّ
باشند بر آنها حدی جاری نشد بلکه به زدن آنها و کوبید شدن گردنشان اکتفا شد! نمیدانیم آیا عقتاب
ّ
شامل سه نفر شد یعنی دو مرد و یک زن یا چهار نفر یعنی سه مرد و یک زن ولی به یکی حد زد شتد
ّ
و بقیه تنها زد شد اند؟! سپس نمیدانیم از کی زدن اشخاص و کوبیدن گردن آنان به جای شالق ،حتد
ّ
شرعی قذف (تهم زنا زدن شد ؟! و کدام فقیه از فقهای اسالم گفته زدن و کوبیدن حتدی از حتدود
الهی اس ؟!
و اگر از روای طبرانی صرف نظر کنیم و تنها به روای احمد و بیهقی اکتفا نماییم ،تعجب متا بته
ّ
پایان نمیرسد چرا که عایشه گمان کرد تنها دو مرد و یک زن حد زد شدند ،و حاخ آن که در احادیتث
و روایات مشاهد کردیم که در این جا چهار نفر بود اند که تهم زنا زد اند ،سه نفر از آنها مرد یعنتی
عبد الله بن ابی و حسان و مسطح و چهارمین نفر حمنه خواهر زینب بن جحش بتود است  .و ایتن
مطلب در تتمه همین روای بیهقی هم آمد اس « :و عبد الله بن ابا و مسطح بن اثاثاله و حسالان
بن ثابت و حمنه بنت جحش خواهر ینب بنت جحش به عایشه تهمت خید که با صالفوان بالن
ّ
معطل نلما یا کرخه انت» .به چه دلیلی حد از یکی از آنها برداشتته شتد و حتاخ آن کته همگتی
ّ
شریک جرم هستند؟! عالو بر این که فخر رازی از عایشه روای کرد که حتد بتر همته آن چهتار نفتر
به منبر رفت و ان را
جاری شد! عایشه چنین گوید« :وقتا باگناها من یا ل شد رنول خدا
ّ
گفت قران تموت کرخت وقتا ا منبر پایین امد بر عبد الله بن ابا و مسطح و حمنه و حسان حد
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جار کرخ!»

1

و اگر ما به اقواخ اصحاب سن و سیر شناسان و مورخین و همچنین به احواالت این کسانی که به
ّ
آنها نسب داد شد که عایشه را متهم به فاحشه کرد اند رجوع کنیم خواهیم دید حد جتاری نشتدن بتر
ّ
آنها ثاب تر و صحیحتر و ظاهرتر اس  ،و حداقل در وقوع حد بر آنها شک و تردید ایجاد میشتود ،در
روای واقدی مربوط به داستان افک آمد « :عایشه گفت رنالول خالدا

ایهالا را حالد خت و ان

کسا که قسمت عمده افک را به عهده گرفته بوخ عبد الله بن ابا مناف بوخ و مسطح بن اثاثاله و
حسان بن ثابت هم بوخیدت ابو عبد الله [الواقد ] گوید و گفته شده رنول خدا
ّ
2
حد یاخ و این خر یاخ ما ثابتتر انت».

باله ایهالا

و در روای بیهقی از فلیح بن سلیمان آمد « :و شنیدِ بعضا ا اهل علم ماگفتند اصالحاب
ّ
3
افک حد خه شدیدت ولا یدیدیم این حرف پَش شده باشد».
ّ
و میبینیم که ابن عبد ّ
حد بر عبد الله بتن ّ
ابتی جتاری نشتد
البر میگوید صحیحتر این اس که
چون چنین چیزی مشهور نگردید اس  ،گفته« :و این خر یاخ من صحیحتر انت چالون عبالد اللاله
بن ابا کسا یبوخ که اگر شمق خورخه باشد بر همه مَفا مایده باشد» 4.و میبینیم که ابن القیم
ّ
بن جوزیه هم این مطلب را تأکید میکند و میگوید« :و بر عبد الله بن ابا خبیث حد جار یشالد
5

و حال ان که او نر خنته اهل افک بوخ».
ّ
و در این مسأله شک و تردید وارد میشود که اصال حدی جتاری شتد یتا نته؟ ابتن اثیتر در بیتان
ّ
احواالت حسان گوید« :و حسان هم جاو کسایا بوخ که تهمت یا خید و طب قول بعضالا حالد
 
 .1تفسیر فخر رازی جلد  00صفحه  171به نقل از همان زهری!
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ّ
 .5زاد المعاد ابن القیم جلد  2صفحه  ،126و برای این که بگوید چرا عبد اللته بتن ابتی حتد نختورد عتذر و توجیهتاتی
خند دار آورد که برای ما رد کردنش مهم نیس  ،چون آن چه برای ما مهم اس این اس که تصریح نمود بر عبد الله بن
ّ
ابی حدی جاری نشد.

 .................................................................................... 268دانستنیهای حمیراء 
خه شدت و بعضا هم ان را ایکار کرخهاید» 1.و ابن عبد ّ
البر گوید« :بعضالا گفتهایالد حسالان هالم
جاو کسایا بوخ که به عایشه تهمت یا خ و به خاطر ان شمق خورخت و بعضا ایکار کرخهاید که
حسان به عایشه تهمت خه باشد یا به خاطر ان شمق خورخه باشد».

2

و ابن اثیر در بیان احواالت حمنه میگو ید« :بعضا گفتهاید او هم همراه کسایا که باله خالاطر
افک شمق خه شدید شمق خه شدت و گفته شده هی کس شمق خه یشد» 3.و ابتن عبتد ّ
البتر
گوید« :حمنه جاو کسایا بوخ که به عایشه تهمت خیدت و به همین خاطر همالراه بالا کسالایا کاله
شمق خه شدید شمق خه شد البته یاخ کسایا که شالمق خه شالدن ایهالا را صالحیح خایسالته و
قبول کرخهاید» 4.و مفهوم کالمش این اس که بعضی شالق زد شدن آنها را صحیح ندانسته و انکتار
کرد اند.

ّ
و ماوردی این شک و تردید را توضیح داد و استدالخ هر دو گروهی که حد را نفی یا ثاب میکنند
ّ
اصحاب افک را حد خه یا یالهت
را بیان نمود اس  ،او میگوید« :اختمف شده که ایا پیامبر

خو قول وجوخ خارخ

ّ
قول اول هی کس ا ایها را حد یاخت چرا که حدوخ با اقرار یا شالهاخت خاخن شالاهدان برپالا

ماشوخت و خداوید به ما خنتور یداخه که با خبر خاخن خوخش حدوخ را جا

نا یمت همالایطور

که به ما خنتور یداخه منافقین را بکشیم اگر چه فرموخه ایها کافرید.
قول خوِ پیامبر

به خاطر افک حسان بن ثابت و عبد الله بن ابا و مسطح بالن اثاثاله و

ّ
حمنه بنت جحش را حد خت و ایها ا کسایا بوخید که تهمت فحشا خیدت این را عروه بالن بیالر
ا عایشه روایت کرخه انت».

5
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و کسی که انصاف داشته باشد بدون هیچ شک و تردیدی به دلیل و برهان قتوخ اوخ میتل میکنتد،
ّ
چون معلوم اس که حد قذف شرعا تنها با اقرار یا شهادت دادن شاهدان قبوخ میشود ،یعنی یا تهم
زنند در محضر حاکم به کار خود اقرار کند ،یا دو شاهد عادخ در محضر حاکم هنگام برپا بودن دعتوا
بر کار او شهادت دهند ،و حاخ که دعوا در محضر حاکم کته رستوخ ختدا

باشتد برپتا نشتد  ،و

اصحاب افک هم به تهم خود اقرار نکرد اند ،و شاهدی هم بر علیه آنها شهادت نداد  ،با ایتن حتاخ
ّ
با اصوخ و احکام شرعی مخالف میکند و بر اینها حد جاری میسازد؟!
چگونه پیامبر
گفته نشود :آنها افک را بین مردم شایعه کرد و پخش نمودند چرا که در جتواب گفتته شتود :ایتن
ّ
ّ
مجوز برپا کردن حد نیس چرا اوخ باید دعوای خود را نزد حاکم ببرند و سپس با یکی از آن دو طریتق
ّ
شرعی جرم آنها را ثاب کنند ،و چون چنین چیزی ثاب نشد بنابراین حدی هم وجود ندارد.
گفته نشود :قرآن از تهم زدن آنها خبر داد اس  ،چرا که در جواب گفته شتود :آن خبرهتایی کته
ّ
در قرآن وجود دارد برای واجب کردن حد به جای اقرار یا شهادت شاهد نمینشیند ،و قرآن از ارتکتاب
ّ
فسق ولید بن عقبه بن ابا معیط خبر داد ولی با این حاخ در آن هنگام حتد و تعزیتری بتر او جتاری
نشد.

1

اگر حد واقعا جاری شد بود ،احادیث و روایات متعددی نزد ما وجود داش که بته طتور مفصتل
واق شدن حد بر آنها را بیان میکرد که چه زمانی واق شد و در چه مکانی ،مانند آن چته در قضتایای
حدود دیگر که در زمان رسوخ خدا

واق شد مییابیم ،و میبینیم تفاصیل آن در دههتا حتدیث و

روای بیان شد اس  ،ولی در این جا حتی یک حدیث هم نمییابیم! و اگتر حقیقتتا واقت شتد بتود
معقوخ نیس که از میان آن صدها نفری که شاهد آن خطبه جلیل بود اند حتی یک حدیث هتم بته متا
نرسد ،بلکه اگر واق شد بود مشتهور و متتواتر میگشت بته طتوری کته دیگتر بترای کستی مجتالی
نمیگذاش که بخواهد در آن شک کند چه برسد که بخواهد آن را انکار نماید ،و بلکته دیگتر مجتالی
برای وجود تنافی و تناقا وجود نداش  ،و قبال گذش که بعضی از بزرگان مختالفین در واقت شتدن
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آن شک نمود بودند و آن چه دربار اش نقل کردند تنافی داش .
این استدالخ و برهان قوخ اوخ در نفی وقوع حد اس و میبینی که با اصوخ و احکتام شترع موافتق
میباشد و با وجودن نداشتن احادیث و روایات تفصیلی و وجود داشتن روایاتی که وقوع حتد را انکتار
میکند و اقوالی که در آن شک ایجاد مینماید تقوی میشود ،عتالو بتر ایتن کته آن روایتاتی کته در
ّ
اثبات حد نقل شد با هم تنافی و تباین دارند و اصال دارای شک و تردید اس .
ّ
ولی استدالخ قوخ دوم در اثبات وقوع حد تنها ملتزم شدن به حدیث عرو بن زبیر و ابن مستیب از
عایشه اس ! و این چنین بر سر تو دعواس و تو هم یکی از طرفهای دعوایی و هم قاضی!
حاصل این که شخص منصف نمیتواند دس از این حقیق بردارد که افراد افک متذکور شتالق
نخورد اند ،و انسان فهمید نمیتواند آن چه عایشه ادعا کرد را قبوخ کند بدون ایتن کته بترای حترفش
ّ
شاهدی باشد یا مؤیدی آن را تقوی کند ،و وقتی وقوع حد ثاب نشد و بلکه عدم آن ثابت شتد ،ایتن
صح آن چه عایشه در مورد افک روای کرد را زیر سؤاخ میبرد.
 اشکال ششم در سیاق داستان افک به آن صورتی که عایشه ادعا کرد از طترف او و پیتروانش
اشعاری در مورد آن وارد شد اس  ،ابوبکر طبق آن چه طبرانی روای کرد این چنین گف :
ا عوف وا بر تو با این که علم خاشتا چرا ان

کمِ را گفتا با این که طمعا ا ان یداشالتا

تا آخر ابیات ،و حسان بن ثاب چنین گف :
یا عفیف و پاک و ییکو با شکا به یا متهم

یماشالالوخ تالالا گرنالالنه گوشالالت شالالتران گالالرخخ

تا آخر ابیات ،به ادعای این که حسان این اشعار را به خاطر بریء نمودن عایشه و یتاری نمتودن او
سرود اس  ،همچنین از حسان روای کرد اند وقتی اصحاب افک شالق زد شدند چنین گف :
عبد الله و حمنه و مسطح به خاطر هذیایا که

گفتنالالد ان چالاله نااوارشالالان بالالوخ را چشالالیدید

تا آخر ابیات.
و گمان میکنم بعد از آن که متوجه دروغهای عایشه در بیش از یک مورد شدی دیگر از دروغهای
او آگاهی پیدا کرد باشی ،و با این حاخ را برخورد با احادیث عایشه ترش کتردن و قبتوخ ننمتودن آن از
همان ابتدا میباشد ،مگر این که بعدا قرینهای بیاید و دالل بتر صتح و اعتبتار آن بکنتد ،چترا کته
عایشه در میان اشخاص مورد اعتماد و عادخ جایگاهی ندارد ،خصوصا در مورد آن چه به نف ختودش
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ادعا میکند.
و امر در این جا هم به همین صورت اس  ،اولین چیزی که اشعار نستب داد شتد بته ابتوبکر و
حسان را از دایر اعتبار خار میکند این اس که این اشعار از عایشه روای شد  ،و وقتی دنباخ قرینه
گشتیم تا چیزی بیابیم که مضمون آن اشعار را تأیید کند قرینهای نیتافتیم و بلکته قرینته در اثبتات دروغ
بودن آن پیدا کردیم!
اما شعری که به ابوبکر نستب داد شتد ،در فصتل اوخ گذشت کته تمتام اشتعار منستوب بته او
مشکوش اس و باید برای اثبات نسب هر یک از آنها به ابوبکر تحقیق کرد ،و این ابیاتی که عایشته از
او نقل میکند را نمیتوانیم تصدیق کنیم ،چون اوال مؤیدی ندارد ،و دوما ختود عایشته گویتد پتدرش
اصال هیچ وق شعر نگفته اس ! همانطور که قبال گذش که این چنین گفت « :به خدا قسم ابوبکر
یه خر جاهلیت و یه خر انمِ هی شعر یگفته انت!» 1بنابراین ما چگونته میتتوانیم چیتزی کته
خود عایشه نفی میکند را تصدیق نماییم؟!
و اما شعر حسان که در آن آمد بود « :یا عفیف و پاک و ییکو با شکا به یا مالتهم یماشالوخ
 ...تا اخر» ما به سند دیگری این شعر را یافتیم که طبق خیاخ عایشه و مخالفین اصال این شعر را برای
مدم عایشه و یاری نمودن او نگفته ،بلکه طبق روایتی آن را در مدم دخترش و بیان نمتودن فضتیل او
در نزد عایشه سرود  ،و طبق روای دیگر زنی این شتعر را نتزد عایشته بیتان کترد است  ،و در هتر دو
روای عایشه در مورد حسان بدگوئی کرد و گفته او در فضیل مانند دخترش نیس !
بخاری از مسروق روای کرد که گف « :حسان بالن ثابالت بالر عایشاله وارخ شالد و شالعر خر
وصف یا خواید و گفت
یا عفیف و پاک و ییکو با شکا به یا متهم

یماشالالوخ تالالا گرنالالنه گوشالالت شالالتران گالالرخخ

عایشه گفت تو چنین ییستا! گفتم چرا ماگذار مثل چنین کسا بر تو وارخ شوخ و حالال
ان که خداوید فرموخ و ان کس که قسمت عمده تهمت را به عهده خارخ  ..عایشاله گفالت و
چه عذابا بدتر ا کور انتو! عایشه گفت حسان بالا اشالعارش ا رنالول خالدا
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ماکرخ».

1

بیهقی از مسروق روای کرد « :بر عایشه وارخ شدِ خر حالا که حسان بن ثابت یالاخ او بالوخ و
شعر که خر وصف یا نروخه بوخ را ماخواید و ماگفت
یا عفیف و پاک و ییکو با شکا به یا متهم

یماشالالوخ تالالا گرنالالنه گوشالالت شالالتران گالالرخخ

عایشه گفت ولا تو این چنین ییستا! مسروق گفت باله عایشاله گفالتم چالرا باله او اجالا ه
ماخها بر تو وارخ شوخ خر حالا که خداوید فرموخه و برا ان کسایا که قسمت عمده تهمت
را به عهده خاشتند عذابا بارگ ماباشد و! گفت و چه عالذابا بالدتر ا کالور انالتو! او ا
رنول خدا

خفاع ماکرخ و بر علیه خشمنان ایشان شعر مانروخ».

2

میبینی در این روای بخاری و بیهقی نیامد که حسان این بی را در مدم عایشه یا یاری نمتودن
او سرود تا تهمتی که ابتدا به او زد را جبران کرد باشد ،همانطور کته در ایتن روایت بقیته ابیتاتی کته
طبرانی از عایشه نقل کرد بود وجود ندارد ،و در این جا این سؤاخ پیش میآید که چته مناستبتی داشتته
که حسان این بی را نزد عایشه بخواند و منظور حسان از شعرش چه کسی بود ؟ جواب ایتن ستؤاخ را
در ضمن تعلیق ابن حجر بر این روای مییابیم آن جا که گوید« :و خر بعضا روایات که ا مسروق
یقل شده چنین امده خر شعر خخترش را وصف مایموخت خر این صورت شعر حسان خر مورخ
خخترش ماباشد یه عایشه».

3

و مخفی نیس که این حرف بهتر و مناسبتر اس  ،چون نتیجه مقایسه کردن الفاظ همین روای
با یکدیگر این چنین میباشد ،چرا که اگر مقصود حسان از این شعر عایشه باشد پتس عایشته بته چته
انگیز ای از او بدگوئی نمود و گف « :ولا تو این چنین ییسالتا» و از او عفت و پتاکی و نیکتویی را
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جعلی اس و فقط همین بی اوخ ثاب شد و آن را هم حسان در مورد دخترش سرود همانطور که ابن حجر طبق بعضی
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نفی کرد؟! این مرد نزد عایشه آمد و او را یاری نمود و با این صفات مدم کرد ،حتاخ چترا عایشته ایتن
صفات را از او نفی میکند و این کارش چه مناسبتی دارد؟
بله اگر بگوییم حسان این شعر را در محضر عایشه در مدم دخترش خواند مناسبتی وجتود دارد
و معقوختر اس  ،آن زن به این دلیل عصبانی میشود و نفی میکند که او در این صفات مثتل دختترش
باشد و این چنین میگوید« :ولا تو مایند او ییستا» یعنی در این صفات مانند دخترت نیستی.
و اما در روای ابن هشام آمد زنی بر عایشه وارد شد و این شعر را در مدم دختر حستان حکایت
کرد ،ابن هشام از ولید روای کرد  « :یا خختر حسان بن ثابت را خر محضر عایشه مالدح یمالوخ و
گفت
یا عفیف و پاک و ییکو با شکا به یا متهم
عایشه گفت ولا پدرش!»

یماشالالوخ تالالا گرنالالنه گوشالالت شالالتران گالالرخخ

1

بنابراین تنها همین بی ثاب اس  ،و برای مدم دختر حسان گفته شد نه عایشه ،ولی بقیه ابیتاتی
که به این شعر ملحق شد بود و به قضیه افک اشار مینمود بدون شتک جعلتی است  ،چتون روایت
مسروق آن ابیات را دربرنداش  ،و همچنین روای ابی عبید  ،بله ایتن ابیتات تنهتا در روایت عایشته
موجود اس ! شاید او این ابیات را به بی اولی کته از حستان شتنید اضتافه کترد یعنتی بیت اوخ را از
حسان شنید و خوشش آمد که آن بی و ابیات ملحق شد به آن را «خر وصف خوخش» قرار دهد!
و البته مخفی نماند که حسان در طوخ تاری مورد هدف دروغگویتان و جعلکننتدگان بتود و آنهتا
اشعاری را به او نسب دادند که خودش نسترود بتود ،اصتمعی گویتد« :حسالان بالن ثابالت یکالا ا
قو ترین شاعران انتت ابوحاتم خر مورخ او گوید اشعار ضعیفا مانالروخ! اصالمعا گویالد
اشعار به او یسبت خاخه ماشوخ که ا او ییست».

2

بنابراین این اشعاری که به بی اوخ اضافه شد بدون شک از جملته همتان اشتعاری است کته او
ّ
متخصصین این
نسرود  ،خصوصا که این اشعار با ادبیات و زبان حسان جور درنمیآید و این مطلب را
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فن متوجه میشوند.
اما ابیاتی که به حسان نسب داد شد و ابتدایش این چنین بود:
گفتنالالد ان چالاله نااوارشالالان بالالوخ را چشالالیدید

عبد الله و حمنه و مسطح به خاطر هذیایا که

قبال اشار کردیم که بعضی این شعر را به این صورت روای کرد اند« :حسان و حمنه و مسطح
 ...تا اخر» و این به خاطر اختالف بین آنهاس که آیا به عبد الله بن ابی شالق زد شد یا نته؟ کستی
که میگوید به او شالق نزد اند این ابیات را با ذکر حسان روای میکند که او به جای عبد الله بن ابتی
با بقیه سزای حرفشان را چشیدند ،ولی کسی که میگوید به عبد الله بن ابی شالق زد شد ،این ابیتات
را با ذکر عبد الله بن ابی روای میکند و میگوید حسان از شالق بخشید شد!
و در هر صورت در اشکاخ قبلی ابطاخ واق شدن حد بر هر کدام از ایتن افتراد متذکور گذشت ،
امری که صدور این ابیات از حسان را تکذیب میکند ،به عالو در مصتادر مختالفین مطتالبی وجتود
دارد که تأکید میکند این ابیات برای دیگری اس  ،ابن اسحاق گوید« :و یکا ا مسلمایان خر مالورخ
تهمتا که حسان و یارایش به عایشه خید این چنین گفته حسالان و حمناله و مسالطح باله خالاطر
هذیایا  ...تا اخر» 1.و ماوردی گوید« :یکا ا شاعران مسلمایان چنالین گفتاله انالت حسالان و
حمنه و مسطح به خاطر هذیایا  ...تا اخر».

2

بنابراین کسی که این شعر را سرود یکا ا مسلمایان انت نه حسان بن ثاب .
و گمان نمیکنم که احدی احادیث عایشه در مورد افک را به خاطر تناقضات و اختالفات موجتود
در آن مسخر نکند ،عایشه در روای بخاری و بیهقی از مسروق گف  :حسان کستی بتود کته قستم
عمد تهم را به عهد گرف و به عذاب بزرگی که کوری باشد دچار شتد ،در حتالی کته در روایتات
دیگر گف  :عبد الله بن ّ
ابی کسی بود که قسم عمتد تهمت را بته عهتد گرفت ! همتانطور کته در
روای بخاری از عرو و همچنین روای واقدی آمد بود ،عایشه چنین گف « :و کسایا که خر مالورخ
افک صحبت ماکرخید مسطح و حسان بن ثابت و عبد الله بن ّ
ابا بوخید و عبالد اللاله بالن ابالا
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کسا بوخ که خر مورخ قضیه تفتیش ماکرخ و خبر ماگرفتت و او و حمنه کسایا بوخید که قسمت
عمده تهمت را به عهده گرفتند».

1

مسخر تر این که عایشه در احادیث دیگری نفی کرد که اصال حسان در افک مشارک کرد باشد!
ابن عبد ّ
البر از زبیر بن بکار به سند خود از محمد بن سائب بن برکه از مادرش روایت نمتود « :او بالا
عایشه خر طواف بوخ و اِ حکیم بنت خالد بن عاص و اِ حکیم بنت عبالد اللاله بالن ابالا ربیعاله
همراه عایشه بوخیدت ان خو خر مورخ حسان صحبت کرخه و او را خشناِ خاخیدت عایشاله گفالت ایالا
ابن الفریعه را خشناِ ماخهیدو! 2من امیدوارِ که خدا او را به بهشت ببرخ به خالاطر ایالن کاله بالا
بایش ا پیامبر

خفاع مایموخت ایا او کسا یبوخ که گفت

به محمد بد گفتا و من ا جواب تالو را خاخِ

و ایالالن کالالار مالالن یالالاخ خداویالالد پالالاخاش خارخ

پالالالالالالالالالدر و مالالالالالالالالالاخر و ابالالالالالالالالالرویم

فالالالالالدا ابالالالالالرو محمالالالالالد باشالالالالالد

عایشه او را بر َ یموخ که حسان به او تهمتا خه باشد! ان خو ن گفتند ایا او کسا ییست
که خداوید او را خر خییا و اخرت لعنت یموخ به خاطر ان چه خرباره تو گفتو! عایشه گفالت او
چیا یگفت! ولا او کسا بوخ که ماگفت
یا عفیف و پاک و ییکو با شکا به یا متهم

یماشالالوخ تالالا گرنالالنه گوشالالت شالالتران گالالرخخ

اگر ان چه ا طرف من گفتند را گفتاله باشالم

3

ایگشتایم شمقم را به نمت من بلند یکند».

و این چنین عایشه در احادیثش بر سر یک خشکی ثاب نمیماند و در گفتارش بر ستر یتک دریتا
استوار نمیباشد! گاهی میگوید حسان کسی بود که قسم عمد تهم را به عهتد گرفت و گتاهی
میگوید عبد الله بن ابی! و گاهی دیگر میگوید :حسان اصال با آنها نبود! ما کتدام قتوخ او را تصتدیق
نماییم و به کدام حدیثش اعتماد نماییم؟!
و معلوم میشود منشأ این سرگردانی از طرف عایشه بته ختاطر زیتاد عتو
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همانطور که به خوبی میبینیم عایشه زنی اس که هتوی و هتوس و متزاجش همیشته در حتاخ تغییتر
اس  ،گاهی از شخصی راضی میشود به همین خاطر او را مدم مینماید و از هر عیبی ّ
مبرا میدانتد،
و گاهی بر او غضب میکند به همین خاطر او را ّ
مذم مینماید و هر بدی را به او میچسباند ،بتاز از

او راضی میشود ،دوبار بر او غضب میکند ،و این چنین در زمانی کته در آن زنتدگی میکنتد بته هتر
سمتی که هوا و هوسش او را بکشاند میرود! و قضیه عثمان بن عفان هم شاهد بر وجود همین صف
در عایشه اس  ،ابتدا با او خوب بود ،ولی بعد با او بد شد و مردم را بر کشتنش تشویق میکرد ،ستپس
بر او گریه کرد و خون او را مطالبه نمود!
ظاهرا حسان بن ثاب هم مانند عثمان به عایشه متعر

شد  ،و وقتی عایشه بر او غضب کرد بته

دروغ به او تهم زد که او هم از جمله کسانی بود که به عایشه تهم زد انتد ،و عتذاب بتزرگ – کته
خداوند به شخصی که قسم عمد تهم را به عهد گرفته بتود وعتد داد است – را بته کتوری کته
حسان به آن مبتال بود تفسیر کرد اس ! ولی بعدا وقتی از او راضتی شتد او را بته کتل بتریء کترد و
ستایشش نمود اس !
و حاخ ما و مردم با عایشه در بررسی احادیث او همین گونه اس  ،او مثل حلقه تو ختالی میمانتد
که معلوم نیس دو طرف آن کجاس !
 اشکال هفتم در میان احادیث گذشته عایشه و پیروانش آیات قرآنی وجود داش که در همین
شأن نازخ شد بود ،عمد آن آیات ،آیات سور نور بود که به خاطر این که بتوانیم در متورد آیته دیگتری
که در یکی از آن احادیث وارد شد بود بحث کنیم کمی بحث نمتودن دربتار آیتات ستور نتور را بته
تأخیر میاندازیم ،آن آیه این قوخ خداوند بود :اگر خو گروه ا مؤمنان با هم جنگیدید میان ایهالا را
اصمح کنیدت اگر یکا ا خو گروه بر خیگر شالورید بالا او بجنگیالد  1چتون گفتته شتد ایتن آیته
ُ
هنگامی نازخ شد که با فرماندهی سعد بن معاذ و سعد بن عباد و اسید بن حضیر بین دو قبیلته اوس و
خزر نزاع درگرف و بعضی ،بعضی دیگر را دشنام دادند و شمشیر کشیدند با کفش و سنگ همتدیگر
را زدند در حالی که رسوخ خدا

بر روی منبر بود و خطبه میخواند و در مقابل کسی که به آبتروی
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او لطمه زد بود یاری میخواس !
و این ادعا که این آیه در این واقعه خیالی نازخ شد  ،نشانهایس بر درس نبودن داستان افکی کته
عایشه به هم بافته اس  ،چون با رجوع به کتب صحام و مصادر معتبتر مختالفین معلتوم میشتود کته
عل نازخ شدن این آیه کامال با آن چه ادعا شد مغایرت دارد! بخاری و مسلم و قرطبتی از انتس نقتل
کرد اند که گف « :به پیامبر

گفته شد کاش یاخ عبد الله بن ابا مارفتا! پیامبر

نوار

بر قاطر شد و به نمت او رفتت مسلمایان هم همراه با ایشان باله نالمت او رفتنالد خر حالالا کاله
مین شوره ار بوخت وقتا پیامبر

به او رنید گفت یاخ من بیا! به خدا قسم بو خالرت مالرا

ا ار خاخه! مرخ ا ایصار گفت به خدا قسم ابغ رنول خدا

خوشبوتر ا تونالت! مالرخ

که ا قوِ عبد الله بوخ عصبایا شد و او را خشناِ خاخت یاران هر گروه به خاطر رفیقشان عصالبایا
شدیدت با شاخه خرخت خرما و خنت و کفش همدیگر را ما خیدت به ما خبر رنید کاله ایالن ایاله
یا ل شد اگر خو گروه ا مؤمنان با هم جنگیدید بین ایها را صلح خهید ».
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و همانطور که میبینی حقیق امر این اس که اسباب واقعی نزوخ آیات قرآن و معانی آن را پنهان
نمود اند و برای قان کردن مردم آن را به اتفاقات خیالی چستباند اند! و علت نتزوخ همتین آیتاتی کته
داستان افک با آن پر شد در روایات متعدد عایشه تنها از همین قبیل اس .
حاخ باید در آیات سور نور که عمد در این مقام اس دق کنیم ،و ببینیم آیا اصال بر داستانی که
عایشه روای کرد منطبق میشود یا نه؟
ّ
خداوند متعاخ میفرماید :مسلما کسایا که ان تهمت عظیم را عنوان کرخید گروها ا شالما
بوخیدت اما گمان یکنید این ماجرا برا شما بد انتت بلکه خیر شما خر ان انتت ایهالا هرکالداِ
نهم خوخ را ا این گناها که مرتکب شدید خارید و ا ایان کسا که قسمت عمده ان را بر عهده
خاشت عذاب بارگا برا اونت * چرا هنگاما که ان را شنیدید مرخان و یان با ایمان یسبت باله
خوخ گمان خیر یبرخید و یگفتند این خروغا بارگ و اشکار انت * چرا چهار شالاهد بالرا ایالان
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ییاورخیدت اکنون که این شاهدان را ییاورخید ایان خر پیشالگاه خداویالد خروغگالو هسالتند * و اگالر
فضل و رحمت الها خر خییا و اخرت شامل شما یماشدت به خاطر این گناها که کرخید عالذاب
نَتا به شما مارنید * به خاطر بیاورید مایا را که این شایعه را ا بان یکدیگر ماگرفتیالدت
و با خهان خوخ نَنا ماگفتید که به ان یقین یداشتید و ان را کوچک ماپنداشتید خر حالا کاله
خر یاخ خداوید بارگ انت * چرا هنگاما که ان را شنیدید یگفتید ما ح یداریم چنین نالَنا
بگوییمت خداویدا تو ّ
مناهات این تهمت بارگا انت * خدا شما را ایدر ماخهد که اگالر ایمالان
خارید هرگا چنین کار را تکرار یکنید * و خداوید ایات را برا شما بیان ماکند و خداوید خایا
و حکیم انت * کسایا که خونت خارید فحشا خر میان مرخِ با ایمان پَش شوخت بالرا ایالان خر
خییا و اخرت عذاب خرخیاکا ماباشدت و خداوید ماخایالد و شالما یماخاییالد * و اگالر فضالل و
رحمت الها شامل حال شما یبوخ و این که خداوید خلسو و مهربان انالت (مجالا ات نالَتا
خامنتان را ماگرفت) * ا کسایا که ایمان اورخهاید ا گامها شیطان پیرو یکنید هرکس پیرو
شیطان شوخ او به فحشا و منکر فرمان ماخهد و اگر فضل و رحمت الهالا بالر شالما یبالوخ هرگالا
احد ا شما پاک یماشدت ولا خداویالد هالرکس را بَواهالد پالاک ماگرخایالد و خالدا شالنوا و
خایانت * ایان که ا میان شما خارا ثروت و ونعت مالا هستند یباید نالوگند بَوریالد کاله ا
ایفاق یسبت به یاخیکان و مستمندان و مهاجران خر راه خدا خریغ یمایندت ایها باید عفالو کننالد و
چشم بپوشندت ایا خونت یماخارید خداوید شما را ببَشدت و خداوید امر یده و مهربان انت
* کسایا که یان پاکدامن و با خبر (ا هرگویه الوخگا) و مؤمن را مالتهم مانالا یدت خر خییالا و
اخرت ا رحمت الها خورید و عذاب بارگالا بالرا ایهانالت * خر ان رو بایهالا و خنالتها و
ّ
پاهایشان بر ضد ایها به اعمالا که مرتکب ماشدید گالواها ماخهالد * ان رو خداویالد جالاا
واقعا ایان را با کم و کانت ماخهد و ماخایند که خداوید ح اشالکار انالت * یالان خبیالث
برا مرخان خبیثاید و مرخان خبیث برا یان خبیثایالدت و یالان پالاک بالرا مالرخان پاکایالد و
مرخان پاک برا یان پاکایدت اینها ا یسبتها یاروایا که به ایها خاخه ماشالوخ ّ
مبالرا هسالتند و
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برا ایان امر ش و رو

پر ار شا انت .
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از این آیات قرآن اموری استفاد میشود که انطباق آن بر قضیه افک طبتق روایت عایشته ممکتن
نیس  ،اوخ این که خداوند میفرمایتد :کسالایا کاله تهمالت خیالد عصالبها (گروهالا) ا شالما
هستند و کسانی که تهم زدند را این چنین وصف کرد که عصبه هستند ،و معنای عصتبه در لغت
معلوم اس  ،یعنی جماعتی از مردم که افرادش آن قدر با هم رابطه محکتم و عالقته شتدید دارنتد کته
بعضی به خاطر بعضی دیگر تعصب مینمایند و بعضی به بعا دیگر کمک مینمایند ،راغب گویتد:
«عصبه جماعتا هستند که برا هم تعصب کنند و به هم یار رنایند».

2

و کجا کسانی که عایشه گمان کرد به او تهم زد اند چنین صفتی دارند؟! و چه رابطهای بین عبتد
الله بن ابی و حسان بن ثاب و مسطح بن اثاثه و حمنه بن جحتش وجتود داشتته؟! تتاری مطلقتا از
وجود کمترین رابطه بین آنها خبر نداد اس  ،چگونه بین آنها رابطه بود و حاخ آن که بعضی از آنهتا از
انصارند و بعضی دیگر از مهاجرین؟! چگونه چنین چیزی بود در حالی که بین آنها منافق مشهور عبد
الله بن ابی وجود داشته که هیچ کدام از مسلمانان با او رابطه نداشتند مگر هنگام اضطرار؟! آیا ممکتن
اس تصور شود مثال حمنه یا مسطح با او رابطه داشتهاند و با هم عصبهای که به هم یتاری میرستانند
یا حزبی هم پیمان را تشکیل داد اند که برای تهم زدن با هم توط ه نمود اند؟! چرا ایتن چنتین باشتد
در حالی که یک مصلح مشترکی کته آنهتا را جمت کنتد وجتود نتدارد و رابطتهای هتم شتامل آنهتا
نمیشود؟!
دومین مطلبی که از این آیات کریمه استفاد میشود ایتن است کته در ایتن جتا دو گترو وجتود
داشتهاند که قرآن به آنها اشار میکند ،گرو اوخ همان کسانی هستند که افرادش تهم زدند ،گرو دوم
آنهایی هستند که تهم را از آنها دریاف نمود ولی انکار نکرد اند ،گرو اوخ با صیغه غائتب بته آنهتا
خطاب شد همانطور که در این قوخ خداوند اس  :کسایا که تهمت خید و این قوخ :هر کداِ
ا ایها جاا گناه خوخ را خواهد خید و کسا که قسمت عمده تهمت را به عهالده خاشالت  ..و
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این قوخ :چرا برا حرف خوخ چهار شاهد ییاورخید حال که شاهدان را ییاورید پس یاخ خداوید
خروغگو هستند  ،و به گرو دوم به صیغه مخاطب ،خطاب شد اس  :مثل این قوخ خداوند :ان را
بد یپندارید بلکه برا شما خوب انت و این قوخ :چرا وقتا ان تهمت را شنیدید و این قوخ:
و اگر فضل و رحمت الها بر شما یبوخ و این قوخ :چرا وقتا ان را شنیدید یگفتیالد بالرا مالا
جایا ییست که چنین چیا بگوییمت خداویدا تو مناها این تهمت بارگا انت.
و معلوم میشود گرو اولی که تهم از پخش نمود جایگا و تأثیری داشته که باعتث شتد گترو
دومی برای او خضوع کند و حرفش را بدون انکاری قبوخ نمایند ،و اگر گرو اولی جایگاهش پایینتر از
گرو دوم بود ،گرو دوم برای او خضوع نمیکرد و حرفش را قبوخ نمینمود ،و این طبیع یک اجتمتاع
اس که برای حرفی که از گرو پایینتر برمیخیزد ارزشی قائل نیستند و این چنین از حرف آنهتا متتأثر
نمیشوند ،بله از حرف کسی که شأن و جایگاهی داشته باشد متأثر میشوند.
و عبد الله بن ابی منافق و همچنین مسطح و حمنه چنین جایگا و مقامی در اجتمتاع نداشتتند ،و
برای آنان مانند چنین تأثیر گذاری مهمی نبود .به غیر از حسان چرا که او در اشعارش دارای تأثیر بتود،
ولی تاری شعری از حسان برای ما نقل نکرد اس که با آن به عایشه تهمت زد باشتد ،و حتتی اگتر
فر

کنیم که در این بار شعری سورد ولی مفقود یا پنهان شد ولی باز هم این شعر به تنهتایی بتدون

تأثیر میماند و نمیتوان به آن عصبه گف  ،عالو بر این که حسان در آن زمان نسب به دیگران از طبقه
اوخ اجتماع نبود اس  ،بنابراین آن طور که چشمها به سم کستانی کته نقشهتای وستی ایجتابی و
سلبی در اجتماع داشتند خیر بود به سم او خیر نبود.
بنابراین چگونه قلب قبوخ میکنتد ایتن گترو دوم – کته طبتق ظتاهر عمتوم متردم بود انتد – بترای
فرومایگانی مانند عبد الله بن ابی یا گوشهگیرانی مثل مسطح و حمنه خضوع نماینتد و از تهمت آنهتا
استقباخ کنند و در مورد آن صحب نمایند و آن را پخش کنند به طوری که موجب شود تمام ایتن آیتات
شدید برای کوبیدن و تهدید کردن آنها نازخ شود؟!
سومین مطلبی که از آیات فهمید میشود این اس که زنی که در قضیه افک به او تهم زد شد
خامن باخبالر مالؤمن تهمالت
بیخبر و مؤمن بود و این قوخ خداوند اس  :کسایا که به یان پاک ِ
ِ
ما یند خر خییا و اخرت لعنت شدهاید و برا ایها عذاب بارگا انت .
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و این چیزی اس که بر عایشه منطبق نمیشود! حتی اگر قبوخ نمتاییم کته او از آن چته دربتار اش
گفته شد بیخبر بود – در حالی که طبق آن چه ادعا شد این قضیه تا یک ما ادامه داشت – ولتی چته
طور میتوانیم مؤمن بودن او را قبوخ نماییم و حاخ آن که قرآن در ّ
مذم او و رفیقش حفصه نازخ شتد
و به ایمان نداشتن او اشار کرد اس آن جا که میفرماید :خلهالا شالما باله باطالل میالل کالرخه و
چگونه میتوانیم قبوخ کنیم او مؤمن اس و حاخ آن کته پیتامبر اعظتم
هنگام که به پدرش گف « :تو چه ماخایا او مؤمن انت یا یهو!»

ایمتان او را نفتی کترد آن

1

این به ما میفهماند آن زنی که در قضتیه افتک بته او تهمت زد شتد شتخص دیگتری است  ،و
عصبهای که تهم زد اند هم جماع دیگری میباشند ،و در قضیه تحریف و تبدیل واق شد اس ،
و از آن چه قبال بر تو گذش غافل نشو که در بعضی از تفاسیر مخالفین وارد شد که این قوخ خداوند:
کسایا که به یان پاکخامن تهمت ما یند  ...در ّرد مشرکین قریش نازخ گردید که به زنانی کته
به مدینه مهاجرت میکردند تهم زد بودند.

2

و اما آن چه عایشه در احادیثش ادعا کرد که این قوخ خداوند :و یباید ان کسالایا کاله خر میالان
شما خارا فضل و ونعت مالا هستند قسم بَورخید که به خویشاویدان و خرمایدگان و کسایا
که خر راه خدا مهاجرت ماکنند ایفاق یکنندت باید ببَشند و خرگذریدت ایالا خونالت یداریالد کاله
خداوید شما را ببَشد و خداوید امر یده و مهربان انت در مورد پدرش نازخ شد و پتدرش بتا
نزوخ این آیه از سوگندش مبنی بر این که دیگر به مسطح انفاق نکند برگش

بطالنتش واضتح است ،

چون این آیه کسانی که خارا فضل و ونعت مالا هستند را از قسم خوردن نهی میکنتد ،در حتالی
که در فصل اوخ دانستی ابوبکر به مفهوم آیه غار و حدیث شتهداء احتد و شتواهد دیگتری بته اعتتراف
خودش مؤمن نیس  ،بنابراین چگونه از جمله کسانی اس که در ایمان ختود دارای فضتل هستتند ،و
اگر ایمان نداشه باشد دیگر چگونه خر ایمایش خارا فضل انت؟!
و همانطور که در فصل اوخ دانستی آن چه در مورد ابوبکر پخش گردیتد کته دارای ثتروت و متاخ
 
 .1به صفحه  171و  187همین کتاب مراجعه کن.
 .2به پاورقی صفحه  142از همین کتاب مراجعه کن.
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بود هیچ اصل و اساسی ندارد و صحیح نیس و این هم یکی دیگر از افستانههای عایشته میباشتد! و
ابوبکر اصال ثروتمند نبود تا خطاب این آیه متوجه او باشد و او را از انفاق نکردن نهی کند! او اگر قادر
نباشد بر خود انفاق کند دیگر چگونه میخواهد بر دیگران انفاق نماید؟!
و با این بیان متوجه میشوی که ممکن نیس این آیته بتر ابتوبکر و داستتانی کته عایشته در شتأن
ابوبکر و مسطح درس کرد منطبق شود ،چون آن دو صتفتی کته در آیته وارد شتد در پستر ابوقحافته
وجود ندارد.
و در تفسیر این آیه از طریق پیروان عترت طاهر

حدیثی وارد شد که خیاالت عایشه را از بتین

میبرد ،و با سیاق آیه سازگارتر اس  ،شی مفید در سبب نزوخ این آیه روای کترد « :بالین بعضالا ا
مهاجرین و ایصار کمما واق شدت مهاجرین بر علیه ایها اقداِ یمالوخه و صالدا خالوخ را بالاب
برخیدت ایصار ا این کار عصبایا شدید و بین خوخ قسم خورخید که خیگر به ییا مندان مهالاجرین
ایفاق یکنند و ییکا خوخ را ا ایها قط یمایندت بنابراین خداوید این ایه را یا ل کرخت ایصالار هالم
ا این ایه موعظه گرفتند و به ایفاق یموخن به مهاجرین با گشت یموخید».

1

و این چنین در پیش روی ما دروغهای عایشه دربار داستان جعلی افک به زمین میریزد همانطور
که برگهای درختان در فصل پاییز به زمین میریزند!
 اشکال هشتم عایشه در احادیثش ادعا کرد عل این که از کاروان جا مانتد و آنهتا رفتهانتد
این بود که میخواسته برای قضاء حاج برود به همین خاطر از کجاو خار شد  ،و ناگهتان گتردن
بندش که از جزع ظفتار بتود پتار میشتود ،و پیتدا کتردن آن او را از بازگشتتن بتاز متیدارد ،و وقتتی
برمیگردد میبیند مردم رفتهاند ،به همین خاطر به امید این که به دنباخ او بیایند شب را در همان مکتان
میخوابد .
و چنین ادعایی را نمیتوان قبوخ نمود و بلکه با نظر به آن موقعی اصتال نمیتتوان قبتوخ کترد کته
چنین چیزی ممکن اس واق شود ،چون لشکری که تعدادش هفتصد نفتر جنگجتو است و حتدودا
دویس اسیر به همرا دارد ،حرکتش بسیار کند و سنگین اس  ،خصوصا که بیشتر آنها پیاد بود انتد و
 
 .1االفصام شی مفید (رضون الله علیه صفحه 081
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تنها عد کمی بر چهارپا سوار بود اند ،و همانطور که حرک کتردن در شتب کنتدتر است از حرکت
کردن در روز ،و همچنین حرک کردن با سالم و سپا کندتر و سخ تر اس از بقیه مواق  ،و با وجود
چنین موقعیتی چگونه میتوان قبوخ نمود که تمام این لشکر بزرگ با این حرک کنند طوری که از نظتر
مخفی گردند به گونهای که عایشه بعد از آن که دانههای گردن بندش را جم کرد آنها را نیافته است ؟!
آیا معقوخ اس زمانی که برای جم کردن دانههای گردن بند صرف شد بیشتر از زمتانی باشتد کته را
افتادن یک سپا هزار نفری با چهارپایان و ستالمهایشتان بته آن نیتاز دارد؟! بلکته ایتن هتزار نفتر اگتر
ماشینهای امروزی را سوار میشدند و به شکل جمعی با هم حرک میکردند باز بتین آنهتا تتا متدتی
تزاحم به وجود میآمد که برای یک انسان کافی بود در آن مدت کاری مثل کار عایشته را انجتام دهتد،
ولی با این حاخ عایشه خیاخ کرد بعد از انجام کارش به آنها ملحق شد در حالی که هنوز نفر آخر آنها
از آن مکان نرفته بود است  ،ایتن چگونته ممکتن است در حتالی کته آن قتوم همگتی بتا پایشتان را
میرفتهاند؟! آیا معقوخ اس تمام آنها به این سرع رفته باشند؟!
عایشه در احادیثش گمان کرد بعد از آن که ادرار و متدفوعش را تخلیته نمتود بازگشتته ،و ستپس
فهمید گردن بندش افتاد  ،به همان مکان قضاء حاجتش برگشته و دنبتاخ گتردن بنتدش گردیتد  ،ولتی
وقتی برگشته به کاروان نرسید اس  ،و این یعنی در رجوع اولش هنوز کاروان نرفته بود  ،بلکته بعتد از
آن که برای پیدا کردن گردن بندش دوبار رفته کاروان حرک کرد اس  ،و این یعنی متدت زمتانی کته
لشکر برای حرک کردن از مکان صرف کرد کمتر بود اس از مدت زمتانی کته عایشته بترای جمت
کردن دانههای گردن بندش صرف کرد یعنی زمان رفتن و برگشتن عایشه که البتته شتامل زمتان ادرار و
مدفوع کردنش نمیشود! و به جان خودم چنین چیزی معجز اس و تنها میتواند از قبیل ّ
طتی االر
یا ّ
طی زمان (زمین یا زمان به صورت معجز ای گذر کند برای لشکر باشد!
سپس اگر از همه این مسائل چشم پوشی کنیم چگونه میتوانیم قبوخ نماییم عایشته کته در حتاخ
جم کردن دانههای گردن بندش بود صدای حرک کردن کاروان از قبیل صدای افراد لشکر و همهمه
سوار ها و صدای سالمها و شیهه اسبان و فریاد شتران را نشنید اس و حاخ آن که آن زمان شتب و در
صحراء بود که در آن به غیتر از ستکوت و آرامتش چیتز دیگتری نیست و انستان کمتترین صتدایی را
میشنود؟!
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این که عایشه گفته متوجه حرک آنها نشد و تمام آن قوم رفتهاند و اثری از آنها بتاقی نمانتد تنهتا
تخیالتی اس که هیچ اعتباری ندارد مگر در خواب و حکای های افسانه!
و عجیب این اس که عایشه میگوید در مدینه که بترای قضتاء حاجت میرفتته بتا مصتاحب و
همراهی یعنی مادر مسطح رفته اس

ولی میبینیم در این جا برای همان قضاء حاج متیرود ولتی

بدون هیچ مصاحب و همراهی! اگر در مدینه هنگام خار شدن واجب اس یک نفتر همترا او باشتد
که کسی به او تعر

نکند در این جا واجبتر میباشد ،چتون صتحرا وحشتتناش است و همچنتین

شب اس که امنیتی در آن نیس !
عجیب اس چگونه قبوخ کرد در آن شب تنهایی خار شود و خودش را در معتر

خطتر قترار

دهد؟! و چگونه چنین چیزی را برای او قبوخ کردند و گذاشتند تنهایی از کاروان دور شود در حتالی کته
او یکی از همسران پیامبر

اس ؟!

 اشکال یهم عایشه با این گردن بندش سر ما را درد آورد همان گردن بندی که طبق خیالش گم
شدن آن در هنگام بازگش از غزو مریسی را عل واق شدن قضیه افک و فضیل بتریء شتدنش از
باالی هف آسمان قرار داد! 
ولی عایشه قبوخ نکرد مگر این که سر ما را بیشتر درد بیاورد ،چون تنها به همین فضیل اکتفا نکرد
و فضیل دیگری درس کرد که به همین گردن بند و به همین واقعه یعنی غزو مریسی تعلق دارد! چرا
که گمان کرد گردن بندش گم شد و پیامبر

به افتراد لشتکرش دستتور داد آن را بیابنتد ،آنهتا هتم

مدت طوالنی به دنباخ آن گشتند ولی آن را نیافتند تا این که وق نماز رسید و آبی هتم در آن جتا نبتود،
در این هنگام بود که آیه تیمم نازخ شد و خداوند دین مسلمانان را وستع داد چتون بته آنهتا اجتاز ای
شرعی داد که به جای وضوء با خاش پاش برای نماز تیمم کنند! و ایتن هتم «برکتتی بتود از برک هتای
عایشه و آخ ابوبکر» ،سپس بدبختی این اس که گردن بند زیر شتتری پیتدا شتد کته عایشته ستوار آن
میشد!
احمد بن حنبل به سند خود از عایشه نقل کترد کته گفت « :بالا رنالول خالدا

خر یکالا ا

نفرهایش رفتیمت تا مایا که به تربان رنیدیم و ان شهر انت که بالین ان و مدیناله حالدوخا خو
فرنخ و چند مایل فاصله انتت خر ان اب وجوخ یدارخت چون مینش باحاصالل انالتت گالرخن
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بند من ا گرخیم پاره شد و افتاخت وقت رنول خدا

برا پیدا کرخن ان گرفته شد تالا ایالن کاله

فجر طلوع یموخ و با کارواییان ابا هم یبوخت ان قدر خعوا و نَتا و شدت ا پالدرِ کشالیدِ کاله
خدا ماخاید! و پدرِ گفت خر هر نفر باید ا خنت تو خچار نَتا و بم شویم! خداوید جوا
تیمم کرخن را یا ل فرموخ! مرخِ تیمم کرخید و یما خوایدیدت وقتا جوا تالیمم کالرخن را خداویالد
برا مسلمایان یا ل کرخ پدرِ گفت ا خخترِ به خدا قسم یماخایستم تالو مبالارکا! و خداویالد
چه قدر خر این که وقت مسلمایان را گرفتا برکت و راحتا قرار خاخ!»

1

بخاری و مسلم از عایشه نقل کرد اند که گف « :خر یکا ا نفرها رنول خدا

با ایشان

همراه شدیمت تالا وقتالا کاله باله بیالداَ یالا ذات الجالیش رنالیدیم گالرخن بنالد مالن افتالاخت رنالول
بلند شده به خیبال ان ماگشت و مرخِ هم همراه ایشان به خیبالش گشتندت و یاله خر ان

خدا

جا اب بوخ و یه همراه مرخِت مرخِ یاخ ابوبکر امدید و گفتند ایا یمابینا عایشه چه کالار کالرخهو
رنول خدا و مرخِ را یگه خاشته خر حالا که یه این جا اب هست و یه همراه مرخِ! ابالوبکر امالد
نرش را بر ران من گذاشته و خوابیده بوخ! گفالت رنالول خالدا و

خر حالا که رنول خدا
ّ
مرخِ را معطل کرخها ت و حال ان که یه این جا اب وجالوخ خارخ و یاله همالراه مالرخِ ابالا هسالت!
عایشه گفت ابوبکر به من عتاب یموخ و هر چه خدا ماخوانت بگوید را گفالتت و بالا خنالتش
به پهلو من ماکوبید! و ا جایم تکان یماخورخِ مگر به خاطر این که نر رنول خدا

بر

بلند شد خر حالا که ابا وجوخ یداشتت خداوید ایه تیمم را یالا ل
ران من بوخت رنول خدا
ُ
کرخ و مرخِ هم تیمم کرخیدت انید بن ُحضیر گفت ا ال ابوبکر این اولین برکت شالما ییسالت!
عایشه گفت شتر که من بر او نوار شده بوخِ را به راه ایداختیم و گرخن بندِ که یر ان بالوخ را
یافتیم!»

2

منظور عایشه از این که گف « :خر یکا ا نفرها» همتان غتزو بنتی المصتطلق یعنتی مریستی
 
 .1مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه  171و مانند آن در صحیح بخاری جلتد  0صتفحه  86و صتحیح مستلم جلتد 0
صفحه 091
 .2صحیح بخاری جلد  5صفحه  094و صحیح مسلم جلد  0صفحه  091و بسیاری دیگر.
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اس  ،و این مطلبی اس که ابن رجب حنبلی بر آن تصریح کرد و بعد قوخ ابن سعد و کتالم شتافعی
که از جماعتی از اهل علم در مغازی و غیر آنها از قریش نقل کرد را به حرفش ضتمیمه کترد است ،
چنین گوید« :و ان نفر که خر ان گرخن بند عایشه افتاخ همان غاوه مریسی خر نال ششم بالوخت
و گفته شده نال پنجمت و این قول را ابن نعد ا جماعتا ا علماَ یقل کرخه انتت گفتهاید و
خر همین غاوه حدیث افک اتفاق افتاخت و شافعا گفته قضیه تیمم خر غاوه بنا المصطل بوخت و
گفته این مطلب را عدها ا قریش که ا اهالل علالم خر مغالا
خاخهاید».

بوخیالد و خیگالران باله مالن خبالر

1

همچنین ابن حجر عسقالنی از ابن عبد ّ
البر و ابن ّ
حبان نقل کرد  :قضیه نازخ شدن تتیمم در ایتن

حدیث عایشه در غزو مریسی واق شد همانطور که قضیه افک در آن اتفاق افتاد اس  ،گوید« :ابن
عبد ّ
البر خر تمهید گوید گفته شده این قضیه خر غاوه بنا المصطل بوخت و خر کتاب ابنالتذکار
به این مطلب یقین کرخه انتت و قبل ا او ابن نعد و ابن حبان چنین حرفا خهایدت و غاوه بنا
المصطل همان غاوه مریسی انتت و قضیه افک عایشه هم خر همان واق شالدهت و ابتالداَ ان
قضیه هم به خاطر افتاخن گرخن بند بوخه انتت و اگر ان چه ایها گفتهاید ثابت شوخت باید بگوییم
گرخن بند او خر این نفر خوبار افتاخهت یرا هر خو قضیه بالا هالم اخالتمف خاریالد و ایالن مطلالب ا
نیاق هر خو قضیه اشکار انت».

2

و در روای واقدی تفصیل بیشتری آمد اس  ،و قبال مقداری از آن را نقل کردیم ،و حاخ تمتام آن
را نقل میکنیم که عایشه تصریح نمود هر دو قضیه در غزو مریسی واق شد اند ،و روای از عباد بن
عبد الله بن زبیر میباشد که گوید« :به عایشه گفتم ا ماخر قضیه خوخ خر غاوه مریسالی را بالرایم
بگوت گفت ا پسالر خالواهرِت رنالول خالدا

اگالر باله نالفر مارفالت بالین یالایش قرعاله

ماایداخت و یاِ هر کداِ که خر ماامد او را با خوخ مابرخت و او خونت خاشالت کاله خر نالفر و
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غیر ان ا او جدا یشوِ! وقتا اراخه غاوه مریسی یموخ بین ما قرعه ایداخت و یاِ من و اِ ناللمه
خارج شدت خداوید ایها را با اموالشان به عنوان غنیمت به مسلمایان خاخ نپس برگشتیمت رنالول
خدا

به منالا رنید که یه همراهش اب خاشت و یه ان جا اب بوخت گرخن بند من ا گالرخیم

خبر خاخِت ایشان هم با مرخِ به خیبال ان گشتند تالا صالبح شالد! مالرخِ
افتاخت به رنول خدا
ّ
صدایشان خر امد و گفتند عایشه ما را این جا معطل کرخه! و مرخِ یاخ ابالوبکر امدیالد و گفتنالد
ایا یمابینا عایشه چه ماکندو رنول خدا

و مرخِ را خر این جا که ابا ییست یگه خاشته و

همراه ایها هم ابا ییست! نینه ابوبکر ا این حرفها تنگ شالد بالا عصالباییت یالاخ مالن امالد و
و مرخِ را خر این جا که ابا ییست یگاله
گفت ایا یمابینا با مرخِ چه کرخها و رنول خدا
ّ
خاشتها و حال ان که همراه ایها هم ابا ییست! عایشه گفت مرا باله شالدت عتالاب کالرخ و بالا
خنتش به پهلویم کوبید! من ا جا خوخ تکالان یَالورخِ مگالر باله خالاطر ایالن کاله نالر رنالول
خدا

بر ران من قرار خاشت و خوابیده بوخ.انید بن حضیر گفت به خالدا قسالم مالن امیالد

خارِ که رخصت و اجا ها بر ما یا ل شوخت ایه تیمم یا ل شد! رنول خدا

فرموخ کسالایا

که قبل ا شما بوخید تنها خر معبد یما ماخوایدید ولا هرگاه موق یما ِ رنید مین بالرا مالن
طهور قرار خاخه شدهت انید بن حضیر گفت ا ال ابوبکر این اولین برکت شما ییسالت! عایشاله
ُ
گفت انید مرخ صالحا بوخ و ا خایه بارگا ا اوس بوخ! نپس همراه با لشکر رفتیم تا وقتا باله
منالا رنیدیم که مین هموار و پاکا خاشت و خر ان خرخت اراک بوخ به من گفت ا عایشه بالا
من مسابقه ماخهاو گفتم بلهت با ریسمایا کمرِ را محکم بستم و رنول خدا

هم همالین

کار را کرخ و نپس با هم مسابقه خاخیم و او ا من نبقت گرفالتت گفالت ایالن هالم خر مقابالل ان
نبقتا که قبم ا من گرفتا! و او قبم به منال پدرِ امده بوخ خر حالا که با من چیا بوخ گفت
ان را به من بدهت ولا من ابا کرخِت و با تماِ تمش خویدِ تا ا او نبقت گرفتمت و این غاوه بعالد
ا مایا بوخ که حجاب یا ل شدت عایشه گفت یان ان مان نبک بوخید و تنهالا مقالدار غالذا
برا

یده مایدن ماخورخید و گوشت بر بدیشان یمارویید که ننگین شویدت و ان خو یفر کاله

شتر مرا راه مابرخید خو مرخ بوخید که یکا ا ایها غمِ رنول خدا

بوخ که به او ابالو موهباله

گفته ماشد و مرخ صالحا بوخت و او کسا بوخ که شالتر مالرا ا جلالو ماکشالایدت مالن خر کجالاوه
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مایشستم و او ماامد کجاوه را بلند ماکرخ و ان را بر رو شتر ماگذاشت و با ریسالمایا ان را
محکم مابست و نپس شتر را به راه ماایداخت و ا جلو شتر را به خیبالال خالوخ ماکشالایدت اِ
نلمه هم شترش همین طور حرکت ماکرخت ما کنار مرخِ حرکت ماکرخیم و هرکس یاخیالک مالا
ماشد رایده ماشدت رنول خدا

هم گاها کنار من حرکت ماکرخ و گاها کنار اِ ناللمهت

وقتا به منالا رنیدیم که یاخیک مدینه بوخ رنول خدا

بعضا ا شب را خوابیالد و نالپس

بیدار شد و خنتور خاخ کاروان حرکت کندت کاروان برا حرکت اماخه شدت و من هم برا قضالاَ
حاجت رفتم و خور شدِ تا کاروان را ّرخ کرخِ و خر گرخیم گرخن بند بوخ ا جالاع ظفالار و مالاخرِ
مرا با ان یاخ رنول خدا

فرنتاخه بوخت وقتا قضاَ حاجت کرخِ ا گالرخیم افتالاخ و یدایسالتم

کجا افتاخ! وقتا به کاروان برگشتم خنت به گرخن کشیدِ ان را ییافتمت و کاروان هم امالاخه رفالتن
شده بوخ مگر بعضات و من گمان ماکرخِ اگر یک ماه هم بایستم شترِ را حرکت یماخهند مگالر
این که خر کجاوهاِ باشمت برگشتم و خیبال ان گشتم و ان را خر همان مکان که گمان خاشتم خر ان
ّ
جا باشد یافتم و یافتن ان مرا معطل کرخت ان خو مرخ امدید و شالترِ را امالاخه کرخیالد و کجالاوه را
حمل یموخید و گمان ماکرخید من خرون ان هستمت ان را بر رو شتر گذاشتند و شکا یداشتند
که من خرون ان هستمت و من قبم که خرون کجاوه بوخِ صحبت یماکرخِت ایها هم چیالا غیالر
طبیعا یدیدید! شتر را به راه ایداختند و ماِ شتر را گرفته و رفتندت به کاروان برگشتم ولالا هالی
کس یبوخ و هی صدایا یماامد  ...تا اخر».

1

شاید عایشه گمان کرد تمام مردم مانند کسانی که پیش رویشان داستتانهای خیتالی فضتائلش را
بیان مینماید و آنها هم او را تصدیق میکنند احمق و کتودن هستتند! ایتن زن حادثتههایی بترای ختود
خیاخ کرد و خود را درون آن قرار داد بدون این که بفهمد ایتن زیتاد دروغگوییهتایش بته زودی او را
َ
حتی در نزد کودنترین کودنهای عالم مفتضح خواهد کترد! چترا کته او نمیتوانتد تمتام آن فضتائل و
مناقبی که عایشه برای خود جعل کرد و با عقل و تاری و ذوق سلیم تنافی دارد را هضم کند!
هنوز از حکای افک خار نشد بودیم که عایشه این بار برای ما حکای تیمم را بیان نمود! و هر
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دو حکای هم در یک غزو یعنی مریسی واق شد ! و هر دو در شب واق شتد ! و ستبب هتر دو هتم
گمشدن گردن بندش بود ! و در هر دو قضیه هم قرآن نازخ میشود و بر تمام مسلمانان ّمن میگذارد!
عایشه بر شترش سوار میشود و بعد از پایان غزو بنی المصتطلق همترا بتا لشتکر برمیگتردد ،و
ناگهان گردن بندش میافتد ،پیامبر

به اصحابش دستور میدهد که دنباخ آن بگردنتد! پتس در را

میمانند در حالی که آبی وجود ندارد! آیه تیمم نازخ میشود و مسلمانان به برکت عایشته و آخ ابتوبکر
مسرور میشوند! سپس زیبایی این فیلم سینمایی بیشتر میگردد و گردن بند عایشه در زیر شتری که بتر
آن سوار میشد پیدا میشود!
لشکر به مدینه برمیگردد ،ناگهان همان گردن بند دوبار گم میشود! قهرمان فیلم مبتال به ناراحتی
دوری از مردم میشود ،با اطمینان کامل میخوابد تا این که اسب سواری شجاع میآیتد و او را نجتات
میدهد و سوار بر شترش میکند تا او را به لشکر برگرداند ،و وقتی با هم به لشکر میرسند ،متردم آنهتا
را میبینند و شایعات زیاد میگردد ،این مرد و زن شریف هستند! ولی کالم مردم و قیل و قاخ بر همستر
این زن اثر میگذارد و باعث میشود رفتار او با زن بیچار و بیگناهش عو

شود و گویا بته او شتک

کرد اس ! سپس از آسمان برای بریء کردن او ازتهم زنا وحی نازخ میشود و قهرمان فیلم در پایتان
نیکویش به خاطر یاری شدنش خوشحاخ اس و فخر مینماید و شوهر ختود را مالمت و سترزنش
کرد و به او میگوید« :خدا را نتایش ماکنم یه تو را!»
این چنین عایشه میخواهد ما را قان کند که این فیلم سینمایی حقیق دارد و واقعی است ! ولتی
نفهمید که ما تا این حد کودن نیستیم که قبوخ نماییم گردن بدنش در یک سفر دو بار میافتد بدون این
که متوجه آن شود ،و در هر مرتبه شأنی دارد تا این که از آسمان آیته نتازخ میشتود! وای از دست ایتن
گردن بند مبارش و عجیب و غریب! و ای کاش این گردن بند بیشتر گم میشد تا در هر مرتبه آسمان بته
ما آیات بیشتر و اجازات و احکام و فضتائل و تکتریم و برکتات هدیته متیداد  ...خصوصتا برکتات آخ
ابوبکر!
گردن بندی که عایشه با آن سر ما را درد آورد تنها به یکی از این دو صورت به گردنش آویزان کرد
اس  :یا آن را بر روی لباسش به گردنش آویزان کرد بته همتین ختاطر وقتتی پتار شتد و روی زمتین
ریخته متوجه نشد یا آن را در زیر لباسش به گردن آویزان کرد اس  ،اما وجه اوخ محاخ اس چرا که
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زین میباشد و آن حرام اس و ممکن نیس رسوخ خدا

در حیات ختود بته چنتین کتاری تتن

دهد ،و اما وجه دوم ،ممتن اس که عایشه متوجه پار شدن گردن بند و ریختتن آن روی زمتین نشتد
باشد در حالی که این گردن بند مستقیما بدنش را لمس میکند ،و همانطور کته اگتر بتین گتردن بنتد و
بدنش لباس زیر نازکی هم بود باز بعید بود متوجه آن نشود ،بنابراین عایشه چگونه گمان میکند گتردن
بندش پار شد و روی زمین ریخته و گم شد بدون این که متوجه آن شود؟! و باشد چنین چیتزی یتک
بار اتفاق افتاد ولی چگونه دوبار چنین اتفاقی میافتد باز هم بدون این که متوجه آن شود؟! در حالی
که انسان عادتا در حفظ آن چه یک بار گم شد میکوشد.
سپس این چه پیامبری اس که عقل خود را سبک میشمرد و این لشکر در حاخ حرکت و هتر آن
چه در آن اس را در زمینی که آب و حیاتی ندارد معطل میکند تا همته متردم را بته دنبتاخ گتردن بنتد
همسرش بفرستد که از جنس الماس و طال و لؤلؤ هم نیس بلکه تنها از جنس جزع ظفار اس ؟!
و این چه پیامبری اس که بچگی مینماید و لباس حیاء و مردانگی را درمیآورد و به لشکرش امر
میکند جلو بروند تا خودش عقب بایستد و به همسرش پیشنهاد مسابقه بدهد و با چیزی کمر ختود را
محکم ببندد تا با زنش بازی نماید در حالی که این لشکر از جنگی برگشتهاند کته در آن بعضتی کشتته
شد اند و بعضی زخمتی هستتند و بقیته در امتان مانتد و از ایتن ستفر و ستختی ختالص شتد اند و
میخواهند کنار خانواد خود برگردند؟!
این مطالب را رها کن  ...چگونه از عایشه قبوخ میشود که حکم تیمم اولین بار در داستتان گتردن
بند گم شد اش در را بازگش از غزو مریسی نازخ شد در حالی که زمانی طتوالنی قبتل از آن نتازخ
شد اس ؟!
بیان این مطلب آیات قرآن عزیز که حکم تیمم را بیان میکند تنها دو آیه میباشد ،یکی در ستور
نساء و دیگری در سور مائد  ،اما اولی خداوند میفرمایتد :ا کسالایا کاله ایمالان اورخیالد وقتالا
مست هستید به یما یاخیک یشوید تا بدایید چه ماگوییالد و همچنالین وقتالا خر حالال جنابالت
هستید – مگر این که مسافر باشید – تا غسل کنیدت و اگر بیمارید یا مسالافر و یالا قضالا حاجالت
کرخهاید و یا با یان جماع یموخهاید و خر این حال اب ییافتید با خاک پاکا تیمم کنیدت صالورتها

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 290 .............................................................
و خنتهایتان را با ان مسح یماییدت خداوید بَشنده و امر یده انت .

1

و اما دومی خداوند میفرماید :ا کسایا که ایمان اورخید وقتا به یما ماایستید صالورت
و خنتها را تا اریج بشویید و نر و پاها را تا َمفصل مسح کنید و اگر جنب بوخید خوخ را بشالویید
و اگر بیمار یا مسافر بوخید یا یکا ا شما قضا حاجت کرخه یالا یالان را لمالس یمالوخه (جمالاع
کرخه) و ابا ییافتید با خاک پالاکا تالیمم کنیالد و ا ان بالر صالورت و خنالتها بکشالیدت خداویالد
یماخواهد مشکلا برا شما ایجاخ کند بلکه ماخواهد شما را پاک نا خ و یعمتش را بالر شالما
تماِ یماید تا شاید شکر او را به جا بیاورید .

2

و اما آن آیهای که عایشه در حدیثش گمان کرد وقتی گردن بندش را گم نمود نازخ شد نمیتوانتد
منظور آیه اولی باشد ،چون این آیه در سبب نازخ شدنش داستان معلومی دارد که محدثین و مفسرین و
تاری شناسان آن را به یک صورت روای کرد اند ،و حاصتلش ایتن است کته جمتاعتی از اصتحاب
رسوخ خدا

شراب مینوشیدند و جلسات مستی و عربد به را میانداختند تا این کته شتراب در

سرهای آنان اثر میگذاش و سپس در همین حاخ مستی نماز میخواندند و نمیفهمیدند چند رکعت
خواند اند و در نمازشان چه گفتهاند! و خداوند با نازخ کردن این آیه در سور نساء بعتد از جنتگ احتد
آنها را از این کار نهی نمود.

3

ابن کثیر از ابن ابی حاتم به سندش از سعد بن ابی وقاص نقل کرد که گفت « :مالرخ ا ایصالار
غذایا خرنت کرخت و بعضا ا مهاجرین و ایصار را خعوت یموخت خورخیم و یوشیدیم تا این کاله
مست شدیم! نپس فَر فروشا کرخیمت مرخ انتَوایا فالک شالتر را برخاشالت و بالا ان خمالاغ
 
 .1سور نساء آیه 52
 .2مائد آیه 6
 .3به اسباب النزوخ واحدی جلد  0صفحه  010و فتح الباری ابن رجب حنبلی جلد  2صفحه  1مراجعه کن ،و جالب این
جاس که مخالفین دربار این عربد کشان میگویند« :رضی الله عنهم و ارضاهم!» (خداوند از آنها راضی باشد و آنهتا را
راضی گرداند! و در میان آنها عمر بن الخطاب و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و دیگران بودند ،و ناصبیان و
دشمنان اهل بی برای درس کردن عربد موالهایشان اسم امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه را هم به آنها اضافه کرد اند،
پس خداوند ناصبیان و دشمنان اهل بی را لعن کند.
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نعد را شکستت و نعد همیشه خماغش شکسته بوخت و این قبل ا ان بوخ که خمر حالراِ شالوخت
پس این ایه یا ل شد ا کسایا که ایمان اورخید وقتا مست هستید به یما یاخیک یشوید ...
تا اخر ایه .

1

و وقتی فهمیدیم منظور حدیث عایشه این آیه نیس خصوصا که با آن چه در ایتن آیته آمتد یعنتی
نهی از خواندن نماز در حاخ مستی مناسب ندارد معلوم میشود منظور آیه دیگری اس یعنی همتان
که در سور مائد آمد  ،و این همان چیزی اس که بخاری در یکی از روایاتش از عایشه به آن تصریح
میکند ،چرا که در آن آمد « :گرخن بندِ خر بیداَ افتاخ خر حالا که به مدینه وارخ ماشالدیمت پیالامبر
ایستاخ و خر همان مکان اقامت کرخت نرش را خر خامن من گذاشت تا بَوابدت ابالوبکر امالد و بالا
مشت مرا به شدت خ و گفت به خاطر گرخن بند مرخِ را یگه خاشتها ! به خاطر ایالن کاله نالر
رنول خدا خر خامنم بوخ (تکان یَورخِ و) یاخیالک بالوخ بمیالرِ چالون خیلالا خرخِ امالد! نالپس
پیامبر

ا خواب بیدار شد خر حالا که صبح شالده بالوخت باله خیبالال اب رفالت ولالا چیالا

ییافتت ایه یا ل شد ا کسایا که ایمان اورخید وقتا به یما ایستاخید  ...تا اخالر ایاله انالید
بن حضیر گفت ا ال ابوبکر خداوید به خاطر شما به مرخِ برکالت خاخ! شالما تنهالا بالرا ایهالا
برکت هستید!»

2

و همه قبوخ دارند و یقینی اس که سور نساء قبل از سور مائد نازخ شد  ،چرا که ستور مائتد از
آخرین سور های قرآن اس که نازخ شد البته اگر واقعا آخرین سور نباشد ،بنابراین آیه سور نساء کته
مشتمل بر تیمم اس مدت زمانی قبل از غزو مریسی نازخ شد  ،و آیهای که بعدا در سور مائد نتازخ
شد تنها تأکید آن اس مانند بقیه آیاتی که به همین شکل اس  ،بنابراین عایشه چگونه گمتان میکنتد
 
 .1تفسیر ابن کثیر جلد  1صفحه  219به نقل از تفسیر ابن ابی حاتم ،و العجاب فی بیان االسباب ابن حجر عسقالنی جلد
 1صفحه  874به نقل از مسند طیالسی.
 .2صحیح بخاری جلد  4صفحه  ،087ببین چگونه مبالغه میکند و میگوید « :به خاطر این که سر رسوخ خدا در دامتنم
بود (تکان نخوردم و نزدیک بود بمیرم چون خیلی دردم آمد!» و ببین چگونه افتخار میکند و در تمتام احتادیثش تأکیتد و
تکرار میکند که اسید بن حضیر در مورد خانواد ابوبکر گف « :شما برا مرخِ تنها برکت هستید!» در حالی که متا در
تاری هیچ برکتی برای آخ ابوبکر نمییابیم! پس این برک از کجا آمد اس ؟!
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گم شدن گردن بندش در را بازگش از غزو مریسی سبب نزوخ حکم تیمم بود یعنی قبال حکم تیمم
نازخ نشد بود اس و این فضیلتی از فضائل عایشه و برکتی از برکات او به حساب میآید؟!
و به عبارت دیگر عایشه در حدیثش گمان کرد وقتی مردم برای پیدا کردن گردن بند گم شتد اش
رفتند ناله کردند چرا که در زمینی بودند که آبی در آن وجود نداش و نمیتوانستند بترای نمتاز وضتوء
بگیرند ،یعنی هنوز برای تیمم کردن اجاز صادر نشد وآیهای نازخ نشد بود اس  ،بلکته بعتد از ایتن
معطل شدن مردم نازخ شد به همین خاطر اسید بن حضیر آن را برکتی از برکات آخ ابوبکر دانستته کته
خداوند بر آنها ّمن نهاد و در هنگام نبود آب به جای وضوء تیمم را برای آنها جایز دانسته اس ! ولتی
ما میبینیم مدت زمانی قبل در داستان سعد بن ابتی وقتاص و جلسته مستتی و عربتد کته دمتاغش را
شکس حکم تیمم در سور نساء نازخ شد اس ! حاخ چگونه پیامبر

و مستلمانان پیترو او ایتن

حکم را نمیدانستهاند و به خاطر ماندن در این مکانی که آب در آن وجتود نداشتته مینالید انتد چتون
میخواستهاند نماز بخوانند و نمیتوانستهاند وضوء بگیرند؟!
و این اشکاخ ابن عبد ّ
البر را وا داشته تا حدیث عایشه را نجات دهد ،گوید« :احتمال خارخ ان ایاله
تیمما که به خاطر خانتان عایشه یا ل شده ان ایها باشد که خر نوره یساَ انت! نوره یسالاَ
یقینا قبل ا نوره ماهده یا ل شدت و نوره ماهده ا اخرین نورهها قران انت که یا ل شدت باله
حد که گفته شده تماِ نوره ماهده یا بیشترش خر حجه الوخاع یا ل شدت و ایه نوره یساَ قبل
ا ان یا ل شده انت» 1.و این حرف همانطور که میبینی طبق آن چته گذشت سست و بیاستاس
 

البر ،و حرف ابن عبد ّ
 .1فتح الباری ابن رجب حنبلی جلد  2صفحه  1به نقل از ابن عبد ّ
البر را ّرد کرد و ثاب کرد اس
که آیه مقصود همان آیهایس که در سور مائد میباشد ،ولی برای دف اشکاخ حرفی زد کته ستخیفتر از آن است کته
بخواهیم آن را ّرد کنیم ،و مفاد کالمش این اس که مردم در جایز بودن تیمم در آن حال توقف کردند چون معتقد بودنتد
تیمم کردن با کوتاهی نمودن در طلب آب جایز نیس  ،آیه سور مائد نازخ شد و بیان کرد تیمم در چنین حالی جایز اس !
و ما نمیدانیم اگر چنین حکمی بر مردم مخفی نبود چگونه بر صاحب دیتن و شتریع
میگوید پیامبر

مخفتی بتود ؟! آیتا عتاقلی

حکم تیمم را در آن حال نمیدانسته اس ؟!

سپس چگونه از آیه سور مائد جواز تیمم کردن در این حال را فهمید اند ولی چنین چیزی را از آیه سور نساء نفهمید اند
در حالی که آن چه در دو آیه برای تیمم گفته شد یک چیز اس و در بیان اخذ به این اجاز میباشتد؟! و آن قتوخ خداونتد
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اس .
از این هم درگذر  ...عایشه چگونه گمان کرد آن شهری که بترای پیتدا کتردن گتردن بنتدش در آن
توقف نمودند بیآب بود به همین خاطر به برکتش آیه جواز تیمم نازخ شد در حالی کته ایتن شتهر در
حقیق دارای آب روان بسیاری بود اس ؟!
عایشه در روای واقدی که گذش نام آن شهر را نبرد و فقتط تأکیتد کترد در آن شتهر آبتی وجتود
نداش و چنین گف « :رنول خدا

به خر شهر توقف کرخ که یه با خوخش اب بوخ و یاله خر

ان شهر».
و در روای بخاری و مسلم عایشه در تعیین کردن آن شهر تردد نمود که بیداء بود یا ذات الجیش –
الص ُ
که به آن اوالت الجیش و ُّ
لصل هم گفته میشود – و چنین گف « :خر یکا ا نفرها همراه رنول
خدا

رفتیمت وقتا به بیداَ یا ذات الجیش رنیدیم گرخن بندِ افتاخ».

ولی عایشه در روای احمد بن حنبل آن شهر را تعیین نمود و حتی فاصله آن شهر تا مدینته را هتم
بیان کرد و باز تأکید نمود که در آن آبی وجود نداش  ،چنتین گفت « :خر یکالا ا نالفرها همالراه بالا
رنول خدا

رفتیمت تا وقتا که به تربان رنیدیم و ان شهر انت که فاصاللهاش تالا مدیناله

حدوخا خو فرنخ و چند مایل ماباشد و ابا خر ان وجوخ یدارخ».
و این مواض [بیداء ،ابواءُ ،ص ُ
لصل ،ذات الجیشُ ،تربان ،مملّ ،
السیاله] در حقیق نزدیک به هم
هستند همانطور که کتابهای قاموس شهرها به آن تصریح نمود اند ،1و تمام آنها در را مکه بته مدینته



اس که میفرماید :و اگر مریض یا مسافر بوخید یا قضاَ حاجت کرخه بوخید یا یان را لمس یمالوخه بوخیالد و ابالا
پیدا یکرخید با خاک پاک تیمم کنید  .پس در این آیه دومی چه چیز جدید و زائد بر آیه اولی اس تا گفته شتود :آنهتا در
این جا بعد از توقف در مسأله و ّ
تحیر جواز تیمم را فهمید اند؟! خداوندا تو منزهی ،ای کستی کته بته انستانها نتور عقتل
بخشیدی و بعد از آن نور عقل حنبلیها مانند ابن رجب را خاموش کردی!
 .1ابن اسحاق همانطور که در کتاب معجم ما استعجم ،ابی عبید بکری جلد  2صفحه  947آمتد چنتین گویتد« :وقتالا
رنول خدا

به بدر رفت ابتدا ا مدینه عبور کرخ و نپس ا عقی و بعد ذ الحلیفه و بعد ذات الجیش و بعد

تربان» .و در همین کتاب جلد  0صفحه  519از قتبی – که همان ابن قتیبته است – نقتل کترد کته گفت « :فاصالله ذات
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سم ذی الحلیفه به مساف دو یا چهار فرس هستند ،بنتابراین مقتضتای جمت کتردن بتین روایتات
عایشه این اس که روایاتی که در آن تردید نمود را حمل نماییم بر روایتی در آن به تعیین موضعی – که
تربان باشد – یقین کرد اس  ،چون تردد ناشی از نزدیک بودن این مواض به هم دیگر است  ،بنتابراین
وقتی بعد از آن به یک موضعی یقین پیدا کرد کاشف از این اس که نتزد او اطمینتان حاصتل شتد  ،و
قوخ عایشه در روای احمد بن حنبل ظاهر در یقین و جزم او به آن مکان اس  ،چرا که عتالو بتر ایتن
که آن موض را بدون ترددی تعیین کرد مساف و فاصله آن تا مدینه را هم بیان نمود اس .
در نتیجه آن شهری که عایشه گمان کرد در هنگام بازگش از غزو مریسی گردن بندش در آن گم
شد و این سبب گردید که تیمم نازخ شود شهر تربان اس .
خداوند میخواهد عایشه مفتضح شود! چون با رجوع کردن به کتابهای قاموس شهرها میفهمیم
این شهری که عایشه گمان کرد آبی در آن وجتود نداشتته در حقیقت آب روان بستیاری داشتته است !
یاقوت حموی در کتاب معجم البلدان خود در مورد شهر تربان گوید« :ابو یاخ الکمبالا گفالت ان
نر مینا انت بنا ذات الجیش و ممل و ّ
1
نیالهت و ابها روان بسیار خر ان وجوخ خارخ!»
زمخشری در مورد آن گوید« :نر مینا انت که خر ان اب فالراوان وجالوخ خارخ و بالین ملالل و

ّ
نیاله ماباشدت و منال عروه بن اذینه شاعر کنایا خر ان جا بوخ!»

2



الجیش ا مدینه خو فرنخ انت» ولی در حاشیه کتاب موطأ مالتک جلتد  0صتفحه  056چنتین آمتد « :فاصالله ذات
الجیش ا مدینه چهار فرنخ انت» .و حموی در معجم البلدان جلد  1صفحه  111گوید« :اوبت الجیش موضعا
انت یاخیک مدینهت و ان واخیا انت بین ذ الحلیفه و تربان» .و در فتح الباری ابن حجر جلد  0صفحه  266آمتد :
«گرخن بند خر شب خر ابواَ گم شدت و ابواَ بین مکه و مدینه انتت و خر این حدیث خر روایالت علالا بالن مسالهر ا
هشاِ امده که گفت و به ان مکان صلصل ماگفتند» .در حالی که ابن عبد ّ
البر همانطور که در شرم السیوطی لستنن
نسائی جلد  0صفحه  062آمد گفته اس « :گفته شده ان خر غاوه بنا المصطل خر بیداَ اتفالاق افتالاخ و ان شالهر
انت خر راه مکه که بعد ا ذ الحلیفه یا ذات الجیش ماباشد و فاصله ان ا مدینه خو فرنخ انت».
 .1معجم البلدان حموی جلد  1صفحه 11
 .2الجباخ و االمکنه و المیا زمخشری جلد  0صفحه  ،5و این که منزخ یکی از آنها در آن جا بود خود نشانه وجود آب فراوان در آن
جاس و اال همانطور که معلوم اس هیچ کس در موضعی بدون آب زندگی نمیکند چون ترس هالش شدن وجود دارد.
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زبیدی گوید« :و تر بان نر مینا انت بین حفیر و مدینهت و گفته شده بالین ذات الجالیش و
ملل وجوخ خارخت خارا پناهگاه و کوه انت و خر ان ابها روان بسیار وجوخ خارخ!»

1

و ابن اثیر گوید« :و خر حدیث عایشه امده ما خر تربان بوخیمت و ان موضالعا انالت کاله اب
فروایا خر ان وجوخ خارخ!»

2

و این چنین پیش روی ما دروغی دیگر از دروغهای عایشه برمال میشود ،چون ادعا کرد گردن بند
مقدسش در را بازگش از غزو مریسی افتاد و باعث شد مردم معطل شوند و دنباخ آن بگردنتد و آبتی
نیابند تا این که آیه تیمم و رخصتی برای مسلمین نازخ شد! چرا که چطور مردم آبی نمییابند و محتتا
تیمم میشوند در حالی که آب فراوان در آن جا وجود دارد؟!
و الزمه بطالن این ادعا باطل شدن ادعای دیگر عایشه اس که به همان مربتوط میباشتد ،یعنتی
افتادن گردن بند مقدسش برای بار دوم در را بازگش از غزو مریسی  ،که به خاطر آن در ناراحتی افک
به زندگی خود ادامه داد و وقتی از باالی آسمانهای هف گانه بریء شمرد شد از افک خالص گردید!
ای وای از دس افک!
 اشکال خهم در احادیث افک که از عایشه روای شد مضامینی مشاهد میشود که هر کس
با احادیث و آثار بسیار سر و کار داشته باشد و ملکه شناخ صتحیح و ضتعیف آن را بته دست آورد
باشد در دروغ بودن آن شک نمیکند ،چون قبایحی شنی و غرائبی بعید در آن وجود دارد .
و در این جا بعضی از مضامین وارد شد در احادیث عایشه را میآوریم و هنگام حاشیه زدن بتر آن
زیاد صحب نمیکنیم.
از جمله آنها کالمی اس که عایشه به پیامبر اعظم

نسب داد کته طبتق آن چته در روایت

بخاری آمد ایشان وقتی بر منبر خطبه خواند دربار صفوان فرمود« :و ایها به مرخ تهمت خهاید که
به جا خوبا چیا خیگر ا او یماخایمت و هی وقت بر اهلم وارخ یماشوخ مگر همراه خوخِ» و
در لفظ دیگری آمد « :و هی وقت به خایهاِ وارخ یماشوخ مگر این کاله مالن حاضالر هسالتم و باله
 
 .1تا العروس زبیدی جلد  0صفحه 049
 .2النهایة فی غریب الحدیث و االثر ،ابن اثیر ،جلد  0صفحه 081
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نفر یرفتهاِ مگر این که او هم با من امده انت» .و این مطلب غریتب و بعیتدی است چترا کته
کثرت رف و آمد صفوان بر پیامبر

معلوم نیس  ،بلکه وارد شدن صفوان بر اهل رستوخ ختدا بته

طور عادت به طوری که به چنین صتفتی وصتف شتود و گویتا مثتل انتس بتن مالتک ختادم و متالزم
پیامبر

بود صحیح نیس  ،چگونه این چنین باشد در حالی که او تا کمی قبتل از حادثته خیتالی

افک اسالم نیاورد بود؟! چون طبق آن چه گفتهاند قبل از مریستی استالم آورد و طبتق قتولی مریستی
اولین جنگ او بود و طبق قوخ دیگری جنگ احزاب اولین جنگ او بتود است  ،1و طبتق هتر دو قتوخ
مدت زمان اسالم آوردنش قبل از غزو مریسی مدت کمی بود که در این مدت نمیتوان آن چه عایشه
به دروغ به خاتم االنبیاء

نسب داد در مورد او گفته شود.

و از جمله آنها کالمی اس که در روای بخاری آمد که عایشه به پیامبر

و پتدر و متادرش

گف « :به خدا قسم خایستم ان قدر این حرف را شنیدید کاله خر قلبتالان یشسالت و ان را تصالدی
کرخید! اگر به شما بگویم من باگناهم مرا تصدی یماکنید! و اگر به کار اعتراف کنم که خدا
ماخاید ان را ایجاِ یداخهاِ مرا تصدی خواهید کرخ!» و این کالم شنیعی اس  ،چترا کته صتاحب
را متهم میکند که ملتزم به شریع و دین نیس  ،چون پیامبر تهم را تصدیق کترد و

شریع

بر خالف این که عایشه آن عمل را انکار کرد و شاهدی هم بر علیته او شتهادت نتداد بیگنتاهی او را
تصدیق نکرد اس ! و ممکن نیس پیامبر

بدون نهی از زدن چنین اتهامی از کنار آن به ستادگی

عبور کند خصوصا که عایشه به خدا قسم خورد که پیامبر تهم زنا را تصدیق کترد و در قلتبش جتای
گرفته اس ! پس حداقل پیامبر باید از او میخواس به خاطر این قسمش کفار دهد.

2

 
 .1احواالت او را در کتاب اسد الغابه ابن اثیر جلد  2صفحه  16نگا کن ،در آن آمد « :و قبل ا مریسالی انالمِ اورخ و
خر مریسی حاضر بوخت واقد گوید صفوان خر جنگ خندق و بقیه جنگها بعد ا ان حضور خاشتت و خنالدق
نال پنجم بوخ».
 .2و اگر این کالم از عایشه صادر شد بود رسوخ خدا

او را نهی میکرد همانطور که آن مردی که از پیتامبر خواست

تقوا پیشه کند و عدخ را رعای نماید را نهی کرد! بخاری در صحیحش جلد  4صفحه  001در حتدیثی روایت کترد « :ذا
الَویصره تمیما به پیامبر
شَص رو

گفت ا رنول خدا تقوا الها پیشه کن! فرموخ وا بر تو! ایا من نالااوارترین

مین به رعایت تقوا الها ییستمو!» و در روای احمد در مسندش جلد  2صفحه  244آمد « :ان مرخ
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و از جمله آنها حدیثی اس که بخاری روای کرد  :وقتی پیامبر

عایشه را نصتیح کترد و

گف اگر کار بدی کرد ای توبه کن ،زنی از انصار در کنار درب نشسته بود ،عایشه گف « :ایا ا ایالن
ن حیا یماکنا که چنین چیا ماگویاو!» و این کالم شنیعی اس چون سرور پیامبران
متهم میکند که حیا ندارد! و حاخ آن که ایشان

را

«ا خختر باشوهر خر پس خایه باحیالاتر بالوخ»

همانطور که بخاری از ابوسعید خدری روای کرد اس .

1

و از جمله آنها کالمی اس که در روای بخاری آمد که وقتی بیگناهی خیتالی عایشته نتازخ شتد بته
رسوخ خدا

گف « :خدا را نتایش ماکنم یه تو را و یه هی کالس خیگالر را!» و در روایت احمتد

گف « :خدا را نتایش ماکنم یه تو را! عایشه گفت ابوبکر به من گفت به رنول خدا

چنالین

چیا ماگویاو! گفت بله!» و در روای طبرانی آمد « :ابوبکر به نرعت امد به حد کاله یاخیالک
بوخ به مین بیافتدت عایشه گفت گفتم خدا را نتایش ماکنم یه رفیقت را که ا یاخ او امالد !» و در
روای بخاری عایشه گف « :به خدا قسم یاخ او یماروِ و او را نتایش یماکنم و شما خو یفالر را هالم
نتایش یمایمایمت ولا خدا را نتایش ماکنم که باگناها مرا فرنتاخت شما ان تهمت را شنیدید ولا
ان را ایکار یکرخه و تغییر یداخید!» و این کالم در نهای شناع اس  ،چون متضمن اهان به مقام خاتم
االنبیاء

اس و عالو بر این که عایشه تأکید میکند پیامبر

تهم زنا را شنید ولتی آن را انکتار

نکرد و تغییر نداد اس در حالی که این یک وظیفه شترعی است ! و اگتر واقعتا عایشته چنتین تهمتتی بته
زد بود ایشان اتهام او را ّرد مینمود و او را نهی میکرد.
پیامبر
و از جمله آنها آن کالمی اس که در روای بخاری آمد که ام رومتان وقتتی خبتر تهمت زنتا را بته
عایشه رساند گف « :ا خخترِت این امر بر تو راحت باشدت به خدا قسالمت کالم انالت یالا کاله یبالا
باشد و شوهرش او را خونت خاشته باشد و هوو و رقیبایا خاشته باشد مگر این کاله رقیبالایش باله او



خبیث گفت ا محمد عدالت را رعایت کن! فرموخ وا بر تو! اگر من عدالت را رعایت یکنم چه کسا رعایالت
خواهد کرخو! اگر عدالت را رعایت یکنم یانکار خواهم بوخ».
 .1صحیح بخاری جلد  5صفحه 067
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حساخت کنند و خر مورخ او حرف خربیاورید!» و این کالم غریبی اس چون وارد نشد یکی از رقیبتان
عایشه به خاطر حسادت به او تهم زد یا در افک مشارک کرد اس  ،خصوصا که عایشه تأکید نمتود
آن زنی که با او رقاب مینمود یعنی زینب بن جحش – طبق گمان خودش – خداونتد او را بتا ورع و تقتوا
نگه داش و به عایشه تهمتی نزد ،سپس قبال بر تو گذش که عایشه نصیبی از زیبایی نداشته کته متادرش
او را به حسناء و زیبا وصف کند! مگر این که از باب اطالق وصف بینا بر شخص کور باشد!
و از جمله آنها کالمی اس که در روای طبرانی آمد که عایشه گف « :خر همین حالین ابالوبکر
امدت بر من وارخ شدت گفت ا رنول خدات تو چه ایتظار خار ا این کسا که به تو خیایت کرخ
ّ
و مرا مفتضح یموخ!» و این کالم جدا غریب و بعید اس  ،چتون صتریح است در ایتن کته ابتوبکر
ّ
معتقد بود عایشه خیان کرد و مرتکب فحشا شد به همین خاطر از پیامبر درخواست نمتود حتد را
بر او جاری سازد و منتظر نماند ،بنابراین ابوبکر هم در افک مشارک کرد اس !
و از جمله آنها کالمی اس که در روای طبرانی آمد که وقتی عایشه ّام مسطح را مالم کرد که
چرا فرزندش را نفرین میکند که نابود شود ام مسطح به او گف « :شهاخت ماخهم که تو ا جملاله
یان باخبر و مؤمن هستا!» و این هم بعید اس  ،چون اگر بگوییم طبق ّادعای عایشه آیتات ستور
نور در واقعه افک نازخ شد در این صورت ام مسطح آیهای را به زبان آورد که هنوز نازخ نشد اس !
و از جمله آنها کالمی اس که در روای بخاری آمد که عایشه به ابوسلمه بن عبد الترحمن و ابتوبکر
ّ
بن عبد الرحمن گف « :علا فحشا عایشه را مسلم و یقینا ماخایست!» و آن کالمی که ابن مردویته
ّ
از عایشه نقل کرد « :علا خر مورخ من بد کرخ! ولا خداوید او را مابَشد!» و این جتدا کتالم شتنیعی
اس چون امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه را متهم نمود که ایشان با اهل افک مشارک کرد و در مورد او
سوء ظن داشته و خیانتش را یقینی میدانسته اس ! ولی دوستداران و مخالفین حضرت همه اقرار میکنند که
حضرت علی

سر دسته تقوا و ورع و دیان بود و ممکن نیس چنین چیزی از ایشان صادر شد باشد.

از جمله آنها کالمی اس که طبرانی از عایشه نقل کرد « :به پیامبر

گفتم ا رنول خالدا

ایا به من اجا ه ماخها یاخ خایواخهاِ بروِو گفت بروت عایشه خارج شد تا به یاخ پدرش ابوبکر
رنیدت ابوبکر به او گفت تو را چه شدهو گفت رنول خدا
ابوبکر به او گفت رنول خدا

مرا ا خایالهاش اخالراج کالرخ!

تو را اخراج کرخه و من تو را پناه خهم! به خدا قسم تو را پناه
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یماخهم مگر این که رنول خدا

امر یماید!» و قبال در پاورقی بتر ایتن کتالم حاشتیه زدیتم و

گفتیم این حرف وارونه جلو دادن واقعی اس چرا کته پیتامبر

او را اخترا ننمتود بلکته ختود

عایشه از او درخواس کرد بیرون رود همانطور که از زبان خودش صریحا در روای آمد  ،پس چگونه
به پیامبر تهم میزند و به ایشان دروغ میبندد؟!
و از جمله آنها آن کالمی اس که در روای طبرانی آمد که عبد الله بن ابی بتن ستلوخ منتافق در
مورد عایشه و صفوان گف « :به پروخگار کعبه قسم با او یالا کالرخه انالت!» و ایتن قتذف صتریح و
از آن چشم پوشتی کنتد و همتانطور کته خودشتان ثبت
قبیحی اس و ممکن نیس که پیامبر
ّ
ّ
کرد اند گویند آن را حد نزد! بعضی از مخالفین گمان کردند عل حد نخوردن عبد الله بتن ابتی ایتن
بود که صریحا تهم زنا نزد بلکه تنها فتنه انگیزی نمود و حرف پخش نمود.
و از جمله آنها کالمی اس که برای لطیفه گویی و شور نمودن قضیه آن را بیان مینماییم ،کالمتی
که طبرانی از عایشه نقل نمود که گف « :وقتا خبالر ان چاله خربالارهاِ گفتاله بوخیالد باله مالن رنالید
خوانتم نر چالاها بالروِ و خالوخِ را خرون ان بیایالدا ِ!» یعنتی میخواستته ختود کشتی کنتد! و
همانطور که شخص آگا میفهمد این کالم تنهتا از ستخن شتیرین و بیهمتتای عایشته در احتادیثش
میباشد! و ای کاش این کار را انجام میداد و خودش را درون چا میانداخ و خود کشی مینمتود و
با بدعتهایش این قدر برای ما دردسر درس نمیکرد!
اینها اشکاالت دهگانهای بود که به قضیه افکی که عایشه ساخته وارد میشود ،و تنها به این ختاطر
بیش از این اشکاخ ننمودیم که کالم طوالنی نشود و خستگی نیاورد ،و همین اشکاالت برای کسی کته
قلبی داشته باشد یا هنگامی که حاضر اس گوش فرا دهد کافی اس .
و حاخ که بطالن این قضیه ثاب شد و تنافی و تناقضتی کته بتا عقتل و ستیر و تتاری دارد معلتوم
گردید نوب به این میرسد که وجه حق در آیات سور نور چیست ؟ ایتن آیتات وقتوع افتک را ثابت
نمود  ،و از آن چه گذش دانستیم که نمیتوان منظور از آن عایشه باشد ،بنابراین ناچارا بایتد شتخص
دیگری باشد ،پس این بانوی واالمقام که در معر

این تهم و افترای زش قرار گرفته و به شترافتش

اتهام وارد شد کیس ؟! و داستان حقیقی این واقعه چه میباشد؟!
این چیزی اس که اگر خدا بخواهد میخواهیم آن را بیان نماییم.
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مار یهت ان بایو پاک و مظلوِ
چه قدر سیر شناسان و مورخین از مخالفین به این بانوی واالمقام ظلم نمود اند ،عالو بر این کته
به بررسی احوالش اهتمام نورزید اند و در نقل بسیاری از آن کوتاهی نمود اند با این که ایشتان بعتد از
پیامبر

مدتی بیآزار زند بود اند ولی بزرگترین ظلمی که در حق ایشان روا داشتهاند ایتن است

که آنها – بعضی از روی غفل و بعضی عمتدا – مخفتی نمود انتد کته آن زن مقصتود در حادثته افتک
حقیقی او میباشد.
او ماریه خختر شمعون قبطا یعنی مصری میباشد ،کنیتزی پاکتدامن و باحیتا و بتا کرامت کته
حاکم مصر او را همرا با خدمتکار رومیش ُجالریج بالن مینالا المقالوقس در ستاخ هفت هجتری بته
پیامبر

هدیه داد بعد از آن که نامه پیامبر که در آن او را به اسالم دعوت میکرد به او رسید ،آن مرد

خبیث به حکومتش بخل ورزید و اسالم را قبوخ ننمود و چیزهایی را برای پیتامبر
که از جمله آن ماریه بود که پیامبر

هدیته فرستتاد،

او را برای خود برگزید ،و خواهر ماریه نیرین که پیتامبر او را

به شاعرش حسان بن ثاب بخشید که برای حسان فرزندش عبد الرحمن را به دنیا آورد ،و پسر عمتوی
ماریه – یا برادرش ،در این زمینه اختالف وجود دارد – که اسمش مأبور یا جریح بود ،و ختری ستفید بته
ُ
1
نام عفیر یا یعفور ،و قاطری سفید به نام دلدخ ،و هزار مثقاخ طال ،و بیس لباس قطبی.
و روایات تصریح میکنند که ماریه و سیرین تنها دو کنیز خوار و ذلیل نبود اند ،بلکته نتزد قبطیتان
مقام واال و جایگاهی بزرگ داشتهاند ،و از دختران پادشاهان بود اند ،و عایشه به این مطلب اقرار نمود
اس  ،ابن کثیر از او روای کند که گف « :پاخشاها ا روِ که به او مقوقس گفتاله ماشالد کنیالا
قبطا که ا خختران پاخشاهان بوخ و به او ماریه گفته ماشد به پیامبر هدیه خاخ».
و همچنین آن چه در نامه مقوقس که در جواب پیتامبر

2

فرستتاد آمتد ایتن مطلتب را تأکیتد

میکند ،او چنین نوش « :و خو کنیا برا شما فرنتاخهاِ که خر قبط جایگاه بابیا خارید».
 
 .1به عیون االثر ابن سید الناس جلد  1صفحه  294مراجعه کن.
 .2السیر النبویه ابن کثیر جلد  5صفحه  612به نقل از ابونعیم به سند خودش
 .3الطبقات الکبری ابن سعد جلد  0صفحه 161

3
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اما چگونه این دو دختر شریف کنیز مقوقس شد اند شاید آن چته ایتن مطلتب را تفستیر میکنتد
همان ظاهر بعضی روایات تاریخی باشد که بیان میکند ماریه و سیرین به تبعی از پدرشتان شتمعون
که دشمن مقوقس بود دو زن مؤمن و یکتاپرس بر دین حضرت مستیح

بودنتد ،مقتوقس بتا زور و

قدرت یعنی با یاری امپراطور بیزنطی رومانی به نام هرقل ،خود و مذهبش را بر مسیحیان مصر واجتب
نمود ،مقوقس دچار جنگهایی با بقیه اهل مصر شد و این منجر به دوگانگی مذهب بین دو طرف شد،
چرا که مقوقس میخواس بر اهل مصر مذهب نصرانی را واجب کند کته بتا متذهب آنهتا اختتالف
داش  ،همان امری که ترجیح میدهد شمعون برای حفظ دین اصلی مسیح

با او جنگید باشتد ،و

معلوم میشود شمعون در یکی از جنگهایش کشته شد و دو دخترش استیر شتد اند و کنیتز مقتوقس
گردید اند.
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در هر صورت بانو ماریه در را مصر به مدینه وقتی حاطب بن ابا بلتعه استالم را بته او عرضته
کرد به اسالم ایمان آورد ،2یعنی قبل از آن که پیامبر

را مالقات نماید استالم آورد ،و ایتن داللت

بر روشنایی روم و عاقل بودنش میکند.
و عالو بر این که اسالمش نیکو گردید ماریه

زنی زیبا و نیکو و پاکیز بود ،بنابراین همتانطور

که حسن خلق را دریافته بود حسن دین را هم دریاف  ،امری که پیامبر

را به شگف آورد و نتزد

خودش برای ماریه جایگاهی خاص قرار داد.
واقدی به سند خود از عبد الله بن عبد الرحمن بن ابی صعصتعه نقتل کترد کته گفت « :رنالول
ّ
مجعالد و پیچیالده بالوخ
ا ماریه قبطیه خوشش ماامدت او یا نفید یبا و با موها
خدا
 
 .1در کتاب الفتح االسالمی لمصر ،نوشته احمد عادخ کماخ ،مطلبی آمد که حاصلش این اس  :معبتد مستیحیان بته دو
معبد تقسیم میشد :یعقوبیه و ملکانیه ،مقوقس با یاری هرقل و فرماندهان قسطنطنیه مذهبی وستط ایتن دو متذهب یعنتی
مذهب خلقیدونی را آورد ،و به دنباخ آن برای مجبور کردن مسیحیان مصری بر مذهبش با آنها جنگید ،و هر کس متذهبش
را قبوخ نمینمود یا شالقش میزد یا او را میکش  ،هرقل مقوقس را به عنوان فرماند معبد اسکندریه نصب کرد کته ماننتد
حاکمی در ناحیه حکومتش باشد ،مسیحیان مصری او را ّرد کردند و فرمانتدهی غیتر شترعی دانستتند ،و طبیعتتا یکتی از
کسانی که مقوقس را قبوخ نکرد شمعون قبطی پدر ماریه

بود اس .

 .2الطبقات الکبری ابن سعد جلد  0صفحه  161و االصابه ابن حجر جلد  8صفحه 200

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 512 ............................................................
 ...و خینش ییکو بوخ (خینخار بوخ)».
و چون پیامبر اکرم
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ماریه را دوس میداش

آتش حسادت و غیرت و کینه در قلب عایشته

نسب به ماریه شعلهور شد! و این امری طبیعی اس  ،چرا که شخصی که مقامش پایین اس به باالتر
از خود حسادت میکند ،عایشهای که شاخ شیطان و رأس کفر اس کجتا و ماریته متؤمنی کته دیتنش
نیکو بود کجا! و عایشهای که نو عضروط بنی تیم بود کجا و ماریهای که از نستل پادشتاهان قتبط بتود
کجا! عایشهای که سیا و حمیراء و زش و قبیح بود کجا و ماریهای که سفید و زیبا بتا موهتای پتیچدار
بود کجا! به همین دلیل عایشه اعتراف میکند آن مقداری که نسب به ماریه غیرت ورزیتد نستب بته
یا غیرت یور یالدِ مگالر کمتالر ا غیرتالا کاله بالر

هیچ زن دیگر نورزید اس  ،میگوید« :بر هی

ماریه ور یدِت چون او یبا و با موهالا پالی خار بالوخت و پیالامبر

او را خونالت ماخاشالتت

همان وقت که ماریه ا راه رنید پیامبر او را خر خایه حارثه بن یعمان جا خاخت بنابراین همسایه مالا
بوخت رنول خدا هر شب و رو پیش او بوخت ّ
حتا فرغنا لها فجاعت! (تا ایالن کاله باله ماریاله بالد
گفتیم او هم یتوایست صبر کند و ار یموخ!) پیامبر او را به باب مدینه ایتقال خاخت و خر ان جالا
پیونته به خیدار او مارفتت و این برا ما نَتتر بوخ! نپس خداوید ا ماریه به پیامبر فر ید
خاخ و ما را محروِ یموخ!»

رو
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این چنین عایشه عل غیرت شدیدش بر ماریه را مفصل بیان مینماید ،ماریه اوال جزء زنان زیبا و
از او خوشش آمد  ،و شب و روزش را نزد ماریه ستپری

با موهای پیچدار بود  ،سپس رسوخ خدا

میکرد و گویا ایشان – که روحم فدایش باد – نزد ماریه وقتی برای نفس کشیدن از توط هها و تظاهرهتا
و اذی های عایشه و خواهرش حفصه پیدا میکرد اس همان دو نفری که خانه نبتوت را بتا فتنتهها و
 
 .1البدایه و النهایه ابن کثیر جلد  4صفحه  214به نقل از واقدی.
 .2طبقات ابن سعد جلد  8صفحه  101و االصابه ابن حجر جلد  8صفحه  200و دیگران ،و در روای سمهودی در کتاب
وفاء الوفاء جلد  2صفحه  816به جای «حتا فرغنا لها» این لفظ وارد شد « :حتا قذعنا لها»! و قذع دشنامی اس که
مشتمل بر حرفهای زش و قذف باشد که گفتن آن قبیح اس ! یعنی عایشه و همنشینهایش به بانو ماریه
شدیدی دادند تا این که ایشان زاری نمود ،پیامبر
باشد!

دشنامهای

ایشان را از آنها دور کرد تا از زبتان نجسشتان در آستایش و راحتتی
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بدیها و مشکالت خود شعلهور نمود بودند!
و از آن جا که ماریه در ابتدای امر کنیز عایشه و همنشینهای او بود چرا که رسوخ ختدا

او را

در منزخ حارثه بن یعمان جای داد بود تنها ایام کوتاهی را سپری کرد که اذی و آزارها متوجه او شد!
و این وقتی بود که عایشه به او بدگویی نمود و دندانهایش را به او نشان داد و او را ترساند و باعث شتد
زاری نماید و این همان قوخ عایشه اس که گف « :حتا فرغنا لها فجاعت!»
و معلوم میشود هدف عایشه از این حملهاش همان هدفی بود که در حمالت دیگرش نسب بته
بقیه همسران پیامبر
و پیامبر

داشته اس  ،به این صورت که کاری میکرد که اختالف و تنفر درس شتود

آنها را طالق دهد تا عایشه از دس آنها راح گردد و آتش غیترت و کینتهاش فتروکش

کند! ولی ماریه

عالو بر این که بیگنا و آرام و پاش بتود عاقتل و فهمیتد هتم بتود و میدانست

چگونه بر خداوند توکل نماید و امر خود را به او واگذارد و چگونته برختورد کنتد کته شتوهرش ختاتم
االنبیاء

را اذی نکند ،و به همین صورت توانس برای ختودش چنتین جایگتاهی در قلتب ایتن

پیامبر بزرگ درس کند ،و ایشان هم مجبور شد جای ماریه را به باالی مدینه – که بعدا به ماریه نستب
داد شد و به آن مشربه ام ابراهیم میگفتند – تغییر دهد تا آن بیچار از تترس عایشته و اذی هتایش در
آسایش و راحتی باشد! اگر چه که باید در آن جا تقریبا تنها زندگی مینمود.
ولی این کار عایشه را خوشحاخ یا راضی نکرد! بلکه کینه خود را بر ماریه مظلوم بیشتر نمود ،چترا
که پیامبر

بر خالف آن که جای ماریه دور بود ولی پیوسته نزد او میرف  ،و این کار همانطور کته

عایشه میگوید« :بر ما نَتتر بوخ!»
سپس بعد از تمام این مطالب  ...مشکل ستومی در را است کته باعتث میشتود عایشته از روی
حسادت و غیرت مانند آتشفشان فعاخ ،غضب و کینهاش نسب به ماریه بیشتر شود! چرا کته خداونتد
میخواهد با پسری عزیز به نام ابراهیم چشم پیامبر خاتمش

را روشن گرداند آن هم از این بانوی

مؤمن و صابر که مدت زمان کمی اس کته وارد خانته نبتوت شتد  ،در حتالی کته خداونتد عایشته و
همنشینهایش را – به خالف آن که دهها ساخ طتوالنی نتزد پیتامبر بود انتد – از زاییتدن فرزنتدی بترای
پیامبرش که قلب او را شاد گرداند محروم کرد اس !
زنان پیامبر

قبل از به دنیا آمدن فرزند و بعد از آن به خاطر دیان و شراف و نسب و زیبتایی

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 514 ............................................................
و بهای ماریه نستب بته او غیترت میورزیدنتد ،ولتی  ...غیترت هیچکتدام بته انتداز غیترت عایشته
نمیرسید! و این حدیث موالیمان حضرت امام باقر (صلوات الله علیه اس که مخالفین ماننتد ابتن
ستتعد آن را روایتت کرد انتتد« :رنالالول خالالدا
پیامبر

ماریالاله را مَفالالا کالالرخت ماریالاله بالالر یالالان

ننگین امده بوخ و یسبت به او غیرت ماور یدید ولا یه مثل عایشه!»

و اگر به خاطر زیبایی ماریه و این کته پیتامبر
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چتون او را بترای ختودش برگزیتد بتود بتر او

حجاب زد و مخفیاش کرد این همه غیرت در ستینه عایشته روشتن گردیتد پتس وقتتی بته او خبتر
میرسد ماریه حامله اس چه حالی خواهد داش ؟!
و مثل چنین خبری قرار و آسایش برای عایشه باقی نمیگذارد ،و این خود عایشه اس که اعتتراف
مینماید وقتی فهمید ماریه از رسوخ خدا
رنول خدا

در مورد ماریه آمد اس « :رو

حامله شد جزع و فزع و زاری نمود ،در حدیث عایشه
بر خلوت ماریه وارخ شد و با او جماع یموخ و

او به ابراهیم حامله شدت وقتا حملش اشکار شد به خاطر ان ار یموخِ!»
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و این چنین عایشه وقتی میبیند دیگری به خیری رسید که او نرسید جزع و فزع و زاری میکنتد،
و کینههای سینهاش «مایند کوره اهنگر » بته جتوش میآیتد همتانطور کته موالیمتان امیرالمتؤمنین
(صلوات الله علیه تعبیر نمودند.
و وقتی نور ابراهیم
سید االنبیاء

3

با والدت با سعادتش در ما ذی الحجه ستاخ هشتتم آشتکار شتد پتدرش

به خاطر او خوشحاخ گردید همانطور که مسلمانان خوشحاخ شدند ،ولی عایشته

از کینه و حسد پر شد بود و در اثر کینه و غیرت به خشم آمد و این خوشحالی را به هم زد و در شرف
ماریه

و این که فرزندش فرزند رسوخ خدا

باشد تشکیک نمود و ادعا کرد در ابراهیم شتبهاتی

به رسوخ خدا وجود ندارد!
واقدی به سند خود از عرو از عایشه روای کرد اس که گفت « :وقتالا ابالراهیم باله خییالا امالد
 
 .1طبقات ابن سعد جلد  0صفحه 024
ّ
 .2السیر النبویه ابن کثیر جلد  5صفحه  612و اآلحاد و المثانی ،ضحاش ،جلد  4صفحه 558
 .3نهم البالغه به شمار  ،046یعنی کینهای که در سینه عایشه وجتود دارد بته حتدی بته جتوش میآیتد کته آهتن را ذوب
مینماید همانطور که آهنگر در کور آهنگریاش آهن را ذوب میکند!
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او را یاخ من اورخت گفت ببین چه قدر شالبیه مالن انالتت گفالتم مالن شالباهتا

رنول خدا

یمابینم! رنول خدا

گفت ایا نفید و گوشت او را یمابیناو! گفالتم کسالا کاله تنهالا

غذایش شیر باشد نفید شوخ و چاق شوخ .و خر روایت خیگر امده کسالا کاله شالیر گونالفند
بَورخ چاق و نفید ماگرخخ!»

1

حاکم به سند خود از عرو از عایشه روای کرد که گف « :ماریه باله رنالول خالدا
خاخه شد خر حالا که پسر عمویش همراهش بوخت رو

هدیاله

پیامبر با او جماع کرخ و او حامله شالدت

او را یاخ پسر عمویش گذاشتت اهل تهمت و خروغ گفتند هر کس به فر یالد ییالا خاشالته باشالد
فر ید خیگر را برا خوخ اخعا کند! ماریه یا کم شیر بوخت باله همالین خلیالل باله فر یالدش شالیر
گونفند ماخاخت فر یالدش ا شالیر گونالفند ماخالورخ تالا ایالن کاله گوشالتش ییکالو شالدت رو
پیامبر

او را یاخ من اورخ و گفت او را چگویه مابیناو گفتم کسا که شیر گونفند بَورخ

گوشتش ییکو گالرخخت گفالت شالباهتا یمابینالاو ان غیرتالا کاله یالان خچالارش ماشالوید مالرا
خربرگرفتت پس گفتم شباهتا یمابینم! خبر ان چه مرخِ ماگفتند به رنول خالدا

رنالیده

بوخت به علا فرموخ این شمشیر را بگیر و برو و هر جا پسر عمو ماریه را خید گرخیش را بالانت
رفت و خید او خر باغ ا خرخت یَلا رطب ماچیندت وقتا خید علا با شمشیر امده لر شا او را
خربرگرفتت پارچه افتاخ و یاگهان معلوِ شد خداوید ان چه مرخان خارید را برا او خل یکالرخه و
2

الت یدارخ».
ّ
ضحاش و ابونعیم قوخ عایشته در حتدیثی در متورد ابتراهیم

را ایتن چنتین روایت نمود انتد:

«ماخرش شیر یداشتت پیامبر برا او گونفند شیرخه خریدت بچاله ا ان شالیر خالورخ و بالدیش
صالح شد و گوشتش ییکو گرخید و ریگش یبا شدت رو

او را که بر رو گرخیش گذاشته بالوخ

یاخ من اورخ و گفت ا عایشه شباهت او به من را چگویه مابیناو خر حال که مالرا غیالرت فالرا
گرفته بوخ گفتم شباهتا یمابینم! گفت و یه گوشتشو! گفتم به جان خوخِ قسم کسالا کاله ا
 
 .1الطبقات الکبری ابن سعد جلد  0صفحه  027به نقل از واقدی ،و تاری یعقوبی جلد  1صفحه 87
 .2مستدرش الحاکم جلد  5صفحه 29
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شیر گونفند تغذیه کند گوشتش ییکو گرخخ!»
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و از مدلوخ این روایات که مخالفین روای نمود انتد امتوری را برداشت کتردیم کته مهمتترینش
اینهاس :
 عایشه اعتراف میکند غیرت شدیدش او را به دروغ وادار کرد و گفت شتباهتی بتین ابتراهیم و
پدرش رسوخ خدا

نمیبیند و این گفتار اوس « :و خر حالا که غیرت مرا خربرگرفته بوخ گفتم

شباهتا یمابینم  ...خچار ان غیرتا شدِ که یان را خربرماگیرخ و گفتم شالباهتا یمالابینم!» و
معلوم اس که دروغ گفتن از گناهان کبیتر است و از نظتر شترعی دچتار غیترت شتدن آن را حتالخ
نمیگرداند! همانطور که هیچ کس نمیتواند روز قیام عذر بیاورد و بگویتد :بته ختاطر غیترت دروغ
گفته اس ! 
 نفی شباه از طرف عایشه بعد از آن وقتی بود که از طرف اهل افتک و دروغ بتر علیته ماریته
تهم پخش شد بود و گفته بودند« :هر کس ییا به فر ید خارخ فر ید خیگالر را بالرا خالوخ اخعالا
ماکند!» یعنی در حقیق عایشه گفتار اهل افک را تأیید نمود اس  ،چون مقتضای نفی شباه در
این جا تنها تأیید تهمتی اس که افترا زنندگان پخش نمود اند مبنی بر این که این بچته ،فرزنتد رستوخ
نیس بلکه فرزند دیگری میباشد! و سیاق حدیث عایشه نشان میدهد او بر خالف این که

خدا

تهم اهل افک را میدانسته ولی مراعات این زمان حساس و مهم را ننمتود و کینته و غیترتش باعتث
شد گفتار آنها را تأیید کند و بگوید« :من شالباهتا یمالابینم!» و ایتن باعتث شتد پیتامبر

بته

امیرالمؤمنین

امر نماید که پسر عموی ماریه را بکشد ،یعنتی حترف عایشته اثتر شتدیدی در نفتس

رسوخ خدا

گذاشته اس ! 

 عایشه در مورد کسانی که به ماریه افتترا زدنتد چنتین گفت « :اهالل افالک (تهمالت) و خروغ
هستند» یعنی آنها با عنوانی که در قرآن حکیم آمد شناخته شد بودند :کسالایا کاله افالک اورخیالد
(تهمت خید) گروها ا خوخ شما هستند و در روایات و احادیث برای کسی این عنوان ذکر نشد
مگر برای دو طائفه ،اوخ گروهی که از عایشه نقل شد و در داستان غزو مریسی گذش  ،دوم گروهتی
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که در همین قضیه ماریه و پسر عمویش وارد شد اس  ،و چون بطالن اولی ثابت شتد دومتی معتین
میشود چرا که گزینه سومی وجود دارد .
و این نتیجهای منطقی برای این بحث اس  ،اگر محققی میخواهد عل و مناستب نتزوخ آیتات
افک در کتاب خدا را بفهمد ناچارا باید به سیر و تاری توجه کند ،میبیند در این شتأن دو قضتیه ادعتا
شد اس  ،اوخ افک و تهم به عایشه ،و دوم افک و تهم به ماریه ،و چون در قضیه اولی اشتکاالت
ّ
و تعارضاتی وجود دارد که نمیتوان آن را حل کرد و دالل بر بطالن این قضیه میکند ،بنابراین ناچتارا
باید قضیه دوم را قبوخ نماییم ،و این قضیه در اصل سزاوارتر به قبوخ کردن اس چون در آن اشکاالت و
اختالفات و خللی وجود ندارد به خالف قضیه اولی.
همچنین آیات قرآن در این شأن بر قضیه تهم به ماریه منطبقتر اس و بر قضتیه عایشته منطبتق
نمیشود همانطور که در اشکاخ هفتم مفصل بیان کردیم ،این آیات آن زنی که به او تهمت زد شتد را
مؤمن و پاکدامن و بیخبر معرفی مینماید ،خداوند میفرمایتد :کسالایا کاله باله یالان پاکالدامن و
باخبر و مؤمن تهمت یند خر خییا و اخرت لعنت شدهاید و برا ایها عذاب بارگالا انالت  ،و
قبال بر تو گذش که کتاب و سن کامال ایمان عایشه را نفی نمود اس  ،و همچنین بعیتد است کته
عایشه بیخبر باشد و حاخ آن که او به پیگیری نمودن هر امری در زندگانی عمومی معتروف است  ،و
اما این که پاکدامن باشد این کتاب با حقائقی که در آن وارد شتد ّرد ایتن مطلتب را بته عهتد گرفتته
اس ! بنابراین کمی درنگ کن تا بر حدیث رضاع کبیر (شیر خوردن مرد بالغ از یک زن واقف شتوی،
و منتظر باش تا حدیث تشویف جواری (زین کتردن کنیتزان را ببینتی و صتبر کتن تتا حتدیث ثتوب
ََ
ُم َع ْصفر (لباس رنگی را بشنوی و سپس نفس را برای حدیث َج ْرد اخضر (پارچه کهنته ستبز حتبس
کن و سپس قلب را برای شنیدن حدیث آن چه در را رفتن به بصر اتفاق افتاد آماد کن!
اما مادر ابراهیم

صف ایمان بر او منطبق میشود چون او زنی اس که اسالمش نیکتو شتد و

قرآن یا سن یا تاری حتی یک معصی یا اذی کردن رسوخ خدا

بترای او ثبت نکترد است ،

بلکه او همیشه با دینداری و تقوا و اخالق خوب و معاشترت پتاکش موجتب خوشحتالی و سترور و
آسایش بود ،و برای تو کافی اس تأمل نمایی در این که با آن همه ظلم و تهم و دشتنام و اذیتتی کته
عایشه به اعتراف خودش در احادیث گذشته بر سر او آورد ولی هیچکدام را مقابله بته مثتل نکترد! بته
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جان خودم سوگند این دالل بر ایمان و پاکی اخالقش میکند ،و خداوند متعتاخ بته او هدیته داد کته
بترای رستتوخ ختتدا

فرزنتتد و پتتار جگتترش ابتراهیم

را بتته دنیتتا آورد ،در حتتالی کتته عایشتته و

همنشینهایش را از آن محروم نمود! پس اگر این اختیار الهی و شرافتی که خدا به او عطا نمود به ایتن
که او را مادر فرزند پیامبر اعظم

قرار داد دالل بر ایمان ظاهری و باطنی او نکند پس چته چیتز

دالل میکند؟
و گمان نمیکنم کسی این مطلب را که ماریه از جمله زنان پاکدامن و بیخبر بود را قبتوخ نداشتته
باشد ،چرا که سیر به آن گواهی میدهد ،چون خانه و منزخ این بانوی واالمقام در باالی مدینه و دور از
اجتماع و قیل و قاخ بود ،و حتی بعد از به شهادت رسیدن رسوخ اعظم

هم در همان جا با بهترین

پوشش و حجاب و عفاف و التزام به حکم خداوند متعاخ بود آن جا کته میفرمایتد :و خر خایالهها
خوخ بمایید و مایند یان جاهلیت اول ینت یکنید  1بنابراین شکی نیس از آن تهمت و دروغتی
که به او نسب میدادند بیخبر بود ،خصوصا که او در میان اهل این شهرها غریبه بود چون قبطتی بتود
و بقیه عرب بودنتد ،و تفتاوت داشتتن زبتان گفتتار و فرهنتگ عادتتا بتین دو طترف دوری میانتدازد و
رابطههای اجتماعیشان را کم میکند ،و همچنین شتکی نیست کته ایشتان از جملته زنتان پاکتدامن و
عفیف و شریف بود بلکه در این موارد ضرب المثل و مایه افتخار بود اس .
و آیات قرآن در مورد افک چنین گوید :کسایا که افک اورخیالد (تهمالت خیالد) عصالبها ا
خوخ شما هستند و در اشکاخ هفتم دانستی که این بر آن کسانی که عایشه گمان کترد بته او تهمت
زد اند منطبق نمیشود ،چون عصبه یعنی گروهی که همدیگر را یاری مینماینتد و بترای هتم تعصتب
میورزند ،و آنها مطلقا چنین صفتی نداشتند ،ولی کسانی که به ماریه

تهم زدنتد کمتی بعتد از

این خواهی دید که این صف کامال بر آنها منطبق اس .
و همچنین در اشکاخ هفتم دانستی ظاهر آیات افک این اس که گروهتی کته امتر پختش نمتودن
افک و تهم را به عهد داشتند آن قدر تأثیر داشتند که باعث شد گرو دیگتری در برابتر آنهتا خضتوع
نمایند و بدون هیچ انکاری حرفشان را قبوخ کنند ،و هر دو گرو هتم ّ
متذم شتدند و خداونتد آنهتا را
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مالم نمود و عتاب کرد ،و کسانی که عایشته گمتان کترد بته او تهمت زد انتد دارای مقتام و تتأثیر
نبود اند ،ولی کسانی که به ماریه تهم زدند طبق آن چه ان شاء الله به زودی خواهی فهمید این چنین
بود اند.
حاصل آن که آن چه در آیات افک وارد شد به قضیه بانوی واالمقتام متادر ابتراهیم

نزدیکتتر

اس  ،و عالو بر این که دارای اضطراب و اشکاخ هم نیس .
اما داستان کامل این قضیه و تفاصیل دقیقش را در روایات ائمه آخ محمد (صتلوات اللته علتیهم
مییابیم و آنها اسامی عصبهای که به بانو ماریه

تهم زد اند را بیان نمود اند ،و این همان استامی

اس که روایات مخالفین آن را مخفی نمود و با این که قضیه بزرگ و مهم اس حتی نام یتک نفرشتان
را هم بیان نکرد!

1

 
 .1مثال آن چه مسلم در صحیحش جلد  8صفحه  009از انس روای کرد را مالحظه کن« :مرخ متهم شده بوخ کاله بالا
ماخر فر ید رنول خدا

یا کرخه انتت رنول خدا

به علا فرموخ برو گرخیش را بانت علا نراغ او امالد

خید خرون گوخال ابا انت و شستشو ماکندت به او گفت خارج شوت خنت او را گرفته و خالارجش کالرخت یاگهالان
خید او مجبوب انت یعنا الت مرخایگا یدارخت علا ا او خنت برخاشت و به یالاخ پیالامبر

امالد و گفالت ا

رنول خدا او مجبوب انت و الت یدارخ».
و آن چه حاکم در مستدرش جلد  5صفحه  29از انس روای کرد که گف « :ماخر ابراهیم متهم شالد کاله بالا مالرخ
یموخه انتت پیامبر

یالا

امر یموخ که گرخن ان مرخ را بایندت یگاه کرخید و خیدید او مجبوب انت و الالت مرخایگالا

یدارخ».
و آن چه طبرانی در معجمش جلد  5صفحه  89از انتس نقتل کترد کته گفت « :همسالر پیالامبر

مالاخر ابالراهیم خر

مشربهاش بوخت و قبطیا یاخ او ماامد و برایش اب و چوب مابرخت مرخِ خراین باره گفتند مرخ کافر غیر عرب بالر
یا کافر غیر عرب خاخل ماشوخ! این حرف به پیامبر

رنیدت علا بن ابا طالب را فرنتاخ و به او امر یموخ ان

مرخ را بکشدت به نراغ او رفت خید رو خرخت یَلا انتت وقتا قبطا خید همراه علا شمشالیر انالت ا خرخالت
افتاخ و لبانا که بر رو او بوخ کنار رفت و یاگهان معلوِ شد مجبوب انالت و الالت مرخایگالا یالدارخت علالا یالاخ
پیامبر

با گشت و گفت ا رنول خدا ایا اگر یکا ا ما را به چیا امر یموخ و ما غیالر ا ان را خیالدیم ایالا

یاخ تو با گرخیمو فرموخ بلهت ان چه ا قبطا خیده بوخ را به پیامبر خبر خاخت ایس گفت ماخر ابراهیمت ابراهیم را به خییا
اورخت پیامبر

همچنان خر مورخ ابراهیم خر شک بوخ تا این که جبرهیل

یاخ او امد و گفت نمِ بر تو ا پدر

ابراهیمت پس به ان اطمینان پیدا کرخ!»
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صدوق به سند خود از عامر بن وائله روای کرد اس که گف « :من رو شور خر خایه بالوخِ
شنیدِ علا

مافرموخ مرخِ ابوبکر را خلیفه کرخید خر حالا که به خدا قسم مالن نالااوارتر و

شایستهتر ا او برا این امر بوخِت و ابوبکر عمر را خلیفه یموخ خر حالا کاله باله خالدا قسالم مالن
نالالااوارتر و شایسالالتهتر ا او بالالرا ایالالن امالالر بالالوخِ – تالالا ان جالالا کالاله گفالالت – عایشالاله بالاله رنالالول
خدا

گفت ابراهیم پسر تو ییست و او پسر فمن قبطا انت! پیامبر فرموخ ا علا برو و

او را بکشت گفتم ا رنول خدا اگر مرا خیبال کار فرنالتاخ مثالل مالیخ خاغ شالده خر کالرک
باشم یا تحقی و جستجو کنمو فرموخ یه بلکه تحقی کنت نراغ او رفتم وقتا مرا خید به نالمت
باغ رفت و خوخ را خرون ان ایداختت من هم به خیبال او رفتمت باب خرخت یَلالا رفالت و مالن
هم به خیبالش ا ان باب رفتمت وقتا خید من هم باب یَالل امالدهاِ شاللوار خالوخ را ایالداخت و
معلوِ شد ان چه مرخان خارخ را یدارخت امدِ و به رنالول خالدا
نتایش خدایا را که ا ما اهل بیت بد را خف یموخ».

خبالر خاخِت فرمالوخ حمالد و

1



و این پنهان کردن عمدی اسماء کسانی که به ماریه تهم زدند نشان میدهد آنها نزد مخالفین جایگا بزرگی داشتهاند کته
نامشان را مخفی نمود اند!
 .1خصاخ شی صدوق صفحه  ،462و این حدیث به حدیث مناشد معروف اس  ،و مانند آن نزد مخالفین موجود است
در مسند بزار جلد  1صفحه  127از امیرالمؤمنین علی

نقل کند که فرمود« :خر مالورخ ماریاله مالاخر ابالراهیم

و ان

قبطا که پسرعمویش بوخ یاخ حرف خه شدت او به یارت ماریاله مارفالت و یالاخش رفالت و امالد خاشالتت رنالول
خدا

به من فرموخ این شمشیر را بگیر و بروت اگر ان قبطا را یاخ ماریاله یالافتا او را بکالشت گفالتم ا رنالول

خدات اگر مرا خیبال امر فرنتاخ مثل میخ خاغ شده باشم که کج یماشوخ تا این که امر شما را ایجاِ خهم یالا ایالن
که شَص حاضر چیا را مابیند که غاهب یمابیندو فرموخ بلکه شَص حاضالر چیالا را مابینالد کاله غاهالب
یمابیندت با شمشیر به نراغ او رفتم و او را یاخ ماریه یافتمت شمشیر را ا غمف بیرون کشیدِت وقتا خید به نالمتش
ماروِ ترنید و نراغ خرخت یَلا رفت و ا ان باب رفتت نپس خوخش را با پشت به مین ایداخت و پایش را با
کرخت یاگهان معلوِ شد مجبوب انت و یه کم و یاله یالاخ التالا یالدارخت شمشالیر را خر غالمف کالرخِ و یالاخ رنالول
خدا
مایماید».

امدِ و به او خبر خاخِت فرموخ حمد و نتایش خدایا را که ا ما اهل بیت بالد را برمالاخارخ و برطالرف
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و علی بن ابراهیم قمی به سند خود از زرار روای کرد اس که گف « :شالنیدِ حضالرت امالاِ
فرموخ وقتا ابراهیم پسر رنول خدا

باقر

ا خییا رفت پیامبر به شدت محاون و یاراحت

شالالدت عایشالاله گفالالت چالالرا بالالرا او یاراحالالت شالالد او تنهالالا پسالالر جالالریح بالالوخ! 1رنالالول
خدا

علا

را به خیبال او فرنتاخ و به او خنتور خاخ جریح را بکشالدت علالا

رفت خر حالا که شمشیر به همراه خاشتت جریح قبطا خر باغ بالوخت علالا
کوبید جریح به نمت او امد تا خرب را با کندت وقتا علا
مشاهده یموخت به عقب برگشت و خرب را با یکرخت علا

نالراغ او

خرب بسالتان را

را خیالد غضالب را خر صالورت او
ا خیوار باب رفت و خاخل بالاغ شالد

به خیبال او رفت و جریح هم فرار کالرخت وقتالا ترنالید او را بگیالرخ ا خرخالت یَلالا بالاب رفالتت
علا

هم به خیبال او ا خرخت یَل باب رفتت وقتا به او یاخیک شد خوخ را ا باب یَل باله

مین ایداخت و عورت او اشکار شد و معلوِ گرخید هی التا یدارخ یه ان چه مرخان خارید و یاله
ان چه یان خاریدت علا

یاخ رنول خدا

با گشت و گفت ا رنول خدا اگر مرا خیبال

امر فرنتاخ مثل میخ خاغ شده خر کرک باشم یا تحقی و بررنا کنمو فرموخ یه بلکه تحقیال
و بررنا کنت گفت قسم به کسا تو را به ح به پیامبر مبعوث کالرخت او هالی التالا یالدارخ یاله
مرخایه و یه یایهت رنول خدا
خف مایماید».

فرموخ حمد و نتایش خدایا را که ا مالا اهالل بیالت بالد را

2

حسین بن همدان خصیبی و محمد بن جریر طبری به سندش از محمد بتن استماعیل حستنی در
حدیثی از ابومحمد حسن عسکری

کرد که ایشان فرمود :امام ابی الحسن الرضا

فرمود« :ایالا

ماخایید به ماریه قبطیه چه تهمتا خه شد و برا باله خییالا اورخن ابالراهیم پسالر رنالول خالدا چاله
تهمتا به او خیدو گفتند یه ا اقا ما شما بهتر ماخایات به ما خبر بده تا بداییمت فرموخ وقتالا
ماریه به جدِ رنول خدا

هدیه خاخه شدت با او کنیاهالا خیگالر هالم هدیاله خاخه شالد کاله

رنول خدا ایها را بر اصحابش تقسیم کرخ و ا میان ایها مار یه را به امید این که فر ید بالرا او
 

 .1و احتماخ دارد ُجریم خواند شود.
 .2تفسیر قمی جلد  1صفحه 99

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 502 .............................................................
به خییا اورخ برا خوخ اختیار یموخت همراه ماریه خاخما بوخ که باله او جالریح گفتاله ماشالد و باله
انالمِ اورخ و جالریح هالم

ماریه اخاب پاخشاهان را یاخ ماخاخت ماریه به خنت رنول خدا

همراه او مسلمان شدت و انمِ و ایمان هرخو ایها ییکو شدت ماریه قلب رنول خالدا
خنت اورخت به همین خاطر بعضا ا همسران رنول خدا

را باله

به او حساخت ور یدیدت عایشه

و حفصه یاخ پدرایشان امدید و به شکایت یموخید که رنول خدا

به ماریه میل خارخ او را بر

ما مقدِ ماخارخت تا این که پدرایشان را راضا یموخید کاله بگوینالد ماریاله ا جالریح باله ابالراهیم
حامله شده انت! و گمان یماکرخید که جریح خاخما باشد بدون ییرو مرخایگالات پدرایشالان
امدید و ایشان خر مسجد یشسالته بالوخت یالاخ ایشالان یشسالتند و گفتنالد ا

یاخ رنول خدا

رنول خدا برا ما حمل ییست و یماتواییم ان خیایتا که به شما شده را کتمان کنیمت فرمالوخ
چه ماگوییدو گفتند ا رنول خدا جریح با ماریاله مرتکالب فاحشاله بارگالا شالده انالت! و
حمل ماریه ا جریح انت یه ا شما ا رنول خدا! صورت رنول خالدا

تیالره شالد و باله

خاطر بارگا ان چه ان خو باله او گفتنالد ریگالش عالوض شالدت نالپس گفالت وا بالر شالما چاله
ماگوییدو! گفتند ا رنول خدا ما ماریاله و جالریح را خر اتالاقا گذاشالتهایم و جالریح بالا او
شوخا و با

ماکند و ان چه مرخان ا یان ماخواهند را ا ماریاله ماخواهالد! خیبالال جالریح

بفرنالالت مابینالالا کالاله خر همالالین حالالالت انالالتت و حکالالم خالالوخ و خالالدا را بالالر او جالالار کالالنت
پیامبر

فرموخ ا اباالحسن شمشیرت ذوالفقار را همراهت برخار و به اتاق ماریه برو و اگر

ماریه را با جریح همایطور که این خو گفتند یافتا با ضربها هر خو را بکشت حضرت علا بلنالد
شد و شمشیرش را حمایل کرخ و ان را یر پیراهنش گذاشالتت وقتالا ا یالاخ رنالول خالدا رفالت
خوباره برگشت و به ایشان گفت ا رنول خدا خر ان چه به من امر یمالوخها ماینالد مالیخ خاغ
شالالده خر اتالالش باشالالم یالالا ایالالن کالاله شالالَص حاضالالر چیالالا را مابینالالد کالاله غاهالالب یمابینالالدو
پیامبر

فرموخ ا علا قربایت شوِت بلکه حاضالر چیالا را مابینالد کاله غاهالب یمابینالدت

گوید حضرت علا

به نراغ ایها رفت خر حالا که شمشیرش خر خنتش بوخ تالا ایالن کاله باله

باب اتاق ماریه رفتت او یشسته بوخ و جریح هم همراهش بالوخ و باله او اخاب پاخشالاهان را یالاخ
ماخاخ و به او ماگفت رنول خدا را بارگ بدار و او را با کنیه صدا کن و اکرامش یمالا و ماینالد
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این حرفهات تا این که یگاه جریح به امیرالمؤمنین افتاخ خر حالا که شمشیرش باله صالورت برهناله
خر خنتش بوخت جریح ا او ترنید و به نراغ خرخالت یَلالا خر حیالات خایاله رفالت و ا ان بالاب
رفتت امیرالمؤمنین پایین امدت باخ لباسها جریح را کنار خ و معلوِ شد الالت یالدارخت گفالت
ا جریح پایین بیات گفت ا امیرالمؤمین ایا خر امایمو گفت خر امایات گویالد جالریح پالایین
امد امیرالمؤمنین خنت او را گرفت و او را یاخ رنول خدا

اورخ و یاخ ایشان یگالاه خاشالتت

و به پیامبر گفت ا رنول خدا جریح خاخِ انت و الت مرخایگا یدارخت پیالامبر رویالش را باله
نمت خیوار کرخ و فرموخ ا جریح برا این خو کاله خالدا لعنتشالان کنالد لبانالت را خربیالاور و
خوخت را برهنه کند تا خروغشان معلوِ شوخ! وا بر ایها چه قالدر بالر خالدا و پیالامبرش جالرأت
ماکنند! جریح لباسهایش را خراورخ و معلوِ شد همایطور که حضرت علا فرموخه بالوخ الالت
مرخایگا یدارخت ان خو خوخ را یاخ رنول خدا به مین ایداختند و گفتند ا رنالول خالدا توباله!
برا ما انتغفار کن خیگر چنین کار یماکنیم! رنول خدا

فرموخ خدا شما را یبَشالد!

انتغفار من برا شما چه یفعا خارخ و حال ان که این چنین بر خدا و رنولش جالرأت خاریالدو!
گفتند ا رنول خدا اگر برا ما انتغفار کنا امیالد خاریالم کاله پرورخگارمالان مالا را ببَشالد!
خداوید این ایه را خر مورخ ان خو و باگناها ماریه یا ل کرخ کسالایا کاله باله یالان پاکالدامن و
باخبر و مؤمن تهمت یند خر خییا و اخرت لعنت شدهاید و برا ایهالا عالذاب بارگالا انالت *
رو

که بان و خنتها و پاهایشان بر ان چه که ایجاِ ماخهند بر علیه ایها شالهاخت خواهنالد

خاخ ».

1

بنابراین  ...آیات افک در سور نتور طبتق آن چته ائمته اهتل بیت وحتی (صتلوات اللته علتیهم
فرمود اند در مورد ماریه نازخ شد نه عایشه و به همین خاطر علی بن ابراهیم (رضوان الله تعالی علیه
در تفسیرش گویتد« :و اما این قول خداوید کسایا که افک اورخید و تهمت خید گروها ا خوخ
شما هستند و گمان یکنید ان برا شما بد انت بلکه باله یفال شمانالت عاماله (اهالل نالنت)
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روایت کرخهاید که این ایه خر مورخ عایشه و این که خر غاوه بنا المصطل باله او تهمالت خه شالد
یا ل شده انتت ولا خاصه (شیعه) روایت یموخهاید که این ایه خر مورخ ماریه قبطیه و ایالن کاله
عایشه به او تهمت یا خ یا ل شده انت».

1

ایتتن احادیتتث شتتریفه بتترای متتا آشتتکار میکنتتد کتته چهتتار نفتتر بتترای تهمتت زدن بتته متتادر
ابراهیم

اجتماع کرد اند و آنها ابوبکر و عمر و عایشه و حفصه میباشند ،و این با آیتات قترآن کته

تهم زنندگان را به عصبه وصف کرد اس موافق دارد ،این چهار نفر در واقت گروهتی بودنتد کته
همدیگر را یاری مینمودند و برای هم تعصب میورزیدند ،و این وصف بر آنها صادق اس همانطور
که دور و نزدیک آن را میدانند ،و در این مطلب اشار ای اس به این که تهم زنا از طرف ایتن گترو
برنامهای هدف دار بود نه عادی و گذرا ،و مجدد ثانی در تفسیرش به این مطلب اشار کرد آن جا کته
میفرماید« :شاید اورخن این خصوصیت برا فهمیدن این باشد کاله افالک و تهمالت یالا اییالده
شده جماعتا انت که یک هدف خاریدت بنابراین کمما ییست که مغرضالا گفتاله باشالدت بلکاله
ّ
2
بوه انت».
حرکتا هدف خار بر ضد پیامبر
و همچنتتین ایتتن چهتتار نفتتر در اجتمتتاع آن زمتتان بتته ختتاطر جایگاهشتتان نستتب بتته رستتوخ
تأثیر پذیری داشتهاند و این بر کسی پوشید نیس  ،و این با مدلوخ آیات قرآن هم ستازگاری

خدا

دارد که قبال گذش  ،در نتیجه آیات قرآن بر داستانی که در شأن ماریه

روای شتد بیشتتر منطبتق

اس .
ولی ممکن اس اشکاخ شود :آن چه از روایات اهل بی

استفاد میشود این اس که عایشه

با نسب دادن زنا به ماریه و نفی کردن این که ابراهیم پسر رسوخ خدا

باشد سر دسته اهتل افتک

بود  ،پس چه طور آیات قرآن برای کسی که قسم عمد تهم را به عهد داشته صیغه مذکر آورد نه
َ ََ
َّ َ ّ
َ
مؤنث؟ خداوند میفرمایدَ :و ال ِذي ت َولا ِکب َره ِمن ُهم ل ُه عذاب ع ِظیم
جواب یکی از سن های عرب این اس که از باب حمل لفظ بر معنا آن چه حقش تأنیث است
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را مذکر آورند و بر عکس ،همانطور که ثعالبی در کتاب فقه اللغه به این مطلب تصریح کرد است  ،1و
َ
ُ
ُ َ
در کتاب خداوند برای این مطلب مثاخهای زیادی وجود دارد مثتل :فال ِإن َیکالن ِمالنکم ِمنالة َصال ِاب َرة
َیغ ِل ُبوا  2با این که م ة مؤنث اس ولی به خاطر حمل کردن بر معنای اشخاص یتا مقتاتلین صتابرین
ََ َ
برای آن مذکر آورد  ،و مثلَ :و ب ُیق َبل ِمن َها شفاعة  3با این که شفاعة مؤنث است ولتی بته ختاطر
َ َ
َ َ ُ َّ
الذ َین ظل ُمالوا
حمل کردن بر معنای طلب شتفاع بترای آن فعتل متذکر آورد  ،و مثتل :ب ینفال ال ِ
ُ
َمع ِذ َرت ُهم  4با این که معذرة مؤنث اس ولی به خاطر حمتل کتردن بتر معنتای انجتام دادن معتذرت
َ َ َ َّ َّ َ َ َ
الساعة قر یب  5با این که ساع مؤنتث
خواهی برای آن فعل مذکر آورد  ،مثلَ :و َما ُید ِر یْ لعل
ِ
َ
َ َّ
َ
اس ولی به خاطر حمل کردن بتر معنتای وقت آن را متذکر آورد  ،مثتلَ :و أع َتالدیا ِل َمالن کالذ َب
ت َ َ
َ ََ ت َ ت
َ
َّ َ
الساع ِة َن ِعیرا * ِإذا َرأت ُهم ِمن َمک لان َب ِع لید َن ِم ُعوا لها تغ ُّیظا َو ِفیرا  6سعیر را با این که مذکر است
ِب
به خاطر حمل کردن بر معنای نار (آتش مؤنث آورد اس (ضتمیر لهتا بته آن برگشتته  .و در بعضتی
موارد در قرآن برای یک لفظ مثل طاغوت هم مذکر آورد و هم مؤنث ،چرا که در این جا متذکر آورد :
َ
ُ
َ َّ
ُ ُ َ َ ََ َ َ ُ َ ّ ُ
7
اغوت َو َقد أم ُروا أن َیک ُف ُ
الذ َین
ال
و
مؤنتث:
جتا
این
در
و
ه
ب
وا
ر
ِِ
ِ
ِ
ی ِر یدون أن یتحاکموا إلا الط ِ
ّ ُ َ َ
ُ َ
َ
اج َتن ُبوا الطاغوت أن َیع ُبدوها  8و مثاخها زیاد و غیر قابل شمارش اس  ،چترا کته ایتن زبتان عترب
اس و کتاب خداوند عزوجل هم به این زبان نازخ شد اس .
َ ُ َُ َ َ
َّ َ َّ
َ
و این که خداوند میفرمایدَ :و ال ِذي ت َولا ِکبره ِمنهم له عذاب ع ِظیم از همین قبیتل است ،
اگر چه که مقصود از آن عایشه اس ولی به خاطر حمل کردن بر معنتای اکبتر العصتبه فتی االفتک و
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االفتراء (بزرگترین آن گرو در تهم و افتراء زدن به صیغه مذکر آمد اس  ،و حمل کردن بر معنتا در
صیغه مذکر و مؤنث خود یکی از روشهای بالغ کالم اس  ،چون تقدیم معنا بر لفتظ در آن انستان
را متوجه میسازد که معنا بزرگ و مهم اس و گویا لفظ در آن مضمحل شد اس .
َ َُ َ
َ
ان ِبن َب لأ روای شد مبنی بر این که وقتی عایشه بته
و آن چه در شأن نزوخ این آیه ِإن جاَکم ف ِ
ماریه تهم زد این آیه نازخ شد هم از همین قبیل اس – و متعلق به موضوع ما هم میباشد – چترا
که باز به صیغه مذکر آمد اس .
علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش گوید« :و این قول خداوید ا کسایا که ایمان اورخید اگالر
فانقا برا شما خبر اورخ تحقی کنید مباخا ا رو جهالت به قوما انیب برنایید و بر کار
خوخ پشیمان گرخیدت 1خر مورخ ماریه قبطیه ماخر ابراهیم
عایشه به رنول خدا

یا ل شده انتت و نببش این بوخ که

گفت ابراهیم ا تو ییست بلکه فر ید جریح قبطا ماباشالد و او هالر

رو بر ماریه وارخ ماشوخ! رنول خدا

عصبایا شد به امیرالمؤمنین

بگیر و نر جریح را برایم بیاورت امیرالمؤمنین

فرموخ شمشالیر را

شمشیر را گرفالت نالپس گفالت پالدر و مالاخرِ

فدا شما ا رنول خدا اگر مرا خیبال کار فرنتاخ مایند اهن خاغ شده خر کرک باشمو 2به
چه امر ماکناو خر ان تحقی کنم یا ایجامش خهمو رنول خدا

به او فرموخ بلکه تحقیال

و بررنا کنت امیرالمؤمنین به مشربه اِ ابراهیم امد و ا خیوار باب رفتت وقتا جریح به او یگالاه
کرخ فرار کرخ و ا خرخت یَلا باب رفتت امیرالمؤمنین

به او یاخیک شد و گفت پایین بیا! به

او گفت ا علا ا خدا بترس این جا کسا ییستت 3مالن مجبالوبم و الالت مرخایگالا یالدارِ!
نالالپس عالالورت خالالوخ را اشالالکار کالالرخ و معلالالوِ شالالد کالاله مجبالالوب انالالتت او را یالالاخ رنالالول
خدا

اورخت رنول خدا

به او گفت تو را چه شالده جالریحو گفالت ا رنالول خالدا

قبطیان الت مرخایگا خاخمایشان و هرکس خیگر که بر اهلشان وارخ ماشوخ را قط مایماینالدت و
 
 .1سور حجرات آیه 6
 .2کنایه از سری سوراخ کردن اس (یعنی کار را سری انجام دهد
 .3و ممکن اس عبارت این چنین باشد :این جا اشکالی ندارد (برای کشف عورت
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ُ
قبطیون تنها با قبطیون ایس ماگیریدت به همین خاطر پدرش مرا فرنتاخ تا بر او وارخ شوِ و باله او
ُ
خدمت یمایم و با او ایس گیرِت پس خداوید عاوجل ایه یا ل کرخ ا کساین که ایمالان اورخیالد
اگر فانقا برا شما خبر اورخ  ...تا اخر ایه».

1

اگر بگویا مشهور این اس که این آیه در قضیه ولید بن عقبه فاسق نتازخ شتد حتاخ چته طتور
میتواند در قضیه تهم زدن عایشه به ماریه نازخ شد باشد؟ خر جواب گفته شوخ عالو بر ایتن کته
معلوم اس تمام قرآن در شب قدر یک بار نازخ شد و سپس بعد از آن کم کم نتازخ شتد روایتات و
آثار بیان کرد اند که بعضی از آیات قرآن حکیم با همان الفاظش در بیش از یک مناسب نتازخ شتد تتا
این وقائ مثل مصادیق تح آن در شود و این تکرار نزوخ باعث محکم کردن معنا و تأکید آن گردد،
همانطور که روایات و آثار بیان نمود اند که بعضی از آیات بیش از یک مراد دارد ،که در مقام تمییز بین
آن دو به آن تفسیر و تأویل ،و ظاهر و باطن میگویند.
و این آیه هم از این قاعد خار نیس  ،در آخر روایتی از حضرت امام باقر (صتلوات اللته علیته
در بیان داستان تهم به ماریه آمتد « :صورت رنالول خالدا

روشالن شالد و فرمالوخ حمالد و

نتایش خدایا را که پیونته ما اهل بیت را ا ان بالد هایا کاله باله مالا یسالبت ماخهنالد معالاف
مایمایدت پس خداوید این ایه را یا ل کرخ ا کسایا که ایمان اورخید اگالر فانالقا بالرا شالما
خبر اورخ  ...تا اخر ایهت راره به حضرت اماِ باقر

فرموخ عامه (ننیان) ماگویند این ایه

خر مورخ ولید بن عقبه بن ابا معیط یا ل شده ان هنگاِ که یاخ پیامبر
قبیله بنا خایمه بعد ا انممشان کافر شدهایدت حضرت

فرموخ ا

امد و به ایشان گفت
راره ایالا یماخایالا خر

قران هی ایها ییست مگر این که ظاهر و باطنا خارخو این چیا که خر خنت مرخِ انت ظاهر
ان انتت ولا ان چه من به تو گفتم باطن ان انتت و وقتا خداوید ایها را ا تبعیت کرخن قالول
فان یها یموخ و به ایها خنتور خاخ خر کار تحقی و بررنا کنند ایها را متوجه کرخ کاله رنالول
 
 .1تفسیر القمی جلد  1صفحه  ،209و این که این روای با دیگر روایات در بعضی مطالب کمی اختالف دارد مثل این که
جریح کسی بود که لباس خود را کنار زد یا پدر ماریه او را برای ماریه فرستاد بود تتا بته او ختدم نمایتد ،اینهتا ضترری
نمیرساند چرا که این روای نقل به معنی شد چون از لفظ و کالم خود علی بن ابراهیم اس  ،غفل نکن.

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 509 .............................................................
خدا

خر میان ایهانت و اخبار مین و انمان یاخ ایشان ماباشدت پس ا ایشالان بگیریالد و

قول فان را رها کنید».

1

حاخ در مورد داستان تهم به مادر ابراهیم
اول چگونه پیامبر

دو اشکاخ باقی میماند:

دستور به کشتن خادم میدهتد آن هتم بته ّ
مجترد تهمت زدن عایشته و

گروهش به آن خادم و ماریه و قبل از آن که تحقیق و بررسی نماید ،در حالی که حکتم نمتودن قبتل از
گواهی دادن چهار شاهد عادخ یا اقرار کردن خود شخص زناکار جتایز نیست ؟ بلکته چگونته دستتور
کشتن او را صادر نمود در حالی که با فر

ثاب شدن ادعا ،حکم زنا تنها شتالق یتا سنگستار کتردن

اس ؟
جواب این اشکاخ همان جواب اماممان حضرت صادق (صلوات اللته علیته است کته فرمتود:
پیامبر

حقیقتا نمیخواس او را بکشد بلکه تنها میخواس بیگناهی آن ختادم مظلتوم روشتن

گردد و چون عایشه میبیند که نزدیک اس مرد مسلمانی ظالمانه کشته شود ضتمیرش بیتدار گتردد و
دس از تهم و افترایش بردارد ،ولی حمیراء از حرف خود برنگش و ضمیرش بیدار نشد!
علی بن ابراهیم به سند خود از عبد الله بن بکیر روای کرد اس که گف « :باله حضالرت امالاِ
صاخق

گفتم قربایت شوِ رنول خدا

امر باله کشالتن قبطالا یمالوخ و ماخایسالت کاله

عایشه بر او خروغ بسته انت یا یماخایستت و خداویالد کشالته شالدن را ا او باله ونالیله بررنالا
علا

خف کرخو فرموخ بلهت به خدا قسم ماخایستت و اگر امر رنالول خالدا

حتما بوخ علا

بریماگشت تا این که او را ماکشتت ولا رنول خالدا

باله کشالتن
چنالین کالرخ تالا

عایشه ا گناهش برگرخخت ولا او ا گناهش بریگشت و کشالته شالدن مالرخ مساللمان باله خالاطر
خروغش بر او نَت ییامد!»

2

و ابن حزم از مخالفین هم با این جواب موافق کرد و گفته رسوخ خدا نمیخواست او را بکشتد
بلکه میخواس بیگناهی او و دروغ تهم زنندگان روشن شود ،چنین گوید« :و پنالاه بالر خالدا کاله
 
 .1تأویل اآلیات ،شرف الدین حسینی نجفی جلد  1صفحه 615
 .2تفسیر القمی جلد  1صفحه  209و به نقل از آن بحار االنوار عالمه مجلسی جلد  11صفحه 045
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رنول خدا

تنها با گمان و بدون اقرار یا شهاخت شاهد یا خیدن خوخش یا وحا خنالتور باله

کشالالتن کسالالا خاخه باشالالدت خنالالتور خهالالد تنهالالا ان خالالاخِ کشالالته شالالوخ یالاله ماریالالهت ولالالا رنالالول
خالالدا

یقینالالا خایسالالته بالالوخ کالاله ان خالالاخِ باگنالالاه انالالت و ان حالالرف خروغ انالالت ولالالا

ایشان

خوانت با مشاهده یموخن بر ان واقف شوخت بنابراین خنتور خاخ اگر ان خاخِ کار

که به او یسبت خاخهاید را ایجاِ خاخه کشته شوخت و این خر مالورخ کسالا کاله رنالول خالدا
اذیت کند حکم صحیحا بوخت و ایشان

ماخایست حکم قتل بر ان خاخِ جار یَواهد شد

چون خداوید باگناها او را اشکار خواهد کرخت و کار ایشان
انت که ا براخرش نلیمان

را

خر این مورخ مایند همان کالار

خبر خاخه انتت ا طری بَار ا ابو الیمان – که حکم بن یاف

انت – ا شعیب – که ابن ابا حماه انت – ا ابو الایاخ برا ما روایت شده انت که گفت عبد
َ
َ
فرموخ َمثالل مالن و َمثالل
الرحمن اعرج گفت شنیدِ ابوهریره ماگوید شنیدِ رنول خدا
مرخِ – و کمما فرموخ – و خر ان امده که ایشالان

فرمالوخ خو یالا بوخیالد کاله خو فر یدشالان

همراهشان بوخت گرگ امد و فر ید یکا ا ان خو فر ید را برخت یکا ا ان خو ن گفت فر ید تالو را
برخ! و خیگر گفت بلکه فر ید تو را برخ! شکایت خوخ را یاخ حضالرت خاوخ اورخیالد حکالم
ّ
کرخ که فر ید برا ن بارگتر انتت یاخ نلیمان رفتند و قضیه را به او گفتنالد گفالت نالکینا
(چاقو) برا من بیاورید تا این فر ید را خو یصف یمایم و بین این خو تقسیم کالنمت ن کالوچکتر
گفت این کار را یکن خدا تو را رحمت کند این فر ید اونتت نلیمان حکم کرخ که ایالن فر یالد
ّ
متعل به ن کوچکتر انتت ابوهریره گفت به خدا قسم یشنیده بوخیم کسا نکین بگوید مگالر
ان رو و ما قبم به ان مدیه ماگفتیمت ابو محمالد [ابالن حالاِ] گویالد باله یقالین مالاخاییم کاله
نلیمان

یماخوانت ان بچه را خو یصف یماید و بین ان خو تقسیم کندت بلکاله ماخوانالت

ان خو را به این ونیله امتحان کندت و این کار را بدون شک ا رو وحالا ایجالاِ خاخت و ایالن کاله
خاوخ

حکم کرخ بچه برا

ن بارگتر انت طب ظاهر امر بوخ چون بچه خر خنت ان ن بوخت و

همچنین انت رنول خدا صت ایشان به هی وجاله یماخوانالت حتمالا ان مجبالوب را بکشالد
بلکه ماخوانت علا را امتحان بنماید تا ببیند چه قدر باله حالرفش گالوش ماخهالد و خوانالت
باگناها متهم و خروغ بوخن تهمت را اشکار یمایدت و همچنین وقتا خداوید به ابراهیم خنالتور

فصل دوم :زنی که رأس کفر و دروغ اس 510 .............................................................
خاخ انماعیل را ذبح کند یَوانت حتما انماعیل بن ابراهیم صلا اللاله علیهمالا و ناللم ذبالح
شوخت بلکه خداوید ماخوانت یشان خهد امرش ایجاِ شدیا انت».
خوِ چگونه پیامبر

1

بر عایشه و گروهش به خاطر تهم زدن به مادر ابراهیم

(تهم زنا جاری ننمود؟
دارای والی عظمی اس

جواب بعد از آن که معلوم شد پیامبر

ّ
حد قتذف

ّ
میتواند حد یتا قصتاص

را از هر کس بخواهد به خاطر مصلح مهمتر بردارد و تعطیل نماید ،همان رفتاری کته بتا خالتد بتن
ولید (لعنه الله در داستان بنی خزیمه انجام داد (و او را قصاص نکرد و همان رفتاری که با کسانی که
خواستند با پرت کردنش در ّدر ایشان را بکشند انجام داد (و آنها را نکش  2اماممتان حضترت بتاقر

ّ
(صلوات الله علیه پرد از این اشکاخ برداشته و فرمتود  :حتد از عایشته ستاقط نشتد بلکته تتا زمتان
حضرت قائم (صلوات الله علیه و عجل الله فرجه به تأخیر افتاد و آن زمان عایشه برگرداند میشود و
ایشان عایشه را شالق خواهد زد.

3

برقی و صدوق به سند خود از عبتد الترحیم القصتیر نقتل کرد انتد کته گفت « :حضالرت امالاِ
قیاِ کند حمیراَ برگرخایده ماشالوخ تالا او را شالمق

باقر به من فرموخ اما وقتا که قاهم ما
ّ
فاطماله ا او ایتقالاِ بگیالرخت گفالتم
باید و حد را بر او جار نا خ و برا خختر محمد
ّ
تهمالت خت
قربایت شوِ چرا به او حد ما یدو فرموخ به خاطر این کاله بالر مالاخر ابالراهیم
 

ّ
 .1المحلی ابن حزم جلد  00صفحه  ،505و البته همانطور که معلوم اس به تمام آن چه در آن آمد ملتزم نیستتیم و قبتوخ
نداریم.
 .2قبال در پاورقی صفحه  070همین کتاب متعر
وقتی به پیامبر

داستان عقبه (پرت کردن پیامبر از ّدر شتدیم ،بته آن مراجعته کتن ،و

گفته شد« :ا رنول خدا ایا خنتور یماخها ایها را بکشیمو فرموخ خونت یدارِ مرخِ بگویند

محمد اصحابش را ماکشد» .به السیر النبویه ابن کثیر جلد  5صفحه  25مراجعه کن ،و اما داستان خالد بتن ولیتد بتا
قبیله بنی جذیمه مشهورتر از آن اس که بخواهد ذکر شود ،و در آن پیامبر

از کار خالد بن ولید برائ جس .
در زمان ظهور شریفش بته متن اجتاز

 .3و من از خداوند متعاخ درخواس نمود ام که موالیم حضرت صاحب االمر
ّ
دهد که من حد را بر عایشه جاری کنم و به او شالق بزنم ،و از برادران خود درخواست متیکنم بترای بترآورد شتدن ایتن
دعای من آمین بگویند.
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ّ
گفتم چگویه خدا اجرا حد را برا قاهم به تأخیر ایداخته انتو فرموخ چون خداوید تبالارک
و تعالا محمد

را برا یقمت و عذاب فرنتاخ».

را برا رحمت و قاهم

1

و امتا بقیته گتترو مثتل ابتتوبکر و عمتر در احادیتتث و روایتات وارد شتتد کته آنهتتا هتم در زمتتان
قائم برگرداند میشوند و جرمهایشان را بیان مینماید آن دو هتم اقترار میکننتد و آنهتا را قصتاص
ّ
کرد و با دار زدنشان حد جنگیدن با خدا و رسوخ را بر آن دو جاری میسازد 2،و بی شک تهم زنا بته
زدن هم بین جرمهایشان خواهد بود.

ماریه

احادیث شریفه در این معنا بسیار زیاد و مستفیا اس  ،از جمله آنها روایتی اس که حسین بتن
حمدان الخصیبی در حدیثی از مفضل بن عمر نقل کرد که حضرت امام صادق
توصیف این که حضرت مهدی

در این روای در

چگونته ابتوبکر و عمتر را قصتاص میکنتد میفرمایتد« :نالپس

خنتور ماخهد ان خو را بیرون بیاوریدت بیرون ماایندت حضرت ان خو را باله اذن خداویالد متعالال
 
 .1المحاسن ،احمد بن محمد بن خالد برقی جلد  1صفحه  129و علل الشرای صدوق جلد  1صتفحه  ،481و ایتن کته
فرمود« :خداوید قاهم

حضرت

را برا یقمت فرنتاخ» یعنی :خداوند متعاخ برای قائم

قرار داد است کته از

ظالمین و کافرین انتقتام بگیترد و بتر آنهتا حتدود و قصتاص و عقتاب را جتاری ستازد ،ولتی چنتین چیتزی بترای رستوخ
خدا

در بسیاری از موارد قرار نداد بود ،چون بر ایشان واجب بود برای محکم شدن دین و برای این که دین در ابتدای
اصتحابی کته

کار از فتنههای داخلی در امان بماند مدارا و سازش کند ،و این همان مسألهایس که باعث شد پیامبر
میخواستند ایشان را از ّدر به پایین پرت نمایند و همچنین منافقینی مانند عبد الله بن ابی بن سلوخ را نکشتد ،در صتحیح

بخاری جلد  6صفحه  67آمد وقتی از پیامبر درخواس شد آنها را بکشد فرمود« :تا مرخِ یگویند محمد اصالحابش را
ماکشد».
و این همان وظیفهایس که خداوند بر پیامبرش

واجب کرد که باید از مجرمین و منافقین اعرا

نماید ،و این قتوخ

خداوند هم به آن اشار دارد :ایها کسایا هستند که خداوید ان چه خر قلبهایشان هست را ماخایدت ا ایها اعالراض
کن سور نساء آیه 62
ّ
 .2منظور حدی اس که خداوند در این آیه فرمود  :کیفر ایان که با خدا و پیامبرش به جنگ برماخیاید و اقالداِ باله
فساخ خر رو

مین مایمایند این انت که کشته شوید یا به خار اویَته شوید یا خنت و پا ایها به عکس یکدیگر

بریده شوخ و یا ا نر مین خوخ تبعید گرخید ایالن رنالوایا ایهالا خر خییانالت و خر اخالرت عالذاب بارگالا خواهنالد
خاشت  .سور مائد آیه 22
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یده ماکند و خنتور ماخهد مرخِ جم شویدت نپس تماِ کارها ایان خر هر مالان و مکالان را
بیان مایماید  ...حضرت

تماِ اینها را برا ان خو ماشمرخ و ان خو را به ان ملاِ مایماید و

ان خو هم به ان اعتراف مایمایندت نپس حضالرت خنالتور ماخهالد خر همالان وقالت باله خالاطر
ظلمهایا که به جمعیت حاضر شده ان خو را قصاص ماکند نپس ان خو را به خرختالا اویالاان
مایماید و خنتور ماخهد اتشا ا مین خارج ماشوخ و ان خو را همراه بالا خرخالت مانالو اید
نپس به باخ خنتور ماخهد تا خاکسترشان را خر خریا پَش کندت مفضل گوید ا اقا من ایالا
این اخرین عذاب ایهانتو فرموخ هرگا ا مفضل! به خدا قسم خوباره برگرخایالده ماشالوید و
نید اکبر محمد رنول خدا
اهمه

و صدی اکبالر امیرالمالؤمنین و فاطماله و حسالن و حسالین و

و هر کس که ایمایش کامل باشد یا کفرش کامل باشد حاضالر ماشالوید و بالرا تمالاِ

ایها ان خو را قصاص خواهد یموخ به طور که ان خو خر هر رو و شبا هاار بار کشته ماشالوید
و ان جایا که پرورخگارشان ماخواهد برگرخایده ماشوید».

1

و مخفی نیس که حفصه شامل تصریح حضرت میشود که فرمود« :هالر کالس کاله کفالرش
ّ
کامل باشد» برمیگردد ،حاصل این که تمام کسانی که به ماریه تهم زدنتد حتد از آنهتا ستاقط
نشد بلکه از طرف خداوند تا آن زمان به تأخیر افتاد اس .
با این بیان داستان حقیقی افک با تمام ابعاد و تفاصیلش طبق احادیث ائمه اطهار از عترت پیتامبر
مختار (صلوات الله و سالمه علیهم اجمعین برای ما آشکار شد ،و همانطور کته متیبینیم بتا قترآن و
عقل و مقتضیات تاریخی موافق دارد ،به خالف آن داستان رکیک و سس کته عایشته درست کترد
بود!
و کسی که در این بار تحقیق کند میبیند در کتب و مصادر مخالفین هم احادیثی از ختود عایشته
وجود دارد که احادیث ائمه

را تقوی مینماید! مختالفین داستتان تهمت بتر متادر ابتراهیم را بتا

مخفی نمودن اسامی تهم زنندگان روای کرد اند ،و این مخفتی نمتودن همتانطور کته قتبال گفتتیم
 
 .1الهدایة الکبری خصیبی صفحه  511و مختصر البصائر شی حسن بن سلیمان حلی صفحه  089و بحار االنوار عالمته
مجلسی جلد  42صفحه 01
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دالل بر این دارد که تهم زنندگان در نزد آنها جایگا بزرگی داشتهاند به همتین ختاطر اسمایشتان را
مخفی نمود اند ،دقیقتا همتان کتاری کته بتا استامی کستانی کردنتد کته خواستتند بتا انتداختن شتتر
به ّدر ایشان را بکشند ،و هیچ کس نزد مخالفین جایگاهش باالتر از این چهار نفر نیس :
پیامبر
ابوبکر و عمر و عایشه و حفصه ،بنابراین این چهار نفتر بترای یتک محقتق در طتوخ بحتثش مشتتبه و
مشکوش هستند ،و ناگهان میبیند عایشه اقرار میکند که تهمت اهتل افتک را تأییتد نمتود است آن
هنگامی که وجود شباه بین ابراهیم و پدرش پیامبر

را نفی میکند و میگویتد« :من شالباهتا

یمابینم!» ،و این قرینهایس بر صح آن چه از آخ محمد (علهم الصالة و السالم روای شتد  ،و
حداقل این جرم بر عایشه ثاب میشود.
این همان حقیقتی اس که عایشه بعدا آن را وارونه نمود ،همان زمانی که موقعی برایش مهیا شد
تا – با آسایش و راحتی از دس کسی که ممکن بود به خاطر ترس از سلطنتش ّ
متعر عایشته شتود –
هر چه میخواهد حدیث و افسانه بگوید ،بنابراین خودش را زنی مظلوم که به او تهم زد شتد قترار
داد در حالی که خود او ظالم و افترا زنند اس !
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میان خامن و نینهاش حقیقت را ا بین برخ و ان را با جاخویش نر برید!
با آن همه اضطراب و اختالف و سستی که در احادیث عایشه وجتود دارد و آن همته عیتب و عتدم
تعادخ که در اقوالش میباشتد ،ولتی مختالفین پیوستته بته ایتن احادیتث و اقتواخ استتناد مینماینتد و
اعتقادات و احکام خود را بر اساس آن بنا میکنند گویا احادیث عایشته در حجیت بتا کتالم خداونتد
متعاخ برابری میکند!
و ما دلیل خوبی برای این حالتی که مخالفین در آن زندگی میکنند نمییابیم مگر این که بگتوییم
آنها به مادرشان عایشه فریب خورد اند همانطور که شتخص جتادو شتد بتا جتادوی جتادوگر فریتب
میخورد! گویا احادیث و اقوالش جادو میکند چرا که مخالفین بدون توجه به اشکاالتش بته آن ایمتان
میآورند.
ولی انصاف این اس که آن افسانههایی که عایشته میبافتد و بتا آن عواطتف سترگردان را جتذب
مینماید و آن کالمی که میگوید و با آن قلبهای میل کنند را به سم خود میکشاند ،دالل دارند
بر این که او در تأثیر گذاری قدرتی کمیاب دارد ،و به خو بی میداند چگونه بر کستی کته از او مطلبتی
دریاف مینماید تأثیری جادویی بگذارد ،به طوری که وقتی آن مطلب را دریاف مینمایتد عقلتش را
تعطیل میکند چون عقلش به آن چه دریاف کرد مشغوخ اس .

1

 
 .1تأثیر عایشه بر مردم را وقتی میفهمی که ببینی آنها چگونه به صورت عجیبتی بته ستخنان او جتذب شتد اند ،عثمتان را
کشتند بعد از آن که فتوا به کفرش داد! و جنگی خونین بر علیه امیرالمؤمنین

به را انداختند بعد از آن که عایشه فتتوا بته

جنگ با او داد! و هیچ کس متوجه تأثیر جادویی کالم عایشه و در نتیجته خضتوع نمتودن بترای او نمیشتد مگتر بتا یتاری
خواستن از خداوند متعاخ ،حتی مردی مثل ابی ثاب غالم ابوذر وقتی دید عایشه در جنگ جمتل وجتود دارد نزدیتک بتود
منحرف شود با این که او نزد یکی از یاران نزدیک امیرالمؤمنین

یعنی ابوذر غفاری (رضوان الله علیه تربی شد بود!
بالوخِت

حاکم در مستدرش جلد  2صفحه  025به نقل از ثاب غالم ابوذر روای کند که گف « :رو جمالل بالا علالا
ّ
وقتا خیدِ عایشه هم هست شکا به خلالم وارخ شالدت خالدا وقالت یمالا ظهالر شالکم را برطالرف یمالوخ و همالراه بالا
امیرالمؤمنین

جنگیدِت وقتا جنگ تماِ شد به مدینه برگشتم و یاخ اِ نلمه رفالتم و گفالتم باله خالدا قسالم مالن

ییامدهاِ ا غذا و یوشیدیا نؤال کنمت ولا من غمِ ابوذر هستمت گفت افرینت قصه خوخ را باله او گفالتمت گفالت
ّ
وقتا هر قلبا برا خوخ به جایا پروا کرخه بوخ تو کجا بوخ و گفتم تا جایا که خداوید هنگاِ یما ظهر شالکم را
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از نمونه مسائلی که عایشه بیان نمود و بر عقوخ و اذهان چیر شد این اس که گمان کرد پیتامبر
اعظتتم

خر میالالان خامالالن و نالالینه او بتته شتتهادت رستتید ! 1یعنتتی او آختترین کستتی بتتود کتته از

پیامبر

جدا شد اس .

و این زن خواسته از این ادعای خود به دو امر اساسی برسد ،اوخ این که فضیلتی برای خود بستازد
مبنی بر این که او آخرین نفری بود که از رسوخ خدا

جدا شد و دروغها و مبالغتههای فضتیلتی

هم به آن اضافه نمود از قبیل این که هنگام از دنیا رفتن پیامبر آب دهانش با آب دهان پیتامبر مخلتوط
ّ
وصتی رستوخ
شد بود! و دوم میخواهد تکذیب نماید کته امیرالمتؤمنین علتی بتن ابتی طالتب
خدا

بود اس چون عایشه آخرین شخصی بود که از پیامبر جدا شد و او نشنید پیتامبر علتی

بن ابی طالب را به چیزی وصی کرد باشد!
احادیث عایشه در مورد این ادعا بسیار اس  ،از جمله آنها روایتی اس که بخاری به سند خود از
ابی عمرو ذکوان غالم عایشه نقل کرد که گف « :عایشه ماگفت یکا ا یعمتها خدا بالر مالن
این انت که رنول خدا

خر خایه من و خر رو من و میان خامن و نالینهاِ ا خییالا رفالت! و

خداوید هنگاِ ا خییا رفتنش بین اب خهان من و اب خهان او جم یموخ! عبد الرحمن بالر مالن
وارخ شد خر حالا که خر خنتش مسواکا بوخ و من هم تکیهگاه پیامبر

بوخِت خیدِ پیامبر باله

او یگاه ماکندت فهمیدِ خونت خارخ مسواک بایدت گفتم ان را برایت بگیالرِو بالا نالرش اشالاره
کرخ بلهت مسواک را به او خاخِ بر او نَت امدت و گفتم برایت یرمش کنمو با نرش اشاره کالرخ
بلهت ان را یرِ کرخِ و او هم به خیدایش کشیدت خر مقابلش ظرفا وجوخ خاشت که خر ان اب بالوخت
خو خنتش را خاخل اب ماکرخ و با ان صورتش را مسح مایموخ و ماگفت ب اله اب اللهت مرخن
نَتاهایا خارخ! نپس خنتش را باب اورخ و ماگفت خر رفی اعلات تا این که ا خییالا رفالت و



برطرف یموخت گفت افرین خوب کار کرخ ! شنیدِ رنول خدا

فرموخ علا همراه با قالران انالت و قالران

همراه با علات ا هم جدا یماشوید تا بر نر حوض کوثر پیش من ایند».
 .1منظورش این اس که پیامبر
بود.

در حالی از دنیا رف که سر شریفش در دامن او بود و پیامبر را به سینه خود چسباند
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خنتش افتاخ».

1

و از جمله آنها روایتی اس که باز هم بخاری از هشام از عرو نقل کرد « :پدرِ به مالن خبالر خاخ
که عایشه گفت ا رنول خدا

خر بیمار که به نبب ان ا خییا رفت ماپرنالید مالن فالرخا

کجا هستم! من فرخا کجا هستم! و منظورش رو عایشه بوخ! همسرایش به او اجالا ه خاخیالد هالر
جا که ماخواهد باشدت پس خر خایه عایشه بوخ تا این که یاخ او ا خییالا رفالتت عایشاله گفالت خر
همان رو

که خر خایهاِ یاخ من ماچرخید خدا جایش را گرفت خر حالا که نرش میان خامالن

و نینهاِ بوخ و اب خهایم با اب خهایش مَلوط شده بوخ!»

2

و از جمله آنها حدیثی اس که بخاری از عبد الرحمن بن قاسم از پدرش از عایشه نقل کترد کته
گف « :پیامبر

ا خییا رفت خر حالا که میان خامن و نینه من بوخت بعد ا پیامبر

شدت

3

مرگ را برا احد یاپسند یماخایم».
و در مورد این که ّ
وصی بودن حضرت علی

را انکار مینمود بخاری به ستندش از ابتراهیم از

اسود روای کرد اس که گف « :یاخ عایشه گفتند علا

ّ
وصا ماباشالدت گفالت پیالامبر چاله

مایا به او وصیت کرخو! خر حالا که من او را به نینه خوخ چسبایده بوخِ – یا گفالت خر خامالن
من بوخ – طشتا خوانتت و خر خامن من نست شد و یفهمیدِ ا خییا رفتت بنابراین چه مالایا
به او وصیت یموخو!»

4

و در روایت بیهقتی از استتود آمتد « :باله عایشالاله گفتاله شالالد ایهالا ماگوینالالد پیالامبر
علا

بالاله

وصیت کرخه انتت گفت به چه چیا به علا وصیت کرخو! خر حالا که پیامبر را خیالدِ

که طشتا خوانت تا خر ان اخرار یماید و من او را به نینه خوخ چسبایده بوخِ که نست شد – یالا
گفت نست شدِ – و ا خییا رفت و من یفهمیدِت بنابراین اینها ماگویند به چاله چیالا باله علالا
 
 .1صحیح بخاری جلد  4صفحه 050
 .2صحیح بخاری جلد  4صفحه 051
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وصیت کرخه انتو!»

1

ما اگر از آن که معلوم شد عایشه دروغگو و جعل کنند حدیث اس اعترا

نمتاییم ،و همچنتین

اگر از مطالبی که در این احادیثش وجود دارد که سزاوار پیتامبر نیست اعترا نمتاییم مثتل ایتن کته
هم و ّ
را مانند مردی نشان داد که زنان را بسیار دوس دارد و گویی هیچ ّ
غمی ندارد مگتر
ایشان
این که خود را به دامن عایشه بیندازد به خاطر همین سؤاخ کند« :من فرخا کجا هستمو! من فرخا کجا
هستمو!» و گمان کند پیامبر

«طشتا خوانته تالا خر ان اخرار یمایالد» گویتا او از انجتام دادن

چنین کاری جلوی دیدگان همسرش حیا نمیکند با این که به مالقات با پروردگار متعاخ نزدیتک شتد
اس ! میگویم :اگر از تمام این مطالب اعرا

نماییم ،ولی باز نمیتوانیم این احادیث عایشه را قبتوخ

کنیم ،چرا که اوال این احادیث تنها از خود او نقل شد و قرینهای که آن را تصتدیق نمایتد نمییتابیم ،و
دوما چون احادیث بسیار و مستفیضی تصریح نمود که رسوخ خدا
که سرش در دامن امیرالمؤمنین

به شهادت رستید در حتالی

بود و او آخرین کستی بتود کته از پیتامبر جتدا شتد و پیتامبر بته او

وصی نمود.
از جمله این احادیث روایتی اس که احمد بن حنبل و حاکم از ام المؤمنین ام سلمه (رضوان الله
علیها نقل کرد اند که فرمود« :قسم به کسا که به او نوگند ماخورِ علا اخرین شَصالا بالوخ
که ا پیامبر

جدا شدت هر رو پیش پیامبر مارفتیم و ایشان پیونته ماگفت علا امالدو! و

گمان ماکنم او را به خیبال کار فرنتاخه بوخت بعدا امدت گمان کرخِ پیامبر بالا او کالار خارخت باله
همین خاطر ا خایه خارج شدیمت کنار خرب خایه یشستیمت و من یاخیکترین ایها به خرب بالوخِت
علا یاخ پیامبر به مین یشست و پیامبر بالا او را ماگفالت و صالحبت مایمالوخت نالپس رنالول
خدا

خر همان رو ا خییا رفتت و علا اخرین کسا بوخ که ا پیامبر جدا شد».

2

ببین ام سلمه (رضوان الله علیها چگونه به خداوند سوگند میخورد که حضرت علی (سالم اللته
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علیه آخرین شخصی بود که از پیامبر

جدا شد ،و معلوم اس که مانند این بتانوی واالمقتام تتا

مادامی که به آن چه میگوید اطمینان کامل نداشته باشد سوگند خوردن به ختدا را حتالخ نمیشتمرد،
بنابراین دیگر مجالی برای تصدیق نمودن ادعای متناقا عایشه وجود ندارد.
و اما این که این حدیث ادعای عایشه را تکذیب میکند ابن عباس گفته هرکس چنتین ادعتایی را
تصدیق نماید عقل ندارد! و این حدیثی اس که ابن سعد از واقدی به سندش از ابی غطفان نقل کترد
که گف « :ا ابن عباس نؤال کرخِ هنگاما که رنول خدا

ا خییا رفالت نالرش خر خامالن

چه کسا بوخو گفت ایشان ا خییا رفت خر حالا که به نینه علا تکیه خاخه بوخت گفتم عالروه باله
من خبر خاخ که عایشه گفت رنول خدا

میان خامن و نینه من ا خییالا رفالت! ابالن عبالاس

گفت ایا عقل خار و! به خدا قسم رنول خدا

ا خییا رفت خر حالا که به نینه علا تکیه

خاخه بوخت او و براخرِ فضل بن عباس کسایا بوخید که پیامب را غسل خاخیدت و پدرِ حاضر یشالد
و گفت رنول خدا
پوشش قرار خاشت».

به ما خنتور ماخاخید که پنهان شویمت به همین خاطر پالدرِ خر نالتر و
1

و این حقیق آن قدر مشهور بود که دشمنان حضترت علتی (صتلوات اللته علیته در صتدر اوخ
چار ای نداشتند مگر این که به آن اقرار نمایند ،این عمر بن خطاب (لعنه الله است کته وقتتی کعتب
االحبار (لعنه الله از او میپرسد قبتل از آن کته پیتامبر از دنیتا بترود آخترین کالمتش چته بتود بته او
میگوید« :ا علا بپرس» چون او آخرین شخصی بود که از پیامبر جدا شد ،واقدی از جابر بتن عبتد
الله انصاری (رضوان الله علیه روای کرد « :کعب ابحبار خر مان عمر بلند شد خر حالا که مالا
یاخ عمر یشسته بوخیم و گفت ا امیرالمؤمنین اخرین چیا که رنول خدا

باله ان تکلالم

کرخ چه بوخو عمر گفت ا علا بپرست گفت او کجانتو گفت ایجانتت ا او نالؤال کالرخ
علا گفت او را به نینه خوخ تکیه خاخِت نرش را بر شالایه مالن گذاشالت و فرمالوخ یمالا یمالا !
کعب گفت اخرین نفارش پیامبران همین بوخه و به ان امر شدهاید و بر ان مبعوث گرخیدهایالدت
گفت ا امیرالمؤمنین چه کسا او را غسل خاخو گفت ا علا بپرست گویالد ا او نالؤال کالرخ
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ایشان هم گفت من او را غسل ماخاخِ و عباس هم یشسته بوخ و انامه و شقران هالم بالرایم اب
مااورخید».

1

و این که عمر کعب االحبار را به امیرالمؤمنین
حضرت آخرین شخصی اس که از پیامبر

حواله داد نشان میدهد او علم قطعی داشته کته

جدا شد و آخرین کالم پیامبر را شنید اس  ،و اگتر

همانطور که عایشه ادعا میکند مطلب این چنین نبود ،باید عمر به کعب االحبار میگف « :از عایشته
بپرس!»
و یکی از دشمنان حضرت علی

و مخالفینش که به این مطلتب اقترار نمتود ابتو عمتر شتعبی

(لعنه الله اس  ،او گفته« :رنول خدا

ا خییا رفت خر حالا که نرش خر خامن علا بالوخت و

علا و فضل او را خربرگرفته و غسل خاخیدت و انامه به خنت فضل اب ماخاخ».

2

و در این بار روایات از اهل بی پیامبر (صلوات الله علیهم متواتر اس  ،و مخالفین هم بعضتی
از آن را نقل نمود اند ،همانطور که در روای ابن سعد به سندش از حضرت امتام علتی بتن الحستین
زین العابدین (صلوات الله علیهما آمد « :رنول خدا
خامن حضرت علا بوخ».

ا خییا رفالت خر حالالا کاله نالرش خر

3

و خود صاحب این شأن – یعنی حضرت امیرالمتؤمنین علتی

– هتم پیوستته در احتادیثش ایتن

مطلب را ذکر مینمود و در خطبههایش به آن احتجا مینمتود تتا ایتن کته مستافران بتا ایتن حتدیث
مسافرت میکردند و بر هر زبتانی مشتهور شتد ،ایشتان در نهتم البالغته گویتد« :اصالحاب رنالول
خدا

که حافظان انرار اویند ماخایند که من حتا برا یک لحظاله هالم بالا فرمالان خالدا و

رنولش مَالفت ینموخِ بلکه خر جاهایا که شجاعان قدِهایشان مالر ید و فرار ماکرخید بالا
جان خوخ پیامبر را یار یموخِت و این خلیالر و مرخایگالا را خالدا باله مالن عطالا فرمالوخت رنالول
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خدا

ا خییا رفت خر حالا که نرش بر نینه من بوخ و جایش خر خنت من خالارج گرخیالدت

ان را بر چهره خویش کشیدِت غسل خاخن رنول خدا

را به عهده گرفتم و ممهکه مرا یالار

مایموخیدت خر و خیوار خایه فریاخ ما خت گروها ا ممهکه فالروخ ماامدیالد و گروهالا خیگالر باله
انمان مارفتندت گوش من ا صدا اهسته ایان که بر پیامبر یما ماخوایدید پر بوخ تالا ایالن کاله
ایشان را خر حجرهاش خفن کرخیمت چه کسا با ان حضالرت خر یالدگا و لحظالات مالرگ ا مالن
نااوارتر انتو!»

1

و ایشان (صلوات الله علیه هنگام دفن نمودن صدیقه شهید حضرت زهراء (صلوات الله علیهتا
میفرماید« :نمِ بر شما ا رنول خدات نمما ا طرف من و خخترت که هم اکنون خر کنارت
فروخ امده و شتابان به شما رنیده انتت ا پیامبر خدات صبر و برخبالار مالن بالا ا خنالت خاخن
برگایدهات فاطمه کم شده و توان خویشتن خار یدارِ! ولا برا من کاله نالَتا و جالدایا ا
شما را خیده و ننگینا مصیبت شما را کشیدهت شکیبایا ممکن انتت من با خنت خوخ شما را
خر میان قبر یهاخِ و جایت خر میان نینهاِ خارج شدت ما برا خداییم و به نو او برماگالرخیمت
امایت شما برگرخایده شد! و به صاحبش رنید! ا این پس ایدوه من جاوخایه و شالبهایمت شالب
یده خار انت! تا این که خداویالد خایالها کاله خر ان هسالتا را بالرایم اختیالار کنالدت باله وخ
خخترت به تو خبر خواهد خاخ که امتت چگویه به او نتم و ظلم کرخید! ا او بپرست و خبر حالال
ما را ا او خریافت کنت و اینها خر حالا انت که هنو رو گار نپر یشده و یالاخ تالو فرامالوش
یگشته انت! نمِ من به هر خو شمات نمِ وخاع کنندها که ا رو خوشنوخ یا خسته خلالا
نمِ یماکندت اگر ماروِ ا رو خستگا ییستت و اگر مامایم به خاطر بالدگمایا باله ان چاله
خداوید به صابران وعده خاخه یماباشد».

2

ابن سعد از واقدی به سندش از عمر بن علی نقل کرد « :رنالول خالدا

خر حالال احتضالار

فرموخ براخرِ را یاخ من بَواییدت گوید پس علا را خبر یموخیدت فرموخ یاخیک من بیات به ایشان
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یاخیک شدِت به من تکیه خاخت پیونته خر همین حالت بوخ و با من صالحبت ماکالرخ تالا ایالن کاله
بعضا ا اب خهان پیامبر

به من اصابت کرخت نپس رنالول خالدا

فالرو یشسالت و خر

خامن من ننگین شدت فریاخ خِ ا عباس مرا خریاب که اآلن همک ماشوِ! عباس امد و هر
مین خواباییدید».

خو نعا کرخید و ایشان را بر رو

اینها خطبهها و احادیث امیرالمؤمنین

1

اس و در آن تصریح و تأکیتد مینمایتد کته او آخترین

شخصی اس که از خاتم المرسلین (صلی الله علیه و آله الطاهرین جدا شتد و ایشتان بته شتهادت
رسید در حالی که در دامن او بود تا این که جان شریفش به دس او ریخته و آن را به صورتش کشید
اس  ،و حرفهای عایشه برای تحریف این مطلب باطل و مفتضح شد ،عایشته در بعضتی احتادیثش
الفاظی که در احادیث حضرت

وارد شد را دزدید و بعضی را با الفاظ هممعنتای دیگتری عتو

کرد در حالی که در احادیث دیگرش دقیقا همان الفاظ اصلی وجود دارد ،وقتی حضترت میفرمایتد:
«رنول خدا

ا خییا رفت خر حالا که نرش بر نینهاِ بوخ» عایشه گوید« :من او را به نالینه

خوخ چسبایدِ!» وقتی حضرت میفرماید« :جایت خر میالان نالینهاِ خالارج شالد» عایشته گویتد:
«خدا جان او را گرفت خر حالا که بین خامن و نالینه مالن بالوخ!» وقتتی حضترت
«حتا بعضا ا اب خهان پیامبر

میفرمایتد:

به من اصابت کالرخ» عایشته گویتد« :اب خهالایش بالا اب

خهایم مَلوط شد!» و این چنین این زن احادیث اهل بی پیامبر

را دنبتاخ میکنتد تتا مقتابلش

نسخهای تحریف شد از آن را درس نماید تا شأن خودش را باال ببرد!
ولی به وحش خواهی افتاد وقتی بدانی عایشه در آخر عمرش اعتراف نمود که پیتامبر
حضرت علی

نتزد

قبا روم شد او هم جان پیامبر را بتا دستتش گرفت و بته صتورتش کشتید! و ایتن

مطلب را خود مخالفین نقل کرد اند!
ابی یعلی موصلی به سندش از جمی بن عمیر نقل کرد که مادر و خالهاش بر عایشه وارد شدند و
در ضمن صحب هایشان به او گفتند« :به ما ا علا خبر بدهت گفالت چاله چیالا ماپرنالید خربالاره
مرخ که خنتش را یسبت به رنول خدا
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او خارج شد و ان را به صورتش کشیدت خر خفن ایشان اخالتمف کرخیالدت او گفالت محبالوبترین
مکان یاخ خدا همان مکایا انت که پیامبرش را خر ان قبض روح کالرخه انالتت گفتنالد چالرا بالر
علیه او خروج کرخ و گفت این امر بوخ که اتفاق افتاخت خونت خاشتم تماِ ان چه رو
انت را ماخاخِ (که این اتفاق ییفتد)!»

مین

1

دار قطنی به سندش از علقمه بن اسود از عایشه نقل کرد که گف « :وقتا رنول خالدا

باله

حالت احتضار خرامد و خر خایه عایشه بوخ گفت خونت و حبیب من را یاخِ بَواییالدت ابالوبکر
را یاخ او خوایدِت وقتا به او یگاه کرخ نرش را به یر ایداخت! نپس گفالت حبیالب و خونالت
مرا یاخِ بَواییدت عمر را یاخش خوایدیدت وقتا به او یگاه کرخ نرش را به یر ایالداخت! نالپس
گفت حبیب و خونت مرا یاخِ بَواییدت گفتم وا بالر شالما! علالا بالن ابالا طالالب را یالاخش
بَواییدت به خدا قسم غیر ا او را یماخواهد! وقتا او را خید لبانا که یر ان بوخ را با کرخ و او
را خاخل کرخت علا پیونته او را به نینه خوخ چسباییده بوخ تا این کاله پیالامبر قالبض روح شالد خر
حالا که خنت علا رو او بوخ».

2

بعد از تمام این مطالب ما چگونه میتوانیم احادیث عایشه که در آن گمان کرد پیامبر

میان

دامن و سینه او از دنیا رفته را تصدیق نماییم؟! چون این احادیث تنها از خود او روای شد  ،و احادیث
متواتر دیگری از طریق اهل حق و مخالفین با آن تعار

دارد که تصریح مینماید پیامبر

از دنیتا

رف در حالی که به سینه علی (صلوات الله علیه تکیه داد بود ،و بعضی از این احادیث از دشتمنان
حضرت علی

روای شد  ،بلکه بعضی از آن از خود عایشه روای شد و در این صورت احادیتث

اوخ خودش را نقا نمود اس ! و فضیل آن اس که دشمنان به آن گواهی دهند ،عالو بتر ایتن کته
آن چه در این احادیث آمد به مقام پیامبر سزاوارتر اس نسب به آن چه در احادیث دروغتی و جعلتی
 
 .1مسند ابویعلی جلد  01صفحه  014و به نقل از او المطالب العالیه ابن حجر عسقالنی جلد  01صتفحه  511و تتاری
دمشق ابن عساکر جلد  2صفحه  ،04و این کاشف از این اس که عایشه (لعنها الله معتقد به جبر بود یعنتی بنتدگان در
امور خود هیچ اختیاری ندارند.
 .2تاری دمشق ابن عساکر جلد  51صفحه  292به نقل از دار قطنی ،و از این حدیث میفهمی که حبیب و دوس رسوخ
خدا

کیس و رسوخ خدا

در ساعات آخر عمر شریفش حضور چه کسانی در نزدش را دوس نداشته اس !
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عایشه وارد شد اس !
ّ
وصتی پیتامبر
و اما این که عایشه انکار کرد حضرت علی (صلوات الله علیته

باشتد در ّرد و

بطالن آن همین بس که یکی از امامان مخالفین به نام شوکانی کتاب مفصلی نوشته و نام آن را ایتن چنتین
گذاشته« :العقد الثمین فا إثبات وصایة امیرالمؤمنین» و در این کتاب عهتد دار ّرد نمتودن عایشته در
ّ
وصتی
این مورد شد اس  ،چون ادله و براهینی آورد تا ثابت کنتد حضترت (علیته الصتالة و الستالم
برادرش رسوخ خدا

بود اس  ،و این کتاب خود را در این حرف خالصه نمتود است « :ایالن کاله

وصا پیامبر انت ب مهاش ّ
عایشه یماخایسته علا بن ابا طالب ّ
وصا یبوخن ایشان ییستت و ایالن
که عایشه ّ
وصا بوخن ایشان را یفا کرخه منافاتا با واق شدن وصایت یدارخت و یهایت چیا کاله خر
ّ
وصالا پیالامبر انالتت ولالا خیگالران ایالن را
کمِ عایشه وجوخ خارخ این انت که یماخایسته ایشالان
خایستهایدت و کسا که ماخاید حجت انت بر شَصا کاله یماخایالد  ...و ان چاله بالر مالا واجالب
ماباشد این انت که ایمان خاشته باشیم حضرت علا

ّ
وصا رنول خالدا

انالتت و ب ِ

ییست متعرض این شویم که تفصیل وصایا پیامبر به ایشان چه بالوخهت ثابالت شالده کاله پیالامبر باله
ایشان خنتور خاخ با یاکثین و قانطین و مارقین بجنگدت و یشایهها ایهالا را بالرا او معالین کالرخت و
مقدار ا علم خوخ را به ایشان خاخت و همایطور که گذشت ایشان را به امالور خاصالا خنالتور خاخت
بنابراین اگر ان چه به او وصیت شده را جاَ ان امور خاص قرار خهیم ا روش منصفین ییست».

1

پستی و ذل عایشه گاهی از زبان خودش و گاهی از زبان پیروانش معلوم میشود! حمد و ستایش
خدایی را که حق را از زبان عایشه و پیروانش آشکار نمود.

 

 .1به کتاب العقد الثمین شوکانی رجوع کن ،و مخفی نیس که معنای وصی در نزد آنها ّ
اخص اس از معنای وصی در
نزد ما ،چرا که نزد ما وصی به خالف و امام اس  ،ولی اصل وصی کردن پیامبر به حضرت علی
این ،حرف عایشه که مطلقا وصی را ّرد کرد را باطل میکند.

ثابت است و
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اتاق پیامبر را غصب کرخ و ان را برا خوخ فضیلت قرار خاخ!
عایشه طبق عادتش برای خود مناقب و فضائلی پخش میکند که حقیقتتی نتدارد ،و واقعیت ایتن
اس که به چیزهایی افتخار مینماید که در حقیق برای او گنا و نقص اس ولی او بتا مکتر و حیلته
آن را به فضل و کرام تبدیل میکند! از جمله این موارد همتان داستتان افتک است کته طبتق آن چته
گذش آن را به طور تعجب انگیزی تحریف نمود به حدی که خودش را به جای شخص جنای کار و
افترا زنند مظلوم و بیگنا قرار داد!
و یکی از احادیثی که در آن بیش از سایر احادیث در فخر فروشی و مباهتات دقت شتد حتدیثی
اس که واقدی از عایشه روای کرد که گفت « :باله خه مطلالب بالر نالایر یالان پیالامبر برتالر خاخه
شدهاِ! گفته شد ا ماخر مؤمنین ان خه تا کداِ انتو گفت پیامبر با ن بالاکرها غیالر ا مالن
ا خواج یکرخ! و با یا کاله پالدر و مالاخرش مهالاجر باشالند غیالر ا مالن ا خواج یکالرخ! و خداویالد
باگناها مرا ا انمان فرنتاخ! و جبرهیل صورت مرا خر تکه حریر اورخ و گفالت ایالن همسالر
تونت با او ا خواج کن! و من با او (پیامبر) خر یک ظرف غسل مایموخیم و چنالین کالار را بالا
همسران خیگرش غیر ا من ایجاِ یماخاخ! او یما ماخواید خر حالا که من پیش رویالش پهالن
بوخِ و چنین کار را با بقیه همسرایش غیر ا من ایجاِ یماخاخ! و بر او وحالا یالا ل ماشالد خر
حالا که همراه من بوخ ولا هنگاما که با همسران خیگالرش غیالر ا مالن بالوخ وحالا بالر او یالا ل
یماشد! و خداوید او را قبض روح کرخ خر حالا که میان خامن و نینه من بالوخ! و خر شالبا کاله
یوبت من بوخ و خر ان پیرامون من ماگشت ا خییا رفت و خر خایه من خفن شد!»

1

و در میان بحثهای گذشته تمام این فضائل دروغین و جعلی که عایشه در این حدیثش بیان کترد
ساقط شد ،مثل این ادعاها که باکر بود  ،و خداوند بیگناهیش را از آسمان فرستاد  ،و جبرئیل صورت
او را آورد  ،و هنگامی که در لحافش بود وحی نازخ میشد  ،و پیتامبر
دنیا رفته اس !
و از میان این فضائل ادعا شد تنها سه مورد باقی ماند اس :
 
 .1الطبقات الکبری ابن سعد جلد  8صفحه  65به نقل از واقدی.

میتان دامتن و ستینه او از

 .................................................................................... 526دانستنیهای حمیراء 
اوخ :پیامبر

با زنی که پدر و مادرش مهاجر باشند ازدوا نکرد مگر عایشه! و نمیدانیم ایتن

چه فضیلتی دارد ،این حرف بر فر

که صحیح باشد فضیلتی اس برای دیگری یعنی پدر و متادرش،

و این که انسان فرزند شخصی بزرگوار باشد الزمهاش این نیس که برتر از دیگران باشد ،مثل پسر نوم
پیامبر

 ،عالو بر این که در فصلهای گذشته دانستی که پدر و مادرش چته کستانی بود انتد و چته

بدیها و معایبی داشتهاند که این باعث میشود هر کس به این پدر و مادر منسوب باشد برایش عیب و
عار باشد نه افتخار!
دوم :پیامبر

نماز میخواند و عایشه پیش روی پیامبر پهن بود ! و به زودی در فصتل بعتدی

خواهی دانس که این در حقیق یکی از موارد بیادبی عایشه نسب به مقام خاتم االنبیاء

اس

نه فضیلتی که استحقاق ذکر داشته باشد! منتظر باش.
و اما فضیل سومی :این بحث برای بیان حق در مورد همین فضیل نوشته شتد و ایتن کته ایتن
فضیل هم مثل سایر فضائل دیگری میماند که عایشه برایش هذیان میگفته ،و این در حقیق بتدی
و جرمی اس که عایشه به فضیل و منقب تبدیل کرد اس ! ایتن ادعتا کته پیتامبر

در اتتاق و

خانه عایشه دفن شد – همان ادعایی که فریب خوردگان عایشه تا به امروز آن را زمزمه میکننتد – تنهتا
قضیهای دروغین اس که با رجوع کردن به روایات و تاریخی که کتب و مصادر همین فریب خوردگان
آن را بیان کرد اس بطالن آن ثاب میشود چه برسد به کتابها و مصادر دیگران!
و بحث را دو قسم مینماییم ،اوخ بطالن این دروغ که پیامبر

در خانه عایشه دفتن شتد را

ثاب مینماییم ،و دوم ثاب میکنیم که شرع و دین اتاق شریف پیامبر و حتی اتاق خود عایشته کته در
آن ساکن بود را به ملک عایشه در نیاورد اس  ،بلکته او اتتاق پیتامبر را غصتب کترد و آن را بته اتتاق
خودش ضمیمه نمود و هر طور که خواس در همه آن تصرف کرد به حدی که آن را به پسر ختواهرش
عبد الله بن زبیر بخشید!
قسمت اول ادله و براهین از این حقیق پرد برداشته کته ممکتن نیست پیتامبر

در اتتاق

عایشه دفن شد باشد حاخ هر چه قدر یارانش برای فریتب دادن متردم در پختش نمتودن ایتن مطلتب
کوشش نمایند.
 یکی از آن ادله حدیثی اس که احمد بن حنبل و بیهقی و ابن هشام و طبری و ابن کثیر از ابتن
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اسحاق به سندش از عایشه نقل کرد اند که گف « :به خدا قسم یدایستیم رنالول خالدا

خفالن

شده تا این که خر اخر شب چهارشنبه صدا بیلها را شنیدیم» 1.
و این حدیث عایشه اشار دارد به این که پیامبر در اتاق او دفن نشد و اال شاهد دفن پیامبر بتود یتا
دفتن شتد

حداقل مقدمات آن را میدانس  ،او تصریح میکند که مطلقا نمیدانسته رسوخ خدا

تا این که ناگهان در آخر شب چهارشنبه صدای بیلها را شنید اس  ،و ایتن یعنتی اتتاق عایشته اتتاق
دیگری بود غیر از آن که پیامبر

در آن دفن شد ،و اتاق پیامبر از اتاق عایشته دور نبتود چترا کته

صدای بیلها به او رسید اس  ،و طبق مفاد این حدیث این احتماخ که عایشته در آن هنگتام ختار از
اتاقش بود به همین خاطر ندانسته پیامبر دفن شد تا این که صدای بیلها را شنید بعید اس چرا کته
آن هنگام آخر شب بود و زن در آن اجتماع در ستاعات آختر شتب در غیتر خانتهاش نبتود است  ،و
همچنین نمیتوان گف او به طور موق به خانه دیگری رفته چترا کته چنتین چیتزی بعتد از شتهادت
پیامبر در شأن عایشه و نه در شأن بقیه همسران پیامبر

در هیچ حدیث یا تاریخی بیان نشد اس

 و یکی از ادله روایتی اس که بخاری و ابن عساکر ازمحمد بن ابی فدیک از محمد بتن هتالخ
روای کرد اند که« :او اتاقها همسران پیامبر

را خید که ا شاخهها یَلا که با عبایا ا

مو پوشایده شده بوخ خرنت شده بوخت خر مورخ خایه عایشه ا او نؤال کالرخِ گفالت خرب ان ا
طرف شاِ بوخت گفتم خربش یک لنگها بوخ یا خو لنگها و گفت یک خرب خاشالتت گفالتم ا
چه چیا ناخته شده بوخو گفت ا خرخت نرو یا ناج ناخته شده بوخ» 2.
این که ابن ابی فدیک از ابن هالخ در مورد خانه عایشه سؤاخ کرد به خودی ختود کاشتف از ایتن
اس که خانه عایشه از موض قبر پیامبر

جدا بود و اال موض قبر پیتامبر

و صتف خانته

ایشان بر هیچ یک از مسلمین مخفی و مشتبه نبود که بخواهد از آن سؤاخ کند ،و اگر واقعا قبر در خانه
عایشه بود اقتضایش این نبود که در مورد خانه عایشه سؤاخ کنند ،چرا که آن برای همته معلتوم و ظتاهر
 
 .1مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه  61و سنن بیهقی جلد  2صفحه  519و السیر النبویه ابن هشتام جلتد  5صتفحه
 0187و تاری طبری جلد  1صفحه  541و السیر النبویه ابن کثیر جلد  5صفحه  428و بسیاری دیگر.
 .2االدب المفرد ،بخاری صفحه  068و خالصه الوفا سمهودی صفحه  028به نقل از ابن عساکر.
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اس و همه آن را میبینند و کسی در مورد آن خطا و اشتبا نمیکند چون قبر طاهر پیامبر در آن اس ،
و این سؤاخ ابن ابی فدیک کاشف از این اس که مردم نیاز داشتهاند برای تمییز بین اتاقهای همستران
پیامبر

سؤاخ کنند ،چرا که آن اتاقها به هم چسبید و شبیه به هم و با عبایی از متو پوشتید شتد

بود به همین خاطر معلوم نبود کدام برای عایشه و کدام برای سود و کدام برای حفصه و کدام برای ام
سلمه اس و به همین صورت ...
گفته یشوخ سؤاخ ابن ابی فدیک برای شناختن صف خانه عایشه در زمان گذشتته بتود نته بترای
تعیتتین موضتت آن در زمتتان فعلتتی ،بنتتابراین داللتتتی نتتدارد کتته خانتته عایشتته بتتا موضتت دفتتن
پیامبر

مغایرت و فرق داشته اس  ،چرا که خر جواب گفته شوخ در همین روایت قرینتهای بتر

مغایرت وجود دارد که نشان میدهد مقصود او از ستؤالش تمییتز بتین اتتاق عایشته و دیگتر اتاقهتای
همسران پیامبر بود نه این که بخواهد از اتاق شریف پیتامبر

کته قبتر مطهتر ایشتان در آن است

سؤاخ کند ،در جواب سؤاخ ابن هالخ از خانه عایشه چنین آمد « :خرب خایهاش خر طرف شاِ بالوخ»
یعنی شماخ ،و «یک خرب خاشت» و این صفات با اتاق شریف پیتامبر از همتان ابتتدای بنتائش فترق
دارد ،چرا که اتاق ایشان دو درب دارد نه یک درب! درب اوخ در طرف غرب است کته بته درب وفالوخ
(هی های اعزامی معروف اس و بر روضه شتریفه بتاز میشتود ،پیتامبر

از ایتن درب داختل

مسجد میشد تا در نماز جماع امام مردم باشد و هی های اعزامی هم از همین درب داختل شتد
در اتاق ایشان جم میشدند ،و این درب کنار رو به روی اسطوانه امیرالمؤمنین

قرار دارد که بته آن

انالالطوایه الحالالرس هتتم گفتتته میشتتود چتتون حضتترت کنتتار ایتتن استتطوانه مینشستتته و از
پیامبر

حراس و محافظ مینمود اس  ،درب دیگر بترای ختار شتدن بتود کته احادیتث و

روایات آن را ذکر کرد اس  ،از جمله روایتی که احمد بن حنبل و ابن عساکر نقتل کرد انتد کته متردم
وقتی میخواستند بر جناز رسوخ ختدا

نمتاز بخواننتد «خنالته خنالته باله اتالاق ایشالان خاخالل

ماشدیدت ایها ا این خرب وارخ ماشدید و بر ایشالان یمالا ماخوایدیالد و نالپس ا خرب خیگالر
خارج ماشدید».

1

 
 .1مسند احمد بن حنبل جلد  4صفحه  80و تاری دمشق ابن عساکر جلد  5صفحه 196
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بنابراین اتاق شریف پیامبر دو درب داشته ،در حالی که اتاق عایشه تنها یک درب داشته است  ،و ایتن
یعنی اتاق شریف ایشان غیر از اتاق عایشه بود اس  ،اگر گفته شوخ ایتن کته ابتن هتالخ گفت « :یالک
خرب خاشت» به سؤاخ ابن ابی فدیک برمیگردد که گف  :درب خانه عایشه یک لنگته بتود یتا دو لنگته،
بنابراین معنای جوابش این اس که یک لنگه داش  ،و با این جواب وجود درب دیگری را نفی نمیکنتد،
خر جواب ماگوییم اگر این حرف را از روی جدخ قبوخ نماییم ولی او ختودش تصتریح نمتود کته ایتن
درب در طرف شام بود یعنی شماخ ،در حالی که معلوم اس اتاق شریف پیامبر دربتی دارد کته در طترف
غرب اس و به آن درب وفود میگویند و تا به امروز هم باقی ماند  ،و از آن جا کته بتا ایتن کته ایتن درب
مشهورتر اس به آن اشار نکرد و به عبارتی اکتفا نمود که تنها دالل بر وجود یک درب میکند و گفت :
«خرب ان خر طرف شاِ بوخ» بنابراین مغایرت بین اتاق پیامبر و اتاق عایشه به حاخ خود بتاقی میمانتد و
ممکن نیس این اتاق عایشه همان اتاقی باشد که جسد خاتم پیامبران

در آن وجود دارد.

 و یکی از ادله حدیثی اس که نسائی از عالء بن عیزار نقل کرد که گفت « :ا پسالر عمالر خر
مورخ علا نؤال کرخِت گفت به جایگاه او یسبت به پیامبر خدا

یگاه کنت خر مسالجد تنهالا

خایه او وجوخ خارخ» 1.
بنابراین اگر خانه عایشه همان خانهایس که پیامبر خدا

در آن دفن شتد درست نیست پستر

عمر وجود خانهای دیگر در مسجد غیر از خانه امیرالؤمنین (صلوات الله علیته را نفتی نمایتد ،چتون آن
خانهای که پیامبر

در آن دفن شد همیشه داخل مسجد بتود است  ،و ختود پستر عمتر در روایت

دیگری به این مطلب اشار کرد اس  ،حاکم به سندش از جمی بن عمیر لیثی نقل کرد که گفت « :یالاخ
عبد الله بن عمر امدِ و ا او خر مورخ علا
علا برایت یگویمو این خایه رنول خدا

پرنیدِت مرا یهیالب خت نالپس گفالت ایالا خر مالورخ
خر مسجد انت و این خایه علا

انت».

2

و اما خانه عایشه و همچنین خانه بقیه همسران پیامبر خار از مسجد بود ،و این خانهها تنها بعتد
از زیاد نمودن مسجد ،داخل مسجد شد ،و آن چه نووی گفته بر این مطلب دالل مینماید ،او گوید:
 
 .1فتح الباری ابن حجر عسقالنی جلد  00صفحه  2به نقل از نسائی.
 .2مستدرش الحاکم جلد  2صفحه 40
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«صحابه رضوان الله عنهم و کسایا که بعد ا ایها امدید ییالا پیالدا کرخیالد کاله مسالجد رنالول
خدا

را یاخ یمایند چرا که مسلمایان یاخ شالده بوخیالدت و مسالجد ان قالدر یالاخ شالد کاله

خایهها ماخران مؤمنین خاخل مسجد گرخید که یکا ا ان خایهها خایه عایشه بوخ».
 یکی از ادله این اس که روایات و احادیث متعددی وجود دارد که میگوید پیامبر

1

اتتاق

خاصی داشته که جدای از اتاق همسران و اتاق عایشه بود  ،و دیوار کوتاهی داشته اس  ،و ایتن همتان
اتاقی اس که داخل مسجد بود و هی های اعزامی در آن جم میشد اند و پیامبر به تنهایی با آنهتا
مینشسته اس  ،این اتاق همانند دفتر کار رسمی ایشان بود است البتته اگتر چنتین تعبیتری درست
باشد ،یا دفتر کار بیرونی ایشان بود همانطور که نجفیها میگویند ،و این همان اتاقی اس که پیتامبر
اعظم

در آن دفن شد ،و کنار اتاق حضرت علی و فاطمه (صلوات اللته و ستالمه علیهمتا قترار

داش و هر دو اتاق داخل مسجد بود ،و هر دو اتاق ،دو درب چسبید و کنار هم داشتند ،در حالی کته
بقیه اتاقها خار از مسجد بود و دربهایش بسته شد تا شامل احکام مسجد نشود .
بخاری به سندش از عمر از عایشه نقل کرد که گف « :رنالول خالدا
یما ماخوایدت و خیوار اتاق کوتاه بوخت مرخِ شَص پیامبر
ایشان یما ماخوایدید».

شالبها خر اتالاقش

را ماخیدید و بعضالا بالا یمالا

2

ببین عایشه در این جا این اتاق را تنها به پیامبر

نسب داد و گفتته« :خر اتالاقش» و نگفت  :در

اتاقم یا اتاق سود یا حفصه یا دیگر همسران پیامبر ،و این یعنی پیتامبر

اتتاقی مخصتوص بته ختود

داش  ،و آن در مسجد بود است  ،چتون پیتامبر وقتتی در آن بته نمتاز میایستتاد متردم بته ایشتان اقتتدا
مینمودند ،سپس ببین دیوار این اتاق کوتا بود به طوری که اگر شخص داخل آن اتاق بلنتد میشتد متردم
 
 .1شرم صحیح مسلم نووی جلد  4صفحه  ،05و او محل دفن پیامبر

را در اتاق عایشه قرار داد و ادعا کترد در ایتن

عملیات زیاد نمودن مسجد اتاق عایشه هم داخل مسجد شد  ،ولی چنین حرفی با حدیث ابن عمر منافات دارد چرا کته او
ّ
داخل مسجد است  ،و حتل ایتن
که در آن دفن شد و اتاق حضرت علی و فاطمه
تصریح نمود تنها اتاق پیامبر
شبهه همان اس که خواهد آمد که اتاق پیامبر چیزی بود و اتاق عایشه چیز دیگری ،و خلط نمودن بین این دو اساس ایتن
شبهه شد اگر چه اساسا این خلط هم عمدی بود تا شأن عایشه را باال ببرند.
 .2صحیح بخاری جلد  0صفحه 078
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میتوانستند او را ببینند ،و این قطعا غیر از اتاق عایشه و بقیه همسران پیامبر اس  ،چون غر
پوشاندن خلوت پیامبر

از اتاق آنها

با همسرانش میباشد و این اقتضا دارد که دیوارش بلند و سقف دار باشد.

و این همان مطلبی اس که ابن رجب حنبلی در شرم این حدیث از صحیح بخاری تأکید نمتود
اس  ،آن جا که گوید« :مراخ اتاق عایشه که او و خایواخهاش ناکن ان بوخیالد ییسالتت اتاقهالا
همسران پیامبر

خیوارهایا خاشت که یماگذاشت افراخ خارج ا ان خاخلش را ببینند».

و احمد بن حنبل و بیهقی از انس بن مالک روایت کرد انتد کته گفت « :شالبا پیالامبر

1

خر

اتاقش یما ماخوایدت بعضا مرخِ امدید و با یما ایشان یما خوایدیدت یما را نری خوایالد و
خاخل خایه شد و نپس خارج گرخید».

2

ببین که در این جا هم انس این حجر را تنها به پیامبر

نسب داد ،سپس ببین گوید« :یما را

نری خواید و خاخل خایه شد» و این یعنی خانه او و خانه زنانش غیر از این اتاق خاص و این اتتاق
از بقیه اتاقها جدا بود اس .

و یکی از دالئلی که تأیید مینماید این اتاقّ ،
خاص پیامبر

بود و در آن از هی های اعزامی

استقباخ میکرد این اس که همانطور که گذش درب غربیاش معروف به خرب وفوخ اس  ،و ایتن
یعنی این اتاق غیر از اتاق عایشه یا محل سکون عایشه بود  ،چون محل ستکون خاصتی کته بترای
پیامبر

و همسرش اس ربطی به هی های اعزامی ندارد! همانطور که هیچ یک از سیر شناستان

و مورخین نگفتهاند اتاق عایشه دربی به نام درب وفود داشته اس  ،بلکه گفتهاند اتاق عایشه تنهتا یتک
درب از طرف شام داش  ،یعنی شماخ همانطور که گذشت  ،و گفتتار عصتامی ایتن مطلتب را تأکیتد
مینماید که گوید« :خرب اتاق عایشه طرف شاِ بوخ».

3

و کلینی به سندش از حضرت امام صادق (صتلوات اللته علیته روایت کترد کته حضترت در متورد
مشخص نمودن مکان اتاق خاص پیامبر و خانه حضرت علی (صلوات الله علیه فرمودند« :هنگاما که ا
 
 .1فتح الباری فی شرم صحیح بخاری ابن رجب حنبلی جلد  4صفحه 045
 .2مسند احمد بن حنبل جلد  2صفحه  012و سنن بیهقی جلد  2صفحه 00
 .3سمط النجوم العوالی فی انباء االوائل و التوالی ،عصامی مکی جلد  0صفحه 047
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خرب بقی وارخ شد خایه علا صلوات الله علیه خر نمت چپت ماباشد ان هالم باله ایالدا ه عبالور
کرخن با ا خربت و ان کنار خایه رنول خدا

انت و خرب هر خو خایه کنار هم انت».

1

و همانطور که معلوم اس این دو درب همان دو دربی هستند که رو به مسجد بتاز میشتدند آن هتم
بعد از آن که بقیه دربها بسته شد تا سایر خانهها به حکم مسجد نباشد و ماندن و عبتور کتردن ُج ُنتب یتا
حتائا میشتدند بته همتین

حائا شرعا مشکل شود ،و عایشه و همچنین سایر همسران پیتامبر

خاطر درب خانههایشان بسته شد ،اما حضرت زهراء (صلوات الله علیها پاش و پاکیز است و احادیتث
تصریح کرد اند که ایشان هرگز خونی به خود ندید ،همانطور که ابن عساکر از ام سلیم همسر ابتو طلحته
انصاری نقل کند که گف « :فاطمه خختر رنول خدا

هرگا خویا یدید یه حیض و یه یفالاست و

ا اب بهشت بر او ریَته ماشدت و قضیه این بوخ که وقتا رنول خدا

باله معالراج رفالت وارخ

بهشت شد و ا میوه بهشت تناول یموخ و ا اب بهشت یوشید همان شب یاخ خدیجه رفت و بالا او
جماع یموخ و او هم به فاطمه حامله شدت بنابراین حمل فاطمه ا اب بهشت بوخ».

2

و اما پیامبر و وصیش (صلوات الله علیهما و آلهما پاکی و طهارتشتان ضترورتا معلتوم است  ،و
جناب در آنها اثر نمیگذارد چرا که آن دو و فرزندان معصومشان (صتلوات اللته علتیهم بته تصتریح
قرآن عزیز پاش و پاکیز اند ،خداوند میفرماید :خداوید اراخه یموخه کاله تنهالا ا شالما اهالل بیالت
رجس و پلید را برخارخ و شما را پاک و پاکیاه گرخاید.
و وقتی رسوخ اعظم خدا

3

امر نمود که تمام دربها بستته شتود غیتر از درب خانته حضترت

علی (علیه الصالة و السالم حدیثی فرمود که این معنا را تأکیتد مینمایتد ،ایتن حتدیث را ترمتذی و
باله علالا فرمالوخ ا علالا

بیهقی و دیگران از ابی سعید نقل کرد اند که گف « :رنول خدا
ُ
4
برا هی کس حمل ییست خر این مسجد ُجنب شوخ غیر ا من و تو».

بیهقی از ام سلمه (رضوان الله تعالی علیها نقل کرد اس که گف « :رنول خدا
 
 .1الکافی کلینی جلد  5صفحه 444
 .2تاری دمشق ابن عساکر جلد  51صفحه 245
 .3سور احزاب آیه 22
 .4سنن ترمذی جلد  4صفحه  212و سنن بیهقی جلد  7صفحه 66

فرموخ
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ُ
ا گاه باشید مسجد من بر هر ن حاهض و هر مرخ ُجنبا حراِ انتت مگر محمالد و اهالل بیالتش
علا و فاطمه و حسن و حسین».

1

جالب این اس که خود عایشه به این مطلب گواهی داد اس  ،بخاری از او نقل کرد که گفت :
ُ
فرموخ من مسجد را برا هی حاهض یا ُجنبا حمل یماخایم مگر برا محمالد و
«پیامبر
ال محمد».

2

و این تقوی و تأکید مینماید که خانه عایشه خار از مسجد بود نه داخل آن ،چون همته قبتوخ
دارند که او حائا میشد  ،بنابراین ایتن کته خانتهاش داختل مستجد باشتد مشتکل است  ،بنتابراین
خانهاش همان اتاق شریف پیامبر نبود چرا که این اتاق همانطور که گذش داخل مسجد بود اس .
و این حاصل آن دالئل گذشته اس که ثاب نمود در این جا دو اتاق مختلف وجود دارد ،اوخ همتان
اتاق شریف پیامبر اس که سید المرسلین

در آن دفن شد اس  ،و دوم آن اتاقی است کته عایشته

در آن سکون داشته اس  ،ولی بعضی از مخالفین مثل مالک بن انس خوش زبانی نمود اند تا این دروغ
که پیامبر

در اتاق عایشه دفن شد را حفظ نمایند ،به همین خاطر گمان کرد هتر دو اتتاق در اصتل

یک اتاق بود و سپس به دو اتاق تقسیم شد اس  ،گویتد« :خایه عایشاله باله خو قسالمت تقسالیم شالد
قسمتا که خر ان قبر پیامبر بوخت و قسمتا که عایشه خر ان بوخت و بین ان خو خیوار بوخ!»

3

مخفی نیس که این حرفی سس و باطل و معالجهای رکیک اس  ،چون صریحا گذش کته در
زمان حیات شریف پیامبر

اتاقی خاص به ایشان وجود داشتته ،و دارای دیتواری کوتتا بتود کته

شخص داخل آن دید میشد به طوری که مردم بتا دیتدن پیتامبر در ایتن اتتاق بتا نمتاز ایشتان نمتاز
میخواند اند ،و این اتاق داخل مسجد بود در حالی که اتاق عایشه و بقیته همستران پیتامبر ختار از
مسجد بود اس  ،بنابراین مالک چگونه چنین گمانی کترد و چنتین حرفتی را از کجتا آورد ؟! و چترا
نمیگوید این اتاق پیامبر بعدا به اتاق عایشه که کنار این اتاق در طرف شرق بود ضمیمه شد و عرفا بته
 
 .1سنن بیهقی جلد  7صفحه 64
 .2التاری الکبیر بخاری جلد  1صفحه 67
 .3الطبقات الکبری ابن سعد جلد  1صفحه 195
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هر دو ،اسم اتاق عایشه اطالق گردید ،و با نگا دقیق به آن دالئل که به شکل واضحی این دو اتاق را در
زمان حیات پیامبر

جدا نمود اس ! این نظریه به واقعی نزدیکتر خواهد بود.

و چون جدا بودن دو اتاق و مغایرت بین آن دو – به مقتضای همان دالئل – قبل از ادعای مالک بتن
انس مبنی بر تقسیم شدن اتاق عایشه به دو قسم به وسیله دیتواری میباشتد ،بنتابراین معنتایش ایتن
اس که عایشه با به حکوم رسیدن پدرش و رفیق او عمر اتاق شریف پیتامبر را غصتب کترد و آن را
به اتاق خود ضمیمه نمود اس !
این همان حقیقتی اس که عایشه بر آن چنگ زد اس  ،آن هنگام که ادعا نمتود پیتامبر

در

اتاق او دفن شد و با بیان این مطلب خودش را به شرفی دروغین رساند ،و پیروان و یارانش هتم در ایتن
مطلب از او تبعی نمودند همانطور که طبق عادتشان کور کورانه از او فرمان میبرند! ولی کستانی کته
مثل مالک بن انس حقیق را میدانستند با موقیع خود سعی نمودند آن چه پار شد را وصله زنند!
اما قسمت خوِ عایشه به حکم شرع نه مالک اتاق شریف پیامبر اس و نه مالتک اتتاق ختودش
که در آن سکون داشته ،بنابراین ّ
تصرفات او در این دو اتاق از قبیل داختل خانته شتدن و دفتن کتردن
پدرش و عمر در آن و هر ّ
تصرف دیگری غصب اس .

بیان این مطلب به این صورت اس  :نمیتوان حکم نمود که عایشه مالک این اتاق بتود مگتر بته
یکی از این دو را  ،یا باید بگوییم او این اتاق را از همسرش پیامبر
پیامبر

به ارث برد  ،و یا باید بگتوییم

در زمان حیاتش این اتاق را به ملک عایشه درآورد اس .

اما قوخ اوخ مردود و باطل اس  ،چرا که طبق گمان خود عایشه و پدر و پیروانش «پیامبر ارثالا باله
جا یماگذارخ و هر چه ا او باقا مایده صدقه انت» 1.و همانطور که معلوم اس این همان دلیتل
ادعا شد ای بود که به موجب آن ابوبکر (لعنه الله صدیقه کبری حضرت فاطمه زهراء (صتلوات اللته
 
 .1بختتاری در صتتحیحش جلتتد  5صتتفحه  51از عایشتته روای ت کتترد اس ت کتته گف ت « :فاطمالاله
خدا

بعد ا وفات رنول خدا

ا ابوبکر خرخوانت یموخ که میراثش ا رنول خدا و ا ان چاله خالدا باله

پیامبرش به عنوان فاَ خاخه انت را بدهدت ابوبکر به او گفت رنول خدا
ا ما باقا ماماید صدقه انت! فاطمه خختر رنول خدا
خییا رفت».

خختالالر رنالالول

گفت ما ارث یماگذاریم! ان چه

غضب یموخ و با ابوبکر قط رابطه کرخ تا این کاله ا
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علیها را از حقش در فدک و عوالی محروم نمود ،بنابراین عایشه چگونه این اتاق را به ارث میبرد؟!
اگر از این مطلب اعرا

نماییم و قوخ حق را اخذ کنتیم و بگتوییم پیتامبر

ارث میگتذارد،

ولی باز عایشه مالک این اتاق نمیشود ،چون از نظر شرع زوجه از خود خانه ارث نمیبرد بلکه تنها از
قیم آن ارث میبرد ،و حتی اگر از این هم کوتا بیاییم و بگوییم او از خود خانه هم ارث میبرد ،ولی
سهم عایشه از این اتاق تنها مقدار کمی خواهد بود که از یک وجب در یتک وجتب بیشتتر نمیشتود،
چون پیامبر

به شهادت رسید در حالی که نه همسر به جای گذاش که به خاطر وجود حضترت

زهراء (صلی الله علیها سهم همگی آنها یک هشتم خواهد بود و بقیه را حضرت زهراء به ارث میبرد،
بنابراین همسران در یک هشتم شریک میشوند و بین آنها تقسیم میگردد ،و سهم هر کدام از آنها تنهتا
یک نهم از یک هشتم میشود فقط همین ،بنابراین عایشه چگونه مالک همه اتاق شد و در آن ّ
تصترف
نمود و پدرش و رفیق او را در آن دفن کرد اس ؟!
و چه قدر این شاعر وقتی در مورد عایشه بدگوئی کرد خوب گفته:
ا خختالالالالالالر ابالالالالالالوبکر ا کالالالالالالاش

یالالالاله تالالالالو بالالالالوخ و یالالالاله ابالالالالوبکر

نالالالالالوار شالالالالالتر و قالالالالالاطر شالالالالالد
ّ
ح تو تنها یک یهالم ا یالک هشالتم بالوخ

و اگر یالده بمالایا نالوار فیالل ماشالو
ولالالالا تمالالالالامش را مالالالالک شالالالالد !

1

و اما قوخ دوم مبنی بر این که اتاق ملک عایشه بود  ،وقتی عایشته حملته بته دفتن حضترت امتام
حسن مجتبی (صلوات الله علیه کنار جدش

را فرماندهی میکرد چنین چیزی را ادعتا نمتود! و

در این هنگام که سوار بر قاطرش بود گفت « :خایهت خایه من انت و اجا ه یماخهم هی کالس خر
ان خفن شوخ!» 2و در روای دیگر« :ابدا چنین چیا یَواهد شد! او [اماِ حسن] باید خر بقیال
خفن شوخ و یماتواید چهارمین یفر باشدت 3به خدا قسم این خایه من انالت کاله رنالول خالدا خر
مان حیاتش به من بَشیده و عمر هم که خلیفه بوخ بدون اجا ه من خر ان خفن یشد و یاخ ما ان
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چه ا علا باقا مایده (یعنا اماِ حسن

) ییکو ییست»

1

و این تنها یک ادعا از عایشه اس  ،و در خبر دیگری از غیر عایشه وارد نشد  ،و حجتب و برهتانی
برای آن اقامه نگردید  ،و هیچ کدام از مسلمانان شاهد این که این اتاق به ملک عایشه درآمد نبود اند،
و اگر این ادعا قبوخ شود واجب بود ابوبکر درخواس حضرت زهراء (صتلوات اللته علیهتا در متورد
فتتدش را قبتتوخ مینمتتود ،چتتون ایشتتان (صتتلوات اللتته علیهتتا هتتم ایتتن طتتور استتتدالخ نمودنتد کتته
در زمان حیاتش فدش را به ملک ایشان درآورد  ،بنتابراین پستر ابوقحافته را چته شتد کته
پیامبر
َ
ادعای دخترش را قبوخ مینماید ولی قوخ سرور زنان عالم (صلوات الله علیها را قبوخ نمیکند بتا ایتن
در زمان حیاتش زمین فدش را به ملکی ایشتان درآورد

که شاهدان عادخ گواهی دادند که پیامبر

و با این که امار ید هم با حضرت زهراء بود چرا که وکیل ایشان در زمین فدش وجود داش  ،آیتا بترای
عایشه آری ولی برای حضرت زهراء

نه؟! (در فارسی گویند :یک بام و دو هوا!

اگر گفته شوخ عایشه قسم خورد که خانه ،خانه اوس و ممکن نیس دروغ بگوید!
را

خر جواب ماگوییم بله ممکن اس ! چتون در حتدیث مغتافیر دروغ گفتتن بته پیتامبر
در حدیثی که گواهی ابوبکر بر مؤمن بودن عایشه را ّرد کرد با این کته
حالخ شمرد و چون پیامبر
عایشه قسم خورد بود ولی او را تکذیب نمود و چنین گف
یا یهو!»

« :و تو چه ماخایا او مالؤمن انالت

2

سپس این احادیث عایشه با احادیث دیگری که از رسوخ خدا

وارد شد تعار

دارد ،ایشان

در آن احادیث با گفتن لفظ« :خایهاِ» تصریح مینماید که خودش مالک آن خانهایس که در آن دفن
شد  ،و این احادیث بدون هیچ اختالفی صحیحتر از احادیث عایشته است  ،از جملتهی آن احادیتث
گفتار رسوخ خدا

اس که میفرماید « :مایا که مرا غسل خاخیالد و کفالن یموخیالد مالرا بالر رو

پشتا خوخ خر همالین خایالهاِ خر کنالار قبالرِ قالرار خهیالد» 3.از جملته گفتتار ایشتان
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میفرماید« :بین خایهاِ و منبرِ باغا ا باغها بهشت انت» 1.بنابراین ناچارا باید این احادیث را
بر روایات عایشه ترجیح داد و در نتیجه آن اتاقی که پیامبر

در آن دفن شد بر ملکی ایشان باقی

میماند و به هیچ وجه به ملک ایشان منتقل نشد اس .
اگالالر گفتالاله شالالوخ در بعضتتی از احادیتتث اتتتاق بتته عایشتته نستتب داد شتتد ماننتتد ایتتن حتتدیث:
«پیامبر

بلند شده و به نمت مسکن عایشه اشاره کرخه و فرموخید این جا فتنه انت! این جالا

فتنه انت! این جا فتنه انت! ا این جا شالاخ شالیطان بیالرون ماایالد!» 2و ایتن حتدیث« :رنالول
خدا

ا خایه عایشه خارج شد و فرموخ رأس کفر ا این جانالت! ا ایالن جالا شالاخ شالیطان

خارج ماشوخ!»

3

خر جواب ماگوییم تعبیر به مسکن عایشه و خانه عایشه از پیامبر

صتادر نشتد  ،بلکته از

طرف راوی که عبد الله بن عمر اس صادر شد اس  ،و تعبیر به مسکن ظاهر در این اس که عایشه
در این خانه به حکم همسر بودن سکون داشته نه به خاطر مالکی  ،بفهم.
اگر گفته شوخ کتاب خداوند تصریح نمود که خانهها ملک همسران پیتامبر
جا که میفرماید :و خر خایههایتان بمایید و مایند جاهلیت اول ینت یکنید.

میباشتد ،آن
4

خر جواب ماگوییم کتاب خداوند بر این هم تصریح نمود که خانهها ملک پیامبر

میباشتد،

آن جا که میفرماید :ا کسایا که ایمان اورخید به خایهها پیامبر وارخ یشوید مگر ایالن کاله باله
شما اجا ه خاخه شوخ 5، .بنابراین مقتضای جم بین دو آیه همان اس که بیان شد یعنتی خانتهها در
حقیق ملک پیامبر

اس و اما این که در آیه قبلی به خانه همسران ایشان اضافه شد تنها از این

باب اس که آنها به حکم همسری در آن سکون دارند ،چرا که اضافه شدن در زبان عربی با کمتترین
مناسبتی صورت میگیرد ،از موارد دیگر این قوخ خداوند اس  :ا پیامبر هر مان خوانتید یان را
 
 .1صحیح بخاری جلد  1صفحه  47و صحیح مسلم جلد  5صفحه 012
 .2صحیح بخاری جلد  5صفحه  011و بسیاری دیگر.
 .3صحیح مسلم جلد  8صفحه  081و بسیاری دیگر.
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ّ
ّ
طمق خهیدت خر مان عده ایها را طمق خهیدت و حساب عالده را یگاله خاریالدت و ا خالدایا کاله
پرورخگار شمانت بپرهیایدت یه شما ایها را ا خایههایشان بیرون کنید و یه ایها بیرون رویدت مگر
ان که فاحشها اشکار ایجاِ خهند 1 .این آیه دالل میکند بر این که اگر زنتان فاحشتهای آشتکار
انجام دهند خار کردن آنها از خانه جایز است  ،و آیته خانته را بته آنهتا اضتافه کترد و فرمتود  :ا
خایههایشان و این اضافه به معنای سکون به حکم همسری اس فقط همین ،و داللتتی نتدارد کته
خانهها ملک ایشان اس  ،در مورد آیه :خر خایههایتان بمایید هم این چنین اس .
به عالو پیامبر

بعضی از همسرانش را طالق داد و هیچ کدام از آنها اتاقی که در آن سکون

داش را حفظ نکرد ،بنابراین اگر این ادعا که اتاقهایشان ملک آنها بود صحیح بود باید تتاری بترای
ما بیان میکرد که زنان طالق داد شد خانههایشان را حفظ نمود اند.
حاصل آن که :اتاقی که پیامبر

در آن دفن شد بود اتاق عایشه نبود اس  ،و حتتی آن اتتاقی

که عایشه در آن سکون داش هم در ملکی او نبود بلکه سهم ارث او از این اتاق تنهتا یتک نهتم از
یک هشتم بود فقط همین ،پس ببین عایشه چه جرمی مرتکب شد آن هنگام که اتاق پیامبر را مصتادر
کرد و آن را به اتاق خودش که در آن سکون داشته و اصال در ملک او نبود اضافه نمود اس ! و ببین
عایشه چه جرمی انجام داد آن هنگام که جسد پدرش ابوبکر و رفیق او عمر را وارد این اتاق کرد تا آن
دو را به صورت غصبی کنار رسوخ خدا

دفن کند بدون این که از ورثه شرعی پیامبر اجاز بگیترد!

و ببین عایشه چه کار پس و بدی انجام داد آن هنگام که نگذاش جناز نو رسوخ ختدا کنتار ایشتان
دفن شود و وقتی نو دیگر پیامبر خواس برادرش را آن جا دفن کند عایشه با او جنگیتد ،در حتالی کته
این دو برادر از جه میراث صاحب حق شرعی در این اتاق بودند!
تعجبی نیس که عایشه نسب به دو نو رسوخ خدا

و دو سرور جوانان بهشت کینته داشتته

باشد و بخواهد از آن دو انتقام بگیرد ،چرا که حضرت امام حسن

در مورد عایشه گف « :به وخ

ا حمیراَ به من مصیبتا خواهد رنید که خدا و مرخِ کار او و خشمنااش با خدا و پیالامبر و مالا
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اهل بیت را ماخایند!» 1و حضرت امام حسین

در پیش روی عایشه غصتب کتردن اتتاق شتریف

پیامبر و دفن کردن پدرش و رفیق او عمر را انکار نمود و فرمتود« :قبم تالو و پالدرت حجالاب رنالول
خدا

را هتک یموخید و کسا را خاخل خایهاش کرخ که خونت یداشت یاخیک او باشالد!

و ا عایشه خداوید خر این مورخ تو را با خوانت خواهد یموخ!»

2

عایشه اتاق شریف پیامبر را به ملکی پسر خواهرش عبد الله بن زبیر درآورد آن هنگام که وصی
نمود این اتاق برای عبد الله باشد ،آن هم به ملکی در آوردن شخصی که خودش مالتک نیست و بته
ملک شخصی درمیآورد که اسحقاق ندارد! ابن عساکر از هشام بن عرو نقل کرد کته گفت « :عبالد
الله بن بیر به کرامتهایا خنت پیدا کرخ که هی کس به ان خنت پیالدا یکالرخه انالتت عایشاله
وصیت یموخ که اتاقش را به او بدهند! و خوخش هم اتاق نوخه را خرید!»

3

این چنین عایشه به جای آن که توبه نماید و از غصب کتردن اتتاق مقتدس پیتامبر دست بتردارد،
میبینیم که آن را در وصیتش به ابن زبیر میبخشد و آن را به ملک او درمیآورد و در گنا خود پافشاری
مینماید و بر حرام اصرار میکند! و محل دفن پیامبر
میشود در حالی که ورثه شترعی از فرزنتدان رستوخ ختدا

در دس این زن شتوم و ناصتبی! قترار داد
از حقشتان در اتتاق جدشتان پیتامبر

محرومند و نمیتوانند به مرقد شریف ایشان نگا کنند! فال حوخ و ال قوة اال بالله العلی العظیم.
تا این جا دروغهایی که عایشه و حزبش برای باال بردن مقام او بافته بودند را باطتل ستاختیم ،و بته
فصل دیگری میرویم و در آن ،هر چه بتوانیم جرمها و زشتیهای سیر عایشه و پستی او که وحی آنهتا
را بیان نمود را آشکار مینماییم ،و اینها اموری اس که صفات عایشه و بیماریهتای شخصتیاش را
بیشتر معلوم میکند.
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 .3تاری دمشق ابن عساکر جلد  18صفحه  ،089و سود هم به خاطر این کار ّ
مذم میگردد ،چون به خاطر بته دست
آوردن ماخ چیزی را فروخ که مالک آن نبود.

فصل سوم :زنی که از باالی هفت آسمان گناهکار شناخته شد
اولین و بزرگترین کسی که عایشه دختر ابوبکر را گناهکار دانس خداوند تبارش و تعالی اس کته
در ّ
مذم او و رفیقش حفصه سور کاملی نازخ کرد که شب و روز تالوت میشود ،و آن سور  ،ستور
تحریم اس که دانشمندان طائفه بکریه در بیان کردن سبب نزوخ و تفسیر این ستور بترای عتوام متردم
خود را به غفل میزنند با این که سبب نزوخ و تفسیرش در صحام و کتب مورد اعتماد ایشان موجتود
اس  ،و این نیس مگر به خاطر این که آنها میترسند بیان نمودن این مطالب باعث شود حقیقت در
مورد عایشه معلوم گردد و همه بدانند «او زنی اس که از باالی هف آسمان گناهکار شناخته شد» نته
همانطور که برای فریب و گمرا نمودن مردم ترویم میکنند از گنا بریء شد باشد!
خداوند تبارش و تعالی در این سور مبارکه میفرماید:
«به یاِ خداوید خلسو مهربان  1ا پیامبر چرا چیا را که خدا بالر تالو حالمل کالرخه باله
خاطر جلب رضایت همسرایت بر خوخ حراِ ماکناو و خداوید امر یالده و رحالیم انالت 2
خداوید راه گشوخن نوگندهایتان را روشن ناخته و خداوید موب شمانت و او خایا و حکالیم
انت  3و هنگاما که پیامبر یکالا ا را هالا خالوخ را باله بعضالا ا همسالرایش گفالت ولالا
هنگاما که او ان را افشا کرخ و خداوید پیامبرش را ا ان ا گاه ناختت قسالمتا ا ان را بالرا او
با گو کرخ و ا قسمت خیگر خوخخار یموخت هنگاما کاله پیالامبر همسالرش را ا ان بالاخبر یمالوخ
گفت چه کسا تو را ا این را ا گاه ناختو فرموخ خداوید عالم و ا گاه مالرا بالاخبر نالاخت
ّ
 4اگر شما خو ن ا کار خوخ توبه کنیدت خلهایتان ا حال منحالرف گشالتهت و اگالر بالر ضالد او
خنت به خنت هم خهید خداوید و جبرهیل و صالح مؤمنین یاور او خواهند بوخ و فرشتگان بعد
ا ایان پیشتیبان اویند  5امید انت که اگر او شما را طمق خهد پرورخگالارش باله جالا شالما
همسرایا بهتر برا او قرار خهدت همسرایا مسلمانت مؤمنت متواض ت توبه کارت عابالدت رو ه خارت
یایا باکره و غیر باکره  6ا کسایا که ایمان اورخید خوخ و خایواخه خویش را ا اتشالا کاله
هیاِ ان ایسانها و ننگهانت یگه خاریدت اتشا که فرشتگایا بر ان گماشته شالده کاله خشالن و
نَتگیرید و هرگا فرمالان خالدا را مَالفالت یماکننالد و ان چاله را فرمالان خاخه شالدهاید اجالرا
مایمایند  7ا کسایا که کافر شدید امرو عذر خواها یکنید چرا که تنها به اعمالتالان جالاا
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خاخه ماشوید  8ا کسایا که ایمان اورخید به نو خدا توبه کنید ان هم توبالها خالالصت
امید انت پرورخگارتان گناهایتان را ببَشالد و شالما را خر باغهالایا ا بهشالت کاله یهرهالا ا یالر
خرختایش جار انت وارخ کندت خر ان رو

کاله خداویالد پیالامبر و کسالایا را کاله بالا او ایمالان

اورخید خوار یماکندت این خر حالا انت که یورشالان پیشالاپیش ایالان و ا نالمت رانتشالان خر
حرکت انت و ماگویند پرورخگارا یور ما را کامل کن و ما را ببَش که تو بالر هالر چیالا توایالاها
 9ا پیامبر با کفار و منافقین بجنگ و بر ایان نَت گیر که جایگاهشان جهنم انالت و بالد
َ
فرجاما انت  11خداوید برا کسایا که کافر شدید به همسر یوح و لوط َمثالل خه انالتت
ان خو تحت نرپرنتا خو بنده ا بندگان صالح ما بوخیدت ولا به ان خو خیایت کرخید و ارتباط با
این خو پیامبر نوخ به حالشان یداشت و به ایها گفته شد وارخ اتش شو ید همالراه کسالایا کاله
َ
وارخ ماشوید  11و خداوید برا کسایا که ایمان اورخید به همسر فرعون َمثل خه انالت خر
ان هنگاِ که گفت پرورخگارا خایها برا من یاخ خالوخت خر بهشالت بسالا و مالرا ا فرعالون و
کارها او یجات خه و مرا ا گروه نتمکاران رهایا بَالش  12و همچنالین باله مالریم خختالر
عمران که خامان خوخ را پاک یگه خاشت و ما ا روح خوخ خر ان خمیدیمت او کلمالات پرورخگالار و
کتابهایش را تصدی یموخ و ا کسایا بوخ که ا فرمان پرورخگار اطاعت ماکرخید .» 13

1

آن چه در این سیاق برای ما مهم میباشد دانستن سه امر اس  :این سور در مورد چه کستی نتازخ
شد ؟ سبب نزوخ آن چیس ؟ و آن چه از آیاتش استفاد میشود چیس ؟
اما این که خر مورخ چه کسا یا ل شده نزد هیچ کس اختالفی وجتود نتدارد کته ایتن ستور در
مورد عایشه و حفصه (لعنة الله علیهما نازخ شد و آن تهدیدها و وعد های عتذاب «و هشالدارها بالر
غلیظترین و شدیدترین وجه» خطاب به آن دو میباشد همانطور که زمخشری و رازی در تفسیرشان
گفتهاند.

2

و عمر بن خطاب از اولین کسانی اس که اذعان نمتود ایتن آیتات رعتد آستا در متورد عایشته و
 
 .1تمام سور تحریم
 .2تفسیر زمخشری جلد  5صفحه  020و تفسیر رازی جلد  21صفحه 59
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حفصه نازخ شد اس  ،بخاری به سندش از ابن عباس روای نمتود کته گفت « :همیشاله حالریص
بوخِ ا عمر بن خطالاب خر مالورخ ان خو ن ا همسالران پیالامبر

کاله خداویالد خر مورخشالان

فرموخه اگر به نو خدا توبه یمایید خلهایتان ا ح منحرف گشتهت نؤال کنم تا این که به حالج
رفت و من هم همراه او رفتم خر راه به کنار رفت و من هم بالا افتاباله باله خیبالال او رفالتمت اخرار و
مدفوع یموخ نپس امد بالا افتاباله بالر خنالتایش اب ریَالتم و وضالوَ گرفالتت باله او گفالتم ا
که خداوید خر مورخشان فرموخه اگالر باله نالو

امیرالمؤمنینت ان خو ن ا همسران پیامبر

خدا توبه یمایید خلهایتان ا ح منحرف گشتهت چه کسایا هستندو گفت ا ابن عبالاس ا تالو
تعجب انت! ان خو عایشه و حفصه هستند».

1

و امالالا نالالبب یالالاول نالالوره نستتائی و حتتاکم و دیگتتران از انتتس روایتت کرد انتتد« :رنالالول
خدا

کنیا خاشت که با او جماع مایموخت عایشه و حفصه پیونته به او فشالار اورخیالد تالا

پیامبر ان کنیا را بر خوخش حراِ یموخت خداوید ایه یا ل کرخ ا پیامبر چرا ان چه را خدا برایالت
حمل کرخه بر خوخ حراِ ماکنا  ...تا اخر ایه».

2

طبری و بیهقی و دیگران از ابن عباس روای کرد اند که گفت « :عایشه و حفصه با هم خونالت
بوخیدت و هر خو همسر پیالامبر
پیامبر

بوخیالدت حفصاله یالاخ پالدرش رفالت و بالا او صالحبت یمالوخت

خیبال کنیاش فرنتاخ و خر خایه حفصه با او خلوت یموخت و انت همان رو

بوخ کاله

عایشه به خایه حفصه ماامدت حفصه برگشت خید ان کنیا خر خایه اونتت پیونته منتظر بالوخ ان
کنیا خارج شوخ و به شدت غیرت یموخت رنول خدا

کنیاش را خارج یمالوخ و حفصاله وارخ

شد و گفت خیدِ چه کسا یاخت بوخت به خدا قسم به من بد کرخ ! پیامبر
قسم تو را راضا ماکنمت به تو را

فرموخ به خالدا

ماگویم ان را حفظ یمات حفصه گفالت چاله را و گفالت

من شهاخت ماخهم که به خاطر رضایت تو این کنیاِ بر من حراِ باشدت و حفصاله و عایشاله بالر
علیه همسران پیامبر

خنت به خنت هم خاخه بوخیدت حفصه یاخ عایشه رفت و باله او گفالت

 
 .1صحیح بخاری جلد  6صفحه  057و مانند آن در صحیح مسلم جلد  5صفحه  091و بسیاری دیگر.
 .2سنن نسائی جلد  7صفحه  70و مستدرش حاکم جلد  1صفحه  592و بسیاری دیگر.
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تو را بشارت باخ که پیامبر کنیاش را بر خوخش حراِ یموخ! وقتا ّ
نر پیامبر

را فالاش یمالوخت

خداوید ان را به پیامبرش خبر خاخت و وقتا ان خو بر علیه پیامبر خنت به خنت هم خاخید این ایاله
را یا ل کرخ ا پیامبر چرا به خاطر راضا کرخن یایت ان چه خدا برایت حمل کالرخه را بالر خالوخ
حراِ ماکنا  ...تا اخر ایه».

1

سیوطی از ابن مردویه به سندش از انس روای کرد « :پیامبر
ایوب جا خاخت عایشه گفت رو

پیامبر

ماخر ابراهیم را خر منال ابالا

به خایه او خاخل شد و ان را خلوت یافالتت بالا

او جماع کرخت او هم به ابراهیم حامله شدت عایشه گفت وقتا حمل او ظاهر شد ا ان یاراحالت
شدِ! رنول خدا

منتظر ماید تا این که ماخر ابراهیم اییدت ماخر ابراهیم شیر یداشالت باله

همین خاطر پیامبر برا او گونفند شیرخها خریدت و بچهاش ا شیر ان گونفند تناول مایموخ
تا این که جسالمش صالالح و گوشالتش ییکالو و ریگالش یبالا گشالتت رو

او را رو گالرخیش

گذاشته بوخ و یاخ من اورخت گفت ا عایشه شباهت او با مرا چگویه مابیناو خر حالا که مالرا
غیرت گرفته بوخ گفتم من شباهتا یمابینمت گفت گوشتش چه طالورو گفالتم باله جالان خالوخِ
قسم کسا که ا شیر گونفند تناول کند گوشتش ییکو گرخخ! ایس گفت عایشه و حفصه ا این
جریان یاراحت شدیدت حفصه پیامبر را مممت و نر یش یموخت پیامبر هم ماریه را بر خوخ حالراِ
کرخ و ان را به عنوان را به حفصه گفتت حفصه این را را یاخ عایشه فاش کرخ به همین خالاطر
ّ
2
(به عنوان کفاره) برخها ا اخ یموخ».
ایه تحریم یا ل شدت و رنول خدا
آن چه از مضمون این روایات با اختالفی که در بعضی جزئیات دارد استفاد میشود این اس که
سبب نزوخ سور تحریم امری اس که به بتانوی واالمقتام ماریته قبطیته (ستالم اللته علیهتا مربتوط
میشود ،و در فصل قبل فهمیدی که عل کینه و غیرت عایشه بر ماریه این بتود کته پیتامبر

او را

دوس داش و از او بهر میبرد و دیان و اختالق نتیکش را تحستین مینمتود ،عتالو بتر آن زیبتا و
نورانی هم بود ،و در این جا روایات به ما خبر میدهند که حفصه هم در این کینته و غیترت بته عایشته
 
 .1تفسیر طبری جلد  08صفحه  010و سنن بیهقی جلد  7صفحه  242و بسیاری دیگر.
 .2الدر المنثور سیوطی جلد  8صفحه 104
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ضمیمه شد  ،و با هم بر فشار وارد کردن بتر پیتامبر و اذیت نمتودن ایشتان در متورد ماریته مشتارک
نمود اند تا حدی که پیامبر ماریه را ترش کرد و از او جدا شد اس  ،و این گفتار انس بتود کته گفت :
«عایشه و حفصه پیونته به او فشار اورخید تا پیامبر او را بر خوخ حراِ کرخ» .سپس روایات بته متا
خبر میدهد که جزع و فزع ،عایشه و حفصه را واداش تتا کشتف نماینتد کته پیتامبر

بتا ماریته

خلوت نمود و با او جماع کرد اس  ،در حالی که چنین کاری حق شترعی و عرفتی ایشتان است  ،و
شکی نیس که به امر خداوند بود تا به پیامبر

از این بانوی واالمقام روشتنی چشتمش ابتراهیم

روزی داد شود ،همان بانویی که خداوند او را از میان بقیه زنان اختیار نمود که متادر فرزنتد پیتامبرش
حضرت مصطفی

باشد.

و به خاطر این که بانو ماریه مسکن خاصی نداش – چتون در خانته ابتی ایتوب انصتاری اقامت
داش و پیامبر

هنوز او را به مشربه معروفش منتقل نکرد بود – برای پیامبر

ممکن نبتود بتا

او خلوت کند مگر در یکی از خانههایش ،ایشان هم خانهای که حفصه در آن سکون داشت را بترای
این کار اختیار نمود 1آن هنگام که حفصه برای مالقات پتدرش ختار شتد بتود ،ولتی وقتتی حفصته
برگش و از قضیه باخبر شد از کینه و غیظ پر شد و بر رسوخ خدا
خدا قسم به من بد کرخ !» در حالی که ایشان

زبان درازی کرد و گف « :باله

هیچ بدی به او نکرد بود چون خانته ،خانتهی

خودش بود 2و کنیز هم کنیز خودش بود ،ولی چون پیامبر

در نهای اخالق و شراف و حیاء بود

تصمیم گرف با وجود حفصه کاری انجام ندهد به همتین ختاطر صتبر کترد تتا حفصته ختار شتد،
بنابراین به چه حقی این زن ملعونه با چنین عبارت زشتی به خاتم االنبیاء

اعتترا

نمتود ،گویتا

خانه برای اوس یا انگتار پیتامبر نعتوذ باللته مرتکتب گنتاهی شتد است ؟! چترا قتدر ندانست کته
پیامبر

به وجود او احترام گذاش و جلوی دیدگان او به سراغ کنیزش نرف و منتظتر مانتد تتا او

خار شود؟! بلکه پیامبر

میتوانس حفصه را برای وق دیگری از ایتن خانته بته جتایی دیگتر

بفرستد تا با کنیزش خلوت نماید و حفصه هم حق نداش به او اعترا

کند ،ولی او دختر عمر است

 
 .1یا خانه عایشه را اختیار کرد طبق اختالفی که در دو روایات قبلی وجود داش .
 .2قبال گذش که خانههایی که همسران پیامبر

در آن سکون داشتهاند در ملک پیامبر بود نه در ملک آنها.
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ّ
و توق داری اخالقش چگونه باشد؟!
و با آن اهانتی که حفصه به پیتامبر نمتود ولتی پیتامبر رحمت

خواست او را عفتو نمایتد و

ببخشد و خیالش را راح کند به همین خاطر به او خبر داد که کنیزش را بر خودش حرام نمود یعنتی
سوگند خورد که دیگر به او نزدیک نشود و این را به عنوان رازی به حفصه گف  ،ولی حفصه این راز را
فاش نمود و به رفیقش عایشه گف « :تو را بشارت باخ که پیامبر کنیاش را بر خوخش حراِ کالرخ!» و
خداوند از پیامبر خواس که برای قسمش کفار بدهد و دوبار به ماریه

رجوع کند ،پیامبر هتم بته

عنوان کفار برد ای آزاد نمود ،و آن چه به ذهن میرسد این اس که این کته پیتامبر

ماریته را بتر

خود حرام کرد در اصل تصمیمی قطعی نبود بلکه به دستور خداوند بود تا بداند آیا ایتن دو زن گنهکتار
از گنا خود برمیگردند یا نه ،و این مسأله مانند همان دستور دادن ایشان به کشتن ختادم قبطتی است
که عایشه و حفصه به دروغ او را متهم نمود بودند ،طبق آن روایاتی که در فصل قبلی ذکر نمتودیم ،بته
آن مراجعه کن.
و متولد شدن ابراهیم از ماریه

کمر عایشه و حفصه را میشکس  ،آن دو ّ
تحمل نداشتتند کته

بتتا وجتتود زنتتدگی بتتا پیتتامبر در ایتتن ستتالهای طتتوالنی خداونتتد آنهتتا را از زاییتتدن فرزنتتدی بتترای
ایشان

محروم کند در حالی که از این زن قبطی که تاز همستر ایشتان شتد فرزنتدی بته او عطتا

نماید ،به همین خاطر با تمام پستی و فرومایگی به شراف ماریته طعتن وارد مینمودنتد و در متورد او
تهم پخش میکردند و در پاکی و طهارت ابراهیم تشکیک وارد میساختند همانطور که بته صتورت
مفصل در فصل قبلی گذش .
و آن چه از سیاق روای گذشته ابن مردویه فهمید میشود این اس که بین قضیه تهمت زدن بته
ماریه و این که پیامبر

او را بر خود حرام نمود رابطهای وجود دارد ،و قضیه اولی از اثترات قضتیه

دومی اس .
این خالصه سبب نزوخ سور تحریم بود ،حاخ که آن را دانستی ،بدان که عایشه خواسته عل نزوخ
این سور را به علتی دیگر تغییر دهد ،بخاری و مسلم از عبید بن عمیر روای کرد انتد کته گفت « :ا
عایشه شنیدِ که گمان ماکرخ پیالامبر

یالاخ ینالب بنالت جحالش مامایالد و یالاخ او عسالل

ماخورخت من و حفصه با هم قرار گذاشتیم که پیامبر بر هر کداِ ا ما وارخ شد به او بگوییم مالن
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ا تو بو مغافیر 1ماشنوِ! مغافیر خورخها و! پیامبر بر یکا ا ان خو وارخ شد و او هالم چنالین
چیا به پیامبر گفتت پیامبر گفت یه بلکه یاخ ینب بنت جحش عسل خورخهاِ و خیگالر یالاخ او
یماروِت ایه یا ل شد ا پیامبر چرا ان چه خدا برایت حمل کرخه را بر خالوخ حالراِ مایمالایات
اگر شما خو ن به نو خدا توبه یمایید منظور عایشه و حفصه انتت و ان هنگاِ که پیالامبر باله
بعضا همسرایش را

گفتت منظور همان انت که فرموخ بلکه عسل خورخهاِ».

2

در فصل گذشته به این حدیث اشار نمودیم تا ثاب نماییم عایشه به اعتراف خودش دروغگوس ،
و این حدیث مشهور مغافیر اس  ،ولی حدیثی که در فصل قبلتی گذشت دارای آن چته در آختر ایتن
روای ذکر شد نبود که عایشه «گمان» کرد – همانطور که راوی این حدیث عبید بن عمیر تعبیر نمتود –
آیات سور تحریم به دنباخ اتفاقی که در این قضیه واق شد نازخ گردید ،یعنی عایشه خواسته بین قضتیه
مغافیر و عل نازخ شدن سور تحریم رابطه ایجاد کند تا داستان ماریه

که عل واقعتی نتزوخ ایتن

سور اس – همانطور که احادیث گذشته بر آن تصریح کرد – را مخفی نماید.
و این سعی عایشه هم مانند سعیهای قبلی و دروغهای گذشتتهاش بته سترانجام نرستید است ،
چون تنها کسی که عل نازخ شدن آیات سور تحریم را قضیه مغتافیر دانستته ختود عایشته است  ،در
حالی که عل دیگر را بیش از یک نفر نقل کرد و ثاب نمود اند مثل انس و ابن عباس ،این اوال.
و ّدوما وقتی عایشه چنین عل خیالی را بیان کرد روایات خودش را نقا نمود اس  ،چرا که در
این روای گمان کرد او با حفصه بر علیه زینب توط ه نمود اند ،در حالی که در روایت دیگتر گمتان
نمود او با سود و صفیه بر علیه حفصه توط ه کرد اند و حفصه کسی بود کته بته پیتامبر

عستل

داد اس ! و این مطلبی اس که باز هم خود بخاری و مسلم از عایشته روایت نمود انتد کته گفت :
«رنول خدا عسل و حلوا را خونت ماخاشتت و وقتا ا یما عصر برماگشت بالر یالایش وارخ
ماشد و به یکا ا ایها یاخیک ماگرخیدت بر حفصاله خختالر عمالر وارخ شالد و یالاخ او بالیش ا ان
مقدار که همیشه ماماید توقف یموخت غیرت یموخِ و ا ان نؤال کرخِت به من گفتند یا ا قوِ
 
 .1شیر درختی اس که خوشخوراش میباشد ولی بد بوس ( .مترجم
 .2صحیح بخاری جلد  7صفحه  121و صحیح مسلم جلد  5صفحه  085و لفظ روای از اولی اس .
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حفصه برا او ظرفا ا عسل اورخه رنول خدا هم ا ان مقدار تناول کرخه انالتت گفالتم باله
خدا قسم برا پیامبر حیله به کار بریم! جریان را برا نوخه بیان کرخه و گفتم پیامبر به وخ به
تو یاخیک ماشوخ وقتا بر تو وارخ شد به او بگو ا رنول خالدا مغالافیر خالورخها و او باله تالو
بدش ماامد ا او بالو بالد باله
ماگوید یهت به او بگو این چه بویا انتو و رنول خدا
مشاِ برندت به تو خواهد گفت حفصه به من مقدار عسل خاخه انالتت باله او بگالو َج َر َنالت
َ ُُ ُ َُ
العرفط! 1و من هم همین را به او ماگویم و تو هم ا صفیه همین را بگوت وقتا پیالامبر بالر
یحله
نوخه وارخ شدت عایشه گوید نوخه ماگفت قسم باله خالدایا کاله باله غیالر ا او خالدایا ییسالت
یاخیک بوخ ا ترس تو ان چه به من گفته بوخ را به او بگویم خر حالا که ایشان هنالو کنالار خرب
ایستاخه بوخ! 2وقتا رنول خدا

یاخیک شد نوخه گفت ا رنول خدا مغافیر خالورخها و

گفت یهت گفت پس این چه بویا انتو! گفت حفصه مقدار عسالل باله مالن خاخهت گفالت
َ َ َ َ ُُ ُ َُ
العرفط! وقتا بر من وارخ شد مایند همین را به او گفتمت نپس بر صفیه وارخ شالد و
جرنت یحله
او هم همین را به او گفتت وقتا بر حفصه وارخ شد او گفت ا رنول خدا ایا ا ان عسالل باله
شما یدهمو گفت من به ان ییا

یدارِت عایشه گوید نوخه گفت نبحان الله! به خالدا قسالم

ما او را ا عسل محروِ کرخیم! عایشه گوید به نوخه گفتم ناکت شو!»

3

و سوما آن چه عایشه گمان کرد با مفاد و سیاق آیات سور تحریم جور درنمیآیتد و بلکته بعضتی
مواردش را نمیتوان با آن تطبیق داد ،چون اگر سه زن یعنی عایشه و سود و صفیه با هم توط ه کرد انتد
همانطور که در این روای آمد بود پس چگونه آیات قرآن با صیغه تثنیه آمد و میگوید :اگالر شالما
 
 .1یعنی این عسلی که خورد ای زنبورش بر درخ عرفط که از آن مغافیر میگیرند نشسته ،به خاطر همین بدبو شد اس ،
و به اعتراف خود عایشه تمام اینها دروغ در دروغ اس !
 .2یعنی ای عایشه نزدیک بود به خاطر ترس از تو آن کالمی که با هم بر آن اتفاق کردیم را به پیامبر

بگویم در حتالی

که ایشان هنوز کنار درب ایستاد بود و داخل نشد بود! ببین طبق آن چه در این حدیث جعلتی آمتد در نگتا آنهتا چقتدر
عایشه ترسناش بود اس ! و در آخر این حدیث عایشه به سود امر میکند که «ناکت شو!» چون سود قلبش به ختاطر
پیامبر

شکسته بود چرا که ایشان مجبور شد به خاطر این توط ه عسل را بر خود حرام کند!

 .3صحیح بخاری جلد  6صفحه  067و صحیح مسلم جلد  5صفحه 084
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خو ن به نو خدا توبه کنید خلها شما ا ح منحرف گشتهو! و اگتر دو زن بتر علیته پیتامبر
توط ه نمود اند آیا معقوخ اس خداوند برای دفاع از پیامبرش

سپا و لشکری آماد نماید کته در

آن جبرئیل و سایر مالئکه و صالح مؤمنین وجود دارند و خود خداوند هم یاور آنها باشد تنها به ختاطر
را مجبور کرد اند فقط عسل نخورد؟! آیا به خاطر چنین عل سستتی خداونتد

دو زنی که پیامبر

سور کاملی فرستاد و در آن به زن نوم و زن لوط مثاخ زد و آن هم چته دو زنتی؟! آیتا تنهتا بته ختاطر
چنین عل سستی از آسمان وحی نازخ شد اس ؟!
سپس آیا معقوخ اس آن راز مهمی که پیامبر
اعرا

بعضی از آن را بیان نمود و از بعتا دیگترش

کرد و همسرش آن را افشا کرد و به خاطر این افشا مستحق آن توبی شدید و بر حذر داشتتن

غلیظ شد تنها این باشد که پیامبر از خوردن عسل امتناع مینماید؟! آن چه رازی بود که بیان نمتود و
کرد ؟! و چه چیز در این عسل وجود داشته تا مستوجب این ناله و تمام این سپا بی

از چه چیز اعرا
نظیر باشد؟!

خداوند متعاخ برای یاری مسلمانان در جنگهایشان بر علیه کفتار و مشترکین بتیش از پتنم هتزار
فرشته آماد نکرد اس و این گفتار خود اوس که میفرمایتد :ار اگر صالبر کنیالد و پرهیاکالار
یمایید و با همین جوش و خروش بر شما بتا یدت پرورخگارتان شما را با پالنج هالاار فرشالته یشالان
خارخ یار خواهد کرخ  1این در حالی اس که نزدیک بتود آن جنگهتای ستخ بتر علیته استالم و
مسلمین تمام شود ،و در آن ،آن قدر خطر و تترس و وحشت و تهدیتد وجتود داشت کته باعتث شتد
مسلمانان از اصحاب پیامبر

بلرزند گویا به مرگ کشیده ماشوید و ایها یگاه ماکنند!  2و

یاخیک بوخ خلها بعضا ا ایان منحرف شوخ!

3

ولی در این جا خداوند تمام مالئکه و فرشتگان را آماد نمود نه فقط پنم هزار از آنهتا را! و سترور
آنها جبرئیل

را همراهشان قرار داد ! و صتالح متؤمنین و امیتر و شتیر نیرومنتد آنهتا علتی بتن ابتی

 
 .1سور آخ عمران آیه 014
 .2سور انفاخ آیه 6
 .3سور توبه آیه 007
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طالب

را همراهشان قرار داد ! و به این هم اکتفا نکرد تا این که ذات جبروتی خود را هم یاور آنها

قرار داد ! این معنایی ندارد مگر این که آن خطری که الزمهاش تمام این سپا ترسناش میباشد بزرگتر و
مهمتر از خطر کفار و مشرکین بود که تنها پنم هزار فرشته نیتاز نداشتته است  ،یعنتی خطتر عایشته و
حفصه و هر که پش آنهاس و آن کاری که برایش با هم توط ه نمتود و دست بته دست هتم داد و
برای خاتم پیامبران

خواب دید اند در حقیق بزرگتر و مهمترین کاریس کته ممکتن است بتر

علیه رسال پیامبر انجام گیرد و ممکن اس وجود این رستال و پتاکی و ادامته داشتتن آن را تهدیتد
ّ
نماید ،و تهدیدی اس شدیدتر از تهدیدی که کفار داشتند ،چرا که این تهدید از داخل و از خانه ختود
پیامبر

وارد میشود.

و حاخ بعد از آن که گمان عایشه مبنی بر نازخ شدن سور تحتریم در داستتان مغتافیر باطتل شتد و
رابطهی بی ربطی که بین نازخ سور تحریم و داستان مغافیر درس کرد بود از بین رف

این سؤاخ بته

ذهن میآید که چه چیز باعث شد عایشه چنین دروغی بگوید و چه انگیز ای او را وادار کرد تا علت
واقعی نازخ شدن این آیات که متعلق به قضیه ماریه

اس را تغییر دهد؟

و شاید جواب این سؤاخ با تحقیق کردن در مورد آن راز مهمی که خداوند به آن اشار نمود معلتوم
گردد ،خداوند در مورد آن میفرماید :و ان هنگاِ که پیامبر به یکا ا همسالرایش را

گفالتت و

وقتالا ان ن را را فالالاش کالالرخت خالدا ان را بالاله پیالالامبرش خبالر خاخت پیالالامبر بعضالالا ا ان را (بالالرا
همسرش) بیان یموخ و ا بعض خیگر اعراض کرخت وقتا ان را به همسرش گفتت او گفالت چاله
کسا این را به تو خبر خاخه گفت خداوید خایا ا گاه مرا ا ان باخبر کرخه انت  .پس همتانطور
که نفس انسان نمیتواند قبوخ کند این راز مهم همان عستل ختوردن پیتامبر

یتا امتنتاع ایشتان از

خوردن عسل باشد همچنین نمیتواند قبوخ نماید تنها جماع نمودن پیامبر با کنیزش یا حرام نمودن آن
کنیز بر خود باشد ،چون آیه دالل دارد بر این که آن راز بسیار مهمتر از اینهاس به طوری که افشتای
آن از طرف یکی از همسران جرمی بزرگ محسوب شد و مستوجب نتازخ شتدن ایتن ستور همترا بتا
تهدید و وعد عذاب و درخواس توبه شد اس  ،همانطور که این گفتار خداونتد :وقتالا ان را باله
همسرش گفتت او گفت چه کسا این را به تو خبر خاخه گفت خداویالد خایالا ا گالاه مالرا ا ان
ّ
باخبر کرخه انت دالل دارد بر این که آن راز امری متعلق به غیب و آیند است  ،و ایتن بعیتدترین
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چیز نسب به جماع کردن با کنیز یا حرام کردن آن میباشد که در آیات اوخ سور به آن اشار شتد ،ایتن
راز نیس و مطلبی در آن نیس که بعضی از آن شناخته شد باشتد و از بعتا دیگتر اعترا

نمتود

باشد ،این راز حتما امری بسیار مهم و حساس میباشد ،و افشا کردنش مربوط بته توط ته و دست بته
دس هم دادن بر علیه رسوخ خدا

اس  ،یعنی مقدمه آن میباشد بته صتورتی کته ایتن انتذار از

طرف خداوند بر آن مترتب شد  :و اگر شما خو ن بر علیه او خنت به خنالت هالم خاخیالدت خالوخ
خداوید و جبرهیل و صالح مؤمنین یاور او هسالتند و فرشالتگان هالم بعالد ا ان کمالک خواهنالد
یموخ  .گویا آن چه واق میشود جنگی بین دو طرف اس  ،یک طرف عایشه و حفصه و هرکس بتا آن
َ
و صالح متؤمنین کته همتان
دو میباشد وجود دارند ،و طرف دیگر پروردگار عالمیان و پیامبرش
اس  1و جبرئیل و سایر فرشتگان هستند.

علی بن ابی طالب

بنابراین آن راز مهم و تبعاتی که بر افشا کردن آن وجود دارد چیس ؟! اینها مطالبی است کته ایتن
روایات برای ما معلوم خواهد نمود:
طبرانی به سندش از ابن عباس نقل کرد در مورد این قوخ خداوند :و ان هنگالاِ کاله پیالامبر باله
یکا ا همسرایش را

را گفت گوید« :حفصه بر پیالامبر

حالا که ایشان با ماریه خلوت یموخه بوخت رنول خدا

خر خایاله خالوخش وارخ شالد خر
به او گفت به عایشه خبر یده تا باله

تو بشارتا خهمت وقتا من ا خییا بروِ پدرت بعد ا ابوبکر به حکومالت خواهالد رنالید! حفصاله
رفت و به عایشه خبر خاخ! عایشه به رنول خدا

گفت چه کس چنین چیا را به شما خبالر

خاخهو گفت خدا خایا و ا گاه مرا باخبر کرخه انتت عایشه گفت به تو یگاه یماکنم تا این کاله
ماریه را بر خوخ حراِ کنا! ایشان هم ماریه را بر خوخ حراِ کرخت خدا ایه یا ل کرخ ا پیامبر چرا
حراِ ماکنا  ...تا اخر ایه».

2

 
 .1در بسیاری از تفاسیر و مصادر حدیثی اهل سن طبق حدیث رسوخ خدا

آمد  :مراد از صالح مؤمنین در این آیه امتام

امیرالمؤمنین (علیه الصالة و السالم میباشد ،تفسیر سیوطی جلد  6صفحه  155به نقل از ابن مردویه از اسماء بنت عمتیس
از رسوخ خدا
حاتم از رسوخ خدا

 ،و از ابن مردویه و ابن عساکر از ابن عباس ،کنز العماخ متقی هندی جلد  0صتفحه  127بته نقتل از ابتی
 ،فتح الباری ابن حجر عسقالنی جلد  02صفحه  17به نقل از طبری از مجاهد ،و مصادر دیگر.

 .2معجم طبرانی جلد  01صفحه 007
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و ابن اعرابی به سندش از حبیب بن ابی ثاب نقل کرد در مورد این آیه« :و ان هنگاِ کاله پیالامبر
به یکا ا همسرایش را

گفتت گفت پیامبر به عایشه خبر خاخ کاله خلیفاله بعالد ا ایشالان پالدر

اونت و بعد ا پدر او هم پدر حفصه خلیفه خواهد بوخ».

1

و ابن مردویه و بغوی از ابن عباس روای کرد اند که گفت « :امالر خمفالت بعالد ا خالوخ را باله
عنوان را

بیان یموخ و حفصه ان را افشا کرخ!»

2

و ابونعیم اصفهانی از ابن عمر روای کرد که گف « :به خدا قسم امارت و حکومت ابوبکر و
عمر خر قران امده و ان هنگاِ که پیامبر به یکا ا همسرایش را

را گفتت باله حفصاله گفالت

پدر تو و پدر عایشه بعد ا من والا و رهیس مرخِ خواهند بوخت مباخا این را به کسا خبر خها».

3

و ظاهرا روایات در این زمینه نزد مخالفین بسیار اس و همگی آن را قبوخ دارند همانطور که بنیان
گذار فرقه وهابی محمد بن عبد الوهاب به آن اشار کرد آن جتا کته گویتد« :خر تفسالیر ایالن گفتالار
خداوید و ان هنگاِ که پیامبر به یکا ا همسرایش را
خاخن به خمفت ابوبکر و عمر ماباشد».

را گفتت روایت شالده کاله ان را خبالر

4

این روایات مخالفین بود ،و اما روایات ما که از ائمه اطهار (علیهم الصتالة و الستالم نقتل شتد
تفصیل و تتمهای دارد که با آن حادثه کامال معلوم میشود ،و آن روایات اینهاس :
ابوالصالم حلبی از حضرت امام باقر
به یکا ا همسرایش را

نقل کرد که در مورد این آیه :و ان هنگاِ کاله پیالامبر

را گفت فرمود« :به ایها امر ماریه قبطیه را گفتت و گفالت بعالد ا او

ابوبکر و عمر با ظلم و نتم و مکر به حکومت مارنند!»
عیاشی از حضرت امام باقر

5

نقل کرد که فرمود« :هر کداِ ا ان خو (عایشاله و حفصاله) بالا

پدرش خر این مورخ صحبت یموخت رنول خدا

ان خو را خر مورخ ماریه و ان را

کاله افشالا
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کرخید نر یش و مممت یموخ و ا نر یش کرخن ایها برا امر خیگر اعراض یموخ».
و نباطی بیاضی از حضرت امام صاق

1

روای نمود که فرمود« :ایشان به حفصه خبر خاخ کاله

پدرش و ابوبکر به حکومت مارنندت او هم این را را به عایشه گفت و عایشاله هالم باله پالدرش
گفتت ابوبکر هم به رفیقش عمر گفتت پس این خو با هم جم شدید که برا
ّ
2
نم بدهند!»
رنیدن به پیامبر

وختر به حکومت

علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش دربار سور تحریم گویتد« :علت یا ل شالدیش ایالن بالوخ کاله
رنول خدا

خر یکا ا خایهها همسرایش بوخ و ماریه قبطیه هم همراه حضرت بالوخ و باله

ایشان خدمت ماکرخت رو

خر خایه حفصاله بالوخت حفصاله بالرا کالار بیالرون رفالتت رنالول

خدا

با ماریه جماع یموخت حفصه ا مالاجرا ا گالاه شالد و عصالبایا گرخیالد! و یالاخ رنالول

خدا

امد و گفت ا رنول خدا خر رو من و خر خایه من و خر رخت خواب من! رنول

خدا

ا او حیا یموخ و گفت بس کن ماریه را بالر خالوخ حالراِ کالرخِ و خیگالر بالا او جمالاع

یَواهم کرخت و من به تو را

را ماگویم که اگر ان را فاش کنا لعنت خدا و فرشالتگان و تمالاِ

مرخِ بر تو باشدت گفت باشد چه را و گفت بعد ا من ابوبکر به خمفت مارند و بعد ا او
پدرتت حفصه گفت چه کس این را به تو خبر خاخهو فرموخ خدا خایا و ا گاه مرا باخبر ناخته
انتت حفصه خر همان رو این مطلب را عایشه خبر خاخت و عایشه هم به ابوبکر خبر خاخت ابوبکر
یاخ عمر امد و گفت عایشه ا حفصه به من خبر خاخه و من باله قالول او اعتمالاخ یالدارِ! تالو ا
حفصه بپرست عمر یاخ حفصه امد و به او گفت ان چه خبر انت که عایشه ا تو یقل کالرخهو
حفصه ان را ایکار یموخ و گفت من چیا به او یگفتم! عمر به او گفت اگر ایالن مطلالب حال
انت به ما بگو تا برا ان کار کنیم! حفصه گفت بلاله رنالول خالدا ان را گفالتت پالس چهالار
را نال ّ
الم بدهنالالدت جبرهیالالل ایالالن نالالوره را بالالر رنالالول
یفالالر جم ال شالالدید تالالا رنالالول خالالدا
َ َ ََ ُّ ََ
یا ل کرخت گفت و أظهرهُ الله علی ِه یعنا خداوید پیامبر را ا ان چه حفصه افشا کرخه
خدا
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بوخ و این که خوانته بوخید ایشان را بکشند ا گاه ناختت بعضا ا ان را گفت یعنا پیالامبر باله
حفصه خبر خاخ و گفت چرا ان چه به تو گفته بوخِ را افشا کرخ و و ا بعض خیگر اعراض کالرخ
یعنا این که ماخایست ایها ماخواهند او را بکشند را به ایها خبر یداخ».

1

و این چنین تمام قضیه برای ما روشن شد به طوری که با سیاق و مدلوخ آیات سور تحریم موافق
داشته باشد ،بنابراین آن راز مهم این اس که ابوبکر و عمر به ظلم و مکر و فریب به حکوم خواهند
بتود تتا ابتوبکر و عمتر

رسید! و توط ه یا دس به دس هم دادن ،بر علیه زنتدگی رستوخ ختدا

حکوم انقالبیشان را زودتر برپا کنند! و آن مطلبی که پیامبر بعضی از آن را بیان نمود این اس که بته
حفصه فرمود :چرا راز را فاش کردی ،و آن چه از بعا دیگرش اعرا

نمود این اس کته میدانست

این چهار نفر میخواهند با کشتن ایشان زودتر کار خود را بکنند و پیتامبر

ایتن مطلتب را پنهتان

نمود تا امتحان و آزمایش الهی ادامه یابد.
این راز مهم صالحی دارد که خداوند برای آن سور ای نازخ کند که دائما خوانتد شتود ،ستور ای
ّ
متضمن شدیدترین وعد های عذاب و غلیظترین تهدیدهاس  ،و عایشه و حفصه را به دو زن خائن
که
نوم و لوط

تشبیه میکند ،و آن دو را از عذابی شدید و آتشی که هیزمش مردم و ستنگها هستتند

میترساند و انذار میدهد ،این چیزی اس که صالحی دارد برای آن مثل این سور ی مفتضح کننتد
و شکنند نازخ شود ،نه تنها «ظرفی عسل!»
بنابراین آن راز نمیتوان امتناع کردن پیامبر

از خوردن عسل باشد! و تنها حرام کردن کنیتزش

بر خود نبود ! بلکه همان رازی اس که روایات هر دو فرقه آن را بیان نمود ،و حاخ کته ایتن حقیقت را
دانستیم میخواهیم بگوییم چرا عایشه عل نازخ شدن سور تحریم را از قضیه ماریته

بته داستتان

مغافیر تغییر داد اس ؟ او میخواس هر اثری که ممکن اس باعث آشکار شدن جرم آنهتا در تترور
نمودن رسوخ خدا

بشود را از بین ببرد و محو نماید همان تروری که با مشارک پدرش و رفیتق او

عمر و رفیق خودش حفصه انجام داد.
انصاف این اس که عایشه زنی مکار و حیلهگر بود  ،و میدانسته اگر این حقیق که سور تحریم
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در قضیه ماریه

نازخ شد ثاب بماند جستجو گر را به کشتف نمتودن آن راز میکشتاند ،بته همتین

خاطر نظریهای مطرم کرد و گف  :به حکوم رستیدن ابتوبکر بتدون رغبتتش و بلکته بتا مشتورت و
اختیار مسلمانان بود ،چون محقق میفهمد بعد از آن که پیامبر

در داستان ماریه از بته حکومت

رسیدن آن دو خبر داد بود ،ابوبکر – به وسیله دخترش که از حفصته آگتا شتد بتود – میدانست او و
رفیقش عمر به حکوم خواهند رسید ،و این باعث میشود انسان به آن دو و دو دخترشتان شتک کنتد
بته

که آنها منتقل شدن حکوم به خودشان را تدبیر نمود اند ،بنابراین محقق که میبیند پیتامبر
طور ناگهانی ّ
صح و سالمتی خود را از دس داد و حکوم به طور مشکوکی در سقیفه بنی ستاعد

منتقل شد نمیتواند کاری انجام دهد مگر این که انگش اتهام را به سم آنها بگیرد ،چون آنهتا تنهتا
کسانی بودند که در آن چه واق شد به مصلح رسیدند و قبال هم از از قضیه باخبر بودند!
این مطلبی اس که عایشه خواسته آن را بپوشاند و دفن نماید ،به همین خاطر بین ستور تحتریم و
داستان مغافیر و خوردن عسل رابطه برقرار کرد و نام ماریه را کامال از بین برد اس ! چترا کته داستتان
و کارهای پش پرد منتقل شدن حکومت بعتد

مغافیر محقق را به راز به شهادت رسیدن پیامبر

از ایشان نمیرساند و تنها او را به را بستهای میکشاند.
ولی با این حاخ خداوند تعالی میخواهد عایشه نتواند خودش را حفظ کنتد – چتون همتانطور کته
امیرالمؤمنین

فرمودند انسان پش زبانش مخفی شد اس – و در ضمن افتخار نمودن و مباهتات

کردن به پدرش راز اصلی را بیان نماید! ابن عدی از عایشه روای کترد کته در متورد ایتن آیته :و ان
هنگاِ که پیامبر به یکا ا همسرایش را

گفت گفت « :پیامبر باله ان همسالرش باله عنالوان را

گفت که بعد ا من ابوبکر خلیفه من انت!»

1

و این که عایشه در این جا نتوانسته خودش را حفظ کند مانند ایتن است کته نتوانستته ختودش را
حفظ نماید و حدیث «لدود» (دارو را آشکار کرد همان حدیثی که به طتور واضتح جترم او در تترور
با ّ
سم را بیان میکند! و ان شاء الله به زودی تفصتیل ایتن مطلتب در فصتل پتنجم
نمودن پیامبر
 
 .1الکامل ابن عدی جلد  2صفحه  ،51و این گفتار هشام بن عرو است کته از عایشته نقتل کترد  ،و ایتن هتم بته ستایر
تناقضاتش در تفسیر این راز اضافه میگردد!
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خواهد آمد ،این تمام مطالب در مورد عل نازخ شدن سور تحریم بود.
و اما ان چه ا ایات این نوره انتفاخه ماشوخ اموری اس
 این که حفصه به پیامبر

از جمله:

گف « :چه کسا این را به تو خبالر خاخهو» داللت بتر کفتر او

دارد! چون مسلمان شک نمیکند که خبرهای پیامبر

از نزد خداس  ،بنابراین این کته حفصته از

پیامبر در مورد خبر دهند پرسید و ایشان هم مجبور شد جواب او را بدهد و بگویتد« :خالدا خایالا
ا گاه مرا باخبر کرخه انت» کاشف از این حقیق اس که او در رابطه داشتن پیامبر

با آستمان

شک داشته ،و پیامبر هم مجبور شد برای او تأکید نماید که این خبر از طرف خدای دانا و آگا است ،
و این همان مطلبی اس که اماممان حضرت صتادق (صتلوات اللته علیته همتانطور کته در حتدیث
حسین بن علوان و دیلمی آمد تأکید نمود اس  ،حضرت
پیامبر به یکا ا همسرایش را

در متورد ایتن آیته :و ان هنگالاِ کاله

را گفت فرمود« :او حفصه انت که با گفتن چه کسا این را

به تو خبر خاخهو کافر شد» 1
 این که حفصه راز پیتامبر
پیامبر

نیس

را افشتا نمتود تنهتا کاشتف از احتترام نگذاشتتن او بته فرمتان

بلکه جنایتی شرعی محسوب میشود که با آن حداقل عدال او ساقط میگتردد،

و این همان مطلبی اس که یکی از بزرگترین علمای مخالفین یعنی زمخشری در تفسیر ایتن آیته :و
ان هنگاِ که پیامبر به یکا ا همسرایش را

گفت بیان نمود  ،آن جا که گوید« :ایالن ایاله بیالان

جنایت حفصه انت که پیامبر به او خبر خاخ و او هم افشا یموخ» 2.
 این گفتار خداوند :اگر شما خو ن به نو خدا توبه یمایید ثاب مینماید کته از طترف
عایشه و حفصه جنای و گناهی بزرگ واق شد به حدی که در خطابی قرآنی از آنها خواسته شتد بته
سوی خداوند توبه نمایند ،و از آن جا که بعد از آن آیهای نازخ نشد که توبه آنها را قبوخ نماید ،گناهکتار
بودنشان از نظر شرعی ثاب باقی میماند ،چون اگر آن دو واقعا توبه نمود بودند و خداوند توبهشان را
قبوخ کرد بود آیهای در بیان آن نازخ میگش  ،همانطور که مثال برای آن سه نفتری کته از غتزو تبتوش
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ّ
تخلف نمود بودند آیه نازخ شد ،و آن آیه این گفتار خداوند است  :و همچنالین ان ناله یفالر کاله
ّ
تَلف کرخید تا این که مین با همه ونعتش بر ایها تنگ شد و خر وجالوخ خالویش جالایا بالرا
خوخ یمایافتند و خایستند که پناهگاها ا خدا جا به نو او ییستت نالپس خالدا رحمالتش را
شامل حال ایها یموخ تا توبه یمایندت خداوید بسیار توبه پذیر و مهربان انت  1.
 این گفتار خداوند :خلها شما خو ن ا ح مایالل گشالته ثابت مینمایتد کته از طترف
عایشه و حفصه انحراف و بلکه کفر واقت شتد است  ،و گنتا آن دو چیتز آستان و ستبکی نبتود و اال
الزمهاش ورود چنین تعبیر مهمی در کتاب خداونتد نبتود ،مجاهتد در تفستیرش گویتد :مالا گمالان
ماکرخیم این گفتار خداوید خلها شما ا ح مایل گشته  ...چیالا نالبکا انالت تالا ایالن کاله
شنیدیم قراهت عبد الله بن مسعوخ این چنین انت اگر شما خو ن به نو خداوید توبه یمایید
خلهایتان ا ح منحرف گشته!» 2و همانطور که حضرت امام صادق

در حدیثش در مورد عایشه

و حفصه تصریح کرد اند انحراف همان کفر است  ،حضترت فرمتود« :خداویالد خر مالورخ عایشاله و
خواهرش حفصه مافرماید اگر به نو خدا توبه یمایید خلها شما ا ح مایل گشالتهت یعنالا
منحرف شده و ایحراف کفر انت!» 3
 این گفتار خداوند :امید انت که اگر پیامبر شما را طمق خاخ پرورخگارش همسرایا بهتالر
ا شما یصیب او کند همسرایا مسلمانت مالؤمنت متواضال ت توباله کالارت عابالدت رو ه خار  .بیتان
مینماید که حداقل بعضی از زنان بهتر از عایشه و حفصته هستتند ،بنتابراین آن چته مختالفین زمزمته
مینمایند و میگویند عایشه و حفصه برتر هستند حقیقتی ندارد بلکه این هم یکی دیگتر از دروغهتای
آنهاس که با قرآن حکیم تعار

دارد ،سپس مفهوم این گفتار خداونتد :یالایا مساللمانت مالؤمنت

متواض ت توبه کارت عابدت رو ه خار این اس که این صفات بتر عایشته و حفصته صتدق نمیکنتد!
 
 .1سور توبه آیه 008
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بنابراین آن دو مسلمان ،مؤمن ،متواض  ،توبه کار ،عابد ،روز دار نیستند! چون خداونتد در مقتام بیتان
این اس که زنانی که به جای عایشه و حفصه نصیب پیامبر مینماید بهتر از عایشته و حفصته هستتند
چرا که این صفات بر آنها صادق اس به خالف عایشه و حفصه! پس ببین خداوند چه عیتب و عتاری
به عایشه و حفصه چسباند ! و رسوایی عایشه و حفصه که خباث باطن آن دو را معلتوم مینمایتد را در
کتابش ثب نمود اس ! 
 این گفتار خداوند :خداوید برا کسایا که کافر شدید ن یوح و ن لوط را مثال ما یدت
همان خو یا که تحت نرپرنتا خو بنده ا بندگان ییکوکار ما بوخیدت ولا به شوهرشان خیایالت
کرخیدت و ان خو پیامبر هم یتوایستد این خو ن را ا عذاب خداوید یجات خهنالد و باله ایهالا گفتاله
ّ
شد همراه خاخل شویدگان خاخل اتش شوید  .تأکید مجددی اس از طرف خدا بر کفر عایشه و
حفصه ،چون همه قبوخ دارند که مخاطب این آیه عایشه و حفصه هستند ،و خداوند این مثتاخ را بترای
کنایه زدن به آن دو بیان نمود اس  ،همانطور که زمخشری در تفسیرش گفته اس  ،او گوید« :و ایالن
خو مثال کنایهایست به خو ماخر مؤمنینا که خر اول نالوره ذکالر شالدید و ان کوتالاها کاله ا ان خو
خنت به خنت هالم خاخیالد» 1.شتوکانی از یحیتی بتن ستالم
صاخر شد و بر علیه رنول خدا
َ
روای کرد که گف « :خدا برا کسایا که کافر شدید َمثل ما یدت با این ایه عایشه و حفصاله را
مَالفت یکنندت ان هنگاِ که بر علیه پیامبر خنالت
بر حذر ماخارخ که با فرمان رنول خدا
ََ
به خنت هم خاخید» 2.و حضرت امام صادق در تفسیر این آیه تأکیتد نمود انتد کته «ایالن مثلالا
انت که خداوید برا عایشه و حفصه خه ان هنگاِ که بالر علیاله رنالول خالدا

خنالت باله

خنت هم خاخید و را ایشان را فاش کرخید» 3.بنابراین این گفتار خداوند :خداوید بالرا کسالایا
َ
که کافر شدید َمثل خه یعنی :عایشه و حفصه از جمله کسانی هستند که کافر شدند! و متراد از ایتن
مثالی که خدا برای آن دو زد این اس که هتیچ کتس از ایتن رابطته زوجیت کته بتین آن دو و رستوخ
 
 .1تفسیر زمخشری جلد  5صفحه 020
 .2فتح القدیر شوکانی جلد  4صفحه  146به نقل از یحیی بن سالم.
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جم مینماید فریب نخورد ،چون با کفر و خیان ایتن رابطته قطت میگتردد و پیتامبر در

خدا

برابر خدا برای آنها کاری نمیکند و بلکه همرا با داخل شوندگان داخل آتش میشتوند! زمخشتری در
تفسیر این آیه میگوید« :کفر ور یدیشالان باله خالدا و پیالامبر رابطاله ایهالا را قطال یمالوخ و ایهالا را
خورترین کس یسبت به خدا و پیامبر قرار خاخت اگر چه ان مؤمنا که کافر با او رابطه خارخ پیالامبر
ا پیامبران خدا باشد» 1.بنابراین آن چه جاهالن مخالفین گمان مینمایند مبنی بر این که محاخ اس
همسری از همسران پیامبران

وارد آتش شود ،اعتقادی سخیف و سس میباشد کته قترآن آن را

باطل نمود اس  ،و اما این که خیان در این گفتار خداوند :به شوهرشالان خیایالت کرخیالد چته
معنایی دارد آن را به فصلی که بعدا خواهد آمد و دربار این موضوع بحث مینماید وامیگتذاریم ،چترا
که این موضوع اصل این کتاب اس  ،منتظر باش .
 این گفتار خداوند :و خداوید برا کسایا که ایمان اورخید ن فرعون را مثال خه انالتت
ان هنگاِ که گفت پرورخگارا یاخ خوخت خر بهشت برا مالن خایالها بسالا و مالرا ا فرعالون و
عملش یجات خه و مرا ا قوِ ظالمین خمص کن * و همچنین مریم خختر عمران هم کنایهای
دیگر به عایشه و حفصه اس و حاخ آن دو را با حاخ دو زن مؤمن و نیکوکار یعنی آسیه دختتر متزاحم و
مریم دختر عمران

مقابله نمود اس  ،با این که اولی همسر بدترین مرد زمانش یعنی فرعون (لعنه

الله بود ولی با ایمان و صبرش به بهش رسید ،بنابراین رابطه زوجی چیزی نیس کته بته ختاطر آن
مصیر همسر در آخرت تغییر کند ،بلکه آن چه او را نجات میدهد تنها ایمتان و اعتقتاد درست است
حتی اگر شوهرش کافر و ستمگر باشد ،و آن چه او را هالش مینمایتد کفتر و فستاد است حتتی اگتر
شوهرش پیامبر باشد! و اما آن زنی که خدا برای او همسر فرعون را مثاخ زد بانوی واالمقام رقیته دختتر
رسوخ خدا

میباشد چرا که حاخ او در فداکاری و ازدوا کردن با عثمان عفتان ستتمگر (لعنمهتا

الله شبیه حاخ آسیه اس که فداکاری نمود و با فرعون ستمگر (لعنه الله ازدوا کرد ،و حضرت امام
َ
صادق بر این مطلب تصریح نمود و فرمود اس « :این َمثلا انت که خالدا بالرا رقیاله خختالر
رنول خدا

خه که با عثمان بن عفان ا خواج یموخت حضرت

 
 .1تفسیر زمخشری جلد  5صفحه 020
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عملش یجات بده یعنا ا عثمان و عملشت و مرا ا قالوِ ظالمالان خالمص کالن یعنالا ا بنالا
امیه» 1.
 در این گفتار خداوند :و همچنین مریم خختر عمران که خامن خوخ را پاک یگاله خاشالت و
ما ا روح خوخ خر او خمیدیمت او کلمات و کتابها پرورخگالارش را تصالدی یمالوخ و ا فرمالان
َ
برخاران بوخ – به دالل مقابله آن با َمثل قبلی – اشار لطیفی اس که عایشه و حفصه عالو بر این که
کلمات و کتابهای خدا را تصدیق ننمودند و از جمله فرمان برداران نبودند دامنشان را هم پتاش نگته
نداشتند به خالف حضرت مریم عذراء

که دامنش را پاش نگه داش ! و اما آن بتانویی کته خداونتد

چنین مثالی برای او زد  ،بانوی پاکی و عفاف حضرت صدیقه کبری فاطمه زهراء (صلوات الله علیهتا
َ
اس  ،همانطور که حضرت امام صادق در تفسیر این آیه فرمود اند« :این َمثلا انت که خداوید
برا حضرت فاطمه

خه و حضرت

فرموخ فاطمه خامنش را پاک یگه خاشالت باله همالین

خاطر خداوید خایدایش را بر اتش حراِ کرخ» 2.
این هم بعضی از مطالبی بود که از معنا و مدلوخ آیات سور مبارکه تحتریم استتفاد میشتد ،و آن
برای شکستن کمر عایشه و خواهرش حفصه و هرکس فریفته این دو شد کفای میکند!

 

ّ
(علتیهن
 .1تأویل اآلیات الباهرة ،شرف الدین نجفی جلد  1صفحه  ،710و بدان که ما معتقدیم زینتب و رقیته و ام کلثتوم
السالم دختران واقعی رسوخ خدا

هستند ،نه آن طوری که در این زمان که تحقیقات علمی استوار در آن کم شد ادعا

میکنند ربیبههای پیامبر (فرزندان خواهر زنش که در خانه پیامبر بزرگ شد اند باشند ،و ما در این مورد بحثتی نمتودیم و
ادله و براهین خود را در این بار مطرم کردیم و ّ
توهمات و استحساناتی که برای اثبات ادعای ختود ذکتر کترد بودنتد را ّرد
نمودیم.
 .2تأویل اآلیات الباهر  ،شرف الدین نجفی جلد  1صفحه 710
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ا عایشه شیطان به خدا پناه مابریم!
بیادبیها و اذی هایی که پیامبر اعظم

از عایشته تحمتل نمتود بتیش از آن است کته قابتل

شمارش باشد ،و در مطالبی که گذش بعضی از آنها را ذکر کردیم ،حاخ در این جتا بته طتور مفصتل
آنها را بیان میکنیم و بر آن چه استحقاق حاشیه زدن داشته باشد حاشیه میزنیم.
حاکم به سندش از حمز بن ابی اسید ساعدی از پدرش که جزء اصحاب جنگ بدر بتود روایت
کرد که گف « :رنول خدا

با انماَ خختر یعمان الجوییه ا خواج کرخ و مرا خیبال او فرنتاخ

و من او را اورخِت حفصه به عایشه گفتت تو موها او را ریگ کن و من او را ارایش ماکنمت هر
خو کار خوخ را ایجاِ خاخیدت نپس یکا ا ان خو به خیگر گفت پیالامبر

ا یالا خوشالش

مااید که ان ن بر او وارخ شوخ و بگوید ا تو به خدا پناه مابرِ! وقتا ان ن بر پیامبر وارخ شدت
ایشان خرب را بست و پرخه را ایداخت و خنت خوخ را به نمت ان ن خرا کرخت او گفالت ا تالو
به خدا پناه مابرِ! رنول خدا

انتینش را جلو صورتش گرفت و نه بار گفت به خوب

پناهگاها پناه برخ ! ابو انید گفت نپس پیامبر یاخ من امالد و گفالت ا ابالا انالید او را باله
خایواخهاش ملح کن و به او خو لباس نفید کتایا بدهت ان ن ماگفت به من بدبَت گویید!
ابن عمر گفت هشاِ بن محمد گفت هیر بن معاویه جعفا به من خبر خاخ کاله ان ن ا غالم و
ایدوه مرخ!»

1

میگویم :ترجیح دارد که آن شخصی که اسماء را تشویق نمود از رسوخ خدا

به خدا پنا برد

و به دروغ گف که پیامبر از این حرف خوشش میآید عایشه باشد نه حفصه ،نه تنها به خاطر ایتن کته
عایشه دروغ گفتن را حالخ میدانس

بلکه به خاطر قرائنی ،یکی از قرائن این اس کته چتون عایشته

کسی اس که داستان اسماء و پنا بردن او به خدا را نقل مینماید 2،و قرینه دیگری :چون خود عایشته
 
 .1مستدرش الحاکم جلد  5صفحه  29و مانند آن در االستیعاب ابن عبد البر جلد  1صفحه  712و االصابه ابن حجر جلد
 2صفحه 421
 .2سنن ابن ماجه جلد  0صفحه  660و مستدرش الحاکم جلد  5صفحه  24و سنن نسائی جلد  6صتفحه  ،041اگتر چته کته
طبق آن چه معلوم میشود تصحیف و اشتباهی واق شد اس  ،چون گفته شد استماء کالبیته بتود در حتالی کته جونیته بتود
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همین کار زش را با زن دیگری به نام ملیکه بنت کعب انجام میدهد ،ابن کثیر از ابن سعد از واقدی
ّ
از ابی معشر روای کرد اس که گف « :رنول خدا با ملیکه بنالت کعالب ا خواج یمالوخت و او باله
یبایا برتر معروف بوخت عایشه بر او وارخ شد و گفت ایا حیا یماکنا که با قاتالل پالدرت ا خواج
مایمایاو! ان ن هم ا پیامبر به خدا پنالاه بالرخ و پیالامبر هالم او را طالمق خاخ! قالوِ او امدیالد و
گفتند ا رنول خدا او کوچک انت و رأ و یظالر یالدارخ و او فریالب خالورخه خوبالاره او را
بپذیرت ولا پیامبر قبول یکرخ».

1

و این که آنها گفتند «او فریب خورخه» ظاهر اس در این که بته ختاطر مکتر و حیلته عایشته از
پیامبر

به خدا پنا برد چون عایشه او را به این کار تشویق نمود و گف « :ایا حیا یماکنا که بالا

قاتل پدرت ا خواج مایمایا!»
عایشه میدانس تکلم کردن به این عبارت نزد رسوخ خدا

بسیار مهم اس و چنین کالمتی

نزد ایشان سبک و بیاهمی نیس  ،چرا که پنا بردن به خدا از شیطان و گتروهش میباشتد ،بنتابراین
عایشتته آن دو زن را فریتتب داد تتتا از آن جتتا کتته نمیداننتتد بتتا گفتتتن« :ا تالالو بالاله خالالدا پنالالاه مابالالرِ»
پیامبر

را به شیطان تشبیه کنند! ببین چه خباث و جرم بزرگی اس !

و شکی نیس که این نقشه خبیثانهای که عایشه طراحی نمود بود را شیطان به او وحی کرد بتود،
فرمودند شیطان نزد عایشه میآمد و او را میگرفت یعنتی بتر عایشته

چرا که همانطور که پیامبر
ّ
مسلط میشد و او را فریب میداد کامال مانند پدرش که گف « :مالن شالیطایا خارِ کاله مالرا فریالب
ماخهد!» که در فصل اوخ گذش .
ابن خزیمه و بیهقی و حاکم و دیگران از عایشه نقل کرد اند که گف « :رنول خدا

بالا مالن

خر رختخوابم بوخ یاگهالان او را ییالافتمت خیالدِ نالجده کالرخه و پاشالنهها خو پالایش را باله هالم



اس  ،شاید هم اینها دو زن بود اند که عایشه هر دو را با همین مکر و حیله فریب داد یکی کالبیه بود و دیگری جونیته ،و البتته
این غیر از ملیکه بن کعب اس که عایشه او را هم فریب داد و از پیامبر به خدا پنا برد و پیامبر
 .1السیر النبویه ابن کثیر جلد  5صفحه 491

هم او را طالق داد.
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چسبایده و با کنار ایگشتایش رو به قبله یموخه انتت شنیدِ ماگوید ا خشم تو به رضالایتت و
ا عقاب تو به عفو و بَششت و ا خوخت به تو پناه مابرخِت بر تالو خروخ و ثنالا مافرنالتم و باله
تماِ ان چه خر تونت یمارنمت وقتا برگشت گفت ا عایشه شیطایت تو را گرفته انت!»
نسائی از عایشه روای کرد که گف « :رنول خالدا

1

را لمالس یمالوخِ و خنالتم را خاخالل

مویش کرخِت گفت شیطایت یاخ تو امده! گفتم ایا تو شیطان یدار و! گفت چالرا ولالا خالدا
مرا خر مقابل او یار کرخ و او انمِ اورخ و تسلیم شد».
بنابراین عایشه به تصریح رسوخ خدا

2

و به اعتراف خودش مرکب شیطان بود و شیطان نزد او

میآمد و او را دربر میگرفته و فریبش میداد اس ! و اسماء بن نعمان و ملیکه بن کعتب و کالبیته
را فریب نداد مگر با همین اشار شیطان! و این هم دلیتل دیگتری است و بته دالئتل دیگتری ضتمیمه
میشود که ثاب مینمود عایشه ایمان ندارد چون خداوند در مورد شتیطان میفرمایتد :شالیطان بالر
کسایا که ایمان اورخید و به پرورخگارشان توکل کرخید ناللطنتا یالدارخ * بلکاله تنهالا بالر کسالایا
نلطنت خارخ که او را به عنوان نرپرنت خوخ ماگیرید و به خدا شرک ماور ید.

3

که فرمود« :ا عایشه شیطایت تو را گرفته  ...شیطایت یاخ
و چون با تصریح رسوخ خدا
ّ
تو امده» ثاب شد که شیطان بر او مستلط میشتد بنتابراین ثابت میشتود کته عایشته در والیت و
سرپرستی شیطان اس چون خداوند میفرماید :او تنها بر کسایا نلطنت خارخ که او را به عنالوان
نرپرنت خوخ ماگیرید!

عایشه شیطانی بود از زمر شیاطین انسان که شیطانش از ّ
جن به او وحی مینمود ،و ایتن مصتداق

فرمایش خداس که میفرماید :و این چنین برا هر پیالامبر خشالمنا ا شالیطانها ایسالان و
ّ
جن قرار خاخیم که بعضالا ا ایهالا باله بعالض خیگالر نالَنان فریبنالده و باله ظالاهر ارانالته وحالا
 
 .1صحیح ابن خزیمه جلد  0صفحه  218و سنن بیهقی جلد  1صفحه  006و مستدرش حاکم جلد  0صفحه 119
 .2سنن نسائی جلد  7صفحه  ،71و عایشه (لعنها الله خواسته با داخل کردن دستش در موی پیامبر

بفهمد کته آیتا

رسوخ خدا با همسران دیگرش جماع کرد یا نه؟ چون اگر پیامبر جماع کرد بود بعد از آن غستل مینمتود و کمتی آب یتا
رطوب در موی شریفش باقی میماند و این عالمتی برای جماع کردن ایشان میشد.
 .3سور نحل آیه  99و 011
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مایمایند.

1

و بعد از آن که رسوخ خدا

به منزخ عایشه اشار کرد و فرمود« :این جا فتنه انت! ایالن جالا

فتنه انت! این جا فتنه انت! شاخ شیطان ا این جا خارج ماشوخ!» 2و بعد از آن که عایشته در
جنگ جمل مشتی خاش و ریگ برداش و به صورت اصحاب امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه پترت
کرد و گف « :صورتهایتان شالت بالاخ!» و امیرالمتؤمنین حترف او را ّرد کترد و فرمتود« :و ان
هنگاِ که پرت کرخ ت تو پرت یکرخ بلکه شیطان پالرت یمالوخ! و ان شالاَ اللاله باله وخ و ر و
وبالش بر خوخت بر خواهد گشت» 3.و اصحاب حضرت هم همین طور جواب او را دادند 4دیگتر
شکی باقی نمیماند که طبیع عایشه شیطانی اس و اصحاب حضترت هتم طبیعت شتیطانی او را
تأکید نمودند.
و این که عایشه اسماء دختر نعمان و دیگری را تشویق نمود که از رسوخ ختدا

بته ختدا پنتا

ببرند جرم سنگینی اس که دالل بر مقدار شیطن و خباث و مکر او دارد ،چرا این چنتین نباشتد و
خستارت زد باعتث شتد ایتن زن

حاخ آن که بعد از آن که به محمد بن عبد الله سترور اوالد آدم
فریب خورد از ّ
غم و اندو بمیرد؟! – همانطور که در حدیث آمد بود –

سزاوار بود این زن فریب خورد و همچنین زنان دیگری که از عایشه فریب خوردند از ّ
شر عایشهی

شیطان به خداوند متعاخ پنا ببرند! و همچنین بر تمام مسلمانان امروز ایتن کتار ستزاوار است  ،چتون
عایشه اگرچه جسمش هالش شد ولی احادیث و تأثیراتش هنوز هم باقی اس و باعتث میشتود هتر
انسانی فریب بخورد و او را از را راس به دیتن تحریتف شتد و متذهب بیاستاس منحترف نمایتد،
بنابراین از عایشهی شیطان به خداوند پنا میبریم!
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ان هنگاِ که پیامبر

عایشه را خ و او را به خرخ اورخ!
در نهای اخالق بود ،چرا این چنین نباشد در حتالی کته

همانطور که میدانیم پیامبر اعظم
َ
1
خداوند عالم در مورد او میفرماید :به رانتا تو خارا اخمقا بارگ هستا .
یکی از صفات اخالقی رسوخ خدا

این بود که ایشان در نهای بردباری و صبر قرار داشتتند،

و ایشان حتی بر دشمنانشان و حتی بر کسانی که ایشان را اذی میکردند هم صبور و حلتیم بودنتد ،و
شواهد تاریخی بر این مطلب بسیار اس .
ّ
ولی هر چیزی حدی دارد که نمیتوان از آن تجاوز نمود ،و اگر متجاوز از آن تجاوز نمود ،سکوت بر کار او
و چشم پوشی و ادب ننمودن او از سفاه اس و خالف حکم و بلکه جتوانمردی است  .بنتابراین اگتر در
شخصی را کمی عقاب نمود اس باید بفهمیم که او گنا بزرگی انجتام

تاری مشاهد نمودیم که پیامبر
ّ
داد و از حدی تجاوز کرد که صبر نمودن بر آن حتی از سرور صبر کنندگان

جایز نیس .

و این همان چیزی اس که با عایشه (لعنها الله اتفاق افتاد  ،او با اذی کردنها و بیادبیهتایش
ّ
از هر حدی تجاوز نمود تا این که پیامبر از کارهای او به تنگ آمد و مجبتور شتد بترای
بر پیامبر
ادب کردنش او را بزند و به درد آورد!
مسلم و نسائی و احمد بن حنبل و دیگران از عایشه روای کرد اند که گف  – :و لفظ روای از اولی اس –
«ایا ا خوخِ و رنول خدا
من بوخ پیامبر

به شما خبر یدهمو گفتیم چرات گفت ان هنگاِ که شبا بوخ که یوبت

یاخِ بمایدت برگشت و عبایش را خراورخ و کفشهایش را ا پایش بیالرون کالرخ و ان را

کنار پایش گذاشت و عبایش را رو رختخوابش پهن کرخ و خوابیدت مقدار کما خریگ کالرخ و گمالان
یموخ من خوابیدهاِت اهسته عبایش را برخاشت و کفشهایش را پوشید و خرب را با کرخ و خالارج شالد و
نپس اهسته یر خرب را با گذاشتت من هم رونر اِ را بر نر کرخِ و عبا بر نر ایداختم و به خیبالالش
رفتمت تا این که به بقی امد و ایستاخ و ایستاخن را طول خاخت نالپس خنالتش را ناله بالار بالاب بالرخت نالپس
برگشتت من هم برگشتمت نرعت گرفتت من هم نرعت گرفتم! خوید من هم خویدِ! به خایاله رنالید و
من هم به خایه رنیدِ! ا او نبقت گرفته وارخ خایه شدِت تنها همین مقدار کاله مالن خوابیالدِ و او وارخ
 
 .1سور قلم آیه 5
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شدت گفت ا عایشه تو را چه شده یفس یفس ما یا و شکمت باب و پایین ماروخو! 1گفالتم چیالا
ییست! 2گفت ماگویا یا خدا لطیف و ا گاه به من خبر خهدت گفتم ا رنالول خالدا پالدر و مالاخرِ
فدایت  ...به او ماجرا را خبر خاخِت فرموخ تو ان نیاها بوخ که جلو خوخ ماخیدِو گفالتم بلالهت بالا
مشت ان چنان به نینهاِ خ که مرا به خرخ اورخ! 3نپس فرموخ گمان کرخ خدا و پیالامبرش باله تالو نالتم
ماکنندو عایشه گفت ار هر چه را که مرخِ کتمان یمایند خدا ماخاید».

4

میگویم :خار شدن زن از خانه شوهرش بدون اجاز او از نظر شترع حترام است  ،و عایشته بتدون
آن هم در وقتی حساس یعنی شب از خانه خار شد! تا پیامبر را تعقیتب نمایتد کته بته

اجاز پیامبر

کجا میرود و ّ
تجسس نمود ،سپس وقتی برمیگش برای فرار کردن از پیامبر دویتد تتا ایشتان او را نبینتد!
سپس وقتی پیامبر از او سؤاخ کرد به ایشان دروغ گف و خواس گناهش را بپوشاند! و در این جا الزم بتود
پیامبر

او را با مش بزند و او را به درد آورد تا شاید ادب شود و به مقام شتوهرش حضترت رستوخ و

فرمان ایشان احترام بگذارد! و خداوند متعاخ میفرماید :ایها را پند و ایالدر خهیالد و خر بسالتر ا ایهالا
خور کنید و ایها را بایید  5و برای عایشه تنها زدن نف میدهد ،تاز این هم اگر نف دهد!
این حادثه آن چه مخالفین برای فریب دادن عتوام مردمشتان گوینتد مبنتی بتر ایتن کته رابطته بتین رستوخ
بود اس را بته بتاد

و عایشه رابطهای دوستدارانه و عاشقانه بود و عایشه بهترین همسر پیامبر
خدا
هم و ّ
ّ
غم بود و باعث میشتد داختل خانته شتریف
هوا میدهد! حقیق این اس که عایشه برای پیامبر
پیامبر مشکالت و مسائلی به وجود آید که آسایش و راحتی را از ایشان سلب نماید و اعصاب ایشان را خوردتر و
خوردتر کند! حقیقتا  ...از بزرگترین جرمها و گناهان عایشه این بود که این پیامبر بزرگ

را اذی مینمود و

عذاب میداد!
 
مجبور شد سری برود این حال به او دس داد.
 .1چون به خاطر فرار کردن از رسوخ خدا
ّ
 .2این هم دروغ دیگری از عایشه )لعنة الله علیها اس ! با این حتاخ کودنهتا در وصتف او میگوینتد« :او صالدیقه (بسالیار
َ
ّ
ّ
را حالخ میشمرد؟!
رانت گو) خختر صدی انت» این چه صدیقهایس که دروغ گفتن به پیامبر پروردگار عالمیان
 .3پیامبر

آن چنان با مش به سینه عایشه زد که «او را به خرخ اورخ!» حاخ خود ببین چگونه او را زد !

 .4صحیح مسلم جلد  2صفحه  65و سنن نسائی جلد  5صفحه  90و مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه 110
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پاهایش را به نمت پیامبر

خرا ماکرخ!

عایشه حتی نسب به رسوخ اکرم

در نهای وقاح و بیادبی بود ،و هیچ گتا احتترام مقتام

شریف ایشان را نگه نمیداش .
و یکی از وقاح هتایش ایتن بتود کته در شتب وقتتی پیتامبر عبتادت مینمتود و خاشتعانه بترای
پروردگتتارش نمتتاز شتتب بتته جتتا متتیآورد پاهتتایش را جلتتوی پیتتامبر در قبلتته ایشتتان دراز مینمتتود و
پیامبر

مجبور میشد با چشم به او اشار کند تا او پاهایش را جم نماید تا ایشان سجد کند!
خرا

بخاری و دیگران از عایشه روای کرد اند که گفت « :مالن پاهالایم را خر قبلاله پیالامبر

ماکرخِ خر حالا که ایشان یما ماخواید! وقتا ماخوانت نجده کند با چشم به مالن اشالاره
ماکرخ و من پاهایم را جم ماکرخِ! و وقتا بلند ماشد خوباره پاهایم را خرا مایموخِ!»

1

طحاوی از ابی سمله روای کرد اس که گف « :عایشه خر مورخ خوخش به من گفت رنالول
خدا

یما ماخواید و عایشه جلو او خر قبله ایشان خرا بوخت و وقتا پیالامبر ماخوانالت

یما وتر بَواید با پایش به عایشه ما خ و ماگفت خور شو!»

2

مخالفین برای این کار زشت عایشته دو عتذر آورد انتد اول او بتا دراز کتردن پاهتایش در قبلته
پیامبر

هنگام نماز خواندن ایشان نمیخواسته عمدا پیامبر

را اذی و آزار دهتد ،بلکته ایتن

کار اتفاقی بود و یا این که خواب بود و پاهایش بدون قصد دراز میشد  ،و یا بیدار بود ولی چتون آن
زمان چراغ نبود و تاریکی شب مان از دیدن بود به همین خاطر بدون قصد یا عمد پاهایش را در قبله
پیامبر

دراز میکرد اس .

ّرخ این عذر عالو بر این که ظاهر قوخ عایشته در عمتد است چتون گویتد« :مالن پالایم را خرا

ماکرخِ» خود او تصریح کند و گوید« :هنگاما که نجده مایمالوخ بالا چشالمش باله مالن اشالاره
ماکرخ و من پاهایم را جم ماکرخِ! و وقتا بلند ماشد خوباره خرا ماکرخِ!» این داللت دارد
که عایشه در مرتبه اوخ وقتی پیامبر میخواس به سجد رود و بتا چشتم بته او اشتار کترد فهمیتد کته
 
 .1صحیح بخاری جلد  1صفحه  60و مانند آن در صحیح مسلم جلد  1صفحه  60و سنن نسائی جلد  0صفحه 011
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پاهایش در قبله ایشان دراز اس  ،بنابراین بتر او واجتب بتود کته پاهتایش را جمت نگته دارد تتا نمتاز
پیامبر

تمام شود ،ولی تصریح میکند که بعد از آن که پیتامبر

پاهایش را دراز میکرد تا ایشان

از ستجد بلنتد میشتد بتاز

مجبور شود هر گا میخواهد سجد کند برای بتار دوم و ستوم و

چهارم به او اشار کند! یعنی عایشه (لعنها الله با این کار عمدا پیتامبر را اذیت مینمتود نته ایتن کته
خواب بود و نمیفهمید یا بیدار بود ولی نمیدید!
عذر خیگر که مخالفین خواستهاند با آن عایشه را تبرئه کننتد ایتن است کته اتتاق عایشته جتدا
کوچک بود  ،و جای کافی نداشته که یک نفر نماز بخواند و در همان وق شخص دیگتری بخوابتد ،و
از آن جا که عایشه مجبور بود پاهایش را دراز کند چون بدون این کار نمیتوانس بخوابتد ایتن اتفتاق
افتاد اس .
ّرخ این عذر هرچه قدر هم که بخواهند اتاق عایشه را تنگ کنند ولی وجود فضایی در آن برای این
که یک نفر بخوابد و نفر دیگر در همان وق نماز بخواند ثاب اس بدون این که نیاز باشد نفتر اولتی
پاهایش را در قبله دومی دراز کند ،و این مطلبی اس که روایات دیگری که از خود عایشه وارد شد بر
آن دالل میکند!
بخاری از مسروق از عایشه روای کرد « :یاخ عایشه ا چیاهالایا کاله یمالا را قطال مایمایالد
گفتگو شدت گفتند نگ و ابغ و ن یما را قط مایمایدت عایشه گفت شما مالا را نالگ قالرار
خاخید! خیدِ پیامبر

یما ماخواید و من بین او و قبله بالر رخالتخواب خرا کشالیده بالوخِت

کار برایم پیش ماامد و خونت یداشتم جلو پیامبر واقال شالوِ باله همالین خالاطر اهسالته ا
رختخواب خارج ماشدِ».

1

طحاوی از مسروق نقل کرد که گف « :یاخ عایشه ا چیاهایا که یما را قط ماکند صحبت
کرخید و گفتند نگ و ابغ و ن یما را قط مایمایندت عایشه گفالت شالما مالا را بالا نالگان و
خران یکا کرخید! پیامبر

تا ونط رختخواب یما ماخواید و من بر ان خوابیده بالوخِت و

رختخواب بین ایشان و قبله بوخت کار برایم پالیش ماامالدت خونالت یداشالتم جلالو ایشالان
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بنشینم و ایشان را اذیت یمایم به همین خاطر ا پایین پایشان اهسته خارج ماشدِ».

1

احمد بن حنبل از مسروق از عایشه و همچنین به نقل از اسود از عایشه نقتل کترد « :باله او خبالر
رنید که بعضا مرخِ ماگویند نگ و ابغ و ن یما را قط مایمایندت عایشه گفت شالما مالا
را با نگان و خران یکا کرخید! خیدِ رنول خدا

مقابل رختخواب یما ماخواید و مالن

هم خر رختخواب بین ایشان و قبله بوخِت کار برایم پیش ماامدت ا طرف پایین رخالتخواب
خارج ماشدِ چون خونت یداشتم مقابل ایشان واق شوِ».

2

میگویم :این روایات ثاب میکند که در این اتاق رخ خواب متحترش وجتود داشتته کته محتل
مخصوصی برای دراز کشیدن و خوابیدن بود اس  ،و پیامبر
آن نماز میخواند یعنی محل نماز خواندن ایشان

در مقابل این رخ خواب تا وستط

کامال جتدای از رخت خواب بتود است  ،و

وقتی عایشه بر آن خوابید بود مجبور نبود پایش را جم کند تا پیامبر سجد نماید ،و ابن حجتر هتم
این مطلب را از ظاهر حدیث فهمید و گفته آنها دو حال مختلف بود اند ،او در شرحش بتر صتحیح
بخاری گوید« :ظاهرا این حالت غیر ا ان حالتا انت که قبم گذشت که پیامبر

به نالمت

رختخوابا یما ماخوایده که عایشه بر ان بوخهت چون پیامبر خر این حالت محتاج یبوخه کاله خر
محل پاها عایشه نجده یماید».

3

و هنگامی که عایشه میخواسته پیامبر

را اذی نکند ،بر آن رخ خواب میخوابید و وقتتی

کاری برایش پیش میآمد و میخواسته برود از طرف پتایین رخت خواب ختار میشتد تتا جلتوی
رسوخ خدا

واق نشود در حالی که ایشان در نماز میباشد ،ولی وقتتی میخواستته پیتامبر را آزار

دهد ،در وسط رخ خواب متعر

ایشتان میشتد و پاهتایش را جلتوی پیتامبر در قبلته ایشتان دراز

میکرد تا پیامبر مجبور شود به هنگام سجد به او اشار نماید تا پاهایش را جمت کنتد ستپس دوبتار
پاهایش را دراز میکرد تا بر آزار و اذی دادن پیامبر ّ
تعمد نماید و اصرار ورزد!
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و این ،عذری که برای عایشه آورد بودند را باطل مینماید ،چون در این جتا فضتای کتافی وجتود
دارد بلکتته در آن رخ ت خواب هتتم هس ت  ،ولتتی ایتتن زن قبتتوخ نمیکنتتد مگتتر ایتتن کتته حضتترت
مصطفی

را ناراح نماید و آزار دهد و نماز و عبادتش را بتر او تیتر کنتد بتدون ایتن کته از ایتن

کارش سختی ببیند! و این کاری اس که نمیبینیم هیچ کدام از همسران دیگر پیامبر مانندش را انجتام
داد باشند ،حاخ بیندیش که چگونه این پیامبر مظلوم

تمام این اذی ها و زشتیها و بیادبیهتا را

در شبهایی که در اتاق عایشه سپری میکرد از او تحمل مینمود اس !
گفته یشوخ عایشه که عزیز رسوخ خدا

اس ممکن نیس ایشان را اذی کند!

چون خر جواب گفته شوخ آری ممکن اس ! عمر بن خطتاب بته ایتن مطلتب شتهادت داد آن
هنگام که به عایشه گف « :ا خختر ابوبکر! کالارت باله جالایا رنالیده کاله رنالول خالدا را اذیالت
َ
1
ماکناو! گفت ا پسر خطاب مرا با تو چه کار! علیْ ِب َعیبتْ!»
است » تنهتا
و اما بعد از آن چه روشن شد وصف کردن عایشه به این که «عزیز رسوخ خدا
مزام و شوخی خواهد بود!

 
 .1صحیح مسلم جلد  01صفحه  ،81این که گف « :علیْ بعیبتْ» یعنی :تو به دختر خودت حفصه بپرداز ،نزد او برو و
را آزار داد اس  ،مرا با تو چه کار؟!

قبل از این که مرا سرزنش نمایی او را مالم کن! او هم مثل من رسوخ خدا
و ْ
العیبة :ظرفی اس که انسان لباس و نیازهای خود را درون آن میگذارد ،و عایشه دختر عمر را به آن تشبیه کرد اس !

فصل سوم :زنی که از باالی هف آسمان گناهکار شناخته شد 580 ......................................

عایشه کافر مناف ت پدرش او را خما کرخ!
ایمتان نیتاورد ،و

عایشه منافق بود و حتی به انداز پلک چشم برهم زدنی به خدا و پیامبرش

این مطلب از بعضی از لغزشهای زبان و احادیتث و متواقفش معلتوم میشتود و حقیقت درونتش را
آشکار میسازد ،چرا که «هی کس چیا را مَفا ینموخ مگر این که ا لغاشها
عوض کرخنها صورتش معلوِ گرخید» 1.همانطور که موالیمان امیرالمؤمنین

بان و ریالگ
فرمود اند.

و یکتتی از همتتین لغزشهتتای زبتتانش ایتتن استت کتته وقتتتی نتتزد پیتتامبر عصتتبانی شتتد بتته
ایشان

گف « :تو همان کسا هستا کاله گمالان ماکنالا پیالامبر خالدایا!» 2و ایتن یعنتی او

پیامبر

را متهم میکند که ایشان تنها «گمان» میکند که از آسمان بر او وحی نازخ میشود! یعنتی

عایشه در باطنش تنها یک کافر بود  ،بنابراین منافق اس !
و یکی دیگر از لغزشهای زبانش این اس که به پیامبر

طعن زد و ایشان را به هوی و هوس

نسب داد! و وحشتناشتر این که به خدا نسب داد که هوی و هتوس پیتامبرش را زود اجابت میکنتد!
بخاری به سندش از عایشه روای کرد که گف « :من یسبت به یالایا کاله خوخشالان را باله رنالول
خدا

مابَشیدید غیرت ماور یدِ و ماگفتم ایا ن خوخش را مابَشد! 3وقتالا خالدا

این ایه را یا ل کرخ هر یک ا همسرایت را که بَواها ماتوایا به تأخیر بیایدا

و هر کداِ را

 
 .1نهم البالغه جلد  5صفحه 7
 .2این حدیث را ابو یعلی و ابو الشی نقل کرد اند همانطور که در فیا القدیر ،مناوی جلد  2صفحه  660آمد اس .
 .3و در روای دیگری که بخاری در صحیحش جلد  6صفحه  018نقل کرد کته عایشته گفت « :ایالا ن حیالا یماکنالد
خوخش را به مرخان ببَشدو!» و در روای تفسیر قمی جلد  1صفحه  094نقل کرد که او به زن انصاری که ختودش را
هم این کتالم زشت

بخشید بود گف « :خدا تو را قبیح گرخاید چه قدر برا مرخان پافشار ماکنا!» و پیامبر
او را ّرد نمود و فرمود« :ناکت شو ا عایشه! او به رنول خدا رغبت یموخ ان هنگاِ که شالما ا او رو برگرخایدیالدت
نپس (به ان ن) فرموخ خدا تو را رحمت کند و ا گروه ایصار خدا شما را رحمالت یمایالدت مرخایتالان مالرا یالار
کرخید و یایتان خر من رغبت یموخیدت برگرخ خدا تو را رحمت کند من منتظر امر خداوید هستمت خدا ایه یا ل کالرخ
و هرگاه ن با ایمایا خوخ را به پیامبر ببَشدت چنایچه پیامبر بَواهد ماتواید او را باله ا خواج خالوخ خربیالاورخت امالا
چنین ا خواجا تنها برا تو مجا نت یه خیگر مؤمنان».
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بَواها ماتوایا یاخ خوخ جا خها و هرگاه بعضا ا ایان را که برکنار ناختها بَالواها یالاخ
خوخ جا خها گناها بر تو ییست گفتم ا رنول خدا یمابینم پرورخگارت را مگر این که خر
براورخن هو و هونت وخ اقداِ ماکند!»

1

میگویم :آن چه عایشه بدان تکلم کرد کفر ورزیدن بته آن چته ختدا نتازخ کترد میباشتد چتون
خداوند در وصف پیامبر اعظمش
پیامبر

فرمود  :او ا رو هو و هوس یط یماکند  2بنابراین

مطلقا از هوی و هوس معصوم اس هم در گفتار و هم در کردار .سپس عایشه وقتی ادعتا

کرد که العیاذ بالله خداوند تبارش و تعالی هوی و هتوس پیتامبرش را وخ اجابالت ماکنالد کفتری بته
کفرش اضافه نمود! و این تعبیر عایشه دالل میکند که او حقیقتا به اسالم و صادق بودن نبوت ختاتم
االنبیاء

ایمان نیاورد و ایشان را به صورت پیامبری دروغین و شهوانی – العیتاذ باللته – نشتان داد

که وقتی به زنی میل میکند «پرورخگارش» که گمان میکند وحیش نزد او میآید «هو و هونش را
وخ اجابت مایماید» و برایش مبام میکند که این زن نزد او بیاید تا او را به ازدوا خودش دربیاورد!
و بعضی از علمای مخالفین سعی نمود اند که زشتی این کالم قبیح عایشه را کم نمایند به این صتورت
که کالم او را بر «جرأت و غیرت» حمل کرد اند و گفتهاند او بخشتید میشتود! قرطبتی گویتد« :ان چاله
باعث شد عایشه چنین کمِ شتا بگوید غیرت انت که طبیعت یان ماباشدت و اب او ماخایست
که خداوید چنین چیا را بر پیامبرش حمل یموخه و اگر پیامبر مالک ا اخ تماِ یان شالوخ بالا کالم
خواهند بوخت و این کمما انت که جرأت و غیرت ان را اشکار یموخ! و این هم مایند ایالن گفتالارش
ماماید که گفت شما را مدح و نتایش یماکنم بلکه خدا را حمد و نتایش مایمایمت و اب یسالبت
خاخن هو و هوس به پیامبر

بر ظاهرش حمل یماشوخت چرا که پیالامبر ا رو هالو و هالوس

نَنا یماگوید و کار ایجاِ یماخهالدت و اگالر عایشاله ماگفالت خالدا رضالایتت را وخ اجابالت
ماکندت بهتر و نااوارتر بوخت ولا به خاطر غیرت حرفا خن بَشیده ماشوخ!»
 
 .1صحیح بخاری جلد  6صفحه  15و مانند آن در مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه 160
 .2سور نجم آیه 2
 .3فتح الباری فی شرم صحیح بخاری ابن حجر جلد  9صفحه  024به نقل از قرطبی.
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فصل سوم :زنی که از باالی هف آسمان گناهکار شناخته شد 582 .....................................
و این چنین عایشه بزرگترین بهانه را به دس یهودیان و مسیحیان و دشمنان استالم داد تتا تیرهتا و
طعنهای خود را به پیامبر اسالم

وارد سازند!

و یکی دیگر از آن لغزشهای زبان این اس که وقتی بر پیتامبر

غضتب میکترد هنگتام ستوگند

خوردن ،نام پیامبر را ترش مینمود .بخاری و مسلم و دیگتران از عایشته نقتل کرد انتد کته گفت « :رنالول
خدا

فرموخ مالن غضالب و رضالایت تالو را ماشنانالمت گفالتم ا رنالول خالدا چگویاله ان را

ماشناناو گفت تو هنگاما که راضا باشا ماگویا به پرورخگار محمد نوگند ار ت و هنگاما
1

که خشمگین باشا ماگویا به پرورخگار ابراهیم یه! گفتم بلهت تنها یاِ تو را ترک ماکنم!»
میگویمّ :
او را از ایمتان ختار میکنتد و عیتب نفتاق را بتر او
مجرد غضب کردن او بر پیتامبر
میچسباند ،چرا که مؤمن بر پیامبرش غضب نمیکند بلکه بر او سالم و صلوات میفرستد! خداوند متعتاخ
میفرماید :به پرورخگارت نوگندت ایها مؤمن یَواهند بوخ مگر این که خر اختمفات خالوخ تالو را باله
خاور بطلبند و نپس ا خاور تو خر خل خوخ احساس یاراحتا یکنند و کامم تسلیم باشند

2

حاخ که خداوند متعاخ سوگند خورد آن کستی کته در قضتیهای تنهتا در دلتش نستب بته رستوخ
خدا

بنابراین چگونه خواهد بود حاخ کستی کته از ایتن هتم

احساس ناراحتی کند مؤمن نیس

تجاوز نماید و بر ایشان غضب نماید و بلکه اسم شریفش را هم ترش کند؟!
و یکی دیگر از لغزشهای زبانش آن نزاعی اس که بین او و پیامبر

واق گردید و بته پیتامبر

گف  :حقیق را بگو! و این یعنی او پیامبر را متهم میکند که ایشان بعضی مواق حقیق را نمیگوید!
حرفی که باعث شد پدرش بر او خشمگین شود و او را به شدت بزند تا این که او را زخمی نماید!
طبرانی و خطیب روای نمود اند که بین پیامبر
عنوان قاضی خود برگزیدند ،رسوخ خدا

و عایشه نزاعی درگرف تا این که ابتوبکر را بته

به عایشه گف « :تو صحبت ماکنالا یالا مالن صالحبت

کنمو عایشه گفت تو صحبت کن ولا جا حقیقت چیا یگو! ابوبکر به صورت عایشه کوبید باله
ّ
حد که خهان او را خما کرخ! و گفت ا کسا که خشمن خوخش ماباشد ایا پیالامبر باله غیالر ا
 
 .1صحیح بخاری جلد  7صفحه  90و صحیح مسلم جلد  7صفحه 024
 .2سور نساء آیه 64
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حقیقت هم چیا ماگویدو! او به رنول خدا

پناه بالرخ و پشالت ایشالان یشسالتت پیالامبر باله

ابوبکر گفت ما تو را برا این کار یَوایدیم و چنین کار را ا تو یَوانتیم».

1

ابن عساکر این حادثه را به طور مفصلتری از خود عایشه روای کرد است  ،در روایت او آمتد
پیامبر

به عایشه گف « :به چه کس رضایت ماخها بین من و تو قضاوت یمایدو ایا به عمر

بن خطاب راضا هستاو گفت یهت عمر نالَت و خشالن انالت! حضالرت
راضا هستا پدرت بین من و تو قضاوت کنالدو گفالت بلالهت رنالول خالدا

فرمالوخ ایالا
خیبالال ابالوبکر

فرنتاخ و گفت امر خخترت این چنین و این چنین انتت عایشه گوید گفتم ا خدا بترس و باله
جا حقیقت چیا یگو! ابوبکر خنتش را بلند کالرخ و خمالاغم را شکسالت! و گفالت تالو ا بالا
ماخر 2که خختر اِ رومایا حقیقت را ماگویات تالو و پالدرت حقیقالت را ماگوییالد ولالا رنالول
خدا

یماگویدو! مایند اب که ا خِ مشک بیرون بریاخ خون ا خماغم جار شدت رنالول

خدا

گفت ما تو را برا این کار یَوایدیمت نپس ابوبکر شاخه خرمایا که خر خایه بالوخ را

برخاشت و شروع کرخ با ان مرا باید! ا خنت او فرار کرخِ و به رنول خدا

چسبیدِت ایشان
3

به ابوبکر گفت تو را قسم ماخهم که ا خایه خارج شو ما تو را برا این کار یَوایدیم».
حتق را
میگویم :مؤمن با پیامبرش منازعه نمیکنتد و حتتی ّذر ای شتک نمینمایتد کته او
میگوید ،و اال مؤمن نیس  ،و این مجازاتی که عایشه از طرف پتدرش دریافت نمتود کته از دمتاغ او
خون جاری کرد و با شاخه نخل او را زد کمترین مجازاتی اس که این زن ملعون در مقابل ایتن کتالم
قبیح و زشتش که به پیامبر

گف « :ا خدا بترس و جا ح چیا یگو!» دریاف نمتود ،ولتی

دانستی که این تأدیبهای ابوبکر به خاطر ایمانش نبود بلکه به خاطر این بود که اصترار داشت رابطته
زوجی بین رسوخ خدا

و دخترش از بین نرود که در نتیجه موقیعتش برای رسیدن به خالف بته

هدر رود! چون همانطور که ان شاء الله خواهی دانس اگر عایشه و این رابطهاش با پیامبر نبود ابتوبکر
 
 .1تخریم احادیث اإلحیاء ،عراقی ،جلد  2صفحه  561به نقل از طبرانی در کتاب األوسط و به نقتل از خطیتب در کتتاب
تاری بغداد.
 .2بی مادر یعنی :به خوبی تربی نشد ای گویا مادر نداشتهای.
 .3سمط النجوم ،عصامی صفحه  090و سبل الهدی و الرشاد ،صالحی شامی جلد  00صفحه  072به نقل از ابن عساکر.

فصل سوم :زنی که از باالی هف آسمان گناهکار شناخته شد 584 .....................................
هرگز نمیتوانس به خالف و حکوم برسد.
و ابوبکر تنها منافقی بود که ایمان در قلبش داخل نشد بود ،و دخترش عایشه هم این چنین بود .و
اگر این دو به غیر از دین اهل جاهلی به دین دیگری میل داشتتند دیتن یهودیت بتود نته استالم ،و از
جمله چیزهایی کته بتر ایتن مطلتب داللت میکنتد ایتن است کته ایتن دو نفتر بترای از بتین بتردن
مریضیهایشان با حرز از یهودیان و کتابهای آنان کمتک میگرفتنتد! در حتالی کته یهودیتان کتافر و
ّ
مشرش هستند پس چگونه از آنها حرزی شرعی درخواس میشود؟! و چگونه توق متیرود کته ختدا
دعایشان را مستجاب گرداند و به حرزشان پاس دهد؟! بته عتالو تتوراتی کته در دست یهتود است
تحریف شد و اصال استفاد کردن آن به هیچ عنوان جایز و حالخ نیس ! ولی بتا تمتام اینهتا متیبینیم
وقتی عایشه بیمار میشود به زنی یهودی پنا میبرد تا با حرزی او را درمان کند! و وقتتی پتدرش بتر او
وارد میشود این حرز را تأیید مینماید و آن زن یهودی را تشویق میکند که برای دخترش حرز بنویسد
ولی به وسیله توراتی که دربار آن میگوید کتاب خداس !
بیهقی و مالک بن انس از عمر بن عبد الرحمن روای کرد اند« :ابوبکر بر عایشه وارخ شالد خر
حالا که عایشه ا بیمار یاله مایموخ و ن یهوخ برایش حر مایوشت! ابوبکر گفالت بالرا
او با کتاب خدا حر بنویس!»

1

و گمان نکن آن زن یهودی با قرآن حکیم برای عایشه حرز مینوشته ،چون معلوم اس که یهودیان
به قرآن معتقد نیستند و آن را نمیخوانند و در حرز از آن استفاد نمیکنند ،بلکته نمیداننتد استتفاد از
آن چگونه اس  ،بنابراین آن زن یهودی با غیر قرآن حرز مینوشته اس ! و اگر اصرار و عناد داری که او
با قرآن برای عایشه حرز مینوش

به تو گفته میشود :عایشه چگونه چنین کاری را به او اجتاز داد در

حالی که او زنی مشرش بود؟! چرا برای نوشتن حرز بته جتای آن زن یهتودی ،زنتی مستلمان را حاضتر
نکرد؟! بلکه چرا خودش برای خودش حرز ننوش و حاخ آن که او «مادر مؤمنان» است کته «نصتف
دین» از او گرفته میشود؟! آیا عایشه نمیداند چگونه قرآن را حرز خود قرار دهد تا این که زن یهودی را
ّ
متکفل این کار مینماید؟! و آیا دعای زن یهودی نزد خدا زودتر مستتجاب میگتردد یتا دعتای «متادر
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مؤمنان» که از باالی هف آسمان بیگنا شناخته شد اس ؟!
سپس گمان نکن که منظور ابوبکر از این گفتار« :برا او با کتاب خدا حر بنویس» این اس کته
زن یهودی را از نوشتن حرز با تورات نهی نمود و از او درخواس کرد با قرآن کتریم حترز بنویستد ،چتون
قبال گذش که یهودیان اصال هیچ رابطهای با قرآن ندارند ،بنابراین این گفتتار ابتوبکر تنهتا تأییتد کتار زن
یهودی میباشد ،به این صورت که از زن یهودی درخواس مینماید که با تورات حترز بنویستد چترا کته
تورات کتاب خداس ! ولی اگر عناد و اصرار ورزیدی که منظور پسر ابوقحافه این بود کته زن یهتودی بتا
قرآن حرز بنویسد به تو گفته میشود :چگونه ابوبکر به زنی یهودی و مشرش چنین کاری را اجاز داد؟! آیا
امروز مسلمانی نزد یک نفر یهودی میرود و قرآن را به او بدهد و بگویتد :آن را بتر متن بختوان و از ختدا
ّ
بخوا مرا شفا دهد؟! آیا مسلمان به کافر پنا میبرد و او را بر کتاب خدا مسلط مینماید؟!
تصریح این حدیث واضح اس  ،و داللتی ندارد مگر ایتن کته آن زن یهتودی بترای عایشته حترز
مینوش و ابوبکر آمد و کار او را تأیید نمود و تأکید کرد که زن یهودی با تورات برای او حرز بنویسد،
و این همان مطلبی اس که شارم حدیث ابو ولید بن ایوب بتاجی فهمیتد  ،چترا کته گویتد« :گفتالار
ابوبکر به ن یهوخ

با کتاب خدا برا او حر بنویس ظاهر انت خر این که منظور او تالورات

انتت چرا که غالبا ن یهوخ قران یماخوایدت و احتمال خارخ – البتاله خالدا بهتالر ماخایالد – کاله
منظور او ذکر خداوید باشد یا حر

که مواف با کتاب خدا باشد».

1

میگویم :پنا بردن عایشه و پدرش به یهودیان در این گونه موارد تفسیری ندارد مگر ایتن کته آن دو
به حقیقتا به اسالم و قرآن اعتقاد نداشتند ،یعنی منافق بودند ،به همین خاطر وقتی عایشه مریا شد و
ناله نمود برای به کار بردن حرز به زنی یهودی پنا برد نه زنی مسلمان! سپس این کته ابتوبکر از تتورات
تحریف شد تعبیر به کتاب خدا نمود کاشف از این اس که او اعتقادی به کالم رسوخ خدا

کته

فرمود :تورات تحریف شد اس ندارد ،بنابراین ابتوبکر کتافر و منتافق است ! و ایتن صتف را بترای
دخترش حمیراء به ارث گذاشته اس !
 
 .1المنتقی فی شرم موطأ ابن مالک ابی ولید بن ایوب باجی جلد  5صفحه  ،260و مخفی نیست کته دو احتمتاخ آختری
سخیف و سس اس .
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ّ
شک خر ّ
یبوت خاتم ابیبیاَ
باب ارتداخ و

را با یموخ!

فکر عایشه آسود و راح نمیماند مگر این که عقائد دلش را ظاهر کند و کفر ورزیدن و شک در
را به صورت احادیثی ساختگی و دروغین آشکار نماید که باعث شود انستان
نبوت خاتم االنبیاء
ّ
مسلمان شک نماید و بلکه مرتتد شتود! هتر مستلمانی بایتد یقتین داشتته باشتد کته محمتد بتن عبتد
الله

رسوخ خدا و امین وحی او میباشد که وحی خدا را بدون کم و زیاد یا ستهو و فراموشتی بته

خلق خدا میرساند و اال اگر به وحیی که بر قلبش نازخ میشود زیاد میکرد یا از آن کم مینمود یتا در
رساندن آن به مردم مرتکب سهو و خطا یا فراموشی میشد دیگر استحقاق این رستال واال و بتزرگ را
نداش و بر خداوند متعاخ الزم بود که شخص دیگری را برگزیند کته بترای وحتیش نگهدارنتد تر و در
نقل نمودن آن دقیقتر و متقنتر باشد تا بتواند رسالتش را مخلوقات برساند.
مطلقا معصوم اس  ،یعنی از تمام گناهتان

و شیعیان آخ محمد معتقدند که رسوخ خدا
ّ
چه کبیر و چه صغیر و از تمام مکروهات و چیزهتای تنفتر آور و مباحتاتی کته تترش آن بهتتر است و
کارهای خالف ّ
مروت و از سهو و خطا و فراموشی و بلکه از خواب عمیقی که باعث فتوت نمتاز شتود
معصوم اس  ،ولی مخالفین آخ محمد

به این عصم مطلقه ایمان ندارند و میگویند پیامبر تنهتا

در رساندن وحی معصوم اس و البته این را هم بعضی از آنها از بتین برد انتد ،و بعضتی از آنهتا دایتر
عصم را وسی تر کرد اند و گفتهاند از گناهان کبیر هم معصوم اس ولی از گناهان صغیر نه.
در هر صورت همگی در این عنوان متفقند که پیامبر

باید در رساندن وحتی معصتوم باشتد،

چون اگر در این مطلب هم شک وارد شود دیگر در بناء استالم ستنگی روی ستنگ بتاقی نمیمانتد ،و
چگونه از شخصی خواسته میشود که به پیامبری ایمان بیاورد که خطا مینماید یا آیاتی که به او وحتی
شد را فراموش میکند؟!
این مطلبی اس که عایشه آن را به خوبی فهمید  ،پس خواسته به ایمان مستلمانان بته پیامبرشتان
آسیب برساند ،به همین خاطر احادیثی را جعل نمود که دالل دارد پیامبر

فرامتوش مینمتود و

آیهای از قرآن را از جا انداخ تا این که دیگران به یادش آوردند!
بخاری به سندش از عایشه روای کرد که گف « :پیامبر شنید مرخ خر مسجد قران ماخواید
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گفت خدا او را رحمت یمایدت فمن و فمن مطلب را ا فمن نوره به یاخ من اورخ!»
ممکن اس کسی اعترا

1

کرد و بگوید :این حدیث داللتی بر مطلوب شما ندارد چتون نهایت

مطلبی که از آن فهمید میشود این اس که پیامبر

به خاطر قرائ آن شتخص بعضتی از آیتات

قرآن را به یاد آورد به این معنی که نزد ایشان دوبار یادآوری شد  ،و در این حدیث نیامد که ایشان آن
آیه را به کلی از یاد برد بود و از حافظهاش پاش شد بود ،ولی این اعتترا

متورد قبتوخ نیست چتون

الفاظ همین حدیث را خواهیم آورد که در آن به صراح دو لفظ فراموشی و ساقط کردن آمد اس .
بخاری از عایشه نقل کترد « :پیامبر شنید مرخ خر مسجد قالران ماخوایالد گفالت خالدا او را
رحمت کندت فمن و فمن ایه را به یاخ من اورخ که ا نوره فمن و فمن نالاقط کالرخه بالوخِ (جالا
ایداخته بوخِ)!» 2و باز هم بخاری و مسلم از عایشه نقل کرد اند که گف « :پیامبر شالنید شَصالا
شبایه خر مسجد قران ماخواید گفت خدا او را رحمت کندت فمن و فمن ایه را به یالاخ مالن اورخ
که ان را ا نوره فمن و فمن ناقط کرخه بوخِ!» 3و بخاری از عایشه نقل کرد که گفت « :رنالول
خدا

شنید مرخ خر شب نورها ماخواید گفت خدا او را رحمت کندت فمن و فمن ایه

را به یاخ من اورخ که ا نوره فمن و فمن فراموش کرخه بوخِ!» 4و مسلم از عایشته نقتل کترد کته
گف « :پیامبر قران خوایدن شَصا خر مسجد را شنیدت گفت خدا او را رحمت کنالدت ایالها را
به یاخ من اورخ که ان را فراموش کرخه بوخِ!» 5و احمد بتن حنبتل از عایشته نقتل کترد کته گفت :
«پیامبر

شنید مرخ ایها ا قران ماخواید گفت خدا او را رحمت کندت ایالها را باله یالاخ

من اورخ که ان را فراموش کرخه بوخِ!»

6

این احادیث دروغین باعث شد بعضی از علمای مختالفین در مستأله عصتم پیتامبر
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آیتاتی کته

خداوند به او وحی نمود و ایشان هم به ام رساند را فراموش کند! یکی از آن علما نتووی است کته
در شرحش بر صحیح مسلم به تبعی از قاضی عیا

گفته اس « :این که پیامبر

فرمالوخ مالن

ان را فراموش کرخه بوخِت خلیل انت بر این کاله جالایا انالت پیالامبر ان چاله باله امالت رنالایده را
فراموش یماید!»

1

ولی مخفی نیس که این تهم عایشه را خود قرآن کریم ّرد مینماید ،چرا کته خداونتد تبتارش و
ُ ُ َ ََ َ
تعالی میفرمایدَ :ننقرهْ فم تنسا ( 2به زودی بر تو خواهیم خواند تا فرامتوش نکنتی و در ایتن
ِ
آیه فاء تفری آمد که دالل میکند فراموش نکردن هتیچ کتدام از آیتات از طترف پیتامبر ،از خوانتدن
ّ
متفرع شد اس  ،حاخ بعد از این عایشه چگونه ادعا میکند پیامبر فراموش
خداوند بر پیامبرش
نمود و جا انداخ تا این که دیگری به یاد او آورد؟!
گفته یشوخ در آیه بعدی ،استثناء وارد شد  ،آن جا که میفرماید :مگر ان که خدا بَواهالدت او
اشکار و مَفا را ماخاید و این دالل دارد بر این که خدا هر آیهای را که بخواهد از یتاد پیتامبرش
ّ
قتو
میبرد .چرا که خر جواب گفته شوخ معنای این استثناء این چنین نیس  ،بلکه یعنی پیامبر
ّ
مستقال ندارد ،و این ّ
قتو نعمتتی است از طترف خداونتد متعتاخ بتر
فراموش نکردن را از پیش خود و
پیامبر

و اگر خدا خالفش را میخواس واق میشد یعنی اگر خدا میخواس این نعمت را بته

پیامبر ندهد ایشان فراموش میکرد ولی ختدا چنتین چیتزی را اراد نمینمایتد .و ایتن ماننتد فرمتایش
خداوند اس که میفرماید :و اما کسایا که نعاختمند شدید تا مالاخاما کاله انالمانها و مالین
برپانت به صورت جاوخایه خر بهشت خواهند بوخ مگر ان که پرورخگالارت بَواهالد  3و معلتوم
اس که سعادتمندان برای همیشه در بهش هستند و منظور از این استثناء در گفتار خداونتد :مگالر
ان که پرورخگارت بَواهد ایتن نیست کته بعضتی از ستعادتمندان از بهشت اخترا میگردنتد و
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جاودانگی آنها از بین میرود ،بلکه این استثناء بیان مینماید که خدا بر آنها ّمن نهاد و جاودانگی در
بهش را به آنها بخشید اس و اگر ختالف آن را میخواست همتان میشتد ولتی ختالف آن را اراد
نمیکند.
ّ
عایشه با جعل کردن این احادیث باب شک در ّ
نبوت رسوخ خدا

را بتاز نمتود ،چتون انستان

نمیتواند به شخصی که گمان میکند پیامبر خداس اعتماد نماید و ستپس ببینتد آن چته بته او وحتی
شد را فراموش کرد و جا انداخته اس !

1

ّ
و بعضی از مصریهای مهاجر که مرتد شد بودند و به دین مسیحی برگشته بودند با ما صتحب

کردند ،و یکی از مهمترین اسباب ارتدادشان از اسالم این بود که بر این احادیتث عایشته واقتف شتد
بودند که میگوید رسوخ خدا

فراموش میکرد و «فمن و فمن ایه ا فالمن و فالمن نالوره» را

ساقط مینمود و به دیگران نیازمند بود که آن را یادش بیاورند! و چته قتدر از آنهتا خواستتیم کته بته را
دروغ بسته را تصدیق ننمایند و بیاینتد
راس برگردند و این احادیث عایشه که با آن بر رسوخ خدا
ّ
سیر ایشان را از فرزندانش ائمه اطهار دریاف کنند نه از مثل این عایشته کذابته و دروغ گتو! ولتی
چون آنها در محیطی بکری بزرگ شد بودند قبوخ نمیکردند که در صدق گفتار عایشه تشکیک نمایند
یا احتماخ بدهند که او بر همسرش پیامبر

دروغ بسته اس  ،به همین خاطر مرتد شد و مسیحی

گشتند و امکانات مادیی که کلیساها به آنها میبخشید آنها را بر این کار یاری نمود!
و این چنین عایشه باعث شد مسلمانان فو فو از دین خدا خار گردند! لعن خداونتد بتر او و
بر هرکس که این احادیث دروغینش را نقل نمود.
 
 .1یکی از اسبابی که باعث شد دروغی بودن پیامبری علا محمد شیرا

– همان که ّادعا میکرد باب امام زمان است –

کشف شود این بود که وقتی نزد حشم الدوله حاکم تبریز حاضر شد ،حشم الدوله از او خواس که بخشی از وحیش
را بر او بخواند ،علی محمد شروع به خواندن کرد و حشم الدولته هتم در کاغتذی نوشت  ،ستپس متدتی او را مشتغوخ
صحب نمود ،سپس از او خواس آن چه قبال خواند بود را دوبار بخواند ،او هم فراموش کرد و جا انداخ و کم و زیتاد
نمود! و این نشانهای بود بر این که او حقیقتا پیامبر نیس  ،چون اگر پیامبر بود وحی کته بتر او نتازخ شتد بتود را فرامتوش
نمیکرد ،حشم الدوله دستور داد او را که خدا لعنتش کند اعدام نمایند .به کتاب نصائح الهتدی عالمته بالغتی صتفحه
 045مراجعه کن.
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عایشه خر مورخ پیامبر گفت شما تنها ا مرخ جاخو شده تبعیت ماکنید!
را

عایشه زش ترین صورتها را جعل کرد تا اعتقاد یک شخص مسلمان در مورد خاتم االنبیتاء
از بین ببرد و باعث شود بته ّ
نبتوت ایشتان کتافر گتردد .یکتی از آن صتورتها ایتن است کته گمتان کترد
پیامبر

ّ
حدی که اموری را خیاخ و ّ
توهم مینمود که اصال واق نشد بود!
جادو شد بود به

احادیثی که در همین معنا روای شد بسیار اس  ،از جمله روایتی که بخاری از هشام از پتدرش
ّ
جاخو شد باله حالد کاله خیالال ماکالرخ کالار ایجالاِ
از عایشه نقل کرد که گفت « :پیامبر
ماخهد ولا ان را ایجاِ یماخاخ!» 1و در لفظ دیگر آمتد « :به حد که خیال ماکرخ کالار کالرخه
ولا یکرخه بوخ!»

2

و از جمله حدیثی که مسلم و ابن ماجه و احمد بتن حنبتل از هشتام از پتدرش از عایشته روایت
َ
ُ
کرد اند که گف « :شَصا یهوخ ا یهوخیان بنا ری که به او لبیالد بالن اعصالم گفتاله ماشالد
ّ
خیال ماکرخ کالار
را جاخو یموخت عایشه گفت به حد که رنول خدا
رنول خدا
ایجاِ ماخهد خر حالا که ان را ایجاِ یماخاخ!»

3

و از جملتته حتتدیثی کتته ابتتن مردویتته و بیهقتتی از عایشتته روای ت کرد انتتد کتته گف ت « :رنالالول
خدا

غمما یهوخ خاشت که به ایشان خدمت ماکرخ و به او لبید بالن اعصالم ماگفتنالدت

یهوخیان پیونته این غمِ را ونونه یموخید تا این که پیامبر
طور بغر ماشد و یماخایست این خرخ ا کجا امده!»

را جاخو یموخ! و پیالامبر همالین

4

و از جمله روایتی اس که بخاری از هشتام از پتدرش از عایشته نقتل کترد کته گفت « :رنالول
ّ
جاخو شد به حد که گمان ماکرخ با یان جماع یموخه ولا جمالاع یکالرخه بالوخ!» 5و
خدا
 
 .1صحیح بخاری جلد  5صفحه 90
 .2صحیح بخاری جلد  5صفحه 68
 .3صحیح مسلم جلد  7صفحه  05و سنن ابن ماجه جلد  1صفحه  0072و مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه 47
 .4تفسیر سیوطی جلد  6صفحه  507به نقل از ابن مردویه و بیهقی
 .5صحیح بخاری جلد  7صفحه 19
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بخاری در مورد این حدیث حاشیه نفیان بن عیینه که راوی حدیث اس را آورد که گویتد« :و ایالن
به شدیدترین انواع جادو ،جادو شد بود

اگر چنین باشد شدیدترین جاخونت!» یعنی پیامبر
ّ
به حدی که خیاخ مینمود با همسرانش جماع کرد ولی اصال با آنها جماع نکرد بود!
و آن مدتی که پیامبر

به گمان عایشه جادو شد بود یک روز یا دو روز نبود  ،بلکه شش متا

شب و روز این چنین بود ! و این را احمد بن حنبل از عایشه روایت کترد است کته گفت « :رنالول
خدا

شش ماه منتظر ماید و خیال ماکرخ با همسرایش جماع ماکند ولا یماکرخ!»

1

آیتاتی
میگویم :این مطلبی که عایشه جعل کرد مانند همان قبلی اس که میگف  :پیامبر
از قرآن که به او وحی میشد را فراموش مینمود ،و هدف همان تشتکیک مستلمانان در صتدق ّ
نبتوت
پیامبر اس  ،چون نمیتوان به خبرهای مرد جادو شد ای که خیاخ میکند چیزهایی واق شتد و حتاخ
آن که واق نشد اس اعتماد نمود ،چه کسی تضمین مینماید که او خیاخ نکرد جبرئیتل بتر او نتازخ
شد و وحی برایش آورد ؟! و چه کسی تضمین میکند که هر چه او گفته و ادعتا کترد وحتی آستمانی
اس و ّتوهمات و خیاالتی که از جادو نشأت گرفته نمیباشد؟!
عالو بر این که شخصی که جادو بر او اثر میگذارد اصال پیامبر نیس ! چون همانطور که ابن حجتر
تصریح کرد جادو «وقتا تماِ ماشوخ (و تأثیر ماگذارخ) که شیاطین بر ان یار کننالد» 2،و شتیطان
بر مؤمنینی که به خدا توکل میکنند قتدرت و ستلطنتی نتدارد ،چتون خداونتد میفرمایتد :شالیطان بالر
کسایا که ایمان اورخید و بر پرورخگارشان توکل کرخید نلطنتا یدارخ * بلکه تنها بر کسایا کاله او را
نرپرنت خوخ قرار خهند و به خداوید مشرک باشند نلطنت خارخ  3و پیامبر کاملترین مؤمنی اس
 
 .1مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه 62
 .2فتح الباری فی شرم صحیح بخاری ابن حجر جلد  6صفحه  ،129به همین خاطر بخاری حتدیث خیتالی عایشته در
مورد جادو شدن پیامبر

را در بابی با عنوان «صفت ابلیس و نالپاهیان او» آورد است ! چترا کته جتادو از صتفات

ابلیس و سپاهیان او میباشد ،و عجیب اس که چگونه خاتم انبیاء

طعمه و تح تتأثیر شتیطان و ستپاهیانش واقت

شد ؟! و چگونه مرد یهودی توانسته بر اراد خدا که به حفظ سرور پیامبران و حمای ایشان تعلق گرفته غلبه کند و با کمک
شیاطین ایشان را جادو نماید؟! خداوندا ما از این کفر برائ میجوییم.
 .3سور نحل آیه  99و 011
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که بر خدا توکل میکند و جایگاهش نزد خدا از همه آنها باالتر اس  ،بنتابراین ممکتن نیست شتیاطین و
سپاهشان قدرت یا سلطنتی بر ایشان داشته باشند چون ممکن نیس اراد آنها بر اراد خدا کته پیتامبرانش
را از تأثیرات آنها حفظ مینماید غلبه داشته باشد ،و خداوند اس که میفرماید :ما فرنتاخگان خالوخ و
کسایا که ایمان اورخید را خر یالدگایا خییالا و رو

کاله گواهالان برماخیایالد یالار مایمالاییم .

1

که پروردگارش به او وعد داد کته او را حمایت و کفایت کنتد ،آن جتا کته
خصوصا پیامبر اعظم
ّ
میفرماید :و خداوید به وخ تو را خر مقابل ایها کفایت خواهد کرخ  2و میفرماید :مساللما تالو
تحت یظر مایا  3،و ممکن نیس جادو به کسی ضرر رساند مگر به اجتاز خداونتد چتون ختودش در
مورد جادوگران میفرماید :و ایها به هی کس ضرر یمارنایند مگالر باله اجالا ه خالدا  4پتس ختدا
چگونه اجاز میدهد جادوگران به پیامبرانش ضرر برسانند؟!
و با این بیان نتیجه این میشتود کته جتادو مطلقتا بتر هتیچ یتک از پیتامبران واقت نمیگتردد و
جاخوگران رنتگار و پیرو یماشوید  5،بلکه اگر جادو بر پیامبر اثر کنتد غتر از بعثت پیتامبران
نقا خواهد شد ،چون جادو همانطور که وظیفه آنها را تعطیل مینماید باب شک و طعن در ّ
نبوتشتان
را هم باز میکند ،چه ایمانی نزد انسان باقی میماند در متورد پیتامبری کته خیتاخ میکنتد متثال نمتاز
خواند ولی در حقیق نخواند اس ؟! و انسان چگونه میتواند به حدیث و گفتار پیتامبر جتادو شتد
اعتماد کند چون ممکن اس به خاطر تأثیر جادو بر او از دین و شریع کم کند یا در آن زیاد نمایتد؟!
و اصال چه کسی میگوید او پیامبر اس ؟! او جادو شد اس !
این خالصه وحشتناش از احادیث عایشه در مورد جادو شدن پیامبر

چار ای برای بعضتی از

علمای مخالفین نگذاشته مگر این که این احادیث را با این که در کتب صحام آمتد انکتار و تکتذیب
نمایند ،حتی بعضی از آنها این احادیث را ساخته شد ملحدین و کافران دانستهاند!
 
 .1سور غافر آیه 40
 .2سور بقر آیه 027
 .3سور طور آیه 58
 .4سور بقر آیه 011
 .5سور یونس آیه 78
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ابوبکر ّ
جصاص گوید« :و کار ا جاخوگر را اجا ه خاخهاید که بارگتر و بدتر ماباشد! گمالان
جاخو شده و جاخو خر او عمل کرخه تا جایا که ایشان گفت ّ
تَیل ماکالرخِ
کرخهاید پیامبر
چیا گفتهاِ یا کار کرخهاِ و حال ان که چیا یگفته بوخِ و کار یکرخه بالوخِ! – تالا ایالن کاله
گوید – و مایند این روایات را ملحدین و کافرین جعل یموخهاید و ا با هالا مرخمالان پسالت
انت و ماخواهند با این کار معجاات پیامبران
ابوبکر ّ
اصم گوید« :این حدیث جاخو شدن پیامبر

با باطل یمایند و خر ان قدح وارخ نا ید!»

1

که خر این جا روایت شده متروک انت و

مورخ قبول ییست چون ب مهاش خرنت بوخن گفتار کافران انت کاله ماگوینالد ایشالان جالاخو شالده
بوخه! و این مَالف با تصریح قران کریم انت که خدا خر قران ایها را تکذیب یموخه انت».

2

قاضی گوید« :این روایت باطل انتت و چگویه ماتالوان ان را تصالدی یمالوخ خر حالالا کاله
خداوید مافرماید و خداوید تو را ا مرخِ حفظ مایمایدو! و مافرماید و جاخوگر هر کار کند
رنتگار و پیرو یماشوخو! و چرا که ب مه جایا خایستن ان قدح خر یبالوت انالتت و چالون اگالر
چنین چیا خرنت باشد باید جاخوگران به تماِ پیامبران

و صالحین ضرر خه باشند و بایالد

حکومت بارگا برا ایها حاصل شده باشدت و تماِ اینها باطل انتت و کالافران هالم باله پیالامبر
عیب و یقص وارخ ماکرخید که ایشان جاخو شده انتت و اگر چنالین چیالا واقال شالده باشالد
کافران خر اخعا خوخ صاخق بوخهایدت و خر ایشان
انت که چنین چیا جایا ییست».

چنین عیبا حاصل شده بوخهت و معلالوِ

3

محمد عبد گوید« :شَص جاخو شده خر یاخ ایها تنها کسالا انالت کاله خر عقلالش خللالا
ایجاخ شده باشد و برایش ّ
تَیل شوخ چیا واق شده خر حالا کاله واقال یشالده انالت بنالابراین

برایش ّ
تَیل ماشوخ که به او وحا شده و حال ان که به او وحا یشده انتت و بسیار ا تقلید
کنندگان که یماخایند ّ
یبوت چیست و برا ان چه چیا واجب انت گفتهایالد روایتالا کاله گویالد
 

 .1أحکام القرآن ّ
جصاص جلد  0صفحه 61

 .2المجموع ،نووی جلد  09صفحه  152به نقل از ابوبکر ّ
اصم.
 .3المجموع ،نووی جلد  09صفحه  152به نقل از قاضی.
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جاخو خر یفس شریف پیامبر اثر گذاشت صحیح انت و باید به ان معتقد بوخ! و تصدی یکرخن
ان ا بدعتها بدعت گذاران انت چرا که یوعا ا ایکار جاخونت خر حالا که قالران گویالد
جاخو صحیح انت! ببین چگویه خین صحیح و ح صریح خر یظالر تقلیالد کننالدگان باله عنالوان
بدعت معرفا ماگرخخ! به خدا پناه مابریم! برا ثابت یموخن جاخو به قران احتجاج ماشوخ و
برا یفا یموخن جاخو ا پیامبر

و ان را ا تهمتها مشالرکین بالر ایشالان خایسالتن ا قالران

اعراض ماشوخو! و این را به تأویل مابرید ولا ان یکا را یهو! خر حالالا کاله ان چاله مشالرکان
چیره شده و چیره شدن یاخ

قصد یموخید ظاهر انت چرا که ایها ماگفتند شیطان بر پیامبر

ایها جاخو معرفا ماشد و ان را یوعا ا چیره شدن ماخایستندت و این خقیقا همان اثالر جالاخویا
انت که به لبید یسبت خاخه شد چرا که به گمان ایها لبید خر عقل و فهم پیامبر خلل ایجاخ کالرخ!
ولا ان چه واجب انت ایسان به ان اعتقاخ خاشته باشد این انت که قران به یقالل متالواتر قطعالا
انت و کتاب خدا ا طرف شَصا معصوِ

ماباشد بنابراین واجب انت به هر چه قران

ثابالالت مایمایالالد معتقالالد باشالالیم و بالاله هالالر چالاله یفالالا ماکنالالد اعتقالالاخ یداشالالته باشالالیمت و قالالران ا
جاخو را یفا کرخه چرا که قول به جاخو شدن ایشان را به مشرکین که خشالمنان ایشالان

پیامبر

هستند یسبت خاخه و ایها را بر این گمایشان توبیخ یموخهت بنابراین پیامبر قطعا جاخو یشالده بالوخه
انت».

1

و قاسمی گوید« :و غریب و عجیب ییست که این روایت ا گر چه خر کتب صحاح وارخ شالده
به خاطر خلیلا که بر علیه ان وجوخ خارخ قبول یگرخخت چون همایطور که خایشمندان ماخایند هالر
چه خر کتب صحاح وارخ شده ا یقد یموخن نند یا معنا ان نالم ییسالتت عالموه بالر ایالن کاله
مناقشه یموخن خر خبرها واحد ا مان صحابه معروف انت».

2

و بعضی دیگر از علمای مخالفین خواستهاند با توجیهی سخیف و سس از زشتی احادیث عایشه
 
 .1ردود اهل العلم علی الطاعنین فی حدیث السحر ،مقبل بن هادی وادعی ،صفحه  28به نقل از محمد عبتد  .و التفستیر
الکاشف ،محمد جواد مغنیه جلد  7صفحه  614به نقل از محمد عبد .
 .2محاسن التأویل ،محمد جماخ الدین قاسمی جلد  07صفحه 11
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جادو شد بکاهند ،و آن توجیه این اس که جادو در این جا تنهتا بته
که تصریح مینماید پیامبر
معنای مریضی از مر های بدنی اس که در ّ
نبوت ایشان یتا دریافت نمتودن وحتی و رستاندن آن و
شریع قدحی وارد نمیکند!

و اینها یا خودشان را و یا مردم را نادان و کودن شمرد اند ،چون کسی که برای او ّ
تخیل میشود کته

کاری انجام داد و حاخ آن که آن را انجام نداد تنها میتواند در عقلش خلل ایجتاد شتد باشتد نته در
ّ
بدنش ،و عقل پیامبر محل دریاف نمودن وحی خداوند اس چون وحی خطاب خداونتد حکتیم بته
شخص عاقل اس  ،همانطور که عقلش محل نگهداری وحی برای رستاندن آن و محتل نگهتداری از
دین و شریع میباشد ،بنابراین اگر خللی در آن واق شود به تمام این موارد قدم وارد میگردد ،یعنتی
بدون شک به نبوت و پیامبری ایشان قدم وارد میکند!
سپس اصل اشکاخ این اس که چگونه جایز اس جادو بر ایشان اثر گذارد در حالی که خداونتد
ایشان را از تمام شیاطین انسان و ّ
جن حفظ کرد اس ؟! و اگر چنین چیتزی جتایز باشتد دیگتر بترای
خداوند حکیم چه غرضی از بعث انبیاء باقی میماند چرا که الزمه آن شک نمتودن متردم بته پیتامبر و
دوری نمودن آنها از ایشان اس ؟! و بر فر

که طبق گمان آنها جادو تنها بر وظائف بدنی ایشتان اثتر

گذاشته باشد نه بر عقل ایشان باز اصل این اشکاخ بر حاخ خود باقی میماند!
گر ای که در عقل بکریون افتاد تنها به خاطر ترس از ّرد نمودن احادیث عایشه و امثاخ اوس کته
بخاری و اشبا او نقل نمود اند ،چرا که نتیجه این کار ّرد نمودن عایشه میباشد و ثاب میشتود او بتر
رسوخ خدا

ّ
دروغ بسته اس  ،چون با متعدد شدن سند روایات نمیتوان شک نمود که از عایشته

صادر شد اند و مثال با گناهکار شمردن راو یان حدیث و متتهم نمتودن آنهتا بته دروغ گفتتن نمیتتوان
عایشه را از گنا بریء کرد ،خصوصا که آنها به راس گتویی و نگهتداری معروفنتد ،بته همتین ختاطر
زیادی و مستفیا بودن احادیث عایشه در کتب صحام و قترائن موجتود بترای انستان یقتین حاصتل
میکند که اکثر این روایات از عایشه نقل شد اند ،به همین خاطر بکریون چار ای ندارند جتز ایتن کته
این روایات را هر چه که باشد قبوخ نمایند و هر طور میتوانند آنرا تأویل کنند حتی اگر به صتراح بتا
کتاب خدا مخالف داشته باشد! چون الزمه صحیح باقی مانتدن ایتن روایتات ایتن است کته عایشته
راستگو و عادخ و مؤمن باقی میماند ،ولی الزمه دروغ بودن این روایات این اس که عایشه دیگر ایتن
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چنین باقی نمیماند و محکوم به دروغگویی میگردد! و ایتن دیتگ جوشتان بکریتون را کتامال وارونته
میسازد چرا که این دیگ بر سه سنگ استوار اس که همان ابوبکر و عمر و عایشه میباشتند بنتابراین
تمام آن چه در این دیگ اس ریخته میشود و نظریه عادخ بودن تمامی صحابه بخار میگردد!
این حاخ بکریون و عاشقان عایشه است و آن هتم گتر کتار آنهاست ! ولتی مستلمانان حقیقتی و
خالص در کفر ورزیدن به عایشه و احادیثش اشکالی نمیبیننتد ،همتان احتادیثی کته بتا آن بزرگتترین
قدمها را به مقام نبوت وارد میسازد.
و این کتاب خداوند سبحان اس که بر باطل بودن احادیث عایشه که با آن گفتار مشرکین را تأییتد
مینماید شهادت و گواهی میدهد ،خداوند متعاخ میفرماید :هنگاما که به تو گالوش مانالپارید
ما بهتر ماخاییم به چه منظور گوش ماخهندت و همچنین ان گالاه کاله یجالوا ماکننالد ان گالاه کاله
نتمگران ماگویند شما تنها ا مرخ جاخو شده تبعیت ماکنید  1و میفرمایتد :و نالتمگران
َ
گفتند شما تنها ا مرخ جاخو شده تبعیت ماکنید * ببین چگویه برا تو َمثلها خیالد و گمالراه
شدید به همین خاطر یماتوایند راها بیابند .

2

مشرکین در حمله تبلیغاتی خود برای ساقط نمودن پیامبر اکترم

ایشتان را متتهم نمودنتد کته

«جادو شد !» و خداوند در این دو آیه آنهتا را تکتذیب نمتود و آنهتا را ستتمگر و گمترا وصتف کترد،
پیامبرش

را بریء نمود که جادو شد باشد

و بعد از این عایشه میآید تا به درس بودن تهم مشرکین و دروغ بودن کتاب خدا گواهی دهتد!
ّ
را جادو نماید به حتدی
و این هنگامی بود که روای نقل کرد که شخصی یهودی توانس پیامبر
که برای ایشان ّ
تخیل میشد که کاری انجام داد در حالی که انجام نداد بود! بعد از ایتن حترف دیگتر
چه اطمینانی برای یک مسلمان باقی میماند؟!
هر کس به پیامبر

نسب دهد که ایشان جادو شد بود شتکی در کفتر و ستتم و گمراهتی او

نیس  ،همانطور که کتاب خداوند به آن تصریح کرد ،بنابراین عایشه کافر و ستمگر و گمرا اس !
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عایشه ماخر علماییین 1انت!
باقی نماند مگر آن که عایشه آن را درید ،و بابی برای فاستد

حرمتی برای ساح رسوخ خدا

نمودن دین و اعتقاد و اخالق این ام نبود مگر آن که آن را باز کرد ،و انگیز او بترای ایتن کتار همتان
هوسها و میلهای شیطانی و خبیث او و هم سوگند شدنش با امامان ظلم و پیروان گمراهی میباشد.
و یکی از بدترین جرمهای عایشه این است کته بترای علمتانیین – کته دیتن را از دولت و زنتدگی
اجتماعی جدا میدانند و آن را فقط در محراب نماز و عبادتهتای شخصتی محتدود میکننتد – جتایز
دانس که برای خود قوانین و سن های دنیوی قرار دهند که مخالف با تعالیم آسمان باشد.
عایشه این کار را انجام داد آن هم با درس کردن حدیثی که در آن پیامبر اعظم

را به صورت

مردی جاهل و کودن – حاشا که این چنین باشند – نشان داد که نمیتواند مصلح اجتماع را تشخیص
دهد به همین خاطر دستورهای سخیف و اشتباهش باعث به وجود آمدن بالهای اقتصادی و اجتماعی
برای مردم میشود! و سپس نمیتواند برای این بالیی که به سر مردم آورد عذری بیتاورد مگتر ایتن کته
بگوید در اجتهاد خود خطا کرد اس و مردم باید از این به بعد او را مؤاختذ نکننتد و بته دستتورهای
ایشان که متعلق به امور دنیاس توجه نکنند چرا که آنها «یسبت به ایشان امور خییالا خالوخ را بهتالر
ماخایند!»
مسلم و متقی هندی از عایشه نقل کرد اند که گف « :پیامبر

ا کنار قوما که خرختهالا

یَل را بارخار ماکرخید عبور کرخت گفت اگر چنین کار یکنید خرمایش خوب شالوخت ولالا بالد
شد! گذرش به ایها افتاخ گفت خرخت یَلتان چه شدو گفتند تو فمن و فالمن گفتالا! گفالت
شما امور خییا خوخ را بهتر ماخایید!»

2

و احمد بن حنبل و ابن ماجه و ابن حزم از عایشه روای کرد اند« :پیامبر

صدایا را شالنید

گفت این چه صدایا انتو گفتند ا رنول خدا خرختها یَل را بارخار ماکننالدت گفالت
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اگر چنین کار یکنند خرمایش خوب شوخت ان نالال خرختهالا یَالل را بالارخار یکرخیالدت باله
همین خاطر خرمایش بد خرامد! قضیه را به پیامبر

خبر خاخیدت گفت اگر چیا ا کارها

خییایتان باشد به عهده خوختانت و اگر کار مربوط به خینتان باشد به عهده من!»
و همین احادیث عقید پس مخالفین را در مورد پیامبر اکرم

1

تشکیل میدهد چرا که ایشتان

را تنها به عنوان یک «پیک رنان» قرار داد اند که تنها وظیفهاش رساندن وحی الهی به بشر اس ! ولی
سایر تعالیم ایشان که مربوط به عمل و سیاس و اقتصاد و اجتماع مردم در زندگی دنیوی آنها میشتود
هیچ ارزش ذاتی ندارد چرا که از اجتهاد یا نظریه غلط ایشان میباشد و ایشان معصوم از غلتط نیست !
سرخسی در حاشیهاش بر قضیه باردار نمودن درختان نخل کته از عایشته روایت شتد گویتد« :پالس
معلوِ شد که یظریه ایشان مایند یظریه خیگران ماماید و خر ان احتمال غلط وجوخ خارخ!»

2

و کسانی که مذهب علمانی را تترویم میکننتد ایتن عبتارت «شالما امالور خییالا خالوخ را بهتالر
را به ادعای این کته از اجتهتاد و

ماخایید» را شعار خود قرار داد اند تا دستورات و تعالیم پیامبر
نظر خود ایشان اس ّرد نمایند ،و ما مامور نیستیم با تغییر کردن زمان و مکان به ایتن دستتورات عمتل
نماییم ،بلکه همانطور که ایشان اجتهاد میکرد ما هم اجتهتاد مینمتاییم و همتانطور کته ایشتان نظتر
میداد ما هم نظر میدهیم و با اجتهاد و نظرمان بر اجتهاد و نظر ایشان فائق خواهیم آمد!
و این چنین عایشه با داستان دروغینش به این علمانیین بزرگترین خدم را نمود و آنها را بر محقق
شدن دو هدفشان یاری کرد که آن دو هدف این چنین اس  :اوال فرامین و دستورات دینی ایتن امت در
مورد ادار اجتماع باید از بین برود و دوما افراد این ام باید بعدا مجبور شتوند کته احکتام دینشتان را
ترش نمایند ،مثل همان کاری که امروز در ترکیه و تونس انجام میشود کته زنتان را از داشتتن حجتاب
شرعی در مؤسسات رسمی محروم نمود اند به ادعای این که حجاب با مذهب علمانی تناقا دارد!
آن عبارتی تنها از دهان عایشه خار شد و به رسوخ خدا

دروغ نسب داد  ،ولتی باعتث بته
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وجود آمدن تمام این مشکالت در طوخ تاری شد اس  ،و تمام ایتن مشتکالت در پرونتد گناهتان و
خطاهای حمیراء که قابل شمارش نیس ثب میگردد! چرا که عبارت« :شالما امالور خییالا خالوخ را
بهتر ماخایید» اگر چه تنها یک کالم اس  ،ولی به مشرق و مغرب زمین رسید و نزد بعضی به عنتوان
دین اخذ شد و بعضی آن را به عنوان منهم و مذهبی برگزید اند و با آن به غیر آن چه ختدا نتازخ کترد
حکم شد و به خاطر آن چه کارهایی که با بندگان بیچار و ضعیف انجام نداد اند ،پس وای بر عایشته
از عذاب خداوند متعاخ! و در حدیث قدستی از حضترت امتام صتادق
خدا

بته نقتل از جتدش رستوخ

آمد اس که فرمود« :خدا بان را عذابا یماید که هی کداِ ا خیگر اعضالا بالدن را

این گویه عذاب یماکندت بان ماگوید پرورخگار من چرا مرا عذابا یموخ که چیالا را ایالن
گویه عذاب یکرخ و به او گفته ماشوخ ا تو کلمها خارج شالد و باله مشالرق و مغالرب مالین
رنید و به خاطر ان خون حراِ ریَته شد! و مال حالراِ خ خیالده شالد و باله خامالن پالاکا تجالاو
گرخید! به عات و جملم نوگند تو را طور عذاب کنم که هی کداِ ا اعضا بالدیت را ایالن
گویه عذاب یَواهم کرخ!»

1

کمی بیشتر گوییم :عالم جعل و دروغ بر این حدیث عایشه در مورد باردار کتردن نختل آشتکار
استت  ،چتترا کتته اوب بتتا اطالقتتات قتترآن تعتتار
پیامبر

دارد ،چتتون قتترآن میفرمایتتد تمتتام آن چتته از

صادر میشود چه گفتار باشد چه کردار و چه تقریر وحی اس و باید به آن عمل نمتود ،و

الزمه آن این اس که پیامبر

از تمتام امت در هتر مستأله و میتدانی دانتاتر باشتد ،و اال در ایتن

اطالقات حکمتی وجود نخواهد داشت  ،خداونتد میفرمایتد :و او ا رو هالو و هالوس یطال
یماکند * یطقش تماما وحیا انت که بر او یا ل شده  2و میفرماید :و هر ان چه پیامبر بالرا
شما مااورخ اخذ یمایید و ا هر ان چه یها مایماید خور کنید  3و میفرمایتد :قطعالا بالرا
شما خر یدگا رنول خدا نرمش ییکالویا بالوخت بالرا ایهالا کاله امیالد باله رحمالت خالدا و رو
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رنتاخیر خارید و خدا را بسیار یاخ مایمایند .

1

و خوما واقعا از حماق و نادانی اس که معتقد باشیم مردی – با چشم پوشی از این کته پیتامبری
مرسل اس – که بیش از پنجا ساخ در جزیر العرب که معروف به کاش درخت نختل و بته دست
آوردن خرماس زندگی کرد نمیداند که باردار کردن نخل به وسیله مخلوط نمودن شکوفه ماد بتا نتر
ضروری اس و اال فاسد میشود و خرمایی پس به وجود میآید که قابل خوردن نیس ! آیتا خداونتد
مردی چنین جاهل و نادان را – العیاذ بالله – اختیار مینماید که پیامبر او بر مخلوقاتش باشد؟!
بته جتتان ختتودم ستتوگند عایشتته بتتا جعتتل کتتردن ایتتن حتتدیث توانست از قتتدر و منزلت رستتوخ
خدا

بکاهد! امیدواریم خداوند آن روزی که پیامبر جلوی دیدگان همه از او انتقام گیترد را بته متا

نشان دهد!
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اخمقها پست و شت را به پیامبر

یسبت خاخ!

همانطور که عایشه با جعل حتدیث گذشتته بزرگتترین ختدم را بته علمتانیین نمتود بزرگتترین
خدم را هم به کافران و دشمنان اسالم تقدیم کرد آن هنگام که احادیثی درس نمتود کته بته سترور
ّ
اخالقهای پس و کارهای تنفر آور و زش را نسب متیداد کته دشتمنان استالم ایتن
پیامبران
احادیث را بزرگترین زشتی و قباح پیامبر رحم

دانستند و بته وستیله آن خلتق بستیاری را از

اسالم حقیقی گمرا نمودند.
و قبال در فصل دوم بعضی از این احادیث عایشه گذش که پیامبر

را – حاشا که ایتن چنتین

باشد – به صورت مردی جنسی و شهوانی نشان داد که از سینه و ران زنان دس برنمیدارد حتی اگتر در
حاخ حیا باشند! 1بلکه حتی اگر خود و همسرانش روز باشند بر لذتهای جنسی صبر نمیکند و بتا
زنانش به وسیله بوسیدن و مکیدن زبان مباشرت مینمایتد! بختاری و مستلم و دیگتران از عایشته نقتل
کرد اند که گف « :پیالامبر

مابونالید و مباشالرت ماکالرخ خر حالالا کاله رو ه بالوخ! و کالان

أملککم إلر ِبه!» 2و احمد بن حنبل و طیالسی از عایشه نقتل کرد انتد کته گفت « :پیالامبر

باله

نمت من امد که مرا ببوندت گفتم من رو ه هستم! گفت من هم رو ه هستم! عایشاله گفالت

پس به نمت من امد و مرا بونید!» 3و ابو داود و احمد بن حنبل و بیهقی و ابتن خزیمته از عایشته
روای کرد اند که گف « :او مرا مابونید و بایم را مامکید خر حالا که رو ه بوخ!»

4

عایشه از گفتن این احادیث نزد مردان حیا نمیکرد و آب دهان آنها را جاری مینمود! بلکه بعضتی
از آنها حیا میکردند که از عایشه سؤاخ نمایند و آن را پس و زش میدانستتند ولتی عایشته ختودش
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زودتر این تفاصیل قبیح را بیان میکرد و سپس بدون هیچ حیایی میخندید! بیهقی و احمد بن حنبل از
ابراهیم نقل کرد اند« :علقمه و شریح بن ارطاة که مرخ ا قبیله یَ بوخ یاخ عایشه بوخیدت یکالا
به خیگر گفت ا عایشه خر مورخ بونیدن شَص رو ه خار بپرسو گفت ما کنت ألرفالث عنالد
اِ المؤمنین! عایشه گفت رنول خدا

مابونید و مباشرت ماکرخ خر حالا که رو ه بالوخ

و کان أملککم إلربه!» 1و بخاری از هشام از پدرش از عایشه نقل کترد است کته گفت « :رنالول
خدا

یکا ا همسرایش را مابونید خر حالا که رو ه بوخ! نپس عایشه خندید!»

2

این که گف « :ما کنت ألرفث عند اِ المؤمنین» یعنی :من این چنین نیستم که نزد مادر مؤمنان
حرف زش بزنم ،و این یعنی مردان گفتن چنین چیزهایی را قبیح و زش میدانستهاند ولی عایشه این
چنین نبود و این مسائل را بیان مینمود و سپس بدون اهمی دادن به چیزی میخندید! این نیس مگر
به این خاطر که عایشه ّ
فحاش و نجس و زنی شهوانی بود! و رسوایی ایتن است کته فرزنتدانش از ایتن
احادیث او با آوردن عذری سخیف و سس دفاع مینمایند که حاصل آن اس کته عایشته بترای بیتان
نمودن حکم شرعی مجبور بتود ایتن تفاصتیل را بیتان کنتد! ولتی چنتین عتذری متردود است چتون
میتوانس وقتی از او سؤاخ میکنند که آیا جایز اس مرد روز دار زنش را ببوستد متثال تنهتا بگویتد:
«جایز اس » بدون این که این چنین پرد دری کند! بلکه سزاوار بود به سؤاخ کنند بگوید« :حیتا کتن
من زن هستم و مثل چنین اموری از زنان پرسید نمیشود ،برو از مردان بپترس!» اینهتا تمامتا بتر ایتن
فر

اس که آن چه به پیامبر نسب داد صحیح باشتد ،و اال پیتامبر

از انجتام دادن ایتن گونته

اعماخ تاز به بلوغ رسید ها بسیار دور اس ! و آیا مسلمانی قبوخ میکند که پیتامبر

در حتاخ روز

به جای آن که مشغوخ عبادت پروردگار و دریاف وحی و تبلیغ دینش باشد مشغوخ بوستیدن و مکیتدن
زبان همسرش باشد؟! تو ّ
منزهی این تهم بزرگی اس .
تهم زد و تا به امروز از بزرگترین مصیب های
و از جمله مسائلی که عایشه بر رسوخ خدا
ّ
وارد شد بر اسالم و مسلمین میباشد این اس که ادعا کترد ستور «عالبس و تالولا» (چهتر اش را
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درهم کشید و روی برگرداند در ّ
مذم و بدگوئی از پیامبر نازخ شد است ! و ایتن ادعتایی است کته
فرزندانش یعنی مخالفین از آن تبعی کرد اند و از روی جهل و نادانی آن را در دورتترین نقتاط پختش
ّ
کرد اند به حدی که به گوش مسیحیان رسید اس و یکی از آنها گفته« :مسیح ما کور را شفا ماخاخ
و محمد ایها صورتش را عبوس ماکرخ و خرهم ماکشید و نالپس ایهالا ا مالا ماخواهنالد ا او
تبعیت کنیم!»

1

و در مورد این تهم بیش از یک روای از عایشه نقل شد اس  ،از جملته روایتتی کته حتاکم و
طبرانی از مسروق روای کرد اند که گف « :بر عایشه وارخ شدِ خر حالا که یاخ او مرخ کور بالوخ
که عایشه برایش تریج ماچید و با عسل به او ماخاخت گفالتم ا مالاخر مؤمنالان ایالن چاله کسالا
انتو گفت این ابن اِ مکتوِ انت که خداوید خر مالورخ او پیالامبرش

را عتالاب یمالوخ و

نر یش کرخ! عایشه گفت ابن اِ مکتوِ یاخ پیامبر امد خر حالا که عتبه و شالیبه یالاخ او بوخیالدت
رنول خدا

به عتبه و شالیبه رو اورخت ایاله یالا ل شالد چهالره خالوخ را خرهالم کشالید و رو

برگرخاید ا ابن اِ مکتوِ!»

2

و از جمله حدیثی اس که ترمذی و ابن حبان از عایشه نقل کرد اند که گفت « :عبس و تولا خر
مورخ ابن اِ مکتوِ یابینا یا ل شدت او یاخ رنول خدا
ارشاخ یمات خر حالا که یاخ رنول خدا

امد و ماگفت ا رنالول خالدا مالرا

مرخ ا بارگان مشرکین بوخت رنالول خالدا

ا

ابن اِ مکتوِ اعراض مایموخ و باله خیگالر رو مالااورخ! ماگفالت ایالا خر ان چاله ماگالویم
اشکالا مابیناو ماگفت یهت پس ان ایه خر این مورخ یا ل شد!»

3

و از جمله حدیثی اس که ابن منذر و ابن مردویه از عایشه روایت کرد انتد کته گفت « :رنالول
خدا

خر مجلسا بوخ که بعضا ا بارگان قریش ا جمله ابوجهل بن هشاِ و عتبه بن ربیعه

وجوخ خاشتندت به ایها ماگفت ایا خوب ییست که کذا و کذا اورخهاِو ماگفتند چرا به خالدات
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ابن اِ مکتوِ امد خر حالا که پیامبر مشغول صحبت با ایها بوخت ا پیامبر نؤال کرخ ولا ایشالان
ا او اعراض کرخ! خدا این ایه را یا ل یموخ و اما ان کس که توایگر و ثروتمند انت * تالو باله او
رو مااور * خر حالا که اگر او خوخ را پاک یسا خ چیا بر تو ییست * اما کسا که به نالراغ
تو مااید و کوشش ماکند * و ا خدا ترنان انالت * تالو ا او غافالل ماشالو ت یعنالا ابالن اِ
مکتوِ!»

1

به کمتاخ عصتم و

میگویم :عایشه خواسته با چسباندن سور عبس و تولی به پیامبر اکرم

اخالق واالی ایشان خدشه وارد کند و ایشان را به صورت مردی سخ و خشن نشتان دهتد کته بترای
فقراء و مساکین که از او خواستهاند دین را یادشان دهد چهر درهم میکشد و از آنها اعرا

میکنتد و

روی برمیگرداند در حالی که با ثروتمندانی که نیکوکار نیستند همراهی مینمایتد و بتا تمتام لطتف و
احترام به آنها روی میآورد!
و ما نمیدانیم چگونه این دروغ بر مخالفین مشرف شد و چگونه توانستند مقصود از ایتن ستور را
با آن همه صفات زش و قبیحی که در آن آمد پیامبر اکرم

قرار دهند؟! و چگونه توانستتند قبتوخ

نمایند که این خطاب کوبند و شدید که در این سور آمد متوجه کسی باشتد کته بشتری در حلتم و
تواض و مکارم اخالق نظیری مانند او ندید اس ؟!
ای خدا آیا یک عاقل فهمید وجود ندارد که در آیات این سور و معانی آن تأمل نماید تتا فتی البداهته
بفهمد آن چه در این سور از پیامبر رحم

آمد بسیار بعید اس ؟!

آیا پیامبر ما کسی اس که چهره خرهم کشید و رو برگرخایید * هنگاما که یابینالایا یالاخ او
امد در حالی که ایشان «خیده یشد مگر این که خندان بوخ و حدیثا بیان یماکرخ مگالر ایالن کاله
ماخندید» همانطور احادیث نقل شد از اصحابش به آن تصریح کرد اس ؟!

2
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آیا پیامبر ما این چنین بر مشرکین ثروتمند و دارای مقام روی میآورد که ایتن طتور وصتف گتردد:
اما ان کسا که خوخ را ثروتمند یشان خهد * تو به او رو مالااور * خر حالالا کاله اگالر پالاک
یشوخ گناها بر تو ییست و از فقراء و مساکینی که از پروردگارشان میترستیدند و نتزد ایشتان آمتد
بودند تا از ایشان درخواستی نمایند روی برمیگرداند که این طور وصف گردد :و اما ان که شالتابان
به نویت امده * خر حالا که ا خدا ماترند * تو ا او به خیگر ماپالرخا

 ...آیتا پیتامبر متا

این چنین بود در حالی که خداوند در کتابش در مورد او گوید :خر قبال مؤمنان خلسالو و مهربالان
انت  1و به او چنین خطاب کند :به رانتا تو بر اخمق بارگا هستا  2و قبل از ایتن بته او ایتن
چنین امر مینماید :و بالال محبتالت را بالرا مؤمنالان بگسالتر

3

و کسالایا کاله صالبح و شالاِ

پرورخگارشان را ماخوایند و خشنوخ او را ماخواهند را ا خوخ خور مکن  4و بعد از آن گویتد:
ا پیامبر با کافران و منافقان جهاخ کن و بر ایها نَت گیر  5و کسی که ابا دارد با استالم آوردن
خود را پاش و نیکو کند مجازاتش سخ گیری بر اوس پس چگونه پیامبر بته او روی آورد و او را بتر
این نابینای مسکین که از خدا میترسد برتری داد اس ؟!
حقیقتا چنین چیزی از صفات انبیاء بسیار بعید است خصوصتا از سترور و ختاتم آنتان حضترت
محمد

 ،و او کسی اس که برادرش امیرالمتؤمنین

او را ایتن چنتین معرفتی کنتد« :رنالول

همیشه شاخمانت اخمقش انان و ییکو و یرِ خو بوخ یه خشن بالوخ و یاله نالَتت یاله
خدا
صدایش بلند بوخ و یه ّ
6
فحاشت عیب گیر یبوخ و یاخ مااح و شوخا یماکرخ».
این مطلب باعث شد بعضی از علمای مخالفین در صدق آن چه از عایشته و امثتاخ او وارد شتد
مبنی بر این که مقصود از این آیات پیامبر اعظم
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اس  ،با این که او در تفسیرش گفته همه مفسرین متفقند این آیات برای پیامبر نازخ شد و چنین گفته:
«همه ّ
مفسرین اتفاق خاریالد کاله ان شَصالا کاله چهالره خرهالم کشالید و رو برگرخاییالد رنالول
خدا

انتت و همگا اتفاق یموخهاید که ان شَص یابینا ابن اِ مکتوِ بوخه انالت» 1ولتی

در کتاب دیگرش به نام عصمة االنبیاء از این حرف برگشته و وقتی دید این مطلب با عصم و اخالق
مخالف دارد در ّ
صح آن تشکیک کترد است  ،گویتد« :مالا قبالول یالداریم کاله ایالن
پیامبر
خطاب متوجه پیامبر

باشدت گفته یشوخ اهل تفسیر گفتهاید خطاب متوجه ایشالان انالتت

چون ماگوییم این ا جمله خبرها واحد انت و خر این مسأله قبول یماشوخت عموه بر ایالن
که با امور تعارض خارخ اول او را عبوس توصیف کرخه خر حالا که خر قران و روایالات چنالین
اخمقا ا برخورخها پیامبر

با خشمنان و معایدین ییامده چه برند باله مالؤمنین و کسالایا

که خیبال هدایت و ارشاخ ماگرخید .خوِ خرباره ایشان چنین گفته که به ثروتمندان رو مااورخ
و ا فقراَ رو برماگرخایدت خر حالا که چنین چیا بی اخمق پیالامبر ییسالتت نالوِ جالایا
ییست به پیامبر گفته شوخ اگر پاک یشوخ گناها بر تو ییست چرا کاله باعالث ماشالوخ پیالامبر
خیگر برا ایمان اورخن قومش حرص یاید و تمش یکند بنابراین بیال کسالا کاله بالرا خعالوت
یموخن و ا گاه کرخن مبعوث شده ییست».

2

و جوابی دیگر اضافه میکنیم :ابن ام مکتوم بعد از این حادثه مذکور سالهای بسیاری زندگی کرد،
ولی با این حاخ حتی یک خبر هم از او نرسید که تهم عایشه بر رسوخ ختدا
در حالی که او صاحب این داستان و مقصود آن اس  ،و اگر حالش با پیامبر

را تأکیتد نمایتد،
حقیقتی داشت بتر

زبانش معلوم میگش و مسافران با این خبر مسافرت میکردند.
و حاخ که معلوم شد این سور در ّ
و سرزنش نمتودن او نتازخ نشتد ایتن
مذم رسوخ خدا
سؤاخ مطرم میگردد که پس برای چه کسی نازخ شد ؟!
جواب این سؤاخ نزد ائمه اطهار از عترت مصطفی (صلی الله علیهم اجمعین اس همان کسانی
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که اگر مخالفین نزد آنها بازمیگشتند ّ
تحیرشان از بین میرف و شک از دلهایشتان برطترف میشتد و
منهم و عقید شان استوار میگردید و حق را از باطلشان میشناختند!
حضرت امام صادق
پیامبر

میفرماید« :این نالوره بالرا مالرخ ا بنالا امیاله یالا ل شالد کاله یالاخ

بوخت ابن اِ مکتوِ هم امدت وقتا ابن اِ مکتوِ را خید او را پلید شمرخ و چهره خرهالم

کشید و خوخش را جم کرخ و با صورتش ا او اعراض یموخ! خدا کار او را حکایت یمالوخ و بالر
او اعتراض کرخ».

1

هر کس که تاری و سیر بنی امیه را بررسی کند خواهد فهمید که چقدر نسب به فقراء و بیچارگان
هم در جاهلی و هم در اسالم غرور و تکبر داشتند ،چرا که خودشان را اشراف قریش میدانستتند کته
سزاوار نیس کسی با ایشتان در جایگتا یتا مجلستی برابتر گتردد ،و ایتن مطلتب یکتی از بزرگتترین
انگیز های آنان برای مبارز با اسالم بود که برای از بین بردن این فاصتلههای طبقتاتی میآمتد ،و زبتان
حالشان این چنین بود« :این محمد امده تا ما را با برخگان و پستها برابر کند!» و با مالحظته ایتن
مطلب ،آن چه از امام صادق

وارد شد با چشم پوشی از هر مسأله دیگر نزدیکتر به تصدیق نمتودن

اس  ،و صفاتی که در سور عبس وارد شد نزدیکتر به صفات بنی امیه و دورتر از صفات خاتم االنبیاء
ّ
اس که با فقراء مینشس و برای مساکین و بیچارگان تواض مینمود به حدی کته
و المرسلین
مخالف و موافق و دوس و دشمن به آن گواهی دادند.
حاخ آن شخص که از بنی امیه اس چه کسی میباشد؟ جواب این ستؤاخ را در روایت علتی بتن
ابراهیم قمی (رضوان الله تعالی علیه مییابیم آن جا که در تفسیر این آیه چهره خرهم کشید و رو
برگرخاید * ان هنگاِ که یابینایا یاخ او امد چنین گوید« :این ایه خر مورخ عثمان و ابن اِ مکتوِ
یا ل شدت ابن اِ مکتوِ اذان گو رنول خدا

و یابینا بوخت یالاخ رنالول خالدا

حالا که اصحاب ایشان و عثمان یاخ ایشان حضور خاشتندت رنول خالدا

امالد خر

او را بالر عثمالان

مقدِ خاشتت عثمان صورتش را خرهم کشید و ا او رو برگرخایدت خدا یا ل کرخ چهالره خرهالم
کشید و رو برگرخاید یعنا عثمانت ان هنگاِ که یابینایا یاخ او امدت و تو چه ماخایا شالاید او
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پاک و طاهر باشدت یا پند گیرخت یعنا رنول خدا

او را پند خهدت و این پند به او نوخ خهالد.

نپس خطاب به عثمان کند و گوید و اما کسا که اظهار ثروت کند تالو باله او رو مالااور
گوید اگر ثروتمند یاخ تو اید به او رو اور و او را باب مابر ت و اگر او پاک یباشد چیالا
بر تو ییست یعنا اگر ان شَص ثروتمند باشد خیگر برایت فرقا یماکند که پاک و طالاهر هالم
باشد یا یباشدت و اما کسا که به نرعت یاخ تو اید یعنا ابن اِ مکتوِت و ا خدا ماترند تالو ا
او رو برماگرخایا و به او توجه یمایمایا».

1

کسی که شخصی عثمان بن عفان اموی را بررسی نماید میبیند که آن چه در این آیتات آمتد بته
صفات او نزدیکتر اس  ،او مردی بود که تکبر و بزرگ دانستن خود را از بنی امیه بته ارث بترد بتود ،و
هیچ چیز بهتر بر این مطلب دالل نمیکند از آن کاری که در روز ساختن مسجد رسوخ خدا
او سر زد ،در آن هنگام که رسوخ خدا

از

و سایر اصتحابش لباسهتا را کنتار گذاشتته بودنتد و کتار

میکردند و با گل و خاش سر و کار داشتند عثمان با آ و افسوس آجر را بلند میکرد و آن را از لباستش
دور نگه میداش تا ذر ای از خاش و غبار آن به لباسش برخورد نکند! و این باعتث شتد امیرالمتؤمنین
(صلوات الله علیه او را مسخر نماید و در تحقیر او دو بی شعر بسراید ،عمار بن یاسر (رضوان اللته
علیه هم آن دو بی را یاد گرف و پیوسته آن را میخواند ،عثمتان متوجته او شتد و بته او دشتنام داد و
تهدیدش کرد ،پیامبر
و بینا من انت!»

عصبانی گردید و از عمار دفاع نمود و گف « :عمار پونت بین خو چشم

2

 
 .1تفسیر قمی جلد  1صفحه  514و به نقل از او بحار االنوار عالمه مجلسی جلد  07صفحه 84
 .2ابن عبد ربه اندلسی در کتاب العقد الفرید جلد  1صفحه  002از ام سلمه (رضوان الله تعالی علیها روای کرد اس
که گفت « :وقتا رنول خدا
نپس رنول خدا

مسجدش خر مدینه را ماناخت امر یموخ اجر و ان چه ییا انت را برپا یمایندت

بلند شد و عبایش را خراورخت وقتا مهاجرین و ایصار چنالین خیدیالد عبالا و لبالاس خالوخ را

خراورخید و کار ماکرخید و این شعر را ماخوایدید
اگالالالالر مالالالالا بنشالالالالینیم و پیالالالالامبر کالالالالار کنالالالالد

خر این صالورت کالار گمراهایاله ایجالاِ خاخهایالم

اِ نلمه گفت عثمان بن عفان مالرخ بالا یظافالت و تمیالا بالوخ! اجالر را بلنالد ماکالرخ و ان را ا لبانالش خور یگاله
ماخاشتت وقتا اجر را به مین ماگذاشت خنتایش را پاک ماکرخ و به لبانش یگه مایموخت و اگر چیا ا خاک
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حقیق این اس که سور عبس در ّ
مذم عثمان بن عفتان نتازخ شتد است  ،بته همتین ختاطر
پیامبر

وقتی ابن ام مکتوم را میدید به عثمان کنایه میزد ،حضرت امتام صتادق

میفرمایتد:

وقتا عبد الله بن اِ مکتوِ را ماخید مافرموخ افرین به خالدا نالوگند یالهت
«رنول خدا
ّ
خدا هرگالا مالرا خربالاره تالو نالر یش یماکنالد! و ان قالدر باله او لطالف مایمالوخ باله حالد کاله



به او اصابت کرخه بوخ ان را پاک ماکرخ! علا

به او یگاه یموخ و این شعر را خواید

کسالالالالالا کالالالالاله مسالالالالالجد مانالالالالالا خ و بالالالالالا

رکالالالوع رفالالالتن و نالالالجده یمالالالوخن و گالالالاها بالالالا

ایستاخن و گاها با یشستن خر ان تالمش ماکنالد

با کسا که ا خاک خور ماکنالد برابالر ییسالت!

عمار بن یانر ان را شنید و پیونته ان را ماخواید و یماخایست منظالور حضالرت چاله کسالا انالتت عثمالان ان را
شنیدت گفت ا پسر ّ
نمیه! مرا یشناختات به چه کس ّ
تعرض ماکنا! و همراه او شاخه خرخت یَلا بوخت گفالت
یا خنت برماخار یا با این به صورت ما یم! پیامبر

که خر یر نایه خیالوار یشسالته بالوخ کالمِ او را شالنیدت

گفت عمار پونت بین خو چشم و بینا من انتت هر کس به این جا او باید به این جا من خه و با خنالتش باله
میان خو چشمش اشاره کرخ» .و مانند آن را ابن هشام در سیر اش جلد  1صفحه  005نقل کرد اس و بته شترم ابتی ذر
خشنی بر آن مراجعه کن.

و عمار این دو بی مشهور را با کمی ّ
تصرف در آن در روز خندق تکرار مینمود ،چرا که عثمان در کندن خنتدق مشتارک

نمینمود برای آن که غبار به او نرسد آستینش را جلوی دماغش میگرف ! علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش جلد  1صفحه
ّ
 211در مورد این آیه بر تو منت گذارید که انمِ اورخهاید گوید« :خر مورخ عثمان خر رو خندق یا ل شدت قضیه
این بوخ که عثمان ا کنار عمار بن یانر عبور کرخ خر حالا که او خندق را حفر مایمالوخت ا حفالره غبالار بلنالد شالد
عثمان هم انتینش را جلو خماغش گرفت و رفت! عمار گفت
کسالالالا کالالاله مسالالالجد مانالالالا خ و بالالالا رکالالالوع

رفالالتن و نالالجده یمالالوخن خر ان تالالمش ماکنالالد

بالالا کسالالا کالاله ا غبالالار خور مایمایالالد و ا ان

با خشمنا و کینه اعالراض ماکنالد برابالر ییسالت!

عثمان متوجه او شد و گفت ا پسر ن نیاه! منظورت من بوخِ! نپس عثمان یاخ رنول خدا

امد و گفت

باله او گفالت انالممت را ا تالو
ما وارخ خینت یشدیم که ابرویمان ا بین بروخ و خشناِ بشنویم! رنالول خالدا
ّ
ّ
گرفتمت برو! خدا ایه یا ل کرخ بر تو منت گذارید که انمِ اورخهاید بگو انمِ اورخیتان را بر مالن منالت یگذاریالد
ّ
بلکه خدا بر شما منت ماگذارخ که شما را به ایمان هدایت یموخ اگر شالما رانالت گالو هسالتید یعنالا رانالت گالو
ییستیدت خدا غیب انمانها و مین را ماخاید و به ان چه ایجاِ ماخهید ا گاه انت».

فصل سوم :زنی که از باالی هف آسمان گناهکار شناخته شد 400 ......................................
پیامبر

را ا کار که ایجاِ ماخاخ با ماخاشت».

1

و معلوم میشود عایشه خواسته آن خطابهای کوبند و شدید که در این ستور آمتد را بته پیتامبر
بچسباند تا این حقیق را وارونه نماید! و باز معلوم میشود ایتن تهمتتش در زمتان ختوب
اکرم
ّ
بودن رابطه او با عثمان آمد و چنین خدمتی به عثمان نمود و او را از آن چه بر ضدش نازخ شد بتریء
کرد اس ! و اال رابطه او با عثمان بعدا به ختاطر امتواخ دنیتا بته هتم ختورد بته همتین ختاطر عایشته
رسواییهای عثمان را آشکار نمود و بدیهای او را بیان کرد تا این که فتوا به قتلش داد! و این مطلتب ان
شاء الله تعالی بیاید.
امتتا در زمتتان دوستتتی و ختتوب بتتودن رابطتته ،عایشتته عتتبس و تتتولی را از عثمتتان برداش ت و بتته
پیامبر

چسباند! همانطور که به خاطر عثمان حدیث زشتی درس کترد کته ماننتد همتین است

یعنی شأن عثمان را باال میبرد و به مقام و اخالق پیامبر

طعن و نقص وارد میکند!

آن حدیث را مسلم از عایشه روای کرد که گف « :رنول خدا

خرخایه من خوابیده بالوخ

و رانها یا ناقهایش را برهنه یموخه بوخت ابوبکر برا وروخ اجالا ه خوانالتت بالا ایالن کاله خر ان
حالت بوخ به او اجا ه خاخ و مشغول صحبت شدت نپس عمر برا وروخ اجالا ه خوانالتت و بالا
این که خر ان حالت بوخ به او اجا ه خاخت و مشغول صحبت شدت نپس عثمان برا وروخ اجالا ه
یشست و لباسهایش را خرنالت کالرخ! عثمالان وارخ شالد و مشالغول

خوانتت رنول خدا

صحبت گرخیدت وقتا خارج گرخید عایشه گفت ابوبکر وارخ شد ولا خوخ را خرنت یکرخ و ا
او حذر ینموخ ! نپس عمر وارخ شد ولا بالا خالوخ را خرنالت یکالرخ و ا او حالذر ینمالوخ !
نپس عثمان وارخ شدت یشستا و لبانت را خرنت کرخ و گفت ایا ا مالرخ کاله ممهکاله ا او
حیا ماکنند حیا یکنم!»

2

و همانطور که میبینی این حدیث دروغین باعث میشود معتقد شوی که پیامبر

پرد در بود
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رفتار کردی و احترام گذاشتی رفتار ننمودی.
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و حیا نمیکرد چرا که به مردان اجاز میداد داخل خانهاش شوند در حالی که خوابید بتود و رانهتا یتا
ساقهایش را برهنه کرد بود و کنار همسترش قترار داشت ! 1ولتی وقتتی عثمتان وارد میشتود مجبتور
میشود به خاطر حیا کردن از او لباسش را درس کند چون عثمان مرد باحیتایی است و باحیتائش از
ّ
مالئکه برتر شد به حدی که مالئکه از او حیا میکنند! و ما نمیدانیم حیاء کردن مالئکه از خود رستوخ
به کجا رف ؟! و نمیدانیم عثمان چگونه مرد باحیایی بود در حالی که او کستی است کته
خدا
ّ
تاری و آثار را با دشنامها و توهینهایش به مادران مردم و بد گفتن از آنها پر کرد به حدی که بته متادر
عمار بن یاسر بانو سمیه (رضوان الله تعالی علیها که اولین زن شتهید در استالم است تتوهین نمتود!
بالذری روای کرد وقتی عمار بر عثمان اعترا نمود که چرا از بی الماخ مسلمانان حوله و جتواهر
برداشته و بدون داشتن حقی به خانواد اش هدیه داد عثمان به عمار گف « :ا پسالر ن ّمتکالاَ ایالا

ّ
بر من جرأت مایمایا» سپس دستور داد او را زدند و عذاب دادند به حدی که بیهوش شد!
و ّمتکاء زنی اس ختنه نشد که را ادرار و مدفوع او یکی شد و نمیتواند ادرارش را نگته دارد! 3و
2

این چنین عثمان به اولین زن شهید شد در اسالم دشنام میدهد و به مادر یکی از بزرگتترین اصتحاب
رسوخ خدا

توهین مینماید! و این چنین عثمان به خیاخ عایشه بسیار باحیتا بتود و مالئکته از او

حیا مینمود اند!
آیا این حمیراء ما را با دروغهایش فریب میدهد؟! وای بر مردمی که عقل خود را تعطیل مینمایند
و او را تصدیق میکنند!
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حساخت ماکند و خر اثر ان ظروف و کانهها را ماشکند و غذا را ماریاخ!
غیرت شدید عایشه و حسادتش او را وادار میکرد کارهایی انجام دهتد کته نهایت آزار و اذیت را
متوجه رسوخ رحم

میساخ  .یکی از آن کارهتا ایتن است کته او ظتروف و کاستههایی کته

همسران دیگر پیامبر

در آن برای ایشان غذا آماد کرد بودند را میشکست و وارونته مینمتود و

غذای درون آن را میریخ در حالی که همانطور که میدانیم پیامبر

از شدت گرسنگی بر شکم

شریفش سنگ میبس ! ولی چنین کاری حتی به مقتدار کمتی هتم عایشته را مهربتان نمیستاخ و
را از بعضی از غذاها محروم نکند!

باعث نمیشد که پیامبر

ابو داود به سندش از عایشه روای کرد اس که گف « :یدیالدِ هالی کالس مثالل صالفیه غالذا
خرنت کندت غذایا برا رنول خدا
ظرف غذا را شکستم!»

خرنت کرخ و ان را یاخ ایشان فرنتاخت بالدیم لر یالد 1و

2

و احمتتد بتتن حنبتتل بتته ستتندش از عایشتته روایتت کتترد کتته گفتت « :صالالفیه بالالرا رنالالول
خدا

غذایا خرنت کرخ و یاخ ایشان فرنتاخ خر حالا که ایشان یاخ من بوخت وقتالا ان خختالر

را خیدِ لر ش به نراغم امد و بدیم به لر ه افتاخ! به کاناله غالذا خِ و ان را پالرت کالرخِ! رنالول
خدا

به من یگاه کرخ و غضب را ا صورت ایشان خریافتمت گفتم به رنول خدا پناه مابالرِ

که مباخا امرو مرا لعن یماید!»

3

و طحاوی به سندش از ام سلمه نقل نماید« :که او خر کانه بارگا که برا خالوخش بالوخ بالرا
پیامبر

و اصحابش غذایا اورخت عایشه که عبایا به خوخ پیچیالده بالوخ و همالراهش نالنگا

بوخ امد و ان کانه را شکست!»

4

 
 .1یعنی چنان غیرت و حسادتی به او دس داد که بدنش به لرز درآمد!
 .2سنن ابی داود جلد  2صفحه  ،197یعنی :از شدت غیرت و حسادت بدنش به لرز درآمد اس !
 .3مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه 177
 .4مشکل اآلثار جلد  5صفحه  ،206یعنی :او سنگی برداش و با آن کاسه را شکس و غذای آن را ریخ ! و تمتام اینهتا
جلوی دیدگان رسوخ خدا

و اصحابش بود! در این جسارت و وقاح عایشه تأمل نما.
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ترمذی به سندش از انس روای کند که گف « :یکا ا همسران پیامبر

خر کانها بالرا

ایشان غذایا اورخت عایشه با خنتش به کانه خ و هر چه خرون ان بوخ را ریَت!»
احمد بن حنبل به سندش از انس بن مالک نقل کرد که گف « :رنول خالدا

1

یالاخ یکالا ا

همسرایش بوخت گوید گمان ماکنم عایشه بوخت یکا ا ماخران مؤمنان با خاخمش کانها بالرا
پیامبر فرنتاخ که خر ان غذا بوخت او به خنت ان خاخِ خ و کانه را شکست و خو یصف کرخ!»

2

میگویم :عایشه چنین کار پستی را یک بار انجام داد بلکه بیش از یک بار مرتکب چنین کاری شد ،
گاهی با صفیه و بار دیگر با ام سلمه و در مرتبه سوم با زینب و در مرتبه چهارم بتا دیگتران ،و در هتر بتار از
انجام این کار پس و زش دس برنمیدارد .و معلوم اس که شکستتن ظترف دیگتری حترام است  ،و
همچنین توهین نمودن به غذا و ریختن آن روی زمین هم حرام اس  ،و تمام اینهتا حرمت و گنتاهش دو
برابر اس چرا که در محضر رسوخ خدا

انجام شد و جسارت کردن به ایشان بود ،عالو بر ایتن کته

محروم نمودن ایشان از غذا به وسیله این کار از گناهان کبیر اس همانطور که مخفی نیس .

 
 .1سنن ترمذی جلد  1صفحه  ،516و آن زنی که غذا آورد زینب بن جحش بود همانطور که ابن حجتر در فتتح البتاری
جلد  4صفحه  89به نقل از روای ابن حزم در کتاب المحلی به آن تصریح کرد اس .
 .2مسند احمد بن حنبل جلد  2صفحه 015
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پرخور که کار جا رنیدن به شکم یدارخ!
کودنها و نادانان طبق احادیثی که خود عایشه روای کرد گمان کرد انتد او در مرحلته بتاالیی از
زهد و قناع بود و این صف طبیعی اوس و «زاهد و عابدی اس که تنها ّ
همتش آخرت اس !»
ولی حقیق کامال به ختالف آن است  ،عایشته ماننتد حیتوان چهارپتایی کته دنیتایش شتکمش
میباشد نسب به غذا پرخور و شکمو و تنها کارش خوردن و نوشیدن بود!
بیهقی به سندش از عایشه روای کرد که گفت « :پیالامبر

خیالد خر یالک رو خو بالار غالذا

خورخِت گفت ا عایشه! ایا خونت خار تنها کارت رنیدن به شکمت باشدو!»
باز بیهقی روای کرد اس که رسوخ خدا

1

به عایشه گف « :ا عایشه! خییا را شکم خوخ

قرار خاخها ! بیشتر ا یک بار غذا خورخن خر هر رو انراف انتت و خداویالد انالراف کالاران را
خونت یدارخ».

2

دورترین مردم از مشغوخ بودن به خوردن و نوشتیدن بتود ،و در زهتد و

میگویم :رسوخ خدا
َ
قناع به او َمثل زد میشد ،همان که قبال گفتیم برای کفای میکند که ایشان از شدت گرسنگی بته
شکم خود سنگ میبس  ،تفصیل قضیه را بیهقی به نقل از ابی البجیر نقتل کترد کته گفت « :رو
گرننگا نراغ پیامبر

امدت بر شکمش ننگا بست و گفت ا گاه باشید چه بسا یفسا کاله

خر خییا خارا غذا و یعمت باشد ولا خر رو قیامت گرننه و برهنه باشدت و چه بسا یفسا کاله خر
خییا گرننه و برهنه باشد ولا خر رو قیامت خارا غذا و یعمت باشدت ا گاه باشید چه بسا کسالا
یفسش را اکراِ کند ولا خر واق به ان اهایت کرخه انتت و چه بسا کسا یفسش را اهایالت کنالد
ولا خر واق ان را اکراِ یموخه انتت و چه بسا کسا خر ان چه خدا به پیامبرش بَشیده فرو روخ
و انتفاخه کند ولا یاخ خدا برا او هی ار شا یباشدت ا گاه باشید عمل اهل بهشت نالَت و
خر مینا نَت و بلند انت و عمل اهل جهنم راحت و خر مینالا یالرِ و همالوار انالتت ا گالاه

 
 .1سبل السالم ابن حجر عسقالنی جلد  5صفحه  079و الترغیب و الترهیب ،منذری جلد  2صفحه  010به نقل از بیهقی
 .2کنز العماخ متقی هندی جلد  04صفحه  161و العهود المحمدیه شعرانی صفحه  777به نقل از بیهقی.
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باشید چه بسا یک لحظه شهوتا که یاراحتا طوبیا به وجوخ اورخ».
و سرور پیامبران

1

هیچ وق گوش نخورد مگر وقتی که میهمان کسی بتود یتا کستانی را بته

عنوان میهمان دعوت میکرد ،یعنی هنگامی که به تنهایی در خانه غذا میختورد اصتال گوشت تنتاوخ
نمیکرد ،ولی اگر دعوت میگردید همرا با دیگتران گوشتتی کته جلتوی ایشتان میگذاشتتند را تنتاوخ
میفرمود ،و همچنین وقتی دیگران را دعوت مینمود جلوی آنها نان و گوشت میگذاشت و ختودش
هم با آنها میخورد ،و این حدیث انس بن مالک اس که گویتد« :پیامبر
شاِ هی وقت یان و گوشت یَورخ مگر خر میهمایا».
و زهد رسوخ خدا

یه خر صبحایه و یه خر

2

در خوردن غذا و تعالیم و اخالق واالیتش ایتن چنتین بتود .ولتی عایشته

چیزی از اینها را از ایشان یاد نگرف ! بلکه کامال بر عکس بود همانطور که پیامبر

در مورد او این

چنین گف « :خییا را شکم خوخ قرار خاخها !  ...خونت خار تنهالا کالارت رنالیدن باله شالکمت
باشد!»
و این به ما میفهماند که عایشه در آخرت هیچ ارزشی ندارد! بلکه نزد خدا با دانهای یا باخ پشتهای
برابری نمیکند! چون پیامبر

فرمود« :مرخ که یالاخ ماخالورخ و مایوشالد را مااوریالد و بالا

خایها ماننجند و همو ن ان هم ییست!» و در لفظ دیگر« :یالاخ خالدا باله ایالدا ه بالال پیشالها
ار ش یدارخ!» و این آیه را تالوت فرمود
و معلوم میشود گفتار رسوخ خدا

 :رو قیامت برا ایها ار شا قاهل یَواهیم بوخ .

3

در متورد عایشته آشتکار شتد و پختش گردیتد و متردم

فهمید اند که او پرخور اس و تنها ّ
همتش شکم و علفش میباشد ،و این باعث شد ایتن زن بعتدا بتا
حرکاتی نمایشی و کارهایی خند آور این طبیعتش را وارونه جلو دهد! ابن سعد از مسروق روای کرد
 
 .1شعب االیمان بیهقی جلد  2صفحه  ،599یعنی :عمل اهل بهش سخ اس و اقتضا دارد که در دنیا زهد پیشه کننتد
و از لذاتش دوری نمایند به خالف عمل اهل جهنم که بر خودشان سخ نمیگیرند و هر چیزی در دنیا برای آنهتا راحت
اس ولی چه بسا یک لحظه شهوت باعث شود دچار ناراحتی طوالنی در آخرت شوند ،چرا که آنها عمدا عمل حرام انجام
دادند اگر چه که راح بود و از حالخ اعرا

نمودند اگر چه که سخ بود.

 .2صحیح ابن حبان جلد  05صفحه  175و مسند احمد بن حنبل جلد  2صفحه 171
 .3تفسیر ابن کثیر جلد  4صفحه  111و سبل السالم ابن حجر عسقالنی جلد  5صفحه 079
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که گف « :بر عایشه ماخر مؤمنان وارخ شد خر حالا که گریه ماکرخ! گفتم ا ماخر مؤمنالان چاله
چیا تو را ماگریایدو گفت نیر یماشوِ!»

1

و ما نمیدانیم چه کسی عایشه را از خوردن محروم کرد تا سیر نشود و از گرسنگی گریه نمایتد در
حالی که او امیری پرخر بود و به صورت اشراف زادگان زندگی میکرد و در طوخ زمان ابوبکر و عمتر
و مقداری از زمان عثمان و به اضافه زمان معاویه از بی الماخ مصرف میکرد آن هم بته مقتداری کته
را تصتدیق نمتاییم کته

هیچ زن دیگری در اسالم مصرف نکرد بود! و نمیدانیم آیا رستوخ ختدا

تصریح نمود تنها مشغولی عایشه شکمش اس و دنیا را شکم ختود قترار داد یتا عایشته را تصتدیق
نماییم که به شکلی اندوهگین و تأثیر گذار گریه میکند و میگوید« :نیر یماشوِو!» یا این که زهد
و سختی ناگهان بر حمیراء فرود آمد و حاخ او را دگرگون کرد ؟! و این چه زهد مورد قبوخ اسالم است
و حاخ آن که این چنین موجب درد و گریه و ضرر رساندن به نفس شد اس ؟! و چه کستی بته عایشته
ّ
دستور داد یا به او اجاز داد این چنین زهد پیشه کند بته حتدی کته باعتث شتود از شتدت گرستنگی
بگرید؟!
یا این که گف « :نیر یماشوِ» معنایی دیگری دارد ،یعنی :به مرضی دچار شد بود کته معاویته
دچار شد و میخورد و میخورد ولی احساس ستیری نمیکترد چتون پیتامبر

او را نفترین کترد و

فرمود« :خدا شکم او را نیر یکند» 2به همین خاطر معاویه در یک روز هف بار غذا میختورد و بتا
این حاخ ماگفت «به خدا قسم نیر یماشوِ ولا خسته ماگرخِ!»

3

و اگر معنا این چنین باشد ،یعنتی ایتن کته عایشته گفت « :نالیر یماشالوِ» یعنتی میختورد و
 
 .1الطبقات الکبری ابن سعد جلد  0صفحه 510
 .2صحیح مسلم جلد  8صفحه  ،17و جالب این اس که مخالفین این نفترین را فضتیلتی بترای معاویته قترار داد انتد و
گفتهاند رسوخ خدا

اشتبا نمود که او را نفرین کرد چون او مستحق نفرین نبود پس یفرین پیامبر به عنوایا خعایا به

یف او تغییر مایابد! نووی در شرم این حدیث گوید« :و مسلم ا این حدیث فهمیالده کاله معاویاله مسالتح یفالرین
یبوخه! به همین خاطر این حدیث را خر این باب اورخه و ان را یکا خیگالر ا فضالاهل معاویاله قالرار خاخه چالرا کاله خر
حقیقت این یفرین به خعایا به یف معاویه تبدیل ماشوخ!»
 .3البدایه و النهایه ابن کثیر جلد  6صفحه 089
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میخورد بدون این که احساس سیری کند همانطور کته معاویته گفت « :نالیر یماشالوِ» در ایتن
صورت این نشانهای بر کفر و نفاق عایشه اس  ،همانطور که نسب به معاویه هتم ایتن چنتین است ،
چتتون پیتتامبر

فرمتتود« :مالالؤمن بالالا یالالک روخه ماخالالورخ ولالالا کالالافر و منالالاف بالالا هفالالت روخه

ماخورخ!» 1یعنی :متؤمن انتدش غتذایی میختورد و ستیر میشتود ،ولتی کتافر و منتافق زیتاد غتذا
میخوردند و سیر نمیشوند گویا به جای یک رود هف رود دارند.
عجیب این اس که این زن با این که پرخور و شکم بار بود ولی نسب به دیگران بستیار خستیس
بود و بخل میورزید! مالک بن انس روای کرد « :فقیر ا عایشه ماخر مؤمنان غذایا خرخوانت
کرخ خر حالا که جلو عایشه ایگور وجوخ خاشتت عایشه به کسا گفت یک خایه بگیالر و باله او
بده! ان شَص پیونته به عایشه یگاه ماکرخ و تعجب مایموخ! عایشه گفت فکر ماکنا ایالن
2
خایه همو ن چه مقدار ّذره باشدو!»
و ظاهرا عایشه این بخل و خساس را از عزیزش عمر بن الخطاب یاد گرفته کته همتین کتار را در
همین موقعی انجام داد! عبد بن حمید روای کرد « :فقیر یاخ عمر بن خطاب امد خر حالا کاله
خر خنت عمر خوشههایا ا ایگور بوخت خایها باله او خاخ! و نالپس گفالت خر ایالن خایاله بسالیار
3
همو ن ّذره وجوخ خارخ!»
این زن پرخور و بخیل همان کسی اس که با شکستتن کاسته و ریختتن غتذا روی زمتین رستوخ
خدا

را از خوردن غذا محروم میکرد! تو را به خدا در این خودخواهی و حقارت تأمل کن!

 
 .1صحیح بخاری جلد  6صفحه  110و مانند آن در صحیح مسلم جلد  6صفحه  022و بسیاری دیگر.
 .2موطأ مالک جلد  1صفحه  ،997و عجیبتر آن که ما میبینیم مثال معاویه با این که جدا پرخور بود چون پیامبر

او

را نفرین کرد و فرمود :خدا شکم را سیر نکند ،ولی بخیل و خسیس نبود و بر مردم انفاق و بخشش میکترد اگتر چته بته
خاطر حکوم و سلطنتش بود ،ولی عایشه همین کار را هم نمیکرد!
 .3کنز العماخ متقی هندی جلد  6صفحه  471به نقل از عبد بن حمید ،و این کارها را با عمل اهتل بیت اطهتار
َ
سور انسان برای آنها نازخ شد و خدا آنها را در بخشش و انفاق َمثل زد کنار هم گذار و مقایسه کن.

کته
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ّ
فحاش بد بان!
عایشه زنی نبود که زبان خود را نگه دارد و به مردم دشنام ندهد و توهین ننماید ،و هرگز صبر ننمود
و مدارا نکرد ،هیچ گا بین او و دیگری اختالف یا دعوا بر سر حق یا باطل پیش نمیآمد مگتر ایتن کته
عنان زبان خود را رها میکرد تا این که به خاطر بد زبتانی او اب خهالان طالرف خعالوایش خر خهالایش
خشک ماشد ،مثل همان کاری که با زینب بن جحش کرد آن هنگام که به همدیگر دشنام دادند!

1

و همان کاری که با بانوی واالمقام ماریه قبطیه (رضوان الله تعالی علیها انجام دادت ان هنگاِ که
به او یاناا گفت و ان قدر به او فحشها
تا پیامبر اعظم

شت خاخ که او را بیچاره یموخ و صبرش را تمالاِ کالرخ

مجبور شد او را به باالی مدینه انتقاخ دهد!

و با این که پیامبر

2

عایشه را از دشنام دادن نهی نمود بود و فرمود بود« :ا عایشه ّ
فحاش

یباش! خداوید فحش و فحشگویا را خونت یدارخ» 3ولتی او از پستتیاش جتدا نشتد! و تتاری
ّ
صورتهای متعددی از قباح های زبان نجسش را آشکار کرد اس !
یکی از آنها صورتها حدیثی اس که ابو داود به سندش از عایشه روایت کترد کته گفت « :باله
پیامبر

گفتم تو را ا صفیه فمن و فمن کفایت کند! پیامبر گفت حرفا خ که اگر بالا اب

خریا مَلوط شوخ ان را تغییر خهد!»

4

آن حرف سنگینی که عایشه به صفیه همسر پیامبر

گفته آن قدر قباح داشته که یا از طترف

خود عایشه یا از طرف راوی حدیث مخفی شد و به جای آن کلمته« :فالمن و فالمن» گذاشتته شتد
اس !
 
 .1به صفحه  214همین کتاب مراجعه کن.
 .2به پاورقی صفحه  512همین کتاب مراجعه کن.
 .3صحیح مسلم جلد  7صفحه 4
ّ
 .4سنن ابی داود جلد  1صفحه  ،541و بین عایشه و صفیه همیشه فحش و دشنام رد و بدخ میشد ،طبق آن چه ابن ستعد
در الطبقات جلد  8صفحه  81از عایشه روای کرد که گف « :من و صفیه باله هالم فحالش مالاخاخیم! مالن پالدرش را
خشناِ خاخِ و او هم پدر مرا خشناِ خاخ!» و ترجیح دارد که عایشه دشنام دادن را شروع کرد باشد چرا که او در محضتر پیتامبر
اکرم

از صفیه غیب میکرد و به او توهین می نمود ،همانطور که در این روایتی که ما در صدد بیانش هستیم آمد اس .
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و آن چه به متا میفهمانتد ایتن کلمته ستنگین چته معنتای قبتیح و زشتتی داشتته ایتن است کته
در مورد آن فرمود« :اگر با اب خریا مَلوط شوخ ان را تغییر خهد!» و ایتن یعنتی :ایتن

پیامبر

کلمه آن قدر قباح و نجاس دارد که اگر با آب دریا مخلوط شود تمام آب را نجس و فاستد میکنتد!
و این همان چیزی اس که نووی در شرم این حدیث بیان کرد اس  ،آن جا که گوید« :و ان را تغییر
خهد یعنا اگر با اب مَلوط شالوخ ا شالدت کثافالت و قبالاحتش مالاه و بالو اب را عالوض
ماکند!»

1

ّ
حاخ ببین چه کلمه سنگین و زشتی از عایشه صادر شد به حدی که پیامبر اکرم

از آن چنتین

تعبیری کردند! و ببین عایشه چگونه گوش خواهرش صفیه را خورد و غیب او را کرد ،خداوند متعتاخ
میفرمایتد :و غیبت همدیگر را یکنیدت ایا یکا ا شما خونالت خارخ گوشالت مالرخار بالراخرش را
بَورخت خونت یداریدو!

2

بنتتابراین میفهمتتی کتته عایشتته اآلن در جهتتنم اس ت و الشتته گندیتتد میختتورد! چتتون وقتتتی
به معرا رف «به جهنم یگاه کرخ و خید گروها بشه گندیده ماخوریالد! گفالت ا

پیامبر

3

جبرهیل اینها چه کسایا هستندو گفت کسایا هستند که گوشت مرخِ را ماخورخید!»
و زبان نجس عایشه به بانوی واالمقام ام سلمه (رضتوان اللته تعتالی علیهتا هتم ّ
تعتر نمتود و
جلوی رفیقش حفصه ام سلمه را مسخر نمود و گف « :ببین ان چه پشالتش کشالیده ماشالوخ گویالا
بان نگ انت!» و این باعث شد پروردگار عالمیان در ّ
مذم آن دو آیهای نازخ کند.
 
 .1ریا
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 .2سور حجرات آیه 01
 .3مسند احمد بن حنبل جلد  0صفحه  ،147کمی بیشتر بگویم :بعضی از مخالفین خواستهاند قباح کلمهای که عایشه
لعنها الله گفته را کم کنند ،به همین خاطر گفتهاند« :منظورش کوتاه قد بوخ» همانطور که ابو داود به مسدد که راوی ایتن
حدیث نیس نسب داد اس  .و ما نمیدانیم این چه سفاه و نادانی اس ؟! اگر معنای «فمن و فمن» تنها این باشتد
در مورد آن بگوید« :اگر ایالن حالرف بالا اب

که «صفیه کوتاه قد انت» دیگر الزم نبود آن را مخفی کنند و پیامبر
ّ
خریا مَلوط شوخ ان را تغییر خهد!» و این میفهماند که آن کلمه به حدی فحش زش و نجسی بود کته آب دریتا آن را
پاش نمیکند!

فصل سوم :زنی که از باالی هف آسمان گناهکار شناخته شد 410 ......................................
در بیان عل نازخ شدن این آیه :ا کسایا که ایمان اورخیالدت یبایالد گروهالا ا مالرخان شالما
گروها خیگر را مسَره کنندت شاید ایهاا ا اینها بهتر باشندت و یه یایا یان خیگر رات شالاید ایهالا
بهتر ا اینها باشندت و یکدیگر را مورخ طعن و عیب جویا قرار یدهید و با القاب شت و یاپسند
یکدیگر را یاخ یکنیدت بسیار بد انت که بعد ا این بر کسا یاِ کفر امیا گذاریدت و ایان کاله توباله
یکنند ظالم و نتمگرید  1واحدی نیشابوری و قرطبی روایت کرد انتد – :و لفتظ روایت از قرطبتی
است – «مفسرین گفتهاید این ایه خر مورخ خو یفر ا همسران پیامبر

یا ل شد که اِ نلمه را

مسَره یموخیدت چون او با پارچه نفید کمرش را بسته بالوخ و خو طالرف ان را باله پشالت خالوخ
ایداخته بوخ به طور که خیبالش کشیده ماشدت عایشه به حفصاله گفالت ببالین چاله چیالا را باله
خیبالش ماکشد گویا بان نگ انت! این مسَره کرخن عایشه و حفصه بوخ!»

2

و ناسزاها و دشنامهای عایشه به یک نفر خالصه نمیشد ،و همانطور که کنیز دارای فرزنتد رستوخ
خدا

(ماریه قبطیه و سه نفر از مادران متؤمنین را دشتنام داد یکتی از کستانی کته طبتق اعتقتاد

مخالفین از جمله خلفای راشدین اس را هم دشنام داد! وقتی بین او و عثمان بن عفتان اختتالف بتاال
گرف گف « :شهاخت ماخهم که عثمان فرخا قیامت رو پل صراط بشه گندیدها انت!»

3

و هر روز آشکارا به عثمان ناسزا حواله میکرد! ثقفی از ابی عامر مولی ثاب روای کرد که گف :
«من خر مسجد بوخِت عثمان عبور کرخت عایشه بلنالد خاخ خ ا فریبکالار ا فالاجر! خر امایالت
خیایت کرخ و به رعیت خوخ یرنید ت اگر یما ها پنجگایه یبوخ مرخایا به نمتت ماامدیالد و
تو را مثل گونفند نر مابریدید!»

4

و حفصه هم در حمله نمودن به عثمان بته عایشته ضتمیمه شتد ،آن دو پیوستته بته عثمتان دشتنام
میدادند و ناسزا میگفتند حتی زمانی که او به محراب نماز میرف تا نماز جماع را برپا کند! و ایتن
مسأله باعث گردید عثمان فتوا به جواز دشنام دادن به عایشه و حفصه که دو همسر پیامبر
 
 .1سور حجرات آیه 00
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را صادر کند ،چون آن دو میخواهند فتنه به پا کنند! جوهری از ابی کعب الحارثی روای کترد کته در
حدیثی گف « :نپس یما برپا شدت عثمان جلو رفت و بر ایها یما خوایدت وقتالا تکبیالر گفالتت
یا ا اتاقش فریاخ خ ا مرخِ نپس صحبت کرخ و رنول خدا

و ان چاله بالدان مبعالوث

شده بوخ را به یاخ اورخ و نپس گفت شما امر خدا را ترک کرخید و با پیمان او مَالفت یموخیالد
 ...و مایند اینت نپس ناکت شدت و ن خیگر هم مثل همین را گفتت ان خو عایشه و حفصاله
بوخید! گوید عثمان نمِ خاخ و یما ش را تماِ کالرخ و رو باله مالرخِ یمالوخ و گفالت ایالن خو ن
فتنهگرید و خشناِ خاخن به ان خو برا من حمل انت! و من اصالت ان خو را ماخایم!»

1

این که گف « :من اصالت ان خو را ماخایم» اشار به پستی خانهای دارد که عایشه در آن متولتد
شد همانطور که بیان آن در فصل اوخ گذش  ،و این خانه در پستتی و حقتارت مثتل خانهایست کته
حفصه در آن متولد شد اس  ،و قبال هم گفتار عثمان در مورد عایشه گذش که گف « :مالرا بالا ایالن
حمیراَ چه کارو او ا بدترین خایه قریش انت!»

2

و دشمنی عایشه با عثمان به حدی رسید که راز مهمی را از پیامبر

فتاش نمتود ،و آن راز ایتن

بود که پیامبر در مورد عثمان فرمود « :او فرعون این امت انت» و او را لعتن کترد و بترای او طلتب
آمرزش ننمود تا این که به شهادت رسید اس ! و فاش کردن این راز وقتتی بتود کته عثمتان عایشته را
تهدید نمود که مرخان نرخ و نیاه را به اتاق او خواهد آورد تا او را ادب نمایند ،او هم تحمتل نکترد و
این احادیث را علنی نمود و با آن در مقابل عثمان جبهه گرف !
ثقفی در تاریخش از حسن بن سعید نقل کرد که گف « :ان هنگالاِ کاله عثمالان بالر منبالر بالوخت
عایشه ا پشت حجابش برگههایا ا برگهها قران که بین خو چوب بوخ را باب اورخ و گفالت ا
عثمان! ان چه خر کتاب خدانت را برپا کنت اگر همالراه قالران باشالا بالا فریبکالار همالراه ان
هستات و اگر ا ان خور کنا ا رو کینه و خشم خور ماکنا! عثمان گفت به خدا قسم یالا
 
 .1السقیفه و فدش جوهری صفحه  81و به نقل از او شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  9صفحه  ،4و متا ایتن فتتوای
عثمان را بدون هیچ ترددی قبوخ مینماییم! و ای کاش مخالفین هم به آن عمل میکردند چرا که از کستی صتادر شتد کته
مالئکه از او حیا مینمایند!
 .2به صفحه  117همین کتاب مراجعه کن.
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خنت برماخار یا مرخان نرخ و نیاه را بر تو وارخ ماکنم! عایشه گفت به خدا قسم اگر چنین
کار ایجاِ خها (ا تو بعید ییست چون) رنول خدا

تالو را لعالن یمالوخ و نالپس برایالت

طلب بَشش یکرخ تا این که ا خییا رفت!  ...شهاخت ماخهم که رنول خدا فرمالوخ هالر امتالا
فرعویا خارخ و تو فرعون این امتا!»

1

تنها عل اختالف بین آن دو این بود که عثمان مدت زمانی امتواخ مخصتوص بته عایشته را بته او
پرداخ نکرد یا آن را کم نمود! به همین خاطر حمیراء برانگیخ و عصبانی شد و شروع کرد به متردم
را به کشتن عثمان تشویق نماید چرا که او نمیتوانس تحمل کند که حتی یتک درهتم از بیت المتاخ
مسلمین از او گرفته شود! ابن اعثم و فخر رازی روای کرد اند – :و لفتظ روایت از ابتن اعتثم است –
«عایشه خوانت به حج بروخت و قبل ا ان بین او عثمان کمما واقال شالده بالوخت چالون عثمالان
پرخاخت مقدار ا نهم او را مدت مایا به تأخیر ایداخته بوخت عایشه عصبایا شد! و گفالت
ا عثمانت امایتت را خورخ و به رعیتت رنیدگا یکرخ و اشَاص شرور و بد ا خالایواخهات
ّ
را بر ایها مسلط کرخ ! خدا تو را نیراب یکند! و تو را ا برکت محروِ یماید! به خدا قسم اگالر
یما ها پنجگایه یبوخ گروها خارا لباس و چشم یاخ تو ماامدید و همایطور که نر شتر بریده
ماشوخ نرت را مابریدید! عثمان به او گفت خدا برا کسایا که کالافر شالدید ن یالوح و ن
َ
لوط را َمثل خه که تحت نرپرنتا خو بنده ا بندگان خوب ما بوخید و به ان خو خیایالت کرخیالدت
ان خو بنده صالح یتوایستند ان خو ن را ا عذاب الها یجات خهنالد و باله ان خو ن گفتاله شالد
همراه با خاخل شویدگان خاخل اتش شوید!
و عایشه تماِ تمش و طاقت خوخ را خر تشوی یمالوخن مالرخِ بالرا کشالتن عثمالان باله کالار
مابرخ! و ماگفت ا مرخِ! این لباس رنول خدانت کاله هنالو خشالک یشالده ولالا نالنتش
خشک گرخیده! یعثل را بکشید! خدا یعثل را بکشد!  ...نپس خارج گرخیالد و باله نالمت مکاله
رفتت ابن عباس با او ممقات یموخت او به ابن عباس گفالت ا ابالن عبالاس تالو خارا عقالل و
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بیایا ییکو هستات مباخا مرخِ را ا کشتن این عثمان نتمگر با خار !»

1

و ابن ابی الفتح اربلی روای کرد « :وقتا عثمان به حکومت رنیدت عایشه به او گفت ان چه
پدرِ و عمر به من عطا مایموخید را به من بده .عثمان گفت من چنین چیا یه خر کتالاب و یاله
خر ننت یمایابمت و پدرت و عمر به خاطر خل خوشا خوخشان به تالو عطالا مایموخیالدت و مالن
ِ
چنین کار یماکنم! عایشه گفت پس ارث مرا ا رنول خدا بدهت گفت ایالا تالو و مالالک بالن
اوس یضالالر یبوخیالالد کالاله امدیالالد و شالالهاخت خاخیالالد کالاله رنالالول خالالدا

فرمالالوخه مالالن ارث

یماگذارِو! و ح فاطمه را باطل کرخ و حال امد ان را طلب ماکنالا! مالن چنالین کالار
یماکنم!
پس عایشه هر وقت برا یما خارج ماشالد پیالراهن را بلنالد ماکالرخ و فریالاخ مالا خ او بالا
صاحب این پیراهن مَالفت کرخه انت! وقتا عایشه عثمان را اذیت یموخت عثمان به منبر رفالت
و گفت این عراَ 2خشمن خدانت! خدا خر کتابش او و رفیقش حفصه را باله ن یالوح و لالوط
َ
َمثل خه انت که تحت نرپرنتا خو بنده صالح ما بوخید ولا به ان خو خیایت کرخید – تا ان جالا
که گوید – و به ان خو گفته شد همراه با خاخل شویدگان خاخل اتش شوید! عایشه به او گفالت
ا یعثل ا خشمن خدا! رنول خدا

تو را به یاِ یعثل یهوخ که خر یمن بوخ یامید! عایشه

عثمان را لعن کرخ و عثمان هم او را لعن یموخت و عایشه قسم خورخ که با او خر یک شالهر یالدگا
 
 .1فتوم ابن اعثم کوفی جلد  0صتفحه  510و المحصتوخ فختر رازی جلتد  5صتفحه  ،252و نعثتل طبتق آن چته در بعضتی
لغتنامهها آمد یعنی :پیر احمق! و گفته شد  :نعثل مردی یهودی بود که ریش بلند و موی زیادی داش کته عثمتان بته آن تشتبیه
شد .و این عبارت مشهور عایشه« :یعثل را بکشید که کافر شده» در بسیاری از مصادر وارد شد از جمله تاری طبری جلد 5
صفحه  577و تاری ابن اثیر جلد  2صفحه  87و االمامة و السیاسه ابن قتیبه جلد  0صفحه  ،71اما در شرم نهم البالغته ابتن
ابی الحدید جلد  1صفحه  77آمد  :عایشه «اولین کسا بوخ که عثمان را یعثل یامید» ،ولی بعدا خواهد آمد که عایشه اقترار
مینماید که او این نام را از رسوخ خدا

اخذ کرد و ایشان کسی بود که عثمان را نعثل نامید اس .

 .2طبق کتب لغ احتماخ دارد زعراء چند معنا داشته باشد :یا بد اخالق! یا کسی که موی سرش کم باشد! یا کسی که به او
تجاوز شد باشد! اما معنای اولی که ظاهر اس  ،و اما دومی :باید از عثمان سؤاخ پرسید که چگونته از وضت ستر و متوی
عایشه باخبر شد و آن را این چنین وصف کرد ؟! و اما سومی :چیتز پنهتانی را آشتکار نکتن چته بستا بته صتورت الشته
گندید ای آشکار گردد! و چه بسا چیز پنهان شد ای مانند طبل از زیر مخمل ابریشمی آشکار شود!
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1

یکند و به نمت مکه رفت».
ّ
این ّ
جر و بحثها باعث شد در سینه عایشه نسب به عثمان کینه بزرگی به وجود آید به حتدی کته
آرزو میکرد او را درون دریا بیاندازد و بکشد! و پیوسته میگفت « :باله خالدا قسالم ار و خارِ عثمالان
مایا خر یکا ا این ظرفها کاه من باشد و من بتوایم ان را بلند کنم و خرون خریا بیایدا ِ!»

2

ولی تو میدانی با این که عایشه از کشته شدن عثمان خوشحاخ شد و گف « :خدا او را خور کند!
گناهش او را کشت! و خداوید او را به خاطر عملش قصاص کرخ!» 3ولتی وقتتی شتنید امت بتر
امیرالمؤمنین

جم شد اند و با او بیع میکنند انقالب به پا کرد و آ و ناله نمود چرا که آرزو یتش

مبنی بر به خالف رسیدن پسر عمویش طلحه به باد فنا رفته بود! و به کسی که خبر به خالف رستیدن
حضرت علی

را به او داد گف « :به خدا قسم ا کاش این بر این منطب شوخ اگر صاحب تالو

به خمفت رنیده انت! وا بر تو ببین چه ماگویاو! گفالت ا مالاخر مؤمنالان قضالیه همالان
انت که به تو گفتم! عایشه اه و یاله یموخ! به عایشه گفت ا ماخر مؤمنان تو را چه شالدهو! باله
خدا قسم هی کس را نااوارتر ا او به خمفت یماشنانم و خر تماِ حابتش یظیالر بالرا او
یمابینمت پس چرا به خمفت رنیدن او را خونت یدار !  ...عایشه فریاخ خ مرا برگرخاییالد مالرا
برگرخایید! یابوخ شوید! یابوخ شوید! خیگر هرگا این امر را به تیم بریماگرخاینالد! عایشاله باله مکاله
رفت و ماگفت به خدا قسم عثمان مظلومایاله کشالته شالد! باله خالدا قسالم خالون او را مطالباله
ماکنم! ابن اِ کمب به او گفت برا چهو به خدا قسم اولین کسا که کممش را عالوض کالرخ
تویا! تو قبم ماگفتا یعثل را بکشید که کافر شده! عایشه گفت ایها او را توبه خاخید و نپس
کشتندت و قبم چنین گفتم و ایها هم گفتندت و این گفتار من بهتر ا گفتار اول من انت!»

4
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و به خاطر این تغییر عقید  ،دیگران هم که در کشتن «این عثمان نتمگر» – طبق تعبیتر دیتروزی
خود عایشه! – مشارک کرد بودند نصیب خود از فحشها و دشنامهای زبان عایشه را دریاف کردنتد،
َّ
از میان اینها برادرش َّ
محمد بن ابوبکر اس که عایشه اسم او را از ّ
مالذمم
محمد (ستایش شتد بته

ّ
(مذم شد تغییر داد!

طبری در جریانات بعد از تمام شدن جنگ جمل که عایشه برپا کرد به ستندش از شتریک روایت
کرد که گف « :محمد بن ابوبکر امد و عمار هم همراش بوخت طنابهالا را بریدیالد و کجالاوه را
بلند کرخیدت وقتا ان را به مین گذاشتند محمد خنتش را خرون ان کرخ و گفت براخرت محمالد
هستمت عایشه گفت ّ
مذمم هستا! گفت ا خواهر ایا چیا به تو اصابت کرخهو عایشه گفت
به تو چه ربطا خارخو گفت پس به که مربوط انتو باله ایالن گمراهالانو! عایشاله گفالت بلکاله
هدایت شدگان!»

1

این چنین عایشه برادرش را به مذموم وصف کرد! و وقتتی بتردارش خواست بتزرگ منشتی کنتد و
اخالق را رعای نماید و از حاخ او باخبر شود و ببیند تیتری بته او اصتاب کترد یتا نته عایشته بته او
میگوید« :به تو چه ربطا خارخو» یعنی تو چه کار داری که از حاخ متن ستؤاخ میکنتی! تتو از یتاران
ّ
علی هستی نه از یاران من! و بر ضد خواهرت عمل کردی! به تو چه که از حاخ من میپرسی کته ستالم
هستم یا مجروم؟! و این مرد بزرگوار محمد این چنین جواب او را داد« :پالس باله چاله کالس مربالوط
انتو به این گمراهانو!» یعنی گمان میکنی چه کس باید از حالت پرستش کنتد؟ ایتن گمراهتان
عهد شکن که آنها را به این قتلگا رهبری کردی؟! عایشه با وقاحتی که داش بر عناد و لجاج اصرار
ورزید و گف « :بلکه این هدایت شدگان!» یعنتی اینهتا هتدای شتد اند و تتو و صتاحب علتی و
شیعیانش گمرا هستید! و العیاذ بالله.
و هنگامی که محمد به فرمان امیرالمؤمنین

خواهرش را به خانه عبد الله بن خلالف خااعالا



و خالف را به تربی شد و پسر عمو و عزیز دلش طلحه بن عبید الله عطا نمیکنند!
 .1تاری طبری جلد  2صفحه 429
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در بصر برد عایشه جلوی زبانش را نگرف و به هر دو (حضرت علی

و محمد بتن ابتوبکر

دشنام میداد و بر اصحاب کشته شد اش رحم میفرستاد! با این که قبل از این درخواس نمتود کته
امیرالمؤمنین

از او دس بردارد و از او حفاظ نماید ،و ایشتان هتم ایتن کتار را انجتام داد ،ولتی

عایشه با احسان حضرت این گونه مقابله کرد!
شی مفید از محمد بن ابوبکر روای کرد که امیرالمؤمنین فریاد زد و به او این چنتین گفت « :ا
عایشه بپرس ایا تیر یا ییاها به او اصابت کرخهو ا او نؤال کرخت گفت بله تیر به من رنالید و
نرِ را خراشید و ا غیر ان خر نممت بوخِت خدا بین من و شما حکم کند! محمالد گفالت باله
ّ
خدا قسم خر رو قیامت به خاطر ان چه بین تو و امیرالمؤمنین بالوخ تالا ایالن کاله بالر ضالدش
خروج کرخ و مرخِ را بر جنگیدن با او تشوی کرخ و کتاب خدا را باله پشالتت ایالداختا تالو را
محاکمه خواهد کرخ! عایشه گفت ا محمد ما را رها کن و به صاحبت بگو ا مالن محافظالت
کند! کجاوهاش ا شدت اصابت تیر مثل خارپشت شده بوخ .یالاخ امیرالمالؤمنین

برگشالتم و

ان چه بین من و او واق شد و ان چه به او گفتم و او گفت را خبر خاخِ .حضالرت

فرمالوخ او

ن انت! و یان عقلشان ضعیف انت! امر او را به عهده بگیالر و او را باله خایاله عبالد اللاله بالن
خلف ببر تا خر مورخش یظر خهم .او را به همان جا برخِ خر حالا که بایش ا خشناِ خاخن به من
و حضرت علا و رحمت فرنتاخن بر اصحاب جمل متوقف یماشد!» 1و بعد از این جنگتی کته
بین مسلمین به را انداخ به جای آن که طلب بخشتش نمایتد و ختدا را تستبیح گویتد ایتن چنتین
میگف !
عایشه از آن وق به بعد کینه برادرش محمد را به دخ گرف تنها به خاطر این که او جانتب حتق را
گرف و برادر رسوخ خدا

را یاری کرد و همراهش با عهد شکنان ظالم جنگیتد ،و بعتد از آن کته

عایشه بر علیه حق و خلیفه شرعی خرو کرد و تمام این دردها را در این ام به وجود آورد به این کته
عایشه خواهر اوس توجهی ننمود! چرا که یاری نمودن دین و اهلش سزاوارتر از یاری کردن خانواد و
قبیله اس .
 
 .1الجمل شی مفید صفحه 097
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و یکی از کینههای عایشه بر برادرش این بود که او را نفرین مینمود و دعا میکرد خدا او را بکشتد
و به کلی نابود گرداند! بخاری و طبرانی از طلق بن خشاف نقل کرد اند که گف « :یاخ عایشه امدِ و
گفتم چرا امیرالمؤمنین کشته شدو [منظورش عثمان اس ] عایشه گفت مظلومایه کشالته شالد!
خدا کشندگان او را لعنت کند! خدا پسر ابوبکر را یابوخ گرخاید!»

1

و ابن عبد ربه اندلسی و جاحظ روای کرد اند که عایشه میگف « :خدا ّ
مذمم را بکشد چرا که

بر علیه عثمان تمش ماکرخ! منظورش محمد براخرش بوخ».

2

و یکی از کسانی که مقداری از فحشهای عایشه نصیبش شد ابو نعید بن عقیل بن ابا طالالب
اس که چون بر پسر خواهر عایشه یعنی عبد اللته بتن زبیتر در مجلتس معاویته ّرد نمتود ،حمیتراء از
دستش عصبانی شد و او را در حیات خانهاش دشنام داد و گف « :ا لوچ! ا خبیث!»
ابن عبد ربه اندلسی از شعبی روای کرد که گف « :حسن بالن علالا بالر معاویاله وارخ شالد خر
حالا که پسر بیر و ابو نعید بن عقیل بن ابا طالب یاخ او بوخیدت وقتا حسن بن علا یشست
معاویه گفت ا ابامحمد کداِ بارگتر بوخ علا یا بیرو گفت ّ
نن ان خو خیلا به هم یاخیالک
بوخت علا بارگتر ا بیر بوخت خدا علا را رحمت کند .پسر بیالر گفالت و خالدا بیالر را رحمالت
کند! حسن بن علا خندید .ابو نعید بن عقیل بن ابا طالب گفت علالا و بیالر را رهالا کالنت
علا خعوت به امر یموخ و خر ان تبعیت شد و رهیس ان بوخت ولا بیر خعوت به امر یموخ کاله
خر ان یا رهیس بوخ! 3وقتا هر خو گروه به هم برخورخ کرخید بیر قبل ا ان که ح معلوِ شوخ و
ان را قبول کند یا باطل یابوخ شوخ و ان را ترک کند به جنگ پشت کرخ و فرار یمالوخ! و مالرخ کاله
اگر به یکا ا اعضا بدن بیر قیالاس ماشالد کالوچکتر بالوخ! نالراغ او امالد و گالرخیش را خ و
لبانش را خ خید و نر او را اورخت و علا هم طب عاختش که ا پسر عمالو و پیالامبرش

یالاخ

گرفته بوخ شجاعایه عمل یموخت پس خدا علا را رحمت کند و بیر را رحمت ینماید! پسالر بیالر
 
 .1التاری الصغیر بخاری جلد  0صفحه  010و معجم الطبرانی جلد  0صفحه  88و لفظ روای از اولی بود.
 .2العقد الفرید ابن عبد ربه اندلسی جلد  5صفحه  194و البیان و التبیین جاحظ جلد  1صفحه 101
 .3یعنی زبیر به والی و حکوم زنی که حمیراء عایشه باشد دعوت نمود! یعنی مردی بود تح والی زنی!
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گفت ا ابا نعید به خدا قسم اگر کسا غیر ا تو چنین گفته بوخ ماخایست (که با او چاله کالار
خواهم کرخ)ت ابا نعید گفت ان که به او کنایه ما یا ا تالو رو برگرخایالده انالت 1.عایشاله ا
گفتار ان خو با خبر گرخیدت ابو نعید ا کنار حیات خایه عایشه رخ شدت عایشه فریاخ خ ا لالوچ
ا خبیث! تو همان کسا هستا که به پسر خواهرِ کذا و کذا گفتاو! ابو نعید یگاه کالرخ ولالا
کسا را یدیدت (با خوخ) گفت شیطان تو را مابیند ا ان جالایا کاله تالو او را یمابینالا! عایشاله
خندید و گفت افرین بر پدرت! چه قدر بایت خبیث انت!»

2

و آن چه در این حدیث مورد توجه میباشد این اس که بعد از آن که عایشه به ابو سعید دشنام داد
ابو سعید او را شیطان نامید ،همانطور که طبق آن چه گذش امیرالمؤمنین
رسوخ خدا

و قبل از ایشان بترادرش

و پیروان مؤمن این دو او را این چنین نامید بودند ،و همگی متوجه طبیع شتیطانی

عایشه شد بودند .ولی خند دار این اس که عایشه در جتواب او گفت « :چاله قالدر بایالت خبیالث
انت» گویا از زبان خودش به جای نجاس و قباح و کثاف عسل بیرون میریزد! و گویتا ایتن کته
کمی قبل به او گف « :ا لوچ! ا خبیث!» کالمی پاش و نیکویی بود اس !
اخالق عایشه این چنین بود! و زشتی زبانش که در موارد بسیاری او را به دردسر انداخ این چنین
بود ،چرا که زبانش رها و آزاد بود و هیچ محدودیتی نداش ! و عایشه این گونه نبود مگر به ختاطر ایتن
که این خصل پس را از پدرش به ارث برد بود ،پدرش اعتراف مینماید کته زبتانش دراز و ّ
فحتاش
اس و باعث شد او را به مهلکه بیاندازد! از قیس بن حازم نقل شد که گفت « :خیالدِ ابالوبکر کنالار
بایش را گرفته و ماگوید این انت که مرا به خرخنر ایداخته!» 3و از عمر بن خطاب نقتل شتد :
«بر ابوبکر وارخ شد خر حالا که او بایش را تکان ماخاخ و ماگفت این انت که مرا به خرخنالر
 
 .1پسر زبیر خواس با کنایه زدن به حضرت امام حسن (صلوات الله علیه ایشان را برانگیزاند ولی ابو ستعید جتواب او را ایتن
چنین داد که حضرت

از او چشم پوشی کرد چرا که در این جایگتا او را کستی حستاب نمیکنتد کته بخواهتد جتوابش را

بدهد.
 .2العقد الفرید ابن عبد ربه اندلسی جلد  5صفحه  05و شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  2صفحه 7
 .3الریا

النضر فی مناقب العشر  ،محب الطبری جلد  0صفحه 90
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ایداخته!»

1

و مخفی نیس که بیادبی عایشه و پستی زبانش دالل بر این دارد که او حقیقتا و صادقا مسلمان
نبود بلکه فاسق بود اس ! چون رسوخ خدا

فرمود« :مسلمان کسا انالت کاله مساللمایان ا

بان و خنتش خر امان باشند» 2.و فرمود

« :خشناِ خاخن به مسلمان فس و جنگیالدن بالا او

کفر انت».

3

و عایشه ،مسلمانان نه از زبان او و نه از دس او در امان بودند چرا که در جنگ جمل به تنهایی از
آنان هزاران نفر را کش  ،بنابراین او حقیقتا مسلمان نیس !
و از نظر زیاد دشنام دادن و زبتان درازی بتر مستلمانان نیکتو ،نظیتری بترای عایشته در صتدر اوخ
نمییابی ،بنابراین او فاسق اس !
و عایشه در روز روشن آشکارا با برادر رسوخ خدا

جنگید ،پس او کافر اس !

که مخالفین در کتب و صتحام معتبرشتان نقتل کرد انتد

و به مقتضای احادیث رسوخ خدا
حکم شرعی عایشه ّ
فحاش بد زبان این چنین اس  ،و بعد از آن که قباح زبان او معلوم شد هر کتس
این را ّرد کند خاش بر دهانش باد! همانطور که شاعر گوید:
المق بالالد بالالان کالاله بالالا حیانالالت
الش بالالد اخال ِ
فریالالاخ کال ِ
بر خهان کسا که به شَص خوبا توهین کند ننگ باخ!

 
 .1الریا

النضر فی مناقب العشر  ،محب الطبری جلد  0صفحه  90و مانند آن در ثقات ابن حبان جلد  1صتفحه  070و

الزهد ابن ابی عاصم جلد  0صفحه  ،11یعنی ابوبکر زبانش را مثل سگ تکان میداد و از آن چه به خاطر زبانش به سرش
آمد حسرت میخورد!
 .2صحیح بخاری جلد  0صفحه  8و صحیح مسلم جلد  0صفحه 58
 .3صحیح بخاری جلد  0صفحه  07و صحیح مسلم جلد  0صفحه 48
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خر یظر عایشه فر ید برا

یاکار و ننگ بر رختخواب انت!

یکی از احکام و بلکه قواعد ثاب و معلوم در اسالم این اس که فرزنتد بته دنیتا آمتد بته متردی
نسب داد میشود که در رخ خوابش به دنیا آمد اگر چه به خاطر زنا کردن مادر و همبستتر شتدنش
با غیر همسرش در صح این نسب شبههای باشد ،بنابراین تا مادامی کته دلیتل قطعتی بتر نفتی ایتن
فرزند از پدرش اقامه نشد حکم میگردد که این فرزند شرعا منتسب به پتدرش میباشتد ،و حاصتل
شدن ظن و گمان به این که این فرزند برای دیگری اس مثال به این صورت که ادعا نماید متادرش زنتا
کرد یا مرد دیگری به او تجاوز نمود کفای نمیکند ،اگر چه این ظن و گمان با قرینههایی که از نظتر
شرعی معتبر نیس تقوی شود مثل گفتار قیافه شناسان یا وجود شباه یا حتی آزمایش خون ،البتته
بین فقهاء در این مورد اختالف وجود دارد.
و این حکم از رستوخ ختدا

وارد شتد و بته حتدی مشتهور است کته نزدیتک است جتزء

ضروریات گردد ،و آن حکم این اس « :فر یالد بالرا رخالتخواب ماباشالد و بالر یاکالار نالنگ
انت» .یعنی :فرزند متعلق به صاحب رخ خواب میباشد که شوهر مادر آن فرزند اس  ،اما زناکار
استحقاق این فرزندی که با مادرش زنا نمود را ندارد و حقش تنها سنگ اس که به او پرتاب گتردد و
این کنایه از طرد نمودن او و قبوخ نکردن ادعایش میباشد ،بنابراین هر زنی که شوهر یا مالکی داش و
مرد دیگری با او زنا کرد و فرزندی زایید ،به حکم اسالم این بچهی به دنیا آمد فرزند آن شوهر یا مالک
میباشد و فرزند مرد زناکار نخواهد بود.
عایشه این حکم ثاب را میدانس و به آن واقف بود ،چرا که او حادثهای را روای کرد کته در آن
بین نعد بن ابا وقاص و عبد بن معه در مورد فرزندی نزاع واق میشود ،عتباله بترادر ستعد ادعتا
میکرد این فرزند اوس چرا که با مادرش زنا کرد بتود ،در حتالی کته عبتد بتن زمعته ادعتای او را ّرد
مینمود چرا که این فرزند ،برادر او از پدرش معه بن قیس بود ،رسوخ خدا

نزاع بتین آن دو را از

بین برد و فرمود« :فر ید برا رختخواب ماباشد و بر یاکار ننگ انت» و قضتاوت نمتود کته
این فرزند برای زمعه اس و ادعای سعد و برادر زناکارش را ّرد نمود.
بخاری از عایشه روای کرد که گف « :عتبه بن ابا وقاص به براخرش نعد بالن ابالا وقالاص
نفارش یموخ که کوخک یو اخ معه فر ید من انت ان را ا او بگیرت عایشه گفت وقتا نال فتح
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مکه شد نعد بن ابا وقاص ان کوخک را گرفت و گفت این فر ید براخر مالن انالت و بالراخرِ خر
مورخش به من نفارش کرخهت عبد بن معه بلند شد و گفت این براخر مالن انالت و یالو اخ پالدرِ
ماباشد که خر رختخواب او به خییا امدهت خعوا خوخ را یاخ پیامبر

برخیالدت نالعد گفالت

ا رنول خدا این فر ید براخر من انت و براخرِ خر مورخش به من نفارش کرخهت عبد بالن معاله
گفت این براخر من انت و یو اخ پدرِ ماباشالد کاله خر رخالتخواب او باله خییالا امالدهت رنالول
خدا

فرموخ ا عبد بن معاله او بالرا تونالتت نالپس پیالامبر

رختخواب ماباشد و بر یاکار ننگ انت .و پیامبر

فرمالوخ فر یالد بالرا

بعد ا ان که خید ان یالو اخ باله عتباله

بن ابا وقاص شباهت خارخ به همسرش نوخه بنت معه گفت خالوخ را ا او بپوشالانت ان یالو اخ
هم نوخه را یدید تا این که به ممقات خدا رفت».

1

عایشه این حدیث را کته حکتم ختدا و رستولش

را بیتان میکنتد و میگویتد :فرزنتد بترای

رخ خواب میباشد و بر زناکار سنگ اس را روای میکند ولتی ختودش آشتکارا بتا آن مخالفت
مینماید و آن را به سینه دیوار میکوبد ،چرا که به عکس آن حکم نمود و فرزند را برای شخص زناکتار
دانس نه صاحب رخ خوابی که نوزاد در آن به دنیا آمد !
این اتفاق وقتی افتاد که به جای این که یاخ بن ابیه را به پدر شرعیاش عبید ثقفا ملحق کنتد آن
را به ابوسفیان ملحق نمود!
این عبید با ّ
نمیه کنیز حارث بن کلدة ثقفا که طبیب عترب بتود ازدوا کترد ،و تمتام اینهتا در
طائف زندگی میکردند ،در خالخ این زمان ابوسفیان از مکه به طائف سفر نمود و از شراب فروشی بته
نام ابو مریم نلولا زن زناکاری درخواس کرد تا با او زنا کند ،ابو مریم ّ
سمیه را برای او آورد بتا ایتن
که او شوهر داش  ،با سمیه زنا کرد ،سپس سمیه زیاد را زایید و به طور عادی به شوهرش عبیتد نستب
داد شد ،ولی ابوسفیان اشار میکرد که این فرزند اوس  ،و دوس داش آن را بته ختود ملحتق کنتد
البته اگر حکم اسالم – که فرزند برای رخ خواب میباشد و بر زناکار سنگ اس – در کمین او نبتود،
 
 .1صحیح بخاری جلد  2صفحه  ،5و این که پیامبر

به سود امر نمود که خودش را از آن نوزاد مخفی کند با این کته

آن نوزاد شرعا برادر سود حساب میشد از باب احتیاط بود.
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و در سایه شمشیر اسالم که احکام جاهلی را از بین برد بود جرأت چنین کاری را نداش  ،و اال با آن
مخالف میکرد این شمشیر بر گردنش مینشس !
ُ
زیاد منسوب به پدرش عبید باقی ماند تا این که ابوسفیان در زمان عثمان هتالش شتد ،معاویته در
زمان امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه خواس زیاد را که در بصر برای ابن عباس کار میکرد به ختود
مایل کند ،و خود ابن عباس هم عامل امیرالمؤمنین
امیرالمؤمنین

بود .معاویه پیوسته زیاد را فریب متیداد تتا بته

خیان نماید و بیعتش را بشکند ،و به او وعد میداد که او را به پدر خودش ابوسفیان

ملحق میکند تا بدین صورت بر قریش و بنی امیه فخر نماید ،معاویه از نقص زیتاد و ایتن کته فختر و
عزت را دوس داش بهر برداری نمود ،چرا که اگر فرزند ابوسفیان که از اشراف قتریش است باشتد
ُ
بهتر از این اس که فرزند عبیدی باشد که تنها برد ای رومی برای حارث ثقفی بود!
خبر نامههای بین معاویه و زیاد به امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه رستید ،نامته بلیغتی بته زیتاد
نوش و او را از نیرنگ و فریب معاویه بر حذر داش  ،در نهم البالغه آمد « :یامها ا حضالرت باله
یاخ بن ابیهت ان هنگاِ که به ایشان خبر رنید معاویه به یالاخ یاماله خاخه و ماخواهالد بالا ملحال
کرخن یاخ به خوخ او را فریب خهد خایستم که معاویه به تو یامه یوشته و ماخواهد تالو را فریالب
خهد و عملت را فاند گرخاید! ا او بر حذر باشت او شیطان انت که ا جلو و عقب و رانت و
چپ یاخ مؤمن مااید تا خر غفلتش او را تسلیم خالوخ نالا خ و شالعور و خرکالش را بربایالد .ار
ابونفیان خر مان عمر اخعایا بدون ایدیشه و با ونوناله شالیطان کالرخ کاله یاله یسالبا را خرنالت
ماکند و یه کسا با ان مستح ارث برخن انت .کسا که به این اخعا تمسک کند ماینالد شالتر
بیگایه ماماید که خر جم شتران یک گله وارخ شده تالا ا ابشالَور اب ایالان بنوشالد کاله او را ا
خوخ یدایند و ا جم خوخ خور کنندت یا مثل ظرفا ماماید که ا پالابن مرکبالا اویالاان انالت و
پیونته ا این نو به ان نو تکان ماخورخ .وقتا یاخ یامه ایشان را خوایالد گفالت باله پرورخگالار
کعبه قسم به ان شهاخت خاخ! و پیونته ار و ان خر خلالش بالوخ تالا ایالن کاله معاویاله ان را اخعالا
کرخ!»

1

 
 .1نهم البالغه جلد  2صفحه  ،69مراد حضرت این اس که ای زیاد اگر خودت را به ابوسفیان و بنتی امیته ملحتق کنتی،
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یعنی زیاد به جای این که از نامه امیرالمؤمنین
اشارات حضرت

پند گیترد و از نیرنتگ معاویته بتر حتذر باشتد

به ادعای بدون اندیشه ابوسفیان را شهادتی از خودت حضرت دانسته که او فرزند

ابوسفیان اس ! و این آرزو پیوسته در دلش بود تا این که معاویه به طور رسمی آن را ادعا نمود!
و آن ادعتتای بتتدون اندیشتتهای کتته از ابوستتفیان در زمتتان عمتتر بتتن خطتتاب صتتادر شتتد و
امیرالمؤمنین

در این نامه به آن اشار مینماید و تصریح میکند که با آن نه نسبی ثاب میشود و نه

استحقاق ارثی دارد همان اس که ابن عبد البر تفصیل آن را به نقل از ابن عباس روایت کترد است
که گف « :عمر بن خطاب یاخ را برا اصمح کرخن فساخ که خر یمن واق شده بالوخ فرنالتاخت
با موفقیت با گشت و خطبها خواید که مرخِ مثل ان را یشنیده بوخیدت عمرو بن عالاص گفالت
به خدا قسم اگر این غمِ ا قریش بوخ با عصایش عرب را به خیبال خوخ ماکشید! ابونفیان بن
حرب گفت به خدا قسم من ماشنانم ان کسا را که او را خر رحم ماخرش قالرار خاخ! علالا بالن
ابا طالب گفت ا ابونالفیان او چاله کسالا انالتو گفالت مالن! گفالت اراِ ا ابونالفیان!
ابونفیان گفت
ا علالالالا بالالاله خالالالدا قسالالالم اگالالالر تالالالرس ا

یالالک یفالالر یبالالوخ مالالرا ا خشالالمنان مایالالافتا

صالالَر بالالن حالالرب امالالرش را اظهالالار ماکالالرخ

و گفتالالالالالارش خر مالالالالالورخ یالالالالالاخ یبالالالالالوخ

و خوش رفتار من با قبیله ثقیف و گذاشتن

1

میوه خلم خر میان ایها به خرا ا کشالیده انالت»

و اگر سعی معاویه در فریب دادن زیاد ابتدا ناکام ماند ولی بعد از شهادت امیرالمؤمنین (صلوات
الله علیه نتیجه داد ،او زیاد را ادعا کرد و به خود ملحق نمود ،و زیاد هم در مقابل با او بیع کترد و از




َ
خود را خوار و ذلیل کرد ای ،چرا که مردم چنین چیزی را قبوخ نمیکنند و همچنین بنی امیه هم تو را از خود ندانندَ ،مثل تو
َ
َمثل کسی اس که خود را درون جماعتی میاندازد تا از آب آنها بخورد ولی او را را ندهند ،و مثل اشتیاء لترزان در پتاالن

مرکب میمانی که قراری ندارند .و مخفی نیس که این کالم بسیار زیبا و بلیغ اس و در آن تشبیه و استعار وجتود دارد ،و
چرا این چنین نباشد در حالی که از خدای فصاح و بالغ (صلوات الله علیه صادر گردید اس .
 .1االستیعاب ابن عبد البر جلد  0صفحه  044و مانند آن در تاری دمشق ابن عساکر جلد  09صفحه  075و اسد الغابه فی
معرفه الصحابه ابن اثیر جلد  1صفحه 104
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او اطاع نمود و بر خلیفه شرعی حضرت امام حسن مجتبی (صلوات الله و سالمه علیه ّ
تمرد نمتود
تا این که حکوم برای معاویه کامال درس گردید و مزد زحمات زیاد را پرداخ نمود به این صورت
که او را والی عراق کرد و فرمان داد مردم از اآلن به بعد او را به نام « یاخ بن ابونفیان» بخوانند!
و دلیل معاویه برای این کارش چیزی نبود جز این که پدرش با مادر زیاد زنا کرد به همتین ختاطر
زیاد پسر اوس ! و این حکم معاویه – عالو بر این که مخالف حکم رسوخ خدا

بود – باعث شتد

مردم او را مسخر نمایند ،چرا که معاویه به پدرش نسب زنا بدهد را بهتر از آن دانس که نسب شرف
و عف به او دهد! زیاد هم با مادرش همین کار را کرد و او را مفتضح نمود و ایتن کته زنتا زاد باشتد را
بهتر از آن دانس که حالخ زاد باشد!
و در این مورد اشعاری گفته شد که با آن از معاویه بد گفتند و او را مسخر نمودند ،از جملته ایتن
شعر:
ا گالالاه بالالاش بالاله معاویالاله بالالن حالالرب خبالالر بالالده کالاله
مالالالرخ یمالالالایا ا شالالالهر بالالاله شالالالهر خیگالالالر مالالالاروخ
ایا عصبایا ماشو که بگویند پالدرت عفیالف انالت
ولا راضا هستا که بگوینالد پالدرت یاکالار انالتو!
شالالالهاخت مالالالاخهم کالالاله رحالالالم کرخیالالالت بالالاله یالالالاخ
ماینالالد رحالالم کالالرخن فیالالل بالاله کال ّالره ابغ ماباشالالد!
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اما مجلسی که معاویه برای اثبات انتساب زیاد به پدرش تشکیل داد بتود پتر از رستوایی و عتار و
مطالب قبیح و پلید بود ،معاویه ابا مریم سلولی شراب فروش را حاضر کترد و او هتم جلتوی دیتدگان
مردم در مسجد شهادت داد که برای زنا بین سمیه مادر زیاد و ابوسفیان جم نمود است ! و قبتل از آن
معاویه خواهرش جویریه را نزد زیاد فرستاد ،به زیاد نزدیک شد و موهایش را آشکار نمود و گف « :تو
براخر منا»!
 
 .1تاری طبری جلد  5صفحه  124و البدایه و النهایه ابن کثیر جلد  8صفحه  012و تاری دمشق ابتن عستاکر جلتد 25
صفحه  205با کمی اختالف.

 .................................................................................... 426دانستنیهای حمیراء 
ابن جوزی و مسعودی و ابن اثیر و ابن عبد ربه اندلسی و یعقتوبی و دیگتران روایت کرد انتد کته
وقتی زیاد بر معاویه وارد شد« :به خنتور معاویه به خیبال جویریه فرنتاخیدت او یاخ یاخ امد و به او
یاخیک شد و موها خوخ را جلو خیدگان او اشکار کرخ و گفت تو براخر منا! پدرِ این چنین
به من گفته انت! نپس معاویه او را به مسجد اورخ و مرخِ را جم کرخت ابو مریم ناللولا بلنالد
شد و گفت شهاخت ماخهم که ابونفیان خر طالاهف یالاخ مالا امالدت و مالن خر جاهلیالت شالراب
فروش بوخِت گفت برا من ن یاکار اماخه کن! به او گفتم به جالا نالمیه کنیالا حالارث بالن
کلده کسا را یدارِ! گفت با این که یر بغل و بدیش بو بد ماخهد ولالا او را بالرایم بیالاور!

1

یاخ گفت اراِ! تو برا شهاخت خاخن امدها یه خشناِ خاخن و رنوا کرخن! ابو مریم گفت اگر
شما مرا ا این کار معاف ماکرخید برایم بهتر بوخت و من گواها یالداخِ مگالر طبال ان چاله خالوخ
خیدِ و مشاهده کرخِت به خدا قسم انتین لبانش را گرفت و خر را بر او قفل کرخت و من یشستمت
طولا یکشید که خارج شد و به نالمت مالن امالد و عالرق پیشالایااش را پالاک ماکالرخ! گفالتم
ابونفیانت چه طور بوخو گفت ا ابا مریم اگر یرما و نستا پستانها و بو بد اریجش یبوخ تا
َ
به حال با بهتر ا او جماع یکرخه بوخِ! نمیه ا یاخ او خارج شد خر حالا که ا خو طرف فرجش
(عضو جنسا) منا بیرون ماریَالت! یالاخ گفالت ا مالرخِت ایالن شالاهد مطلبالا گفالت کاله
شنیدیدت و من یماخایم ح انت یا باطلت و معاویه و شاهدان بهتالر ماخاینالد چاله ماگوینالد.
یویس بن عبید که براخر صفیه بنت عبید بن انالد بالن عالمج ثقفالا بالوخ بلنالد شالد و گفالت ا
معاویهت رنول خدا

حکم یموخ که فر ید برا رخالتخواب ماباشالد و بالر یاکالار نالنگ

انت ولا تو حکم کرخ که فر ید برا

یاکالار ماباشالد و بالر رخالتخواب نالنگ انالت و بالا

شهاخت ابو مریم بر یا ابونفیان با کتاب خدا و ننت رنول خدا مَالفت یمالوخ ! معاویاله
گفت ا یویس به خدا قسم یا خنت برماخار یا چنالان فالال بالد برایالت یالم کاله خیالر واقال

 
 .1وقتی ابوسفیان کارش با سمیه تمام شد دوبار این صف را بیان نمود و بر آن اضافه کرد و گف « :ا ابا مریم اگر یرما
و نستا پستانها و بو بد اریجش یبوخ تا به حال با بهتر ا او جماع یکرخه بوخِ!»
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گرخخ!»

1

و این کار معاویه یکی از بزرگترین جرمها و هالشهتای او دانستته شتد ،طبتری از حستن بصتری
روای کرد که گف « :چهار خصلت خر معاویه بوخ که اگر تنهالا یکالا ا ایهالا خر او بالوخ هالمک
کننده بوخ به ونیله احمقان و نفیهان بر بد یموخن به این امت نرعت گرفت تالا ایالن کاله امالر
امت را بدون مشورت کرخن با ایها خر حالا که خر میایشالان صالحابه و فضالمَ بوخیالد خ خیالد و
ربوخ .پسر مست و شراب خوارش که حریر ماپوشید و تنبور (گویها خنتگاه مونیقا) مالا خ
فرمالوخه بالوخ فر یالد

را بعد ا خوخ خلیفه یموخ .و یاخ را اخعا یموخ با این که رنول خالدا
برا رختخواب ماباشد و بر یاکار ننگ انالت .و ُحجالر را کشالتت و وا بالر او باله خالاطر
2
کشتن ُحجر و اصحابشت و وا بر او به خاطر کشتن ُحجر و اصحابش!»
و همچنین این کار معاویه نزد مخالفین اولین قضیهای به حساب آمتد کته در آن آشتکارا حکتم رستوخ
را ّرخ یمالوخ معاویاله
ّرد شد ،سعید بن مسیب گوید« :اولین کسا که حکم رنول خدا
خدا
بوخ که یاخ را اخعا کرخ» و ابن یحیی گوید« :اولین حکم رنول خدا
بوخ».

که ّرخ شد حکم خرباره یاخ

3

ولی زیاد به آن اعتنا نکرد بلکه به آن خوشحاخ شد و به آن افتخار نمود چرا که به خاطر آن بترادر پادشتا
آن زمان شد بود اگر چه با مفتضح شدن مادرش انجام گردید! و طبیعی بود که مؤمنان و صالحان بتا حکتم
ّ
مخالف ننمایند و قبوخ نکنند که زیاد پسر ابوسفیان اس  ،به همین خاطر با جتدی
خدا و رسولش
این قباح و زشتی را ّرد نمودند ،و سر دسته آنان حضرت امام حسن مجتبی (صلوات الله علیه بود.
امام

نامهای به زیاد نوش و از او خواس از ظلم کردن بته یکتی از متؤمنین در کوفته بته نتام

نعید بن نرح مولا حبیب بن عبد شمس دس بردارد ،زیاد او را ترساند بود ،او هم مجبور شتد
 
 .1اخبار النساء ابن جوزی صفحه  66و مرو الذهب مسعودی جلد  1صفحه  45و الکامل فی التاری ابن اثیتر جلتد 2
صفحه  199و العقد الفرید ابن عبد ربه اندلسی جلد  2صفحه  2و تاری یعقوبی جلد  1صفحه 095
ُ
 .2تاری طبری جلد  5صفحه  ،118و حجر همان پسر عدی (رضوان الله تعالی علیه اس که به خاطر دوست داشتتن
امیرالمؤمنین علی (صلوات الله علیه و والی ایشان شهید شد و به دار آویخته گردید.
 .3تاری دمشق جلد  09صفحه 079
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بود در مدینه منور به امام

پنا ببرد و در پی آن زیاد همسر و فرزندان و برادران او را زنتدانی کترد ! و

اموالش را مصادر ! و خانهاش را فرو ریخته بود! تمام اینها به این دلیتل بتود کته او شتیعه و دوست دار
امیرالمؤمنین علی

بود ،همان کسی که دیروز ولی نعم زیاد بود!

حضرت امام حسن

به زیاد نامه نوش « :اما بعد تو بر مرخ ا مسلمایان که هر به نوخ و ضرر

ایهانت بر او هم هست حمله یموخ و خایها را خراب کرخ و مالش را غصب یموخ و اهالل و
عیالش را یدایا کرخ ! پس ان مان که این یامه من به تو رنید خایه او را بنا کن و اهل و عیالالش و
اموالش را به او برگرخان و شفاعت مرا خر مورخ او قبول کن که او را امان خاخهاِ .و السمِ».
ولی زیاد از ظلمش دس برنداش بلکه بر ستمش افزود و نامهای به حضرت نوشت و در آن بته
ایشان و پدر و مادرش (صلوات الله علیهم توهین نمود و دشنام داد ،و چرا این چنین نباشد و حاخ آن
که او زنا زاد اس ! نوش « :ا یاخ پسر ابونفیان به حسن پسر فاطمه! اما بعد یامه تو به خنالتم
رنیدت انم خوخت را قبل ا من یوشته بوخ خر حالا که تو حاجت خار و من نلطایم یه تالو!
و مرا خر مورخ او امر ماکنا گویا که من رعیالت تالواِ و ا تالو اطاعالت مایمالایم و تالو بالر مالن
ّ
مسلطا! خر مورخ فانقا به من یامه یوشتها که به خالاطر بالد رأیالا و رضالایتت باله ان پنالاهش
خاخها ! و به خدا قسم تو خنتت وختر به او یَواهد رنالید حتالا اگالر بالین پونالت و گوشالتت
باشد! و اگر به بعضا ا تو خنت یافتم با تو مدارا یکنم و رعایتت ینمایم چرا کاله محبالوبترین
گوشت یاخ من برا خورخن گوشتا انت که تو ا ان باشا! او را با جنایتش به کسا بسالپار کاله
ا تو به او نااوارتر انت! اگر او را ببَشم به خاطر قبول کرخن شفاعت تالو خر مالورخ او یبالوخه و
اگر او را بکشم تنها به خاطر این انت که پدر فانقت را خونت خارخ! و السمِ».
وقتی نامهاش به حضرت امام حسن

رسید آن را خواند و لبخند زد ،و جواب زیتاد را نوشت و

برای معاویه فرستاد تا غیظ و غضب آن دو بیشتر شود! و چون آن دو نفس خود را نتابود ستاخته بودنتد
جواب حضرت تنها دو کلمه بود که سومی نداش ! حضرت نوش « :ا حسن پسر فاطماله باله یالاخ
پسر ّ
فرموخ فر ید برا رختخواب ماباشد و بر یاکار ننگ
نمیه! اما بعد رنول خدا
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انت! و السمِ».

1

موض گیری نو بزرگ پیامبر (صلوات الله علیه این چنین است  ،وقتتی زیتاد بته او مینویستد« :ا
یاخ پسر ابونفیان به حسن پسر فاطمه» حضرت در جواب او مینویسد« :ا حسن پسالر فاطماله باله
یاخ پسر ّ
نمیه!» و این تنها به این خاطر بود که زیاد احمق خواس بدگوئی کند مدم نمتود و خواست
مدم نماید بدگوئی نمود! چرا که وقتتی حضترت امتام حستن

را بته حضترت فاطمته

نستب داد

خواس با نسب دادن ایشان به مادر به جای پدر نقصی به ایشان وارد نماید ،ولی نفهمید که نستب دادن
ایشان به حضرت فاطمه که سرور زنان عالمیان و طاهر و بتوخ و دختر رسوخ ختدا

است بتاالتر از

هر شراف و نسبتی اس ! به همین خاطر حضرت در جواب او تأکید نمود« :ا حسن پسر فاطمه!»
سپس او وقتی خودش را به ابوسفیان نسب داد خواس با این کار شأن و نسب خود را بتاال ببترد،
ولی نفهمید که نسب داشتن با او نسب داشتن با انسانی فاجر و زناکار اس ! و بر خالف حکم اسالم
ّ
نالمیه» و حکتم رستوخ
اس  ،به همین خاطر حضرت کالم او را رد کترد و فرمتود« :باله یالاخ پسالر
خدا

را تأکید نمود و فرمود« :فر ید برا رختخواب ماباشد و بر یاکار ننگ انت!»
امام صلوات الله علیه موض گیری دیگری هم در مقابل زیاد داشتهاند که در آن زیاد را ستاک و

زبانش را الخ مینماید ،و آن در مجلس معاویه با حضور عمترو بتن عتاص و متروان بتن حکتم بتود،
حضرت به زیاد فرمود« :ا

یاخ تو را با قریش چه کارو! بالرا تالو خر قالریش پونالتا صالحیح و

شاخها روییده و قدما ثابت و محل رشد خارا کرامت و شرافت یماشنانم! بلکه ماخرت
یاکار بوخ و مرخان قریش و فاجران عرب او را این طرف و ان طرف ماایداختند! وقتالا باله خییالا
امد عرب برایت پدر یماشناخت! این مرخ [یعنا معاویه] بعد ا مالرخن پالدرش تالو را اخعالا
یموخ! تو افتَار یدار ! ّ
و پدرِ علالا
نمیه برایت بس انت! و برا ما هم رنول خدا
بن ابا طالب نرور مؤمنان که هرگا فرار یکرخ و عمویم حماه نید الشهداَ و جعفر طیار بالس
 
 .1شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  06صفحه  092و تاری دمشق جلد  09صفحه  098و در آن آمد « :وقتا یاماله
حسن بن علا به معاویه رنید و ان را خواید نر مین شاِ بر او تنگ شد» سپس گفته معاویه به زیاد نامه نوشت کته
دستور حضرت امام حسن

را انجام دهد.
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انتت و من و براخرِ خو نرور جوایان اهل بهشت هستیم».

1

در هر حاخ غیر از معاویه و فامیلهایش هیچ کس نسب زیاد به ابوسفیان را قبوخ نکرد ،و بر حرم
آن اجماع قائم اس و همه قبوخ دارند ،شوکانی میگوید« :اهل علم همگا اتفاق یموخهاید که یسالبت
خاخن یاخ به ابونفیان حراِ انتت و ان چه ا اهل علم خر مان بنا امیه واق شد تنها تقیه بوخ!»

2

چگونه میتوان این نسب را قبوخ کرد در حالی که با قاعد « :فر ید برا رختخواب ماباشالد
و بر یاکار ننگ انت» مخالف دارد و با فرمایش رسوخ خدا

« :کسا که با این که ماخاید

غیر پدرش را اخعا یمایدت بهشت بر او حراِ انت!» 3و با این گفتار ایشان

« :کسا کاله غیالر

پدرش را اخعا یماید یا خوخش را به غیر ا مالکایش یسبت خهد لعنالت خالدا و ممهکاله و تمالاِ
مرخِ بر اونت! و خدا رو قیامت عمل ییکو و عدالتش را قبول یماکند» 4.تناقا دارد.
حاخ که دانستی به حکم شرع چنین چیزی جایز نیس  ،بدان کته عایشته بته حکتم ختودش آن را
جایز دانس ! نزد عایشه هر چیزی اگر با هوی و هوس و خواستهاش موافق باشد جایز و ممکن است !
حمیراء از مخالف نمودن با حکم رسوخ خدا
زناکار سنگ اس

که فرمود :فرزند برای رخ خواب میباشتد و بتر

دوری نمیکرد ،و اگر نسب دادن زیاد به ابوستفیان نیازهتایش را روا میکترد از آن

امتناع نمیورزید! و این چیزی اس که حاصل شد اس !
ابوبکر بن ابی قحافه غالمی داش که به او مرة بن ابا عثمان میگفتند .این مرة نزد زیاد بن ابیته
حاج و درخواستی داش  ،نزد عبد الرحمن بن ابوبکر آمد و از او خواس نامهای به زیاد بنویستد و
در آن از او شفاع کند ،عبد الرحمن نامهای به زیاد نوش ولی در آن زیاد را به ابوسفیان نسب نتداد
 
 .1المحاسن و المساوئ بیهقی جلد  0صفحه 48
 .2نیل االوطار شوکانی جلد  4صفحه  ،095یعنی علمای کسانی که اهل سن و جماع نامید میشتوند در زمتان بنتی
امیه تقیه مینمودند و میگفتند « :یالاخ پسالر ابونالفیان!» پتس چترا ستلفیها و وهابیهتای معاصتر کتار آنهتا را قبتیح
نمیشمارند که از بنی امیه تقیه میکرد اند و با حکم رسوخ ختدا

مخالفت مینمود انتد ،و فقتط تنهتا کتار بعضتی

علمای شیعه که از بنی امیه و بنی العباس و دیگر طاغوتها و ظالمان تقیه میکرد اند را زش و قبیح میدانند؟!
 .3صحیح بخاری جلد  4صفحه 012
 .4صحیح مسلم جلد  5صفحه 004
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بلکه به خاطر معلوم بودن حکم مسأله او را به پدرش عبید نسب داد ،مرة از بردن ایتن نامته نتزد زیتاد
امتناع کرد تا مبادا ضرری از او ببیند ،نزد عایشه آمد و از او درخواس نامه نمود ،و دید او نقا نمودن
حکم رسوخ خدا

را حالخ دانسته و زیتاد را بته ابوستفیان نستب داد و بته او چنتین نوشتته« :ا

عایشه ماخر مؤمنان به یاخ پسر ابونفیان!» و وقتی این نامه به زیتاد رستید بستیار خوشتحاخ شتد و
دستور داد در روز بعد آن را در حضور تمام مردم بخوانند تا به منزله فتوایی از «ماخر مؤمنان» باشد که
نسب دادن او به ابوسفیان صحیح اس و کاری که او و معاویه انجتام داد انتد جتایز بتود و مشتکلی
نداشته اس و چنین گف « :این یامه ماخر مؤمنان به من انت و خر ان امالده مالن پسالر ابونالفیان
هستم!» و از شدت خوشحالیاش از نامه حاج مرة را روا نمود و زیتادتر از حتاجتش صتد جریتب
[واحد انداز گیری اس ] از زمینهای دور دس را به او داد و امر نمود رودخانهای بته نتام او درست
کنند که به اسم او« :روخخایه مرة» نامید شد ،و این برد از ثروتمندترین ثروتمندان گردید!
ابن سعد و ابن عساکر از محمد بن حارث نقل کرد اند که گف « :مرة صاحب روخخایه مرة یاخ
عبد الرحمن بن ابوبکر امد – او غمِ ایها بوخ – و ا او خرخوانت کرخ بالرا حالاجتش باله یالاخ
یامها بنویسدت یوشت ا عبد الرحمن به یاخ  ...و او را به غیر ابونالفیان یسالبت خاخ .گفالت
من این یامهات را یاخ او یمابرِ تا به من ضرر ید .یاخ عایشه رفتت عایشاله بالرا او یوشالت ا
عایشه ماخر مؤمنان به یاخ پسر ابونفیان! وقتا یاماله را یالاخ یالاخ بالرخت یالاخ باله او گفالت فالرخا
یامهات را یاخ من بیاور .مرخِ را جم یموخ و گفت ا جوان یامه را بَالوانت خوایالد ا عایشاله
ماخر مؤمنان به یاخ پسر ابونفیان! پس حاجتش را روا یموخ!»

1

حموی به نقل از ابی الیقظان و دیگری نقل کرد که گف « :روخخایه مالرة باله مالرة بالن ابالا عثمالان
غمِ عبد الرحمن بن ابوبکر یسبت خاخه شدت او برخه بوخت ا عایشاله خوانالت بالرا او یامالها باله
یاخ بنویسد و خر عنوان یامه اول یاِ یاخ را ببرخت عایشه طب گفتاله او یامالها باله یالاخ یوشالت کاله
عنوان ان این چنین بوخ یامها به یاخ پسر ابونفیان ا طرف عایشه ماخر مؤمنان! وقتا یالاخ خیالد
عایشه یاِ او را مقدِ خاشته و او را به ابونفیان یسبت خاخه بسیار خوشحال شد و مرة را اکالراِ کالرخه
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و به او لطف یموخ و به مرخِ گفت این یامه ماخر مؤمنان به من انت که خر ان کذا و کالذا امالده! و
یامه را به ایها عرضه کرخ تا عنوایش خوایده شوخت نپس صد جریب بر روخخایه ابلاله را باله او خاخ و
امر یموخ برا مرة روخخایها حفر کنندت و ان روخخایه به او یسبت خاخه شد!»
این چنین عایشه با جسارت با حکم ختدا و رستولش

1

مخالفت مینمایتد و زیتاد را بته کستی

نستتب میدهتتد کتته بتتا متتادرش زنتتا کتترد و او را « یالالاخ پسالالر ابونالالفیان» مینامتتد و گویتتا رستتوخ
نفرمود « :فر ید برا رختخواب ماباشد و بر یاکار ننگ انالت» و حتاخ آن کته ایتن

خدا

حدیثی اس که خودش آن را روای نمود بنتابراین نمیتوانتد عتذر بیتاورد و متثال بگویتد اصتال چنتین
حکمی را نمیدانسته!
این چنین عایشه قاعد ای که رسوخ خدا
«فر ید برا

بیتان نمتود بتود را وارونته نمتود و حکتم نمتود کته:

یاکار ماباشد و بر رختخواب ننگ انت!» و با ایتن کتار بتا هتوی و هتوس معاویته

موافق نمود و زیاد که ستمگری مستکبر و ظالم و خون ریز بتود را راضتی نمتود! ذهبتی از ابتی الشتعثاء
روای نمود  « :یاخ خر مورخ کسا که با هو و هونش مَالفالت ماکالرخ خالون ریاتالر ا ّ
حجالاج
بوخ!»

2

معلوم میشود قصد عایشه از این که زیتاد را بته ابوستفیان ملحتق کترد تنهتا روا نمتودن حاجت
غالمش نبود بلکه میخواسته با زیاد در تعقیب نمودن پیتروان حضترت علتی

در بصتر و نتابود

کردن و کشتن آنها برابری و همکاری نماید! ذهبی از حسن بصری روای کرد « :به حسالن بالن علالا
خبر رنید یاخ شیعیان حضرت علا را خر بصره تعقیب مایماید و ایها را ماکشدت او را یفالرین
یموخت و گفته شده یاخ اهل کوفه را جم یموخ تا ا ابا الحسن براهت جویندت خر این هنگالاِ خر
نال پنجاه و نه خچار طاعون شد!»

3

چه قدر بین این دو عمل تفاوت اس  ،حضرت امام حسن
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بر زیتاد ستتمگر نفترین میکنتد و در

فصل سوم :زنی که از باالی هف آسمان گناهکار شناخته شد 452 .....................................
نامه برایش مینویستد« :به یاخ پسر ّ
نمیه  ...فر ید برا رختخواب ماباشالد و بالر یاکالار نالنگ
انت» ولی عایشه بر میل زیاد رفتار مینماید و در نامه برایش مینویسد« :به یاخ پسر ابونفیان» و ایتن
حکم شرعی را برایش وض میکند« :فر ید برا

یاکار ماباشد و بر رختخواب ننگ انت!»

خوب اس بگوییم که بعضی علمای مختالفین طبتق فتتوای عایشته عمتل کرد انتد و بته ختاطر
متابع از او یا از روی تقیه زیاد را به ابوسفیان ملحق نمود اند! آنها وقتی احادیثی را روای کرد اند که
در آن اسم زیاد آمد نوشتهاند « :یاخ پسر ابونفیان!»
از جمله آنها امام فرقه مالکی مالک بن انس و بخاری و نووی میباشند ،و این روایتشتان از عمتر
بن عبد الرحمن اس  « :یاخ پسر ابونفیان به عایشه یامه یوشت عبد الله بن عباس گفت هالر
کس قربایا هدیه یماید هر ان چه بر حاجا حراِ ماشوخ بر او هالم حالراِ ماگالرخخ تالا ایالن کاله
قرباییش را نر ببرخ  ...تا اخر حدیث» 1.اما امثاخ مسلم و بیهقی و دیگران بر چنین کتاری جستارت
نکرد اند و در این روای و لو برای مراعات کردن حکم رسوخ خدا

تنها به ذکر کردن نام «زیتاد»

اکتفا کرد اند و او را به ابوسفیان نسب نداد اند! ولی باید یا مینوشتند« :زیاد پسر عبید» یا مینوشتند:
«زیاد بن ابیه (زیاد پسر پدرش یا زیاد پسر سمیه».
اما نزد عایشه و کسانی که خالصا به او اعتقاد دارند مثل مالتک و بختاری بتدون شتک زیتاد پستر
ابوسفیان اس ! و این چنین نزد حمیراء موازین شرعی وارونته میگتردد! و عایشته ایتن چنتین آشتکارا
احکام خدا و رسولش

را پار میکند و از بین میبرد! و این چنین آن چه خدا حرام کرد را حتالخ

میشمرد و به غیر آن چه خدا نازخ کرد حکم میکند! و این چنتین متردم را بته حکتم اهتل جاهلیت
برمیگرداند که فرزند را به شخص زناکار ملحق میکردند!
اگر آیات محکمی که در کتاب خداوند متعاخ آمد را بر آن چه عایشه انجام داد و با حکتم ختدا و
رسولش

مخالف نمود و از آن سرپیچی کرد تطبیق نماییم اموری برای ما روشن میگردد:

 عایشه گمرا اس  ،آن هم گمراهی آشکار! چرا که خداوند میفرماید :و اگر خدا و رنولش
حکما یموخید هی مرخ و ن مؤمنا ح اختیار یموخن خر کار خوخ را یدارید و هر کالس خالدا و
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رنولش را یافرمایا یماید خچار گمراها اشکار شده انت  1.
 عایشه کافر اس ! چرا که خداوند میفرمایتد :و هرکس به احکالاما کاله خالدا یالا ل کالرخه
حکم یکند کافر انت  2.
 عایشه ظالم اس ! چرا که خداوند میفرماید :و هرکس به احکالاما کاله خالدا یالا ل کالرخه
حکم یکند ظالم انت  3.
 عایشه فاسق اس ! چرا که خداوند میفرماید :و هرکس به احکاما کاله خالدا یالا ل کالرخه
حکم یکند فان انت  4.
 برای عایشه عذاب دردناکی اس ! چرا که خداوند میفرماید :ایان که فرمان او را مَالفالت
ماکنند باید بترنند ا این که فتنها خامنشان را بگیرخ یا عذابا خرخیاک به ایها برند!  5.
 عایشه برای همیشه و ابد در آتش جهنم اس ! چرا که خداوند میفرمایتد :و هالرکس ا فرمالان
خدا و رنولش یافرمایا کند برا او اتش جهنم انت و برا همیشه خر ان خواهد ماید  6.
آن چه در این فصل گذش تنها نمونهای از مسائلی بود که عایشه به خاطر آن طبق اصتوخ شترع و
دین گناهکار خواهد بود ،عالو بر این که آن چه ذکر کردیم تنها مقدار بسیار کمی از جرمها و جنایات
او بود ،و جنایات خونی او که بزرگتر و شدیدتر اس باقی میماند ،و چون این جنایات ،دارای اهمی
اس و کالم پیرامون آن زیاد میباشد دیدیم که باید برای آن فصل جداگانهای باز کنیم ،حاخ به حتوخ
و قو الهی به این فصل میپردازیم.
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فصل چهارم :اولین زن خون ریز در اسالم
گرد و غبار این جه در مورد شخصی عایشته دختتر ابتوبکر بیشتتر است  ،او دارای روحیتهای
وحشیانه و خصمانه بود ،برای مؤمنین عهد و پیمانی نگه نمیداش  ،و برای کشتن نیکوکاران و ریختن
خونشان اهمیتی قائل نبود ،دستور کشتن میداد و فتوا به ریختتن ختون صتادر میکترد ،و بتر جنتگ و
دشمنی تشویق مینمود ،تمام ایتن کارهتا اگتر در را محقتق شتدن خواستتههای سیاستی و آرزوهتای
شخصیش انجام میشد برایش آسان و راح بود!

عایشه برای اقدام بر کشتار ویران کنند دارای استعدادی ذاتی بتود ،و ایتن کته در حادثتهای ّ
جنتی

مسلمانی را کش که در روایات مخالفین ذکر شد ما را به این مطلب راهنمایی میکند.
ّ
ابن ابی شیبه از عایشه بن طلحه روای کرد « :عایشه ماخر مؤمنان جنا را کشالت! کسالا خر
خواب یاخ او امد و به او گفت به خدا قسم مساللمایا را کشالتا! عایشاله گفالت پالس چالرا بالر
همسران پیامبر

وارخ ماشدو گفت بر تو وارخ یشد مگر مایا کاله لباسهایالت را پوشالیده

بوخ ! عایشه ترنید و خوا خه هاار خر راه خدا ایفاق یموخ».

1

حارث بن ابی اسامه از عبد الله بن ابی ملیکه روای نمتود عایشته بنت طلحته بته او خبتر داد:
«عایشه ماخر مؤمنان مار نفید خایگا را کشت! کسا خر خواب یاخ او امالد و باله او گفالت باله
خدا قسم مساللمایا را کشالتا! عایشاله گفالت باله خالدا قسالم اگالر مساللمان بالوخ بالر همسالران
پیامبر

وارخ یماشد! گفت او تنها مایا بر تو وارخ ماشد که حجالاب خاشالتا و رونالر

بسته بوخ و! عایشه با ترس ا خواب بیدار شدت و خوا خه هاار خر راه خدا ایفاق یموخ».

2

 
 .1المصنف ابن ابی شیبه جلد  7صفحه  152و به نقل از او التمهید ابن عبد البر جلد  00صفحه 008
 .2مسند الحارث جلد  0صفحه  ،584و این حدیث حمل میشود بر این که ّ
جنی خود را به صورت مار درآورد بود چترا
که گوید« :مسلمایا را کشتا» .و بر فر که ّ
جنی خود را به شکل مار در نیتاورد باشتد عایشته بتا ایتن کتار بتا فرمتان
پیامبر
«پیامبر

مخالف نمود اس چرا که ایشان طبق روایات مخالفین از کشتن مار نهی نمود اس ! ربی بن بتدر گویتد:
ّ
ا کشتن جناهایا که مار هستند یهالا کالرخه انالتت و ایهالا مارهالایا هسالتند کاله راه مارویالد ولالا

یماپیچند» .به تفسیر قرطبی جلد  0صفحه  207مراجعه کن.
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ّ
ذهبی از عایشه بن طلحه روای کترد « :عایشه جنا را کشت! کسا به خوابش امد و گفت
به خدا قسم مسلمایا را کشتا! عایشه گفت اگر مساللمان بالوخ بالر همسالران پیالامبر

وارخ

یماشدت گفت هرگاه بر تو وارخ ماشد لباس پوشیده بوخ و! عایشه بالا تالرس ا خالواب بیالدار
شد و خوا خه هاار خرهم خر راه خدا ایفاق یموخ».

1

قرطبی در تفسیرش گوید« :ا چندین یفر یقل شالده کاله عایشاله همسالر پیالامبر

ّ
جنالا را

کشت! کسا به خوابش امد و گفت مسلمایا را کشتا! عایشاله گفالت اگالر مساللمان بالوخ بالر
همسران پیامبر

وارخ یماشدت گفت بر تو وارخ یشد مگر ان مایا که لباس پوشیده بالوخ !

ا خواب بیدار شد و خوا خه هاار خرهم خر راه خدا ایفاق یموخ .و خر روایتا امده بر تو وارخ یشد
مگر ان هنگاِ که پوشیده بوخ ! پس عایشه صدقه خاخ و برخها ا اخ یموخ».

2

ذهبی و ابن حزم از عبد الله بن احمد بن حنبل به سندش از عایشه بن طلحه روای کرد اند کته
ّ
گف « :جنا بر عایشه وارخ ماشدت عایشه چندین و چند بار بر او نَت گرفتت ولا او ابا کالرخ
مگر این که ظاهر شوخت عایشه با اهنا به او حمله کرخ و او را کشت! کسا به خوابش امالد و باله
او گفت ایا فمیا را کشتا و حال ان که ا جنگجویان جنگ بدر بوخ! و ان هنگاِ که رویت با
بوخ یا برهنه بوخ بر تو وارخ یماشد و تنها حدیث رنول خالدا

را ماشالنید! عایشاله خچالار

شک شد و قضیه را به پدرش گاارش خاخت پدرش گفالت باله عنالوان خیالهاش خوا خه هالاار صالدقه
بده».

3

آن چه در این روایات برای ما مهم اس روحیه خون ریز عایشه و استعداد ذاتی او بترای اقتدام بته
کشتن اس  ،چرا که حمیراء طبیع زنان در این زمینه را نداش  ،طبیع زنان لطیف و ضعیف است
و جرأت کشتن ندارند اگر چه این کشتن از روی حق باشد ،و همچنین نمیتوانند بتا انستانی روبته رو
جن! ولی عایشه چنان جرأت و جسارتی داش که آهنی را برمیدارد و بتا ّ
شوند چه برسد به ّ
جنتی – نته
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 .3سیر اعالم النبالء ذهبی جلد  1صفحه  096و المحلی ابن حزم جلد  01صفحه  ،295و از این کته عایشته بته پتدرش
رجوع کرد معلوم میشود زمان وقوع این اتفاق بعد از شهادت پیامبر اعظم

بود اس
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انسانی – مواجه میشود و او را به ناحق میکشد ،چون معلوم میگردد که آن ّ
جنتی مستلمان بتود و در
جنگ بدر حاضر شد بود اس ! به همین خاطر عایشه از این جه طبیع زنانه نداشته و روحیهاش
به طبیع مردان قاتل نزدیکتر بود اس  ،و قبال گذش که عمر بن عبد العزیز در مورد عایشه گفت :
«او خر یظر خاخن مرخ بوخ!»

1

و زنی که کشتن برایش راح و آسان باشد ،فتوا به کشتن و تشویق کتردن بته آن بترایش راحت تر
اس ! و عایشه از زمان پدرش و عمر که متوقعیتی مهتم بترایش فتراهم شتد و بتا آن فتتوا دادن را جتایز
دانس و هر طور که خواس ریختن خون مردم را حالخ نمود به همین رفتار عمل کرد اس ! و باعث
شد هزاران نفر از نیکان و صالحان به غیر از بزرگان مؤمنین و مسلمین کشته شوند!
و قبال در فصل گذشته روای فتوای عایشه به قتل عثمان بن عفان آمد که گف « :یعثل را بکشالید
که کافر شده!»

2

و همچنین فتوای او به کشتن برادرش محمد گذش که او را نفترین نمتود و گفت « :خالدا پسالر
ابوبکر را یابوخ کند  ...خدا ّ
3
مذمم را بکشد!»
و در این جا روایات دیگری را ذکر میکنیم که از فتواهای کشند و خونین عایشه – چه فتوای لفظی
و چه عملی – و آن جنایات و کشتارها و پرد دریهای وحشیانه او پرد برمیدارد!

 
 .1به پاورقی صفحه  212و  215همین کتاب مراجعه کن.
 .2به صفحه  414همین کتاب مراجعه کن.
 .3به صفحه  418همین کتاب مراجعه کن.
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ماخهد!

خون یکا ا بهترین اصحاب رنول خدا
عایشه فتوا به ریَتن ِ

عثمالالان بالالن حنیالالف ایصالالار (رضتتوان اللتته تعتتالی علیتته یکتتی از بهتتترین اصتتحاب رستتوخ
خدا

بود ،همان کسانی که به پیمانی که با خدا بستند وفا نمودند .او همرا پیامبر

از جنتگ

بدر در تمام جنگهای ایشان جهاد نمود همانطور که ترمذی گفته اس  1،او در مسجد شریف پیتامبر
حدیث نقل مینمود و تعالیم و آثتار ایشتان را بیتان
جلسات علم تشکیل میداد و از رسوخ خدا
میکرد که ضای نشود 2،و از جمله احادیثش حدیث مشهور ّ
توسل اس که ثاب مینماید گفتن« :یالا
محمالالد» 3مشتتروع و جتتایز میباشتتد 4و او از جملتته کستتانی استت کتته بعتتد از شتتهادت پیتتامبر
 
 .1االصابه فی تمییز الصحابه ابن حجر جلد  5صفحه  270به نقل از ترمذی ،و گفته اکثری گویند اولین جتنگش جنتگ
احد بود.
 .2احمد بن حنبل در مسندش جلد  5صفحه  028از هانئ بن معاویه صدفی نقل کرد که گف « :خر مالان عثمالان بالن
عفان به حج رفتمت خر مسجد پیامبر
رنول خدا

یشستمت خیدِ مرخ برا ایها حدیث یقل ماکند و ماگوید رو

یالاخ

بوخیمت مرخ امد و کنار این نتون یما خوایدت قبل ا ان که یمالا ش را تمالاِ کنالد عجلاله کالرخ و

خارج شدت رنول خدا

فرموخ این مرخ اگر بمیرخت مامیرخ خر حالا که خین یدارخ! مرخ باید یما ش را نالریعتر

بَواید و تماِ کند (یه این که ییمه کاره رها یماید) .هایئ بن معاویه گفت پرنیدِ او چه کسا بوخ (که حدیث یقل
ماکرخ) گفتند عثمان بن حنیف ایصار انت».
 .3این مطلب را در ّرد نظریه وهابی بیان کرد که گویند :گفتن یا محمد و یا علی و یا فاطمه و امثاخ آن جایز نیس چتون
توسل کردن به آنهاس و توسل نمودن به کسی جایز نیس مگر به خدا( .مترجم
 .4طبرانی در معجم کبیرش جلد  7صفحه  501از ابی امامه ستهل بتن حنیتف نقتل کترد « :مالرخ پیونالته باله خالاطر
خرخوانتا یاخ عثمان بن عفان مارفتت عثمان به او توجه یماکرخ و حاجتش را روا یمایموخت ان مرخ با عثمان بن
حنیف خیدار کرخ و ا کار عثمان شکوه یموخت عثمان بن حنیف به او گفت به وضو خایه برو و وضو بگیرت نپس به
مسجد برو و خو رکعت یما بَوان و نپس بگو خدایا من به ونیله پیامبرمان محمد

ان پیامبر رحمت ا تالو

خرخوانت ماکنم و به تو رو مااورِت یا محمد من به ونیله تو به پرورخگارِ رو مااورِ تا حاجتم را روا کنالدت
و نپس حاجتت را بیان ماکنات و برو تا با تو بیایمت ان مرخ رفت و کار که باله او گفتاله بالوخ را ایجالاِ خاخت نالپس
خرب خایه عثمان بن عفان رفتت خربان امد و خنت او را گرفت او را پیش عثمان بن عفان بالرخت او را کنالار عثمالان
تنهایا بر رو فرش یشایدت گفت خرخوانتت چیستو خرخوانتش را بیان یمالوخ و عثمالان هالم ان را ایجالاِ خاخت
نپس عثمان به او گفت خرخوانتت را تا این لحظه به یاخ یمااورخِ و گفت اگر خرخوانتا خاشتا ان را بگو .ان
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به عهد و میثاق خود خیان نکردند ،بلکه وفادار باقی ماند و به نف اسالم حقیقتی و بتر

رحم
ّ
ضد انقالب ابوبکر و عمر موض گیری نمود ،یکی از موض گیریهایش در این بار آن هنگام بود کته
از منبر باال رف  ،در این هنگام به ابوبکر به خاطر غصب کردن خالف

ابوبکر در مسجد پیامبر
اعتتترا نمتتود و ّ
حتتق اهتتل بیتت
خدا

در خالفتت را تأکیتتد کتترد و گفتت « :شالالنیدیم رنالالول

مافرماید اهل بیت من نتارگان مینند ا ایها نبقت یگیر ید و ایها را مقدِ یماییالد

که ایها والیان بعد ا من هستندت مرخ بلند شالد و گفالت ا رنالول خالدا کالداِ اهالل بیتالتو
فرموخ علا و اوبخ طاهرینشت بنابراین رنول خدا

روشنگر کرخت پس ا ابالوبکر اولالین

کسا یباش که به ان کفر ماور خ! به خدا و پیامبر و امایتها خوخ خیایت یکنید خر حالا کاله
ماخایید (این کار خیایت انت)».

1

عثمان بن حنیف مردی فهمید و عاقل و با معرف و با تجربه بود ،به همین خاطر وقتتی عمتر بتن
خطاب با اصحاب رسوخ خدا

در مورد عراق مشورت نمود که چته کتس را حکمتران آن گردانتد

همگی آنها بر عثمان بن حنیف اتفاق نظر داشتند ،عمر هم نظر آنها را قبوخ نمود و او را حکمران عتراق
ّ
گردانید و در این حکمرانیش آن چنان حکوم را بینیاز گردانید که نظیرش کتم است بته حتدی کته
مالیات او از این حکمرانی بیش از صد ملیون بتود! ابتن عبتد البتر گویتد« :علمالا روایالات و اثالار



مرخ ا یاخ عثمان خارج شد و با عثمان بن حنیف مابقات یموخ و به او گفت خدا تو را جاا خیر خهد تا بالا او خر
مورخ من صحبت یماکرخ به من توجه یمایموخ و حاجت مرا روا یماکرخت عثمان به حنیف گفت به خدا قسم با
او صحبت یکالرخِت ولالا یالاخ رنالول خالدا
پیامبر

بالوخِ کاله یابینالایا یالاخ او امالد و ا یابینالایااش شالکایت کالرخت

به او گفت صبر پیشه کنت گفت ا رنول خدا من راهنمایا یدارِ (که خنتم را بگیرخ) و برایم نَت

انتت پیامبر

فرموخ به وضو خایه برو و وضو بگیر و نپس خو رکعت یما بَوانت و این خعا را قراهالت کالنت

ابن حنیف گوید به خدا قسم پراکنده یشدیم و نَنمان به خرا ا یکشید تا این که ان مرخ بر ما وارخ شد و گویا هرگا
یابینا یبوخه انت!» و مانند آن در مسند احمد بن حنبل جلد  5صفحه  028و مستدرش حاکم جلد  0صفحه  202و ستنن
ترمذی جلد  4صفحه  119و سنن نسائی جلد  6صفحه 069
 .1احتجا طبرسی جلد  0صفحه 012
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گفتهاید عمر بن خطاب با صحابه خر باره این که چه کسالا را حکمالران عالراق گرخایالد مشالورت
یموخت همگا ایها بر عثمان بن حنیف اتفاق یظر خاشتند و گفتند اگر ماتوایا کار مهمتر هالم
به او بده چرا که او فهمیده و عاقل و با معرفت و با تجربه انتت عمر نریعا یالاخ او امالد و او را
حکمران مین عراق گرخاییدت عثمان بن حنیف

هم برا هر جریب مین ویرایه یا اباخ کاله

به ان اب مارنید به عنوان مالیات یک خرهم و یک قفیا 1معین یموخت به همالین خالاطر مالیالات
کوفه قبل ا یک نال مایده به مرخن عمر به صد ملیون و اید رنید!»
و هنگامی که خالف به صاحبش برگش و امیرالمؤمنین
به امر ایشان
حضرت

2

به حکوم رسید ،عثمان بن حنیف

حکمران بصر شد ،و به «شرطة الَمیس» ضمیمه گردید و آنها پیشتتازان اصتحاب
بودند که با هم پیمان بستند تا پای جان از امامشان دفاع کنند و هنگامی که جنتگ شتروع

میشود اولین کسانی باشند که میجنگند.

3

این مرد مؤمن و مجاهدی که عمرش را در یاری رسوخ خدا

و دین اسالم و خدم بته دیتن

خدا سپری نمود  ...عایشه چگونه با او رفتار کرد و در حق او چه فتوایی صادر نمود؟
متتورخین گفتهانتتد وقتتتی عایشتته بتتا ستتپاهش متوجتته بصتتر شتتد ،عثمتتان بتتن حنیتتف از طتترف
امیرالمؤمنین

حکمران آن جا بود ،حضرت

از ربذ این نامه را برای او نوشت « :ا بنالده خالدا

علا امیرالمؤمنین به عثمان بن حنیفت اما بعد ظالمان با خدا پیمان بسالتند ولالا پیمایشالان را
شکستند و به متوجه شهر تو شدیدت و شیطان ایها را به نمت طلب یموخن چیا که خدا باله ان
راضا ییست کشاییدت ولا نَتا و بم خداوید شدیدتر انتت وقتا بر تو وارخ شدید ا ایهالا
بَواه اطاعت کنند و به ان عهد و پیمایا که ما را با ان ترک کرخید وفا یمایندت اگر قبول کرخید تالا
ماخاما که یاخ تو هستند با ایها خوب رفتار کنت ولا تنها خوانتند باله ریسالمان عهالد شالکنا و
 
 .1واحد انداز گیری اس ( .مترجم
 .2االستیعاب فی معرفه االصحاب ابن عبد البر جلد  2صفحه 89
 .3الفوائد الرجالیه سید بحر العلوم جلد  2صفحه  78به نقل از رجاخ برقی ،و شرطه یعنتی کستانی کته بتر امتری پیمتان
ببندند .و خمیس (که ریشه آن از خمس که به معنای پنم اس میباشد یعنی :لشکر ،چرا که لشکر از پنم قستم تشتکیل
میشود :پیشتازان ،افرادی که از پش  ،لشکر را هدای میکنند ،میمنه (طرف راس

 ،میسر (طرف چپ  ،قلب لشکر.
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مَالفت چنگ یند با ایها بجنگ تا خدا بین تو و ایها حکم کند که او بهترین حکالم کننالدگان
انتت و من این یامهاِ را ا ربذه به تو یوشتهاِ و ان شاَ الله راه را به نرعت طا کنم».
و طبیعی بود که عثمان امر امیرالمؤمنین

1

را انجام دهد و برای خاموش کردن فتنه و جنگ ابتتدا

موعظه و نصیح کند ،به خاطر همین ابا ابنوخ ختلا 2را نتزد هتر کتدام از عایشته و طلحته و زبیتر
فرستاد تا از مسیر آنها و آن چه آنها را بدین جا کشاند سؤاخ نماید؟
ابو االسود نزد عایشه آمد و بر او وارد شد و از مسیرش سؤاخ نمود ،عایشه گف « :خون عثمان را
طلب ماکنمت ابو ابنوخ گفت خر بصره هی کالداِ ا قالاتمن عثمالان ییسالتند! عایشاله گفالت
رانت ماگویات ایها با علا بن ابا طالب خر مدینه هستند! و من امالدهاِ ا اهالل بصالره بالرا
جنگیدن با او یار بَواهم! ایا برا شما به خاطر شمق عثمان غضب کنیم ولا بالرا عثمالان
به خاطر شمق شما غضب یکنیمو ابو ابنوخ به عایشه گفت تالو را باله شالمق و شمشالیر چاله
کارو! تو تنها ن حبس شده رنول خدا

هستا که به تالو فرمالان خاخ خر خایالهات بمالایا و

کتاب خدا را تموت کنات و جنگیدن و طلب کالرخن خالون وظیفاله یالان ییسالت! و علالا ا تالو
نااوارتر و رحمش ا تو بیشتر انتت و علا و عثمان هر خو فر یدان عبد مناف هسالتندت عایشاله
گفت من یماروِ تا ان چه برایش امدهاِ را ایجاِ خهمت ا ابو ابنوخ ایا فکر ماکنا کسا بالا
من ماجنگدو ابو ابنوخ گفت به خدا قسم طور با تو بجنگند که انایش شدید باشد»!
و عمران بن حصین خزاعی صحابی رسوخ خدا

3

هم به ابو االسود ملحق شد ،و هر دو عایشه

را نصحی و موعظه نمودند ولی او نصیحتی قبوخ نکرد و آن دو را به طلحه و زبیر حوالته داد ،بتا زبیتر
مالقات کردند و با او صحب نمودند ،زبیر به آن دو گف « :ما امدهایم خون عثمان را طلب کنالیم!
و ا مرخِ ماخواهیم امر خمفت را به شور واگذارید تا مرخِ برا خوخشان کسالا را ایتَالاب
 
 .1شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  9صفحه  201و به نقل از او نهم السعاد محمودی جلد  5صفحه 51
 .2او کسی اس که امیرالمؤمنین

دستور زبان عربی را به او یاد داد ،و او هم پیرامون آن بررسی نمود ،علتم نحتو بته او

نسب داد میشود.
 .3شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  6صفحه  116و مانند آن در کتاب المعیار و الموازنه ابی جعفر اسکافی صفحه
 47و االمامة و السیاسة ابن قتیبه جلد  0صفحه 85
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یمایندت ان خو به بیر گفتند عثمان خر بصره کشته یشد تا خویش خر این جالا طلالب شالوخ! و تالو
ماخایا قاتمن عثمان چه کسایا هستند و کجا ماباشند! و تو و رفیقالت و عایشاله شالدیدترین
مرخِ بر علیه عثمان بوخید و بیش ا همه مرخِ را باله کشالتن او تشالوی کرخیالد! پالس خوختالان را
قصاص کنید! و اما این که امر خمفت به شور واگذار شوخ چرا چنالین شالوخ و حالال ان کاله
شما با ا اخ کامل و بدون اجبار با علا بیعت کرخیالدو! و تالو ا ابالا عبالد اللاله هنالو ا خفالاع
کرخیت ا این مرخ رو

که رنول خدا

ا خییا رفت یگذشته که شمشیرت را گرفتاله و بلنالد

کرخه بوخ و ماگفتا هی کس ا او نااوارتر به خمفت ییست! و ا بیعت یمالوخن بالا ابالوبکر
امتناع کرخ ت چه قدر ان کار و این گفتار با هم فرق خاریدو! بیر به ان خو گفت بروید با طلحاله
خیدار کنیدت بلند شده یاخ طلحه امدیدت او را نَت و خشن یافتند! و خیدیالد بالرا بالرایگیَتن
فتنه و روشن کرخن اتش جنگ عامش را جاِ کرخه انت! یاخ عثمان بن حنیف با گشتند و او را
باخبر ناختندت ابو ابنوخ ختلا به او گفت
ا پسر حنیفت یاخ تو امدهایدت پس بشالتاب

و با این قوِ بجنگ و قتال یما و مقاومالت کالن

با ره جنگالا نالراغ ایهالا بالرو و شالتاب کالن
ابن حنیف گفت قسم به حرمین (مسالجد الحالراِ و مسالجد النبالا) همالین کالار را ایجالاِ
ماخهمت و خنتور خاخ فریاخ خید نمح! نمح!»

1

عثمان بن حنیف (رضوان الله تعالی علیه چار ای ندید جز این که برای جنگ آماد شود ،چرا که
عایشه و طلحه و زبیر از روی ظلم و دشمنی خواستار غیر از آن نبودند ،و اال – همانطور که عمران و ابو
االسود گفتند – آنها از همه بیشتر بر کشتن عثمان تشویق میکردنتد 2،حتاخ چته شتد کته از نظرشتان
برگشتهاند؟! به عتالو عثمتان در بصتر کشتته نشتد پتس چترا بته بصتر آمد انتد و ختون او را طلتب
مینمایند؟! آیا اهل بصر عثمان را کشته بودند؟!
آری آنها تنها به طم درهم و دینارهایی که بصر در بی المالش داش به آن جا رفتند نه به شهر
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دیگری! و زبیر بن عوام به این مطلب اعتراف نمود  ،طبری از عوف اعرابی نقل کرد که گف « :مالرخ
یاخ طلحه و بیر امد خر حالا که ان خو خر مسجد بصره بوخیدت گفت شما را به خدا قسم ایا خر
این مسیر که ایتَاب یموخهاید رنول خالدا

باله شالما فرمالایا خاخهو طلحاله بلنالد شالد و

جواب او را یداخت ان مرخ بیر را قسم خاخت بیر گفت یه ولا باله مالا خبالر رنالید کاله یالاخ شالما
خرهمهایا انت به همین خاطر امدیم که با شما خر ان شریک شویم!»

1

هدف عایشه و طلحه و زبیر اقتضا داش که بر بی الماخ بصر چیر شوند تا به وستیله آن بتواننتد
با علی بن ابی طالب

بجنگند و او را از خالف خل کنند ،بصر در آن زمان شهری ثروتمند بتود

و مالیات زیادی داش  ،به خاطر همین چشمهای اینان از همان ابتدای کارهتای انقالبیشتان بتر علیته
امیرالمؤمنین

بر بی الماخ بصر بود ،به خاطر همین مجبور بودنتد بجنگنتد چترا کته عثمتان بتن

حنیف به اعتبار این که حکمران بصر بود قبوخ نمیکرد آنها بی الماخ بصر را غصب نمایند.
و توجه نمودن به بصر و چیر شدن بر آن اساسا رأی و نظر عایشه بود ،همانطور که از روایت ابتی
الفداء معلوم میشود ،گویتد« :وقتا خبر کشته شدن عثمان به عایشه رنید ان را بالارگ خایسالت و
خواهان خون او شدت و طلحه و بیر و عبد الله بن عمر و جماعتا ا بنا امیه هالم او را خر ایالن
کار یار یموخیدت و همگا با هم جم عظیما را تشکیل خاخیدت و یظرش بر این شد که به بصره
بروخ و ان جا را تصرف یماید».

2

و وقتی عایشه و لشکرش به آن جا رسیدند و تالشهای عثمان بن حنیتف بترای پرهیتز از جنتگ و
سخنان او با عایشه فاید ای حاصل نکرد ،عثمان مجبور شد مردم بصر را بترای جنگیتدن بتا عایشته و
ّ
صد نمودن حمالتش برای تصرف دار االمار و بی الماخ آماد نماید ،بین دو طرف جنگ در گرف و
زخمیها به زمین میریختند.

حمله اولی زمانی بود که« :عایشه و همراهایش به ِمر َبد رنالیدید و ا بالاب ان وارخ شالدید و

توقف کرخید تا عثمان با همراهایش خارج شویدت و هالرکس ا اهالل بصالره کاله ماخوانالت بالا
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عایشه باشد به نمت او رفتت پس ان قوِ خر ِمر بد جم شدید»« 1.وقتا طلحه و بیر به مربالد
رنیدید به خیبال عثمان بن حنیف رفتند خیدید او اصحابش خهایه کوچهها را بستهایدت رفتند تا به
موض ّخباغها رنیدیدت اصحاب ابن حنیف به انتقبال ایها رفتندت طلحه و بیالر و اصحابشالان
با ییاه به ایها حمله کرخید! حکیم بن جبله به ایها حمله کالرخت او و اصالحابش پیونالته بالا ایهالا
جنگیدید تا ایها را ا تماِ کوچهها بیرون کرخید و یان ا باب خایهها با ننگ ایها را ما خیالدت
ایها به قبرنتان بنا ما ن رفتندت و مقدار خر ان جا توقف کرخید تا نپاهشان خر ان جالا انالقرار
گرفتت نپس ا کنار ابگیر بصره باله راه افتاخیالد تالا باله ابوقاله و نالپس باله شالوره ار خار الالر ق
رنیدیدت و خر ان جا اقامت یموخید».

2

و حمله دومی در روز بعدی هنگامی بود که« :طلحه و بیر خر صبح فالرخا بالرا جنالگ امالاخه
شدیدت عثمان بن حنیف خر میان اصحابش یاخ ایها رفتت و ایها را به یاخ خدا و انمِ ایداخت
و بیعتشان با حضرت علا را به یاخشان اورخت ان خو گفتند ما خالون عثمالان را طلالب مالاکنیم!
عثمان بن حنیف به ان خو گفت شما را با ان چه کارو فر یداش کجا هستندو پسالر عموهالایش
کجا هستند که یسبت به او ا شما نااوارتریدو به خدا قسم چنین چیا قصد شما ییستت ولا
شما تنها به علا حساخت یموخید چرا که مرخِ بر او اتفاق کرخید! و شما ار و خمفت خاشتید
و برا ان فعالیت ماکرخید! و ایا کسا گفتارش بر عثمان شدیدتر ا شما بوخو! طلحاله و بیالر
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وقتی طلحه و زبیر در آن شب در شور زار دار الرزق اقام کردند« :عبد الله بن حکیم تمیما با یامههایا که طلحاله و
بیر برایش یوشته بوخید یاخ ایها امد و به طلحه گفت ا ابا محمد! ایا این یامهها تو به ما ییستو گفت چالرات
گفت خیرو به ما یامه یوشتا و ما را به خل یموخن عثمان ا حکومت و کشتن او خعوت کرخ تا این که وقتالا او
را کشتا یاخ ما امدها و خویش را طلب ماکناو! به جان خوخِ نوگند این یظر تو ییستت تالو تنهالا طالالب ایالن
خییایا! اراِ! اگر هدفت این انت چرا بیعت یموخن با علا را قبول کرخ و ا رو اطاعت و رضایت بالا او بیعالت
یموخ نپس بیعتت را شکستا و نپس امد تا ما را خر فتنهات خاخل گرخایاو! طلحه گفت علا بعد ا ان کاله
مرخِ با او بیعت کرخید مرا به بیعتش خعوت کرخت خایستم اگر ان چه به من عرضه کالرخه را قبالول یکالنم قضالیه تمالاِ
یماشوخ و همراهایش مرا به ان مجبور ماکنند!»
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فحش شتا به عثمان بن حنیف خاخید و به ماخرش یاناا گفتند!  1او به بیر گفت به خدا قسالم
اگر صفیه و جایگاهش یسبت به رنول خدا

یبوخ که او تو را یر نایه برخهت و همچنین اگر

خعوا بین من و تو – یعنا طلحه – بارگتر ا گفتار یبوخ چیا به شما ماگفتم کاله بالدتان ایالد!
خداویدا من به این خو مرخ هشدار خاخِ .نپس بر ایها حمله کرخ و مرخِ بالا هالم جنالگ شالدید
کرخید».

2

ولی این حمله دومی منتهی به صلح شد و با هم اتفاق نمودند کته دست از جنگیتدن بردارنتد تتا
حضرت علی

برسد ،و ابن حنیف در بصر در دار االمار بمانتد و بیت المتاخ در دستتش باشتد و

همچنین امام نماز جماع در مسجد باقی بماند ،و در مقابل عایشه و طلحه و زبیتر و پیروانشتان هتر
کجا خواستند اقام نمایند و هیچ کس به آنها ّ
تعر نکند .و هر دو طترف صتلحنامهای نوشتتند کته
متنش این چنین بود« :این چیا انت که عثمان بن حنیف ایصار و همراهایش ا مؤمنینا کاله
شیعه امیرالمؤمنین علا بالن ابالا طالالب هسالتند و طلحاله و بیالر و همراهایشالان ا مالؤمنین و
مسلمینا که پیرو ان خو هستند بر ان صلح مایمایندت خار ابماره و میدان و مسجد و بیت المال
و منبر برا عثمان بن حنیف انت .و طلحه و بیر و همراهایشان ماتوایند هر جا ا بصالره کاله
خوانتند اقامت یمایند و کسا به کسا خر راها یا شکافا یا با ار یا ابشَور یا هر جایا که
ا ان یف مابرید ضرر یرناید تا امیرالمؤمنین علا بن ابا طالب بیایدت اگر خونت خاشتند خر
 
 .1این چنین طلحه و زبیر «این دو صحابی واالمقام!» به صحابی جلیل القدر عثمان بن حنیف فحتش زشت دادنتد و بته
مادرش ناسزا گفتند! نوش جان آنهایی باشد که قائل به «عدال صحابه» هستند!
آیا مخالفین نمیپرسند :به چه حقی طلحه و زبیر به عثمان بن حنیف (رضوان الله علیه فحش زش میدهند و به مادرش
ناسزا میگو یند؟! اگر عثمان بن حنیف مستحق این دشنام اس در این صورت عتدال صتحابه ستاقط میشتود چترا کته
عثمان بن حنیف هم از صحابه اس  ،و اگر مستحق این دشنام نیس باز عدال صحابه ساقط میشود چترا کته طلحته و
زبیر از صحابه هستند! و مخفی نیس که عثمان بن حنیف (رحمة الله علیه مستحق دشنام نبود ،او تنها نزد طلحه و زبیتر
آمد و آن دو را نصحی کرد و به آنها دشنام نداد و به مادر یکی از آن دو ناسزا نگف  ،ولی آن دو (لعنتة اللته علیهمتا ایتن
چنین با او مقابله کردند چرا که جوابی برای حرف او نداشتند.
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ان چه امت خر ان خاخل شدهاید خاخل شالویدت و اگالر خونالت خاشالتند هالر گروهالا باله ان چاله
ماخواهد ا قبیل جنگیدن یا صلح کرخن یا خارج شدن ا بصره یالا اقامالت یمالوخن خر ان عمالل
یمایدت و البته بر هر خو گروه بر ان چه یوشالتهاید عهالد و پیمالان خدانالت و شالدیدترین عهالد و
پیمایا باشد که خداوید ا پیامبر ا پیامبرایش گرفته انت».

1

عثمان بن حنیف گمان کرد عایشه و پیروانش جزء کسانی هستند که معنای «عهد و پیمان خدا»
را میدانند و به عهد و پیمان خود وفا مینمایند ،به همین خاطر بازگش «تا خاخل خار ابماره شالد و
به اصحابش گفت خدا شما را رحمت کند یاخ خایواخه خوخ برگرخید و نمحهایتان را به مالین
بگذارید و مجروحها را خرمان کنید».

2

ولی گمان عثمان صحیح نبود! عایشه و طلحه و زبیر و پیروانشان کجا و عهد و پیمان با خدا کجتا!
آنها از وض عثمان بن حنیف و اصحابش که سالمها را به زمین گذاشته بودند سوء استتفاد کردنتد و
تنها بعد از دو روز به آنها حمله نمودند! و عهد و پیمانشان را شکستند و بر شهر یورش بردند و به بیت
الماخ رسیدند و آن را غارت کردند و عثمان بن حنیف را زندانی کردند و نزدیک بود به فتوای عایشه کته
خون او را هدر اعالم کرد او را بکشند!
و حمله سومی که این رسواییها در آن اتفاق افتاد این چنین بود ،ابن عبد البر در مورد ایتن حملته
از مدائنی از اساتیدش روای کترد « :وقتا عثمان بن حنیف بین خوخش و بیر و طلحه و عایشاله
عهدیامه صلح یوشت که خنت ا جنگ برخارید و عثمالان خر خار ابمالاره حکمالران علالا بالاقا
بماید تا علا

بیاید و ایها ببینند ماخواهند چه کنند عثمان بن حنیف به اصالحابش گفالت

برگرخید و نمح خوخ را به مین گذاریدت وقتا چنالد رو گذشالت عبالد اللاله بالن بیالر خر شالبا
طوفایا و تاریک که شدیدا نرخ بوخ با جماعتا ا لشکریایشان امدید و بر عثمان بن حنیالف خر
خار ابماره وارخ شدید و او را خنتگیر کرخید!»

3
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و مسعودی روای کترد « :خر شبا بر عثمان بن حنیف وارخ شدید و او را انیر یموخه و کتالک
خید و ریشش را کندید!»

1

طبری از زهری روای کرد « :تنها خو رو گذشت که ایها بر عثمان بن حنیف یورش برخیالد و
خر ابوقه کنار شهر ر ق با او جنگیدید و پیرو شدید و او را خنتگیر کرخه و ماخوانتند بکشالند
ولا ا خشم ایصار ترنیدید و تنها به مو و بدن او انیب رنایدید!»

2

ابن اثیر روای کرد « :تنها خو یا نه رو گذشته بوخ کاله خر شالهر ر ق باله عثمالان بالن حنیالف
حمله کرخید و بر او پیرو شدید و خوانتند او را بکشند! ولا ا خشالم ایصالار ترنالیدید و تنهالا
مو نر و ریش و ابروایش را کندید و او را کتک خه و یدایا کرخید!»

3

ابو مخنف کوفی روای کرد « :وقتا طلحه و بیر کار خوخ را ایجاِ خاخیالد خر شالبا تاریالک
که باخ ماو ید و باران ماامد با اصحابشان که یالر لباسهالا ره پوشالیده بوخیالدت 4وقالت یمالا
صبح به مسجد رفتندت عثمان بن حنیف وختر ا ایها به مسجد رفته بوخت یما برپا شد و عثمالان
جلو رفت تا برا ایها یما بَواید و اماِ جماعت باشالدت اصالحاب طلحاله و بیالر او را عقالب
ایداختند و بیر را مقدِ کرخیدت نبابجه که یگهبایان بیت المالال بوخیالد امدیالد و بیالر را عقالب
ایداختند و عثمان را مقدِ کرخید ولا اصحاب بیر بر ایها غلبه یموخید و بیر را مقالدِ کالرخه و
ّ
عثمان را عقب ایداختندت پیونته خر این حال بوخید به حد که یاخیک بوخ خورشید طلوع کند!
اهل مسجد فریاخ خید ا اصحاب محمد ایا ا خدا یماترنید خورشید طلوع کرخه انالتو!
 
 .1تاری المسعودی جلد  0صفحه 206
 .2تاری طبری جلد  2صفحه  ،586این که گف « :ا خشم ایصار ترنیدید» یعنی :چون عثمان بن حنیف از انصار بود
اگر کشته میشد انصار خشمگین میشدند و بر عایشه و یارانش یورش میبردنتد و در ایتن صتورت خواستته آنهتا تحقتق
را بکشند از خشتم مخلتوقین ترستیدند ولتی از

نمییاف  ،یعنی این قوم وقتی خواستند یکی از اصحاب رسوخ خدا
ّ
خشم خالق جل و عال نترسیدند! و اگر عثمان بن حنیف از انصار نبود یا قبیلهای نداش که به خاطرش غضب نمایند آنهتا
در کشتن او تردید نمیکردند و در این بار از خدا نمیترسیدند!
 .3الکامل فی التاری ابن اثیر جلد  2صفحه 106
 .4یعنی :آنها زر های خود را زیر لباسهایشان پنهان کرد بودند تا در وق نماز مکارانه به عثمان بن حنیف حمله نمایند!
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ّ
بیر غلبه یموخ و با مرخِ یما خوایدت وقتا یما ش تماِ شدت باله اصالحاب مساللحش فریالاخ خ
عثمان بن حنیف را خنتگیر کنید! بعد ا ان که عثمان و مروان بن حکم بالا شمشیرشالان بالا هالم
ّ
جنگیدید عثمان را خنتگیر کرخیدت وقتا انالیر شالد او را خر حالد مالرگ کتالک خیالد و ابالروان و
مژهها خو چشم و هر مویا که خر نر و صورتش بوخ را کندید!»

1

بالذری روای نمود  :طلحه و زبیر «تصمیم گرفتند شبایه ان هنگاِ که عثمان بن حنیف خبالر
یدارخ به او حمله یمایند! و با اصحابشان خر این باره توطنه یموخیدت تا هنگاما که شبا طوفالایا
و تاریک فرا رنید یاخ ابن حنیف امدید خر حالالا کاله او بالا مالرخِ یمالا عشالاَ ماخوایالدت او را
خنتگیر کرخید و به شدت کتکش خید! و ریش و نبیل و موها اطراف ان را کندید!»

2

شی مفید روای نقل کرد وقتی طلحه و زبیر و اصحابشان بر عثمان بن حنیف یورش بردنتد «او
را با ریسمایا بستند و خنت به ریشش برخید – و او پیرمرخ پر ریش بوخ – و ریشش را کندید باله
ّ
حد که ا ریشش حتا یک مو هم باقا یگذاشتند! و طلحه گفت این فان را عذاب خهید و
مو ابروان و پلک خو چشمش را بکنید و ماه اهن را به او بچشایید! وقتا صبح شد مالرخِ یالاخ
ایها جم شدید و اذان گو مسجد برا یما صبح اذن گفتت طلحه امد تا برا خوایدن یما
صبح با ایها امامت کند ولا بیر او را کنار خ و خوانت با ایها یما بَوایالد! طلحاله او را منال
کرخ! پیونته همدیگر را خف ماکرخید تا این که یاخیک بوخ خورشید طلوع کندت اهل بصره فر یالاخ
خید ا اصحاب رنول خدا خر مورخ یما خدا را به یاخ اورید ما ماترنیم یما قضا شوخ!»

3

یعقوبی روای کرد وقتی صلح بین طرفین بستته شتد و صتلحنامهای نوشتتند «متفالرق شالدیدت
عثمان بن حنیف نمحش را کنار گذاشتت پس ریش و نبیل و پلکها خو چشم و ابالروایش
را کندید! و بیت المال را غارت کرخید و هر چه خر ان بوخ را برخاشتند! وقتالا وقالت یمالا رنالید
طلحه و بیر یااع یموخید و هر کداِ ا ایها خیگر را کنار ما خ تا این که یاخیک بوخ یمالا قضالا
 
 .1شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  9صفحه  210به نقل از ابو مخنف.
 .2انساب االشراف بالذری صفحه 177
 .3الجمل شی مفید صفحه 040
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شوخ! مرخِ فریاخ خید ا اصحاب محمد یما یما ! عایشه گفت رو
رو

عبد الله بن بیر یما ماخواید!»

محمد بالن طلحاله و

1

ولی بعد از آن که عثمان را گرفتند چه اتفاقی افتاد که به جای کشتنش او را زنتدانی کترد و عتذاب
دادند و ریش و سبیل و پلکهای دو چشمش را کندند؟
مورخین جواب این سؤاخ را داد اند ،طبری از سهل بن ستعد روایت کترد « :وقتالا عثمالان بالن
حنیف را خنتگیر کرخیدت ابان بن عثمان 2را یاخ عایشه فرنتاخید تا خر مورخ او ا عایشه مشالورت
گیریدت عایشه گفت او را بکشید! یا به او گفت ا ماخر مؤمنان تو را خر مورخ عثمان باله خالدا
قسم ماخهم او صحابا رنول خدا

بوخه! عایشه گفت ابان را برگرخاییدت برگشتت عایشاله

گفت عثمان بن حنیف را یدایا کنید و یکشالید! ابالان گفالت اگالر ماخایسالتم مالرا بالرا ایالن
خوایدها بریماگشتم! مجاش بن مسعوخ به ایها گفت او را باییالد و ریشالش را بکنیالد! باله او
چهل ضربه شمق خید و مو ریش و نر و ابروهالا و پلکهالا خو چشالمش را کندیالد و او را
یدایا یموخید!»

3

سبط بن جوزی روای کرد « :نپس طلحه و بیر خر میان جماعتا خر شالبا تاریالک مکارایاله باله
عثمان بن حنیف خر مسجد یورش برخید و او را یر پا خوخ لگد مال کرخیالد و موهالا صالورتش را
کندید و حتا یک مو هم خر ان باقا یگذاشتند! و پیکا یاخ عایشاله فرنالتاخید تالا خر مالورخ او کسالب
تکلیف یمایندت عایشه گفت او را بکشید! یا به او گفت تو را خر مورخ عثمان به خدا قسم مالاخهم
او ا اصحاب رنول خدا

انتت عایشه گفت او را یدایا کنید و چهل شالمق باله او باییالد و

مو نر و ریش و ابروها و پلکها چشمش را بکنید! ایها هم فرمان او را ایجاِ خاخید!»

4

 
 .1تاری یعقوبی جلد  0صفحه  ،079و برای ما مهم نیس که بگوییم کدامیک از این اقواخ صحیحتر اس  ،مهم مجموع
روایات اس اگر چه در بعضی جوانب با هم اختالف داشته باشند ،همانطور که حاخ بیشتر روایات تاریخی و بلکه حدیثی
هم این چنین اس و از اختالف داشتن در جزئیات در امان نیستند.
 .2او ابان بن عثمان بن عفان اس و یکی از مجرمین در لشکر عایشه بود.
 .3تاری طبری جلد  2صفحه 584
 .4تذکرة الخواص سبط بن جوزی صفحه 67
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ابن عبد البر روای کرد « :ایها یاخ عایشه رفتند تا خر مورخ عثمان ا او کسالب تکلیالف یماینالد و
برا این کار ابان بن عثمان را یاخ عایشه فرنتاخیدت عایشه گفت عثمان بن حنیف را بکشالید! یالا
به او گفت ا ماخر مؤمنان خر مورخ عثمان بن حنیف تو را باله خالدا قسالم مالاخهم او ا اصالحاب
رنول خدا

انت! عایشه گفت ابان را برگرخاییدت او را برگرخایدیدت عایشه گفت او را یالدایا

کنید و یکشید! ابان گفت اگر ماخایستم به خاطر این مرا برماگرخایالا بریماگشالتم! ابالان امالد و
فرمان عایشه را به ایها خبر خاخت مشاج بن مسعوخ باله ایهالا گفالت او را باییالد و مالو ریشالش را
بکنید! پس چهل ضربه شمق به او خید و مو ریش و ابروها و پلکها چشمش را کندید!»

1

ابن اثیر روای کرد « :وقتا عثمان بن حنیف خنتگیر شدت پیکا یاخ عایشه فرنتاخید تا خر مالورخ
او ا عایشه کسب تکلیف یمایندت عایشه گفت او را بکشید! یا به او گفت تو را خر مورخ عثمالان
به خدا قسم ماخهم او ا اصحاب رنول خدا

انالت! عایشاله باله ایهالا گفالت او را یالدایا

کنید! مجاش بن مسعوخ به ایها گفالت او را باییالد و ریالش و ابروهالا و پلکهالا خو چشالمش را
بکنید! پس چهل ضربه شمق به او خیالد و ریالش و ابروهالا و پلکهالا خو چشالمش را کندیالد و
یداییش یموخید و نپس او را ا اخ کرخید! و عبد الرحمن بن ابوبکر را بر بیت المال قرار خاخید!»

2

و ابی مخنف کوفی روای کرد وقتی آنها برای کسب تکلیف در مورد عثمان بن حنیف پیتک نتزد
عایشه فرستادند «عایشه به ابان بن عثمان گفت یاخ او برو و گرخیش را بان چرا که ایصالار پالدرت
را کشتند و بر کشتن او یار یموخید!»

3

عایشه با عثمان بن حنیف (رضوان الله تعالی علیه این چنین رفتار کترد و بترای صتحابی رستوخ
خدا

و صالحی و جهادش ارزشی قائل نشد ،بلکه احترام پیتری او را هتم نگته نداشت  ،و اوال

خون او را هدر اعالم کرد و گف « :او را بکشید! عثمان بن حنیف را بکشید! یاخ او برو و گرخیش
را بان!» و وقتی زنی او را قسم داد و از خشم انصتار ترستید از حترف ختود برگشت و گفت « :او را
 
 .1االستیعاب فی معرفه االصحاب ابن عبد البر جلد  0صفحه 019
 .2الکامل فی التاری ابن اثیر جلد  2صفحه  ،104و آخر روای گواهی میدهد که آن کسی که امر غصتب نمتودن بیت
الماخ را به عهد گرف برادر عایشه و پسر ابوبکر اس ! خانواد ای تشکیل شد از قاتالن و مجرمان و غاصبان و دزدان!
 .3شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  9صفحه  210به نقل از ابی مخنف.
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یدایا کنید!» او را زندانی کرد و با شالق زدن او را عذاب دادند و ریشش را کندند «تالا ایالن کاله خر
صورتش مویا باقا یماید مگر این که ان را کندید!»

1

و ایتتن کتتار چتته قتتدر قلتتب امیرالمتتؤمنین (صتتلوات اللتته علیتته و قلتتب نیکتتان اصتتحاب رستتوخ
خدا

را به درد آورد ،آن هنگام که حضرت در ربذ بود و خبر کاری که عایشه و طلحته و زبیتر بتا

حکمرانش عثمان بن حنیف انجام دادند به او رسید بر تپهای ایستاد و گفت « :خبالر وحشالتناک و
مهم به من رنیده انت طلحه و بیر به بصره وارخ شدهاید و بر حکمران من حمله یموخهایالد و
او را به شدت خهاید و رهایش کرخهاید و معلوِ ییست یده انت یا مالرخه!  ...مالرخِ باله شالدت
گریه یموخیدت امیرالمؤمنین خنتایش را بلند کرخ و خعا یموخ و گفت خداویالدا طلحاله و بیالر را
ّ ّ
2
مجا ات کن ان هم مجا ات شَص ظالم فاجر و مکار غدار!»
و آن منظر ای که دردآورتر و گریهآورتر اس هنگامی است کته امیرالمتؤمنین

یتاور و حکمترانش

عثمان را میبیند که موی صورت و پلکهای چشم او کند شد و آثار عذاب بر او آشکار اس ! ابو مخنتف
کوفی از صقعب بن زهیر نقل کرد « :ایها عثمان بن حنیف را مَیر کرخید بین ان که بماید یا به حضرت
علا ملح شوخت او رفتن را اختیار یموخ و رفت و به حضرت علا

ملح شدت وقتا ایشان را خید

گریه یموخ و گفت ان هنگاِ که ا شما جدا شدِ پیر مرخ بوخِ و حال با ریالش یالاخ شالما امالدهاِ!
حضرت علا نه بار فرموخ ایا لله و ایا الیه راجعون (ما برا خداییم و به نو او با ماگرخیم)».

3

طبری از محمد بن حنفیه روای کرد « :عثمان بن حنیف خر ربذه یاخ حضالرت علالا امالد خر
حالا که مو نر و ریش و ابروهایش را کنالده بوخیالد! گفالت ا امیرالمالؤمنین مالرا بالا ریالش
فرنتاخ و حال با ریش یاخ تو برگشتهاِ! حضرت فرموخ به اجالر و خیالر رنالید » نالپس بالر
طلحه و بیر یفرین کرخ و فرموخ «خداویالدا ان چاله بسالتهاید را بگشالا و ان چاله خر قلالب خالوخ
ماپرورایند را به ثمر یرنان و مجا ات کارشان را به ایها یشان بده».

4
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و همچنین حضرت

عایشه و طلحه و زبیر و تمام کستانی کته آنهتا را در جنایاتشتان در بصتر

یاری کردند نفرین نمود و فرمود« :خداویدا تو ماخایا ایها بر تو جالرأت یموخیالد و حراِهایالت را
حمل خایستندت خدایا ایها را به خاطر ان شیعیان من که کشتند یابوخ کنت و به خالاطر ان کالار
که با حکمران من کرخید وختر عذابشان یما».

1

حکیم بن جبله العبد (رضوان الله تعالی علیه آن مرد صالح 2به ختاطر جرمتی کته عایشته و
فرزندانش در حق عثمان بن حنیف مرتکب شدند بر علیه آنها قیام نمود که در فصل دوم به طور مفصل
آن را بیان کردیم و دیگر تکرار نمیکنیم 3،و اشار نمودن به آن الزم بود تا معلوم شود او به ختاطر دفتاع
نمودن از عثمان بن حنیف و مظلومین بصر در مقابل عایشه و فرزنتدان ظتالم و تجتاوز کتارش کشتته
شد ،ظلم و تجاوزی که در روز جمل اصغر معلوم گردید!
این چنین وجهه جنای کارانه عایشه که فرماند عهدشکنان و رهبتر مجرمتان و ختون ریتزان بتود
برای ما آشکار میگردد! او کسی اس که از صادر کردن فتوا بر کشتن نیکان و بزرگان مؤمنین مثل ابتن
حنیف اجتناب نکرد ،با این که عثمان بن حنیف گناهی مرتکب نشد ،بلکه ملتزم حفظ امانتی شتد کته
خلیفه مسلمانان به او سپرد بود ،بنابراین این مرد به اعتبار این که حکمران بصر بود بی المتاخ بصتر
را حفظ مینمود و واجبات مربوط به آن را انجام میداد .و عایشه و طلحه و زبیر و پیروان آنهتا کستانی
بودند که به شهر او حمله کردند و در آن فساد ایجاد نمودند و خواستند بی المالش را غارت نمایند ،و
او هم بعد از آن که نصیحتشان کرد و نفعی نداد آنها را از این کار من نمود .سپس بعد از این بلند شتد
و با آنها قرار داد صلح بس و خدا را بر آن شاهد گرفتند ،ولی عایشه و فرزنتدانش آن عهتد و پیمتان را
شکستند و مکر نمودند و کشتند و غارت کردند و عثمان بن حنیف را آن طور وحشیانه عذاب نمودند!
ببین عثمان چه گناهی مرتکب شد بود که عایشه خونش را هدر اعالم کرد؟! و چه جرمی مرتکب
 
 .1الجمل مفید صفحه 045
 .2ابن عبد البر در االستیعاب جلد  0صفحه  018در مورد او گوید« :او مالرخ صالالح و خیالنخار بالوخت و قالومش ا او
اطاعت ماکرخیدت و او همان کسا انت که عثمان به نند فرنتاخ و ان جا را فتح کرخ» .و ابن اثیر در اسد الغابه جلد
 1صفحه  51در مورد او همین را گوید.
 .3به متن و پاورقی صفحه  167تا  169همین کتاب مراجعه کن.
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شد تا مردان عایشه او را زندانی کنند و چهل شالق زنند و سپس متوی ریتش و ابروهتا و پلکهتای دو
چشمش را بکنند؟!
سپس عایشه به چه حقی به ابان بن عثمان میگوید« :یاخ او برو و گرخیش را بان چرا که ایصالار
پدرت را کشتند و بر کشتن او یار یموخیدو!» چون حتتی اگتر کتالم عایشته درست باشتد یعنتی
انصار عثمان بن عفان را کشته باشند و بر کشتن او یاری نمود باشند آیا شرع اسالم به ّ
مجرد ایتن کته
شخصی نسبش به قاتالن میرسد کشتن آن بیگنا را جایز میداند؟! ابن حنیف بتر کشتتن عثمتان بتن
عفان مشارک و یاری ننمود!
سبحان الله! این منطق و حکم اهل جاهلی اس  ،آنها انسان بیگنتا را میکشتتند و او را بته ختاطر
جرم شخص دیگری که از قبیله او بود دستگیر مینمودند ،ولی اسالم آمد و این حکتم جاهلیت را باطتل
نمود و چنین فرمود :و هرکس تنها کیفر کار خویش را مابیند و کسا بار گنالاه خیگالر را باله خوش
یماکشد  1 .بنابراین اگر شخصی کسی را بکشد ،در شرع اسالم برای اولیای مقتوخ جتایز نیست بترادر
قاتل یا پسر عمویش را بکشند ،ولی در شرع عایشه چنین کاری جایز اس ! و این نیست مگتر بته ختاطر
این که او در حقیق به حکم جاهلی حکم مینماید ،در حتالی کته خداونتد میفرمایتد :ایالا حکالم
جاهلیت را ماجویندو برا ان کسایا کاله اهالل یقالین هسالتند چاله حکمالا ا حکالم خالدا بهتالر
انتو  2و این که عایشه از حکم اسالم اعرا

نمود و حکم جاهلی را برگزید معلتوم میکنتد کته او:

گمرا  ،ظالم ،فاسق ،کافر ،برای همیشه در آتش جهنم ،و برای او عذاب دردناکی اس ! چرا که قبال آیتات
روشن قرآن کریم معلوم کرد کسی که به آن چه خدا نازخ کرد حکم ننماید چه حکمی دارد.

3

این روشن میکند که این زن چه قلب مجرم و خون ریزی که تشنه ریختتن ختون است را حمتل
مینماید! و اگر اصال از فتوای عایشه به کشتن عثمان بن حنیف اعرا

کنیم مکر نمودن او اصتحابش

به عثمان بن حنیف بعد از عهتد و پیمتان ،ختود موجتب لعتن او و آنهتا میشتود و بتدیهای قیامت
 
 .1سور انعام آیه 065
 .2سور مائد آیه 41
 .3به صفحه  452و  455همین کتاب مراجعه کن.
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نصیبشان خواهد گردید ،چرا که خداوند میفرماید :و ایان که پیمان خدا را پالس ا انالتوار کالرخن
ماشکنند و ان چه را که خدا به پیونتنش فرمان خاخه قط ماکنند و خر مین فسالاخ مایماینالدت
لعنت و بد ها قیامت جاا چنین کسایا انت .

1

خداوند تبارش و تعالی از نقا نمودن عهد و پیمان نهی فرمود حتی اگر این عهد و پیمان با مشترکین
باشد ،میفرماید :مگر ان گروه ا مشرکان که بالا ایشالان پیمالان بسالتهاید و خر پیمالان خالوخ کانالتا
ییاورخهاید و با هی کس بر علیه شما همدنت یشدهایدت با اینان به پیمان خویش تالا پایالان مالدتش
وفا یماییدت یرا خداوید پرهیاکاران را خونت خارخ  2 .بنابراین شرعا نقا نمودن عهد و پیمان قبتل از
تمام شدن مدتش جایز نیس  .و عهدی که بین عثمان بن حنیف و عایشه و طلحته و زبیتر وجتود داشت
تصریح مینماید که تا آمدن حضرت امام علتی (صتلوات اللته علیته و رستیدنش بته بصتر ادامته دارد،
بنابراین التزام به آن و تمام کردن آن تا مدتش واجب اس  .پس چگونه عایشته و اصتحابش نقتا نمتودن
عهد قبل از مدتش را جایز دانستند و در شبی تاریک که باد میوزید و باران میبارید به صورت ناگهانی بر
عثمان بن حنیف و اصحابش حمله نمودند؟! این در صورتی اس که عثمان بن حنیتف از مشترکین نبتود
بتود! و اگتر از مشترکین بتود بترای عایشته
بلکه از مسلمانان مؤمن و از اصحاب نیکوی رسوخ خدا
ّ
شخصیتی اس ؟!
جایز نبود عهدش با او را نقا نماید حاخ چگونه جایز باشد و حاخ آن که او چنین
سپس عایشه و اصحابش به چه دلیل مثله کردن و این چنین عتذاب نمتودن عثمتان بتن حنیتف را
حالخ دانستند در حالی که رسوخ خدا

حتی مثله کردن سگ گزند را حرام نمتود است !  3و بته

چه حقی دستور به حبس کردن او میدهد و میگوید« :او را یدایا کنید!»
آیا این «مادر مؤمنین» اس یا «مادر مجرمین»؟!
و من فکر میکنم عایشه با جرمهایی که انجام داد و خونهایی که ریخت گترو القاعتد و دیگتر
گرو های خون ریز و تروریس را «تربی نمود»! و افراد این گرو ها تنها فرزندان نیکوی او هستند!
 
 .1سور رعد آیه 14
 .2سور توبه آیه 5
 .3معجم الطبرانی جلد  0صفحه  ،011و حدیث نهی از مثله مستفیا و مشهور اس .
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عایشه فتوا به نر بریدن یگهبایان بیت المال مسلمین ماخهد!
در آن چه گذش بیان کردیم که عایشه و طلحه و زبیتر وقتتی بتر امیرالمتؤمنین علتی

خترو

نمودند چشمشان بر بی الماخ بصر بود ،و میخواستند با هر وسیلهای آن را غارت نمایند.
جماعتی از نیکان مسلمین از بی الماخ بصر حفاظ میکردند که به آنها «نیابجه یا نبابجه»
و همچنین « ُّ
الاط» گفته میشد ،اصل آنها از سند بود و قوی و شجاع بودند به همین دلیل برای حفتظ
ّ
نمودن امواخ و مصالح حکوم از آنان یاری میخواستند .رئیسی داشتند که به او «ابو ناللمه طالا»

گفته میشد و مرد صالح و خوبی بود.
به خاطر عایشه چه بر سر اینها آمد؟ جواب این سؤاخ را به مؤرخین وا میگذاریم:
ابو مخنف کوفی روای کرد عایشه به زبیر پیکی فرستاد« :نبابجه را بکش! خبر کار که با تو
کرخید به من رنیده انت 1.گوید به خدا قسم بیر ایها را نر برید همالایطور کاله گونالفند را
نر مابرید! و این کار را پسرش عبد الله به عهده گرفتت و ایها هفتاخ یفالر بوخیالد! و عالدها ا
ایها باقا مایدید و بیت المال را حفظ یموخید و گفتند ان را تحویل شما یدهیم تا امیرالمؤمنین
بیایدت بیر با لشکر شبایه به ایها حمله کرخ و ا ایها پنجاه انالیر گرفالتت و بعالد ا خنالتگیر
ایها را کشت! ابو مَنف گوید صقعب بن هیر به ما خبر خاخ و گفالت نالبابجها کاله ان رو
کشته شدید چهارصد یفر بوخید! گفت مکر یموخن طلحه و بیر به عثمان بن حنیف اولین مکر
خر انمِ بوخ! و نبابجه اولین گروه مساللمایا بوخیالد کاله بعالد ا خنالتگیر گرخنهایشالان خه
شد!»

2

مسعودی روای کرد « :ایها اراخه بیت المال یموخید ولا یگهبایان بیالت المالال کاله نالیابجه
بوخید مای ایها شدیدت پس ا ایها هفتاخ مرخ بدون هی

خمالا کشالته شالد! و پنجالاه یفالر ا ان

 
 .1قبال در صفحه  447گذش که وقتی زبیر خواس عثمان بن حنیف را با زور از نماز خواندن با مردم برکنار کند – با ایتن
که دو طرف صلح کرد بودند – آنها آمدند و از عثمان بن حنیف دفاع کردند و این کتار کینته عایشته را برانگیختته است  ،و
منظور عایشه از این که گف « :خبر کار که با تو کرخید به من رنیده» همین اس .
 .2شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  9صفحه  210به نقل از ابو مخنف.
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هفتاخ مرخ بعد ا خنتگیر گرخنهایشان خه شالد! و اینهالا اولالین کسالایا بوخیالد کاله خر انالمِ
مظلومایه بعد ا خنتگیر کشته شدید!»

1

سبط بن جوزی روای کرد « :ایها بیت المال بصره را غارت یموخید! و هفتاخ مرخ مسلمان را
2

بدون هی جرما کشتند! و ایها اولین کسایا بوخید که خر انمِ مظلومایه کشته شدید!»
ّ
طبری و ابن اثیر روای کرد اند « :ط و نیابجه نمح کشیدید و به ایهالا حملاله یموخیالدت خو
گروه خر مسجد خرگیر شدید و نیابجه که چهل یفر بوخید کشته شدید!»

3

ابن عبد البر روای کرد « :بعد ا ان که عثمان بن حنیالف بالا طلحاله و بیالر قالرار خاخ صاللح
بست پسر بیر به عثمان بن حنیف مکر یموخ و شبایه به قصر وارخ شد و کنار خرب قصر حالدوخ
ّ
چهل یفر ا ط را کشت و بیت المال را فتح یموخ!  ...نپس به بیت المال رفتندت خیدید مرخایالا
ّ
4
ا ط ا ان حفاظت ماکنندت پس چهل یفر ا ایها را کشتند!»
ابن قتیبه روای کرد « :عثمان بن حنیف چند رو

خر خار ابماره خریگ یموخت نپس طلحاله

و بیر و مروان بن حکم خر میان جماعتا یصف شب ان هم خر شبا تاریک و نالیاه و بالارایا و
خر حالا که عثمان خواب بوخ بر نر او ریَتند و چهل یفالر ا یگهبایالان را کشالتند! عثمالان بالن
حنیف خارج شدت مروان بر او حمله یموخ و انالیرش کالرخ و اصالحابش را کشالت! مالروان او را
گرفت و مو ریش و نر و ابروهایش را کند! عثمان بن حنیف به مروان یگاه کرخ و گفت بالدان
که اگر مو صورت مرا خر خییا ا من گرفتا ولا خر اخرت یماتوایا بگیر !»

5

ابو الفداء روای کرد « :چهل یفر ا اصحاب عثمان بن حنیف کشته شدید!»

6

ذهبی روای نمود « :نپس شبا تاریک که باخ ماو ید و باران مابارید فرا رنیدت اصحاب
 
 .1مرو الذهب مسعودی جلد  1صفحه 277
 .2تذکرة الخواص سبط بن جوزی صفحه 67
 .3تاری طبری جلد  2صفحه  584و الکامل فی التاری ابن اثیر جلد  2صفحه  ،104و لفظ روای از ابن اثیر بود.
 .4االستیعاب فی معرفه االصحاب ابن عبد البر جلد  0صفحه 018
 .5االمامه و السیاسه ابن قتیبه جلد  0صفحه 89
 .6تاری ابی الفداء جلد  0صفحه 166
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طلحه امدید و یگهبایان عثمان بن حنیف را کشتند! و بالر او وارخ شالده و ریالش و پلکهالا خو
چشمش را کندید!»

1

بالذری نقل کرد « :گروها ا نیابجه یگهبان بیت المال بصره بوخیدت گفته شده چهالل یفالر
بوخیدت و بعضا گفتهاید چهارصد یفر بوخید .وقتا طلحه و بیر به بصره امدیالدت و عثمالان بالن
حنیف ا طرف علا بن ابا طالب حکمران ان جا بوخ ابا یموخید کاله بیالت المالال را تالا امالدن
علا

تسلیم ایها کنندت ایها هم خر نحر حمله کرخید و یگهبایان را کشالتند! و عبالد اللاله بالن

بیر مسؤول این حمله بوخ که با جمالاعتا نالریعا باله ایهالا حملاله یموخیالد! و خر ان رو رهالیس
ّ
2
نیابجه ابو نلمه طا بوخت و او مرخ صالح و خوبا بوخ!»
شی مفید نقل کترد « :طلحه و بیر و اصحابشان عثمان بن حنیف را طلب یموخید تا این که
به خار ابماره رفتند خر حالا که عثمان بن حنیف ا ایها غافل بوخ و نالبابجه کنالار خرب ا بیالت
ّ
المال حفاظت ماکرخیدت ایها قوما ا ط بوخیدت ایها شمشیر را ا چهار طرف خر میان نبابجه
گذاشتند و چهل یفر ا ایها را کشتند! و بیر به تنهایا مسؤول این کار بوخ!»

3

با مکر و غافلگیری ،با فریب ،با شکستن عهد و پیمان ،با ریختن ختونی کته ختدا حترام کترد ...
عایشه این چنین پیروز شد! و طلحه و زبیر این چنین بر بی الماخ بصر چیر شدند! و چه قدر گترفتن
بی الماخ بصر آن دو را خوشحاخ کرد «وقتا وارخ بیت المال بصره شدید و اموال موجوخ خر ان را
خیدید بیر گفت خدا به شما وعده غناهم بسیار خاخ که به چنگ خواهید اورخ و این غنیمالت
را وختر ار ایا شما خاشت! پس ما ا اهل بصره یسبت به این امالوال نالااوارتریم! و طلحاله و
بیر تماِ ان اموال را برخاشتند!»

4

برای این قاتالن جنای کار تا مادامی امواخ بی الماخ را به دس میآوردند مهتم نبتود کته ختون
حدود چهارصد نفر مسلمان صالح از سبابجه که نگهبان بی الماخ مسلمین بودند را بریزند!
 
 .1سیر اعالم النبالء ذهبی جلد  1صفحه 211
 .2فتوم البلدان بالذری جلد  1صفحه  561و مانند آن در کتاب دیگرش انساب االشراف صفحه 117
 .3الجمل شی مفید صفحه 040
 .4شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  9صفحه  211به نقل از ابی مخنف.
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الله اکبر! عایشه با فتواهایش چه جرم و جنای هایی را مبتام کترد ! و چته قتدر ختون انستانهای
بیگنا را به خاطر غارت کردن بی الماخ مسلمین از روی ظلم و ستم ریخته اس !
در حالی که خداوند میفرماید :هر کسا مؤمنا را به عمد بکشالدت کیفالر او جهالنم انالت و
همیشه خر ان خواهد بوخ و خدا بر او غضب یماید و لعنتش کند و بالرایش عالذابا بالارگ امالاخه
نا خ  1بنابراین جزای عایشه جهنم اس و برای همیشه در آن خواهد بود ،و غضب و خشم خداونتد
بر او خواهد بود ،بنابراین چگونه میخواهند او را لعن نکنیم و از او برائ نجوییم و حاخ آن کته چتون
مؤمنین را به عمد کش خداوند برایش عذابی بزرگ آماد نمود اس !
و خداوند میفرماید :هر کس شَص خیگر را یه به خاطر قصالاص قتالل کسالا یالا ارتکالاب
فساخ بر رو

مین بکشدت چنان انت که همه مرخِ را کشته باشد  2بنابراین اگر عایشته باعتث

کشته شدن یک انسان بیگنا شد باشد گنا کشتن تمتام انستانها بته دوش میکشتید ،حتاخ چگونته
خواهد بود که با فتوایی که برای زبیر صادر کرد و گف « :نبابجه را بکش!» حدود چهارصتد نفتر از
مسلمانان صالح را «مثل گونفند» سر برید!
آیا نزد خدا به او نفعی میدهد که قبال در دنیا همسر رسوخ خدا
که بعد از انجام دادن این جنایات ،دیگر رسوخ ختدا

بود اس ؟ هرگز هرگز! چرا

از او بتریء است چتون ختودش فرمتود :

«هرکس بر امت من خروج کند و ییکوکار و بدکارشان را باید و ا مؤمنین ایهالا خور یکنالد (و
ایها را بکشد) و به عهد و پیمایا که با شَصا بسته وفا یکنالد ا مالن ییسالت و مالن هالم ا او
ییستم!»  3و عایشه مصداق واضح این حدیث شریف اس  ،چرا که او خرو نمود و بر کشتن مؤمنین
نیکوکار تشویق کرد ،و به عهد و پیمانی که بتا عثمتان بتن حنیتف بستته بتود وفتا نکترد ،بنتابراین او از
پیامبر

نیس و پیامبر هم از او نیس !
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و آیا کسی گمان میکند بعد از کاری که عایشه خون ریز مرتکتب شتد ختدا او را ببخشتد؟ هرگتز
هرگز! رسوخ خدا

فرمود« :امید انت که خداوید هر گناها را ببَشد مگر کسا که مشرک

بمیرخ یا مؤمنا که مؤمن خیگر را عمدا بکشد!»  1و آیا بعد از آن که عایشته گفت « :عثمالان بالن
حنیف را بکشید! نبابجه را بکشید!» دیگر عمدی ظاهرتر و صریحتر از آن یاف میشود؟!
خدا تا روزی که گواهان برخیزند عایشه و هر کس که به کارهای او راضی باشد را لعنت کنتد! و
گواهان گویند اینان کسایا هسالتند کاله بالر پرورخگارشالان خروغ بسالتندت ا لعنالت خداویالد بالر
ظالمین باخ!

2
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عایشه باعث کشته شدن عابدان و اصحاب ثفنات شد!
ُ
قبال اشار شد که حکیم بن جبله بن عبدی (رضوان الله تعالی علیه به خاطر دفتاع از عثمتان بتن
حنیف و به خاطر این که انتقام سبابجه مؤمن (رحمة الله علیهم که از روی ظلم کشته شدند را بگیترد
قیام نمود .ولی الزم اس بگوییم که حکیم به تنهایی کشته نشد ،بلکه همرا او سه برادر و فرزنتدش و
عبدیین که فرزندان عبد القیس بن افصی بودند و ّ
جم بسیاری از ّ
بکریین کته فرزنتدان بکتر بتن وائتل
بودند هم کشته شدند ،و اینها به اصحاب ثفنات (پینه معروف بودند چرا که پیشانیهایشان از کثترت
سجد و خضوع برای خداوند عزوجل مثل اعضای پینه بسته شتر شد بود.
و اینها که عددشان بیش از سیصد نفر بود همگی از صالحان و نیکان و عابتدان متؤمنین بودنتد ،و
همگی به وسیله عایشه و فرمانهای خون ریز و هدفهای مجرمانهاش شهید شدند!
شی مفید نقل کرد « :وقتا به ُحکیم بن جبله خبر رنید چنین کار بالا عثمالان بالن حنیالف
ایجاِ خاخهاید و نبابجه مؤمن که یگهبان بیت المال مسلمین بوخید را کشتهاید خر میان قومش
فریاخ خ این قوِ بر این گمراهان نتمگر که خون حالراِ را ریَتنالد و چنالین کالار بالا ان بنالده
صالح کرخید و حراِ خدا را حمل شمرخید یورش برید! هفتصد یفر ا عبد قالیس خوانالته او را
اجابت کرخید و به مسجد امدیدت مرخِ خور حکیم بن جبله جمال شالدیدت باله مالرخِ گفالت ایالا
یمابینید با براخرِ عثمان بن حنیف چه کرخهایدو! اگر او را یار یکالنم بالراخر او ییسالتم .نالپس
خنتایش را به انمان بلند کرخ و گفت خدایا طلحه و بیر با کارشان یماخوانتند به تو یاخیالک
شوید و خوانتهشان تنها خییا بوخت خدایا ان خو را به خاطر کسایا که کشتند بکالش و ار ویشالان
را براورخه یکن .نپس نوار انبش شد و ییاه به خنالتش گرفالت و اصالحابش هالم ا او تبعیالت
کرخیدت طلحه و بیر و همراهایشان هم که بسیار یاخ بوخید و مرخِ هالم باله ایهالا ضالمیمه شالده
بوخید امدیدت و خو گروه به شدت با هالم جنگیدیالد تالا ایالن کاله مجالروح و کشالته بینشالان یالاخ
گرخید!»

1

مسعودی روای کرد « :نپاه عایشه ُحکیم بن جبله را کشتند خر حالا که او ا نروران عبالد
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قیس و ا اهدان و عابدان ربیعه بوخ!»

1

ابن اثیر نقل کرد حکیم بن جبله« :خر میان هفتصد یفر ا عبد قیس و بکر بن واهل خارج شالد
و خر ابوقه که یاخیک بصره انت با طلحه و بیر برخورخ و با ایها به شدت جنگیالد تالا ایالن کاله
کشته شد!»

2

ابو مخنف کوفی نقل کرد « :وقتا خبر کار که با عثمان بن حنیف کرخید به حکیم بن جبلاله
رنید با نیصد یفر ا عبد القیس برا جنگیدن با ایها خارج شدت ایها هم به نمت او امدید خر
حالا که عایشه را بر شتر نوار کرخه بوخید! به همین خاطر ان رو ت رو جمالل اصالغر یامیالده
شدت و رو علا رو جمل اکبر یاِ گرفتت هر خو گروه با شمشیر با هم جنگیدیدت مرخ ا قبیلاله
ا خ ا لشکر عایشه بر حکیم بن جبله حمله یموخ و به پایش ضربه خ و ان را قط کرخ! و ا خ ا
انبش پایین امدت حکیم پایش را گرفت و ان را به ا خ پرت کرخ و او را به مین خ نالپس بالر او
حمله یموخ و او را کشت و به او تکیه خاخ و خفهاش کرخ تا جایش ا تنش به بیرون امدت مرخ ا
کنار حکیم رخ شد خر حالا که او خنت ا جان خوخ کشیده بوخت گفت چه کسا ایالن کالار را بالا
تو کرخهو گفت بالشم! یگاه کرخ یاگهان خید مرخ ا خ

یر اونت! و این حکالیم مالرخ شالجاعا

بوخ! گوید همراه با حکیم نه براخرش و تماِ اصحابش که نیصد یفر ا عبد قیس و عده کما
ا بکر بن واهل بوخید کشته شدید!»

3

خلیفه بن خیاط از سنان بن سلمه بن محبق هذلی نقل کرد « :حکیم بن جبله با هفتصد یفالر ا
عبد قیس و بکر بن واهل امدید و جنگیدیدت و حکیم بن جبله و براخرش عل بن جبله و پسالرش
اشرف بن حکیم کشته شدید!»

4

بالذری نقل کرد « :حکیم بن جبله بن عبد نوار مرکب شد و به راه افتاخ تا به ابوقه رنیدت
و او همراه نیصد یفر بوخت که هفتاخ یفرشان ا قومش بوخید و براخرایش یعنا اشرف و حکالیم و
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رعل هم وجوخ خاشتندت ُحکیم یاخ ایها رفتت طلحه و بیر گفتنالد ا ُحکالیم چاله ماخالواهاو
گفت ماخواهم عثمان بن حنیف را ا اخ کنید و او را خر خار ابماره مستقر گرخایید و بیت المالال
را به او تسلیم یمایید و برگرخید تا علا بیایالدت ایهالا قبالول یکرخیالد و جنگیدیالدت حکالیم پیونالته
ماگفت
مثالالالالالالالل جالالالالالالالوایا خشالالالالالالالمگین

بالالا شمشالالیر نالالَت بالاله ایهالالا مالالا یم
ِ
کالالاله ا یالالالدگا یاامیالالالد شالالالده انالالالت

ضربها به پایش خه شد و قط گرخید! پایش را گرفت و به نمت ضارب پالرت کالرخ و او را
به مین ایداخت! و ماگفت
ا یفالالالالس مراعالالالالات ایهالالالالا را یکالالالالن

اگالالالالالالر پالالالالالالایم را قطالالالالالال کرخیالالالالالالد

هنالالالو خنالالالتم همالالالراه مالالالن انالالالت
و با ماگفت
برا من خر مرخن ینگ و عار ییست

و ینگ و عار خر جنگت فرار کالرخن انالت

و عات این انت که ان چه ا ان خفاع ماکنیم را تسلیم ینماییم
پس حکیم با هفتاخ یفر ا قومش و نه براخرش کشته شد!»

1

و طبری نقل کرد « :خبر ان کار که با عثمان بن حنیف کرخید باله حکالیم بالن جبلاله رنالیدت
گفت اگر او را یار یکنم ا خدا یترنیدهاِت پس همراه با گروها ا عبد قیس و بکالر بالن واهالل
که بیشترشان ا عبد قیس بوخید امدت پسر بیر هم به شهر ر ق امد و گفت ا حکیم تالو را چاله
شدهو گفت ماخواهیم طب ان چه بین خوخ یوشتید ا این غذا بَوریم و عثمالان بالن حنیالف
ا اخ گرخخ و خر خار ابماره مستقر شوخ تا حضرت علا بیایدت به خدا قسم اگر یارایا بیالابم کاله بالا
ایها شما را بایم ا شما به چنین چیا راضا یماشدِ تا این که شالما را باله خالاطر کسالایا کاله
کشتید قصاص یمایمت و به خاطر براخرایمان که ایها را کشتید خون شما بر ما حمل شدهت ایالا ا
خدا یماترنیدو به چه خلیل ریَتن خون را حمل ماشمریدو! گفت به خالاطر خالون عثمالان
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(بن عفان)! حکیم گفت ایا ان کسایا که شما کشتید عثمان را کشالته بوخیالدو! ایالا ا عالذاب
خدا یماترنیدو! عبد الله بن بیر به او گفت ا این غذا به شما یماخهیم و عثمان بن حنیالف
را ا اخ یماکنیم مگر این که علا را ا خمفت خل یماید! حکیم گفت خدایا تو حاکم عالاخلا
هستا خوخ گواه باش! و به اصحابش گفت من خر جنگیدن با اینان خر شک ییستم هر کالس خر
شک انت برگرخخت با ایها با شدت جنگیدت مرخ باله نالاق پالا حکالیم ضالربه خ و ان را قطال
یموخت حکیم ناق پایش را گرفت و به او پرت کرخت به نرش خورخ و افتاخ و ضربه شدید باله او
وارخ کرخت حکیم یاخ او امد و او را کشت و به او تکیه خاخت مرخ ا کنارش عبور کرخ و گفت چه
کس تو را کشتو گفت متکایم! و هفتاخ یفر ا عبد قیس کشته شدید! عامر و مساللمه گفتنالد
همراه با حکیم پسرش اشرف و براخرش رعل بن جبله کشته شدید!»

1

ابن عبد البر روای کرد « :خبر کار که با عثمان بن حنیف کرخید به حکیم بن جبله رنالیدت
گفت اگر او را یار یکنم براخر او ییستم! پس همراه با هفتصد یفر ا عبد قیس و بکر بالن واهالل
که بیشترشان ا عبد قیس بوخید امدت پسر بیر هم به شهر ر ق امد و گفت ا حکیم تالو را چاله
شدهو گفت ماخواهیم ا این غذا بَوریم و عثمان بن حنیف را ا اخ یمایید و طب ان چه بین
خوخ و او یوشتید او را خر خار ابماره مستقر گرخایید تا طب ان چه بر ان صلح یموخیالد حضالرت
علا بیایدت و به خدا قسم اگر یارایا مایافتم به چنین چیا راضا یماشدِ تا شما را به خالاطر
کسایا که کشتید بکشم! و حال خیگر به خاطر براخرایمان که ایهالا را کشالتید خالون شالما بالر مالا
حمل شده انت! ایا ا خدا یماترنیدو! به چه خلیل ریَتن خون را حمل ماخاییدو! گفتنالد
به خاطر خون عثمان! گفت ایا ان کسایا که شما کشتید عثمالان را کشالته بوخیالد یالا خر قالتلش
حضور خاشتندو! ایا ا خدا یماترنیدو! پسر بیر گفت ا این غذا به شما یماخهیم و عثمالان
بن حنیف را ا اخ یماکنیم مگر این که علا را ا خمفت خل یماید! حکیم گفت خدایا شاهد
باش! خدایا شاهد باش! و به اصحابش گفت من خر جنگیدن با اینها خر شک ییستم هالر کالس
شک خارخ برگرخخ .و با ایها جنگید و به شدت با هم خرگیر شالدیدت مالرخ باله نالاق پالا حکالیم
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ضربه خ و ان را قط یموخ! حکیم ناقش را گرفت و به او پرت یموخت به گرخیش اصالابت کالرخ و
به مین افتاخ و ضربه محکما به او وارخ اورخت نپس به نالمت او رفالت و او را کشالت .و خر ان
رو هفتاخ یفر ا عبد قیس کشته شدید!»

1

ابن اثیر روای کرد « :پایش قط شدت ان را گرفت و به کسا که پایش را قط کرخه بوخ پرتاب
یموخ و او را کشت و پیونته با این که پایش قط شده بوخ ماجنگید و ماگفت
هنالالالو خنالالالتم همالالالراه مالالالن انالالالت

ا نالالالاق پالالالا مراعالالالات ایهالالالا را یکالالالن

و بالالالا ان ا پالالالایم حمایالالالت مالالالاکنم
تا این که خون بسیار ا او بیرون ریَت و ضعیف شدت به مرخ که پالا او را قطال کالرخه
بوخ و اآلن کشته شده بوخ تکیه خاخت کسا به او گفت چه کسالا ایالن کالار را بالا تالو کالرخ گفالت
متکایم! شجاعتر ا او خیده یشد .نپس ُنحیم ُحدایا او را کشتت ابو عبیالده معمالر بالن مثنالا
گفت خر جاهلیت و انمِ مرخ شناخته یشده که کار مثل کار او کرخه باشد!»

2

و سحیم یا ضخیم حدانی (لعنه الله به شکل وحشتناش و زشتی حکیم بن جبله را کش  ،و شاید
با این کار قصد مثله کردن او را داشته اس  ،چرا که حکیم بعد از آن که مترد ازدی پتایش را قطت کترد
پیوسته از او خون خار میشد و مشرف به مرگ شد بود ،یعنتی در حتد مترگ مجتروم بتود بنتابراین
شرعا کشتن او جایز نبود ،چرا که پیامبر

از کشتن مجروم نهی نمود ،ولی این قاتل ملعون آمتد و

به عمد گردن حکیم را به شکل وحشتناش و زشتی جدا کرد! طبتری از عتامر بتن حفتص از استاتیدش
روای کرد « :مرخ ا حدان که به او ضَیم گفته ماشد گرخن حکیم را خت پس نرش کج شالد
و تنها به پونتا اویاان ماید و صورتش به پشت گرخن برگرخید!»

3

سپس بعد از آن که حکیم به شهادت رسید آنها برای کشتن عثمان بن حنیف شجاع شدند چرا کته
با کشته شدن حکیم بهترین یاور و پشتیبان او از بتین رفت و شتجاعی در بصتر نمانتد کته از او دفتاع
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نماید ،ولی آنها به خاطر ترس از برادر او نهل بن حنیالف (رضتوان اللته تعتالی علیته کته از طترف
حضرت

حکمران مدینه بود از تصمیم خود برگشتند و او را نکشتند .طبری از ابتی الملتیح روایت

کرد « :وقتا حکیم بن جبله کشته شد خوانتند عثمان بن حنیف را بکشند! او گفالت هالر چاله
خوخ خواهید! ولا نهل بن حنیف حکمران مدینه انت و اگر مرا بکشید مرا یار کند! پالس او
را رها کرخید».

1

این کش و کشتار خونین که به روز جمل اصغر شناخته میشتود همتان روزی کته از مستلمانان
مؤمن بین هفتصد تا ششصد کشته – طبق اختالف روایات – گرف چه برسد به زخمیهای از هفتصتد
نفر در حالی واق شد که عایشه بر شتر ملعونش سوار بود و مشرف بر جنگ بود بدون ایتن کته پلتک
چشمش به هم بخورد یا دستش بلرزد! این زن چه قلب سنگی دارد؟!
و به چه گناهی خون این نیکوکاران ریخته شد؟! آیا به این دلیل کته از مکتر نمتودن بته عثمتان بتن
حنیف و شکستن پیمان غضب کردند؟! یا چون برای کشته شدن سبابجه که نگهبانان دار االمار و بی
الماخ بودند خشمگین شدند؟! یا به این دلیل که غذا و روزی خود را مطالبه نمودند که پسر زبیر بتر آن
مسلط شد بود و آنها را محروم نمود بود؟!
آیا عایشه و سپاهش ذر ای شفق و مهربانی نسب به این مسلمانان بیگنا نداشتند و حاخ آن کته
آنها تنها به خاطر فساد و ریخته شدن خون به ناحق که در شهرشان اتفاق افتاد بود غضب کردند؟!
اهل بصر قبل از آن که عایشه و سپاهش به آن جتا بیاینتد در امنیت و اطمینتان کامتل زیتر ستایه
حکوم امیرالمؤمنین

زندگی میکردند ،ولی وقتی حمیراء به آن جا رسید بین آنها فتنته و دشتمنی

ایجاد کرد و به این هم اکتفا ننمود بلکه فتوا و فرمان به قتل مردم و زندانی کردن و عذاب نمتودن آنهتا و
غارت کردن امواخ و من نمودن از روزی و گرسنگی دادن آنها صادر کرد! تو را به خدا آیا تاری برای ما
زنی خون ریز که بدتر از عایشه باشد را ذکر کرد اس ؟!
حقیقتا این همان شاخ شیطانی اس که از خانه عایشه خار شد! همان خانهای که عایشه متأمور
بود در آن قرار گیرد و بیرون نیاید ولی میبینیم آن را تترش میکنتد و لشتکری را فرمانتدهی مینمایتد و
 
 .1تاری طبری جلد  2صفحه 591

 .................................................................................... 476دانستنیهای حمیراء 
گردن هر کس که برای او سر فرود نیاورد را میزند! اجر شاعر با خدا که گفته:
مأمور بوخ خامنش را خر خایهاش به مین بکشد

ولا برا حمل کرخن تیر و شمشیر بیرون امد!

1

 
 .1سبط بن جوزی در تذکر الخواص صفحه  67به نقل از سیف بن عمر روای کرد کته گفت « :جالوایا ا بنالا نالعد
خارج شد و گفت ا طلحه ا

بیر! ماخرتان را همراه شما مابینم (منظورش عایشه انت) ایا یان خالوخ را هالم

اورخهایدو گفتند یه! پس این شعر را خواید
همسران خوخ را یگه خاشتید و ماخرتان را بیرون اورخید

ایالالالن بالالاله جالالالان خالالالوخِ کالالالم ایصالالالافا انالالالت

مأمور بالوخ خامالنش را خر خایالهاش باله مالین بکشالد

ولا بالرا حمالل کالرخن تیالر و شمشالیر بیالرون امالد!
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شیخ اهل بصره به خنت نپاهیان عایشه خفه ماشوخ!
یکی از کسانی که ظالمانه کشته شد شی اهل بصر یاید بن حارث یشکر

اس  ،او نامتهای

که قبال طلحه برای او فرستاد بود و در آن او را بر علیه عثمان بن عفتان برمیانگیخت و بتر کشتتن او
تشویق میکرد را به طلحه نشان داد و او را در تنگنا قرار داد! او در قضیهای که ابن قتیبه نقل کرد طلحه
و رفیقش زبیر را با این نامه مواجه کرد ،ابن قتیبه گو ید« :خر همین حین مالرخ ا اشالراف بصالره بالا
یامها که قبم طلحه برایش یوشته بوخ و او را بر کشتن عثمان بن عفان تشوی ماکرخ یالاخ ایهالا
امد و به طلحه گفت ایا این یامه را ماشناناو گفت بله .گفت پس چه چیا تالو را ا ان چاله
بر ان بوخ برگرخایدهت تو خیرو به ما یامه مایوشتا و ما را بر کشالتن عثمالان بالن عفالان تشالوی
ماکرخ و حال امرو ما را به طلب کرخن خویش ماخالوایاو! شالما خو تالن فکالر کرخیالد علالا
خعوتتان کرخه تا بیعتت قبل ا او برا شما باشد چرا که ّ
نن و نالتان ا او بیشتر بوخت ولا شالما
قبول یکرخید مگر این که او را به خاطر یاخیک بوخیش به پیامبر و نابقهاش مقالدِ کرخیالد و بالا او
بیعت یموخیدت پس چگویه بعد ا ان که بیعت را به شما عرضه کرخ (و یپذیرفتید) حال بیعتتان بالا
او را ماشکنیدو طلحه گفت او بعد ا ان که بیعت را غصب یموخ و مرخِ با او بیعت کرخید مالا
را به بیعت خعوت کرخ! به همین خاطر وقتا بیعت را به ما عرضه یموخ فهمیدیم که چنین کالار
یَواهد کرخ (و ما خلیفه یماشویم) و اگر هم چنین کار مایمالوخ مهالاجرین و ایصالار قبالول
یماکرخیدت و ترنیدیم بیعت کرخن با او را ّرخ یماییم و خر یتیجه کشته شویم! به همالین خلیالل باله
اجبار با او بیعت کالرخیم! او گفالت کارتالان خر مالورخ عثمالان بالن عفالان چاله طالورو گفتنالد ان
طعنهایا که بر او خیم و او را یار یکرخیم را به یاخاورخیم و برا جبران ان راهالا یدیالدیم جالا
این که خویش را طلب یماییم! گفت مرا به چه امر ماکنیدو گفتند با ما برا جنگیدن با علالا
و یقض بیعت او بیعت کن! گفت یظرتان چیست اگر بعد ا شما کسا یاخ ما بیایالد و مالا را باله
همان چیا که اآلن ما را به ان ماخوایید خعوت کرخ چه کنیمو گفتند با او بیعت یکن! گفالت
ایصاف یداخید! به من امر ماکنید با علا بجنگم و بیعتش که بر عهده شما هم هست را یقالض
یمایم و مرا ا بیعت یموخن با کسا که بیعتا بر عهده شما یدارخ یها ماکنید! بدایید ما با علالا
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بیعت کرخهایمت اگر ماخواهید با خنت چپمان با شما بیعت کنیم!»

1

شی اهل بصر با این جوابش طلحه را ساک نمود و او را شکس  ،حتاخ بعتد از آن چته اتفتاقی
افتاد؟ این سؤالی اس که جواب آن را متوال امیرالمتؤمنین (صتلوات اللته علیته بیتان نمتود است ،
حضرت بعد از بازگش از جنگ نهروان نوشتهای نوش و فرمان داد هر جمعته بتر مستلمین خوانتد
شود ،در آن نوشته بعضی از جنایات عایشه و سپاهش در بصر را بیان کرد بود.
متن نوشته را طبری امامی و سید بن طاووس از محمد بن یعقوب کلینتی از علتی بتن ابتراهیم بته
سندش روای نمود اند که فرمایش حضرت

در آن چنین آمد « :نپس به بصره امدید خر حالالا

که اهل بصره بر بیعت و اطاعت من اجتماع یموخه بوخید و خر ان جا شیعیان من یگهبایان بیالت
المال خدا و مسلمین بوخیدت مرخِ را به یافرمایا ا من و یقض یموخن بیعت و اطاعتشان ا مالن
ِ
خوایدیدت هر کس ایها را اطاعت کرخ خربالرش گرفتنالد و هالر کالس ا ایهالا یافرمالایا یمالوخ او را

کشتند! حکیم بن جبله با ایها جنگیدت او را همراه با هفتاخ مرخ ا عابدان اهل بصره کشتند که به
ایها اصحاب ثفنات ماگفتند گویا پیشایاهایشان مثل اعضا پینه بسته شتر بالوخ .و یایالد بالن
حارث یشکر که خر ان مان شیخ اهل بصره بوخ با ایها بیعت ینموخ و گفت ا خالدا بترنالید!
اول شما ما را به بهشت کشاییدت اخرتان ما را به جهنم یکشایدت مالا را مجبالور ینماییالد کاله اخعالا
کننده را تصدی یماییم و ان که غاهب انت را رها کنیمت اما خنت رانتم را علا بن ابالا طالالب
مشغول کرخه و با ان با او بیعت یموخهاِت و این خنت چپ مالن انالت کاله بیعتالا بالر عهالده ان
ییست اگر ماخواهید ان را بگیرید! او را خفه کرخید تا این که ا خییالا رفالت خالدا او را رحمالت
کند! و عبد الله بن حکیم تمیما بلند شد و گفت ا طلحه چه کس ایالن یاماله را ماشنانالدو
طلحه گفت بله این یامه من به تونت .گفت ایا ماخایا چه خر ان انتو گفت ان را بالر مالن
بَوان .یاگهان خر ان عیب عثمان و تشوی یموخن طلحه بر کشتن او بوخ! به همین خالاطر عبالد
الله بن حکیم را ا بصره بیرون یموخه و تبعیدش کرخید!  2و حکمران من عثمان بن حنیالف را بالا
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 .2قضیه عبد الله بن حکیم تمیمی و مواجه شدنش با طلحه در روای ابو مخنف کتوفی در شترم نهتم البالغته ابتن ابتی
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مکر و حیله خنتگیر یموخید و او را تماما مثله یموخید و تماِ موها نر و صورتش را کندیالد! و
گروها ا شیعیان مرا بعد ا خنتگیر و گروها خیگر را با مکالر و حیلاله کشالتند و گروهالا هالم
شمشیرها را کشیدید تا خدا را ممقات یموخیدت به خدا قسم اگر تنها یک یفر ا شیعیایم را کشالته
بوخید خون ا یها و خون ان لشکر بر من حمل شده بوخ چرا که به کشته شدن ان کاله کشالته شالد
راضا بوخیدت قضیه را واگذار که ایها بالیش ا عالدها کاله بالا ان بالر شالیعیان مالن وارخ شالدید را
کشتند! ولا خداوید شیعیایم را بر ایها پیرو گرخاییدت پس گروه نتمگر (ا رحمالت خالدا) خور
باخ!»

1

بنابراین این شی بزرگوار نزد آنها میآید و میگوید« :ا خدا بتریسد!» ولی جواب پیروان عایشه
این اس که «او را خفه ماکنند تا که ا خییا ماروخ!» ،چه مقدار کستانی کته در روز جمتل اصتغر
بدون جرمی کشته شدند و خونشان به گردن عایشه اس ؟! و اگر تمام اینان در روز جمل اصتغر کشتته
شد اند حاخ باید خود بفهمی که در روز جمل اکبر چه قدر کشته شد اند!
چون کالم بدین جا رسید که مقداری از نوشته امیرالمؤمنین

را عرضه کردیم که در آن جنایتات

عایشه و طلحه و زبیر در بصر را بیان نمود بود بد نیس مقداری از خطبهاش را ذکتر کنتیم کته آن را
متقی هندی به نقل از عبد الله بن حسن روای کترد است و حضترت

بتاز در آن بعضتی از ایتن

جنایات را بیان نمود اس .
خطبه طوالنی اس و حضرت

در آن بر جواب سؤالهای متعددی را میداد «مرخ بلنالد شالد و

گفت ا امیرالمؤمنین به ما بگو به چه خلیل با طلحه و بیر جنگیالد و فرمالوخ چالون بیعالت مالرا
یقض یموخید و شیعه مؤمن من حکیم بن جبله العبد ا قبیله عبالد قالیس و نالبابجه و انالاوره را
کشتند ان هم بدون این که چنین حقا خاشته باشندت و چنین کار بدون اماِ مسلمین بالرا ایهالا



الحدید جلد  9صفحه  208و در روای بالذری در انساب االشراف صفحه  121آمد ،و جواب آن قوم به این مرد این بتود
که او را از بصر اخرا نمود و تبعیدش کردند!
 .1المسترشد طبری امامی صفحه  510و کشف المحجه سید بن طاووس صفحه  081به نقل از کلینی از علی بن ابتراهیم
قمی و او هم به سند خودش.
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جایا یبوخت و اگر ایها همین کار را با ابوبکر و عمر کرخه بوخید ابوبکر و عمالر ایهالا را مالاکشالتندت و
کسایا ا اصحاب حضرت محمد

که خر این جا هستند ماخایند که ابوبکر و عمالر ا کسالا

که ا بیعت یموخن با ابوبکر امتناع ور ید راضا یشدید تا مجبورایه بیعت کالرخ و ایصالار بعالد ا ان
هم با او بیعت یکرخید! حال من چه کنم که طلحه و بیر ا رو اطاعت و بدون هی اجبالار بالا
من بیعت کرخیدو! ولا ان خو ا من طم خاشتند که ایها را حکمران بصالره و یمالن گالرخایمت وقتالا
ایها را حکمران یکرخِ و خونت خاشتن خییا و حرص خن برا ان بالر ایهالا غلباله کالرخ ترنالیدِ کاله
بندگان خدا را برخه خوخ گیرید و اموال مسلمین را برا خوخ برخارید! پس ان را ا ایها گرفتم و البتاله
این کار بعد ا ان بوخ که ایها را ا موخِ و حجت را بر ایها تماِ کرخِ».
حضتترت
حضرت

1

در کالمتتش از انالالاوره یتتاد مینمایتتد و آنهتتا را از نالالبابجه جتتدا میکنتتد ،و

تصریح کرد که آنها هم ظالمانه کشته شدند! و ما هیچ یک از مؤرخین را ندیدیم که عتدد

کشته شدگان آنها را ذکر کرد باشد و خدا میداند چند نفر بود اند!
و اساور قومی از عجم هستند که از قدیم در بصر سکون داشتند ،همتانطور کته ابتن منظتور در
لسان بن عرب گفته اس  ،به خالف سبابجه که از هند یا سند میباشتند .در هتر صتورت حضترت از
ریختن خون یک مسلمان جلوگیری مینماید حاخ اصتال و موقعیت زنتدگیش هتر چته میخواهتد
باشد ،بنابراین این که عایشه و سپاهش آنها را کشتند همانطور که معلتوم است از بزرگتترین گناهتان
کبیر و جنایات میباشد.
این در حالی اس که امیرالمتؤمنین

تصتریح مینمایتد عایشته و ستپاهش حتدودا هتزار نفتر از

شیعیانش را در بصر کشتهاند! و این مطلب را در کالمی شبیه به همان کالم قبلی بیان مینماید در جتواب
همان سؤاخ که این بار یکی از عثمانیین به نتام ابالو بالرخه عالوف اب خ کته از ایشتان تخلتف کترد بتود
داخل کوفه شد خطبه خواند و فرمتود:

میپرسد ،نصر بن مزاحم منقری روای کرد که وقتی حضرت
«نتایش خدایا را که ّ
ولیش را یار یموخت و خشمنش را رهالا کالرخت و رانالتگو ِ بالر حال را عالات
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شکن بر باطل را ذلیل یموخ!  1بر شما باخ که تقوا الها را رعایت یماییالد و ا اهالل
بَشید و عهد ِ
که ا خدا اطاعت کرخید اطاعت کنید همان کسایا که خر مورخ ان چه خالدا را

بیت پیامبرتان

خر ان اطاعت کرخهاید یسبت به کسایا که خوخشان را مقابل ایها قرار خاخهاید نااوارتر باله اطاعالت
شدن هستندت 2ایها به ونیله فضیلت ما خوخ را برتر ماخهنالدت و امالر مالا را ایکالار ماکننالدت و خر
ّ
مورخ حقمان با ما یااع ماکنند و ما را ا ان مارایندت ایها وبال گنالاه خالوخ را چشالیدید و باله وخ
مجا ات گمراها خوخ را خواهند خید!  ...ابو برخه بن عوف ا خ که ا حضرت تَلف یموخه بالوخ
بلند شد و گفت ا امیرالمؤمنین به یظرت ان کسایا که خور عایشه و طلحه و بیر کشته شدید به
چه خلیل کشته شدیدو فرموخ ایها شیعه و حکمران من و براخر ر بیعه العبد که خدا او را رحمالت
کند را کشتند 3ان هم همراه با جماعتا ا مسلمایان که ماگفتند همایطور که شما عهد شکسالتید
ما یماشکنیم و ایطور که شما مکر یموخید ما مکر یماکنیمت بر ایها حمله یموخیالد و هماله ایهالا را
کشتند! ا ایها خرخوانت کرخِ قاتمن براخرایم را به من تحویل خهند تا ایهالا را باله خالاطر بالراخرایم
بکشم و قصاص یمایم و نپس کتاب خدا بین من و ایها حکم یماید ولا قبالول یکرخیالد و بالا مالن
جنگیدید خر حالا که بیعت من و خون یاخیک به هاار یفر ا شیعیایم بر گرخن ایهالا بالوخ! مالن هالم
ایها را خر مقابل این خونها کشتم .ایا تو خر این مطلب شک خار و گفت قبم شک خاشالتم ولالا
اآلن متوجه شدِ و خطا ایها بر من اشکار گرخید و تو کار خرنتا ایجاِ خاخها ».

4

هزار نفر شیعه به خاطر عایشه خون ریز جنای کار کشته شدند! و تنها اشکالش بر آنها این بود که
چرا آنها مانند دیگران که ّ
مروت ندارند به موالیشان امیرالمتؤمنین مکتر و خیانت نکردنتد و عهتد
شکنی ننمودند و به او (عایشه ملحق نشدند؟!
 
 .1منظور حضرت

از دشمنی که خدا رهایش کرد و عهد شکنی که خدا ذلیلش کرد عایشه و طلحته و زبیتر و پیتروان

عهد شکنشان میباشد.
 .2حضرت

در این جا اشار میکند که امارت و خالف حق اهل بی پیامبر

اس نه آن نزاع کنندگانی که ختود

را در مقابل اهل بی قرار داد اند مثل ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و امثاخ آنها (علیهم لعائن الله .
 .3او حکیم بن جبله العبدی (رضوان الله تعالی علیه میباشد.
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عایشه برا یابوخ کرخن شیعه جنگا طاهفها را فرمایدها ماکند!
امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه در خطبه دیگری اشار نمود اس که لشکریان عایشه شیعیان را
تعقیب مینمودند و آنها را دستگیر میکردند و بعد گردنهایشان را میزدند! یعنی تنها به کسانی کته بتا
آنها میجنگیدند اکتفا نمیکردند بلکه هدفشان نابود کردن شیعیان اهل بی

بود حتی کسانی کته

نمیجنگیدند و در خانههایشان بودند! بنابراین آن چه در بصر واق شد کمترین چیزی که برای آن گفته
میشود این اس که جنگا طاهفها و یابوخگر بود اس !
این خطبه را شی مفید روای کرد که حضرت

وقتی داختل بصتر میشتود بترای اصتحابش

خطبه میخواند و آنها را به جهاد دعتوت مینمایتد ،از جملته فرمایشتات حضترت ایتن است « :ا
بندگان خدا با نینها با برا جنگیدن با ایها به نمتشان بروید چرا که ایها بیعت مرا شکستند
و حکمران مرا شکنجه کرخید و بعد ا ان که او را به شالدت خیالد و باله خرخ اورخیالد و عقالوبتش
کرخید ا بصره اخراجش یموخید! خر حالا که او پیرمرخ ا ابرومندان ایصار و فضالمَ بالوخت و
هی حرمتا برا او یگه یداشتند! و نبابجه که مرخایا صالح بوخید را کشتند و حکیم بن جبلاله
را به خاطر این که برا خدا غضب کرخه بوخ ظالمایه و ا رو عداوت کشتند! نپس بعد ا ان
که شیعیان مرا خید ایها را تعقیب یموخید و ایها را خر هر مکان پست و بلند خنتگیر یموخیالد و
بعد ا ان گرخنهایشان را ما خید! ایها را چه شده خدا ایها را بکشالد چگویاله ا حال منحالرف
ماشوید!»

1

بله  ...این چنین در حق شیعه امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه کشتار واق میشود ،و ایتن چنتین
عایشه اساس آن را گذاش و را نابود کردن شیعه را از آن زمان صاف و هموار کرد ،بنتابراین هتر کتس
در قلبش والی حضرت ابا الحسن

را حمل میکند باید در هتر مکتان پست و بلنتدی تعقیتب و

دستگیر گردد و بعد از آن گردنش زد شود! این قانون عایشته است ! و بترای شتخص شتیعه بیگنتاهی
فاید ای ندارد ،چرا که خود ّ
تشی جرم اس ! و قبال کالم عایشته گذشت کته وقتتی ابتو االستود بته او
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اعترا

کرد و گف « :خر بصره هی کداِ ا قاتمن عثمان ییستند! عایشه گفت ولا ایها با علا

بن ابا طالب خر مدینهاید!»
همین که با حضرت علی باشی در حکوم و عرف عایشه باید کشته شوی! و الزم به ذکتر نیست
که ظالمان بنی امیه و بنی العباس و امثاخ آنان کامال به این قتانون عایشته ملتتزم بودنتد و بته آن عمتل
میکردند ،شیعیان را در هر مکانی تعقیب میکردند و حرم آنها را مبام نمودند و کتودش و بزرگشتان
را کشتند و خانهها و محلههایشان را سوزاندند و به هیچ کدام از آنها رحم نکردند!
گردیتد

عایشه و شترش در طوخ زمان نماد و شعاری برای جنگیدن با شیعیان حضترت علتی
ّ
بود! به حدی که مخالفین اهل بغداد بعد از بیش از سه قرن با همین شعار ریختن خون شیعه را حتالخ
کردند! و یکی از بزرگترین علمایشان یعنی ابن کثیر در حوادث ستاخ سیصتد و شصت و سته بته ایتن
مطلب اعتراف کرد اس  ،گوید« :و فتنه بارگا خر بغداخ بین اهل ننت و رافضالیان واقال شالدت و
هر خو فرقه کم عقل یا با عقل بوخید! و ا راه مستقیم خور بوخیدت و قضیه این بوخ که جماعتا ا
اهل ننت یا را نوار شتر کرخید و ان را عایشه یامیدید! و بعضا خوخ را طلحه و بعضا خیگالر
بیر یامیدید! و گفتند با اصحاب علا ماجنگیم! به خاطر این کالار ا هالر خو گالروه جمعیالت
بسیار کشته شدید! و کسایا که یاخ این طرف و ان طرف مارفتند خر شهر فسالاخ یموخیالد! و
اموال غارت شد! نپس گروها ا ایها خنتگیر شدید و کشته شدید و ایها را به خار خید تا فتناله
خوابید!»  1و چه قدر امشب به دیشب شباه دارد!
این چنین عایشه فرزندانش را تربی کرد تا برای نتابود کتردن شتیعیان آ خ محمتد

جنگهتای

طائفهای به را بیاندازنتد ،و امتروز گرو هتای ختون ریتز وهتابی در کشتتن شتیعیان و بمتب گتذاری
بارگا های مقدس و مساجد و حسینیهها و خانههایشان پای خود را جای پای عایشه گذاشتهاند! و چترا
چنین نباشد؟! آیا آنها فرزندان او نیستند و او مادر آنها نیس ؟!
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عایشه فرمان کشتن مؤمنا که به کتاب خدا خعوت ماکند را صاخر ماکند!
عایشه بعد از آن همه کشتاری که در روز جمل اصغر اتفاق افتاد دس از نادانی خود برنداش  ،و
با عطش ریختن خونهای بیشتر و به هتدف نتابود کتردن خلیفته شترعی امیرالمتؤمنین علتی بتن ابتی
طالب

به روز جمل اکبر رف .

و آن هنگامی که امیرالمؤمنین

به بصر رف  ،تمام تالشها صحب هایش با عایشه برای صلح

نفعی نداد ،چرا که عایشه تمام نامههای حضرت را با عناد و اصرار بتر پیمتان شتکنی و ظلتم و جنتگ
جواب میداد!
تالش اوخ هنگامی بود که حضرت

نامهای به عایشه فرستاد که متنش این اس « :اما بعد تو

ا خایهات خارج شد و ا فرمان خدا و رنالولش محمالد

نالرپیچا کالرخ ت و امالر را

طلب ماکنا که ا تو برخاشته شده و نپس فکر ماکنا هدفت اصمح بین مسلمین انالت! باله
من بگو یان را با قصاص و لشکر و اصمح بین مرخِ چه کار انتو! و خالون عثمالان را طلالب
کرخ ت خر حالا که عثمان مرخ ا بنا امیه بوخ و تو یا ا بنا تیم بن مره هستا! به جان خوخِ
نوگند ان چه تو را خر معرض بم قرار خاخه و تالو را مجبالور باله یافرمالایا کالرخه گنالاهش بالیش ا
قاتمن عثمان انت! و تو غضب ینموخ تا به غضب اورخه شد ! و به هیجان ییامد تا تالو را
به هیجان اورخید! ا عایشه ا خدا بترس و به خایهات برگرخ و خوخ را خر نتر و پوشش قرار خهت
و السمِ» 1.و جواب عایشه تنها این بوخ که یوشت «ا پسر ابوطالب! امالر بالابتر ا عتالاب و
نر یش انت! و ما هرگا خر اطاعت تو خاخل یشویم! هر کار خواها بکن! و السمِ».
و تالش دوم هنگامی بود حضرت

2

زید بن صوحان و عبد الله بن عباس را نزد عایشه فرستاد ،و

به آن دو گف « :یاخ عایشه بروید و به او بگویید ایا خدا به تو خنتور یداخه خر خایهات بمالایاو!
تو را فریب خاخید فریب خورخ و ا تو یار خوانتند یار کرخ ! ا خدایا که به وخ یاخ او
خواها رفت بترس و به نو او توبه کن که او توبه بندگایش را قبول مایمایدت قرابت با طلحاله
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و خونت خاشتن عبد الله بن بیر تو را به کارهایا واخار یکند که تو را باله اتالش بالرخ! ابالن اعالثم
گوید ان خو یاخ عایشه رفتند و پیاِ علالا

را باله او رنالایدیدت عایشاله گفالت مالن چیالا خر

جواب شما یماگویم من ماخایم که یماتوایم خر مقابالل بالراهین و انالتدببت علالا بالن ابالا
طالب طاقت بیاورِ!»

1

و تالش سوم کمی قبل از شروع شدن جنگ بود آن هنگام که دو گرو برای جنگیدن صف کشیدند
و عایشه در کجاو اش بر شتر سوار شد ،امیرالمؤمنین

ابن عباس را نزد او فرستاد ولی عایشه تا ابتن

عباس را دید او را طرد نمود! ابن عباس گویتد« :یالاخ عایشاله رفالتم خر حالالا کاله خر کجالاوه بالوخ و
کجاوهاش با ره پوشیده شده بوخ و لشکر ا شالترش حفاظالت مایمالوخت و کعالب بالن شالور
قاضا مهار شترش را گرفته بوخ و قبیله ا خ و ضبه پیرامون او بوخیدت وقتا مرا خید باله مالن گفالت
ا ابن عباس چه چیا تو را به این جا اورخهو به خدا قسم کمِ تو را یماشالنوِ! یالاخ صالاحبت
برگرخ و به او بگو بین ما و تو تنها شمشیر انت! و کسایا که اطراف عایشه بوخید فریالاخ خیالد
ا ابن عباس برگرخ تا خویت ریَته یشوخ!»

2

ولی با این وجود ،امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه تالش نمود که ابتدا با موعظه و نصیح کردن
عایشه و پیروانش آنها را به حکم قرآن و عمل نمودن به آن دعوت نماید تا خونها حفظ گردد و شر برپا
نشود ،و چنین کاری از اهل بی رحم (صلوات الله علیهم عجیب نیست  ،همتان کستانی کته در
مثل چنین موقعی هایی تنها برای سالمتی و برپا نشدن جنگ تالش مینمایند ،و دعوت نمودنشان بته
حکم قرآن تنها به خاطر این اس که آنها عدخ قرآن و شریک او هستند ،و این مصداق حتدیث متتواتر
رسوخ خدا

اس که در آن فرمود« :من خر میان شما خو چیا گرایبها باله جالا ماگالذارِ کاله

یکا بارگتر ا خیگر انت کتاب خدا که ریسمایا انت که ا انمان به مین کشیده شالده و
عترت و اهل بیتمت بدایید که این خو هرگا ا هم جدا یماشوید تا نر حالوض کالوثر بالر مالن وارخ
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شوید» 1.بنابراین اهل بی به قرآن دعوت میکنند و قرآن هم به اهل بی
الزم بود که حضرت علی

دعوت مینمایتد ،پتس

ابتدا و لو کمی قبل از شروع شدن جنگ عذر آورد و آنها را به حکم قرآن

دعوت نماید ،و حکم قرآن در این جا این بود که اوال تا آن جا که امکان دارد بین دو گرو متنازع صتلح
برقرار شود و اگر یک گرو بر تعدی و تجاوز اصرار ورزید از جنگیدن با او چار ای نیس  ،و ایتن قتوخ
خداوند اس که میفرمایتد :و اگر خو گروه ا مؤمنان با هم جنگیدیالد بالین ایهالا صاللح برقالرار
کنیدت اگر یک گروه بر خیگر تجاو کرخت با متجاو گر بجنگید تا به امر خدا برگرخخت اگر باله امالر
خدا با گشت میان ان خو عاخبیه صلح برقرار کنید و عدالت ور ید که خداوید عدالت ور ان را
خونت خارخ .

2

امیرالمؤمنین

درخواس نمود شخصی قرآن شریف را بردارد و به سم لشکر عایشته بترود و

آنها را به قرآن دعوت کند ،ولی به وسیله علم غیبش آشکار نمود که کسی که چنتین کتاری کنتد قطعتا
کشته خواهد شد و باید در را قرآن جان خود را فدا کند! هیچ کتس چنتین کتاری را قبتوخ ننمتود مگتر
جوان مؤمنی که به او مسلم بن عبد الله عبد گفته میشد ،امیرالمؤمنین

چند بتار از او اعترا

نمود چرا که او جوان بود ،ولی در آخر بعد از آن که کسی این کار را قبوخ نکرد مجبور شد این کار مهم
و دشوار را به او بسپارد ،و به او بشارت داد که بهش را برایش ضمان مینماید.
حاخ به دس عایشهی شتر سوار و پیروانش چه بالیی بر سر این جوان حامل قرآن آمد؟!
طبری به نقل از زهری نقل کرد « :علا به اصحابش گفت کداِ یک ا شالما ایالن قالران و ان
چه خر ان انت را به ایها عرضه ماکند و اگر خنتش قط شد ان را با خنت خیگالرش ماگیالرخ و
اگر ان خنتش هم قط شد ان را با خیدایش ماگیالرخو مالرخ جالوایا گفالت مالن .علالا پیرامالون
اصحابش خور ما خ و این کار را بر ایها عرضه مایموخ ولا هی کس به جا ان مالرخ جالوان ایالن
کار را قبول یکرخت علا به او گفت این را بر ایها عرضه کن و بگو این کتالاب ا اول تالا اخالرش
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بین ما و شما باشدت خر مورخ خونها خوختان و ما خدا را خر یظر گیرید! پالس بالر ان جالوان خر
حالا که قران خر خنتش بوخ حمله شد و خو خنتش قط گرخید! قران را با خیدایش گرفت تا این
که کشته شد!»

1

باز هم طبری از عمار بن معاویه ذهبی نقل کرد که گف « :حضرت علا خر رو جنالگ جمالل
قران را به خنت گرفت و با ان پیرامون اصحابش خور

خ و گفت چه کس این قران را ماگیالرخ

و ایها را به ان چه خر ان انت خعوت مایماید و البته کشته ماشوخو جالوایا ا اهالل کوفاله کاله
قبا توپر و نفید پوشیده بوخ بلند شد و گفالت مالن .حضالرت ا او اعالراض یمالوخت نالپس
گفت چه کس این قران را ماگیرخ و ایها را به ان چه خر ان انت خعوت مایماید و البتاله کشالته
ماشوخو ان جوان گفت من .حضرت ا او اعراض یموخت نپس گفت چه کس این مصالحف
را ماگیرخ و ایها را به ان چه خر ان انت خعوت مایماید و البته کشته ماشوخو ان جوان گفالت
من! حضرت قران را به او خاخ .ان جوان ایها را باله قالران خعالوت کالرخت خنالت رانالتش را قطال
کرخید! قران را با خنت چپش گرفت و ایها را به ان خعوت کرخت پس خنالت چالپش را هالم قطال
کرخید! و خر حالا که خون بر قبایش ماریَت قران را به نینه گرفت تا این که کشته شد! خالدا
ا او راضا باشدت پس حضرت علا فرموخ اآلن خیگر جنگیدن بالا ایهالا جالایا انالت! مالاخر ان
جوان بعد ا این واقعه بر فر یدش یوحه یموخ و ابیاتا را نروخ که خر ان امده
مسالاللمایا ایهالالا را بالاله قالالران خعالالوت کالالرخ

کتالالاب خالالدا را ماخوایالالد ولالالا یترنالالیدید

و ماخرشان ایستاخه بالوخ و یگاهشالان ماکالرخ

یقشه تجاو ماریَتند ولا ایها را یها یکالرخ!

ریالالش ایهالالا ا خالالون خضالالاب شالالده بالالوخ»
و مسعودی نقل کرد وقتی آنها برای جنگ آمدند امیرالمؤمنین

2

بلند شد «و چهار رکعت یما

خواید و خو گویهاش را بر خاک مالید خر حالا که اشکهایش با خاک مَلوط شده بوخ! نپس
خنتایش را بلند یموخ و این چنین خعا مایموخ ا خدایا که پرورخگار انمانها و مینها و هر
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ان چه انمان بر ان نایه ایداخته و مین ان را خربر گرفته هستات ا پرورخگار عرش بارگت ایالن
بصره انت که خیر ان را ا تو خرخوانت ماکنمت و ا ّ
شر ان به تو پنالاه مابالرِت خالدایا مالا را خر
بصره به بهترین جایگاه بنشان که تو بهترین جایگاه خهندگایا .خدایا ایالن قالوِ ا اطاعالت مالن
نربا خهاید! و بر من خروج کرخه و بیعت مرا شکستهاید! خدایا خون مسلمایان را حفظ یمالا.
و کسا را یاخ ایها فرنتاخ تا خر مورخ خون مسلمایان خدا را به یاخ ایها بیالاورخ و بگویالد چالرا بالا
من ماجنگیدو ولا ایها تنها خوانتار جنگ بوخید! پس مالرخ ا اصالحابش کاله باله او مساللم
گفته ماشد و قران همراهش بوخ را یاخ ایها فرنتاخ تا ایها را به خدا خعوت یمایدت به او تیر خه و
او را کشتند! او را یاخ علا اورخید و ماخرش گفت
ا خالالالدا مسالالاللمایا یالالالاخ ایهالالالا رفالالالت

کتالالاب خالالدا را ماخوایالالد ولالالا یترنالالیدید

ریالالش خالالوخ را ا خالالون او خضالالاب کرخیالالد

1

و ماخرشان ایستاخه بوخ و یگاهشان ماکالرخ!»

ابن اعثم روای کرد « :نپس علا ره خوانت و ان را پوشید و شمشیرش را حمایالل کالرخ و
عمامهاش را بر نر گذاشت و بر قاطر رنول خدا

نوار شالد و قرایالا خوانالت و ان را باله

خنت گرفت و گفت ا مرخِ چه کس این قران را ماگیرخ و این قوِ را باله ان چاله خر ان انالت
خعوت مایمایدو گوید جوایا شجاع که به او مسلم گفته ماشد و قبالایا نالفید پوشالیده بالوخ
بلند شد و گفت ا امیرالمؤمنین من ان را ماگیرِ .علا به او گفت ا جوان خنالت رانالتت
قط ماشوخ! قران را با خنتت چپت ماگیر و ان هم قط ماشوخ! نپس ان قدر بالا شمشالیر
خه ماشو تا کشته ماشو ! ان جوان گفت من خر برابر چنین چیا صبر یدارِ! گوید علا
برا بار خوِ فریاخ خ و قران خر خنتش بوخت ان جوان بلند شد و گفت ا امیرالمؤمنین مالن ان
را ماگیرِت چنین چیا خر راه خدا کم انت! نپس ان جوان قالران را گرفالت و بالا ان یالاخ ایهالا
رفت و گفت ا شماها! بین ما و شما این کتاب خدا باشد! گوید مرخ ا اصحاب جمل به
خنت رانتش ضربه خ و ان را قط یموخ! قران را به خنت چپش گرفالتت خنالت چالپش را هالم
قط یموخ! قران را به نینهاش چسبایدت به نینهاش خید تا کشته شالد خالدا او را رحمالت کنالد!
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گوید ماخرش به او که کشته شده بوخ یگاه ماکرخ و ابیاتا را نروخ که اغا ش این انت
ا خالالالدا مسالالاللمایا یالالالاخ ایهالالالا رفالالالت

و ایها را باله محکمالات قالران خعالوت یمالوخ

تا اخر ابیات .گوید و پسر عمویش برا او یوحاله خوایالد و شالعر نالروخ کاله اغالا ش ایالن
انت 

مرخ ّ
شقیا ا ایها باله او ضالربها

خ و بالا ان

خنت رانتش را قط کرخ تا خاغالدارش کنالد
ج

تا اخر ابیات» 1.
و ابو مخنف کوفی روای کرد « :حضرت علا

به پیرامون اصحابش خور ما خ و ایالن ایاله

را ماخواید گمان ماکنید به بهشت خواهید رفالت خر حالالا کاله هنالو مثالل ان چاله بالر نالر
گذشتگان امده بر نر شما ییامده انتت به ایشان نَتا و ریج رنید و متالال شدیدت تا ان جالا
که پیامبر و مؤمنایا که با او بوخید گفتند پس یار خدا کا خواهد رنیدو بدان که یالار خالدا
یاخیک انت 2 .نپس فرموخ خدا به ما و شما صبر خهد و ما و شما را یار یماید و خر هر کار
برا ما و شما پشتیبان و یاور باشد .نپس قرایا که خر خنت خاشت را بلند یموخ و گفالت چاله
کس این قران را ماگیرخ و ایها را به ان چه خر ان امده خعوت مایماید و بهشت برا او باشالدو
مرخ جوایا که یامش مسلم بوخ و قبایا نفید بر تن خاشت گفالت مالن ان را ماگیالرِ .حضالرت
علا به او یگاه کرخ و گفت ا جوانت اگر ان را بگیر خنت رانتت قط ماشالوخ! بالا خنالت
چپت ان را ماگیر و ان هم قط ماشوخ! نپس بالا شمشالیر خه ماشالو تالا ایالن کاله کشالته
ماشو ! ان جوان گفت من خر برابر چنین کار یماتوایم صبر کنم! حضرت علالا بالرا بالار
خوِ فریاخ خت ان جوان بلند شدت حضرت خوباره کممش را به او گفتت و جوان هالم بالا همالان
جواب را خاخ تا این که گفت من ان را ماگیرِت ان چه ماگویا خر راه خدا کالم انالت! قالران را
گرفت و رفالتت وقتالا باله ایهالا رنالید فریالاخ خ میالان مالا و شالما ایالن کتالاب خالدا باشالد! بالا
شمشیرهایشان او را خید تا کشته شد! اِ ذریح عبدیه خر این باره گفت
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ا خدا مسلمایا با مصحفا کاله موبیشالان

فرنالالالالتاخه بالالالالوخ یالالالالاخ ایهالالالالا رفالالالالت

ایهالالا را بالاله عالالدل و ایمالالان خعالالوت یمالالوخ

کتاب خدا را بر ایها خوایالد ولالا یترنالیدید

مالالو خالالوخ را ا خالالون او خضالالاب کرخیالالد

و ماخرشان ایستاخه بوخ و یگاهشالان ماکالرخ!

و ایها را به تجاو امر مایموخ و یها یماکرخ!»

1

و ابن اثیر روای کرد « :وقتا تنها خوانتارشان جنگ بوخ حضرت علا گفت کداِ یالک ا
شما این قران را ماگیرخ و ایها را به ان چه خر ان انت خعوت مایماید و اگر خنتش قطال شالد
ان را با خنت خیگرش ماگیرخ و اگر ان هم قط شد ان را با خیالدایش ماگیالرخ و خر اخالر کشالته
ماشوخو جوایا گفت من .حضرت نه بار پیرامون اصحابش خور خ و کممش را تکرار یمالوخت
کسا جوابش را یداخ مگر ان جوانت قران را به او خاخت ان جوان هم ایها را خعالوت یمالوخت خنالت
رانتش قط شد! قران را با خنت چپش گرفتت ان هم قط شدت قران را با نینه گرفت خر حالا
که خون بر قبایش جار بوخ و کشته شد! حضرت علا گفت اآلن جنگیدن با ایها حمل شد!
ماخر ان جوان گفت
مسالالالالالاللمایا یالالالالالالاخ ایهالالالالالالا رفالالالالالالت

کتالالالاب خالالالدا را خوایالالالد ولالالالا یترنالالالیدید

و ماخرشان ایستاخه بالوخ و یگاهشالان ماکالرخ

و به ایها خنتور کشتن ماخاخ و یها یماکرخ

ریالالش ایهالالا ا خالالون خضالالاب شالالده بالالوخ!»
ضامن بن شدقم مدنی نقل کرد « :نپس حضرت

2

کسا را یاخ ایها فرنتاخ تا ایها را ارشالاخ

یمایدت ولا ایها تنها جنگیدن با حضرت را قبول یموخید! برا بار خوِ مرخ ا اصحابش که باله
او مسلم گفته ماشد را همراه با قرایا یاخ ایها فرنتاخ تا ایها را به کتاب خدا خعوت کندت باله او
تیر خید تا او را کشتند! او را یاخ امیرالمؤمنین

اورخید خر حالا که کشته شالده بالوخت مالاخرش

این ابیات را خر مورخ او نروخ
ا خالالالدا مسالالاللمایا یالالالاخ ایهالالالا رفالالالت

کتاب خدا را ماخواید ولا ایهالا یترنالیدید
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و ماخرشان ایستاخه بوخ و یگاهشالان ماکالرخ!

ریالالش خالالوخ را ا خالالون او خضالالاب کرخیالالد
نپس عبد الله بن َّ
مدمل براخرش را اورخ خر حالا که کشالته شالده بالوخ! و مالرخ خیگالر را ا
میسره لشکر اورخید که نرش بریده شده بالوخ و خر ان تیالر بالوخ! حضالرت
شاهد مکر و یامرخ این قوِ باش!»

فرمالوخ خالدایا

1

و قاضی نعمان مغربی به نقل از ابی البختری روای کرد وقتی امیرالمؤمنین

اصحابش را برای

جنگ آماد نمود «قران را برخاشت و ا صف اول شروع کرخ و گفت کداِ یک ا شالما یالاخ ایهالا
ماروخ و ایها را به ان چه خر قران انت خعوت ماکند و البته کشته خواهد شدو جوایا که به او
مسلم ماگفتند یاخ ایشان امد و گفت من ا امیرالمؤمنین .حضرت او را رها کالرخ و باله صالف
خوِ رو یموخ و گفت چه کس این قران را ماگیرخ و یاخ ایهالا مالاروخ و ایهالا را باله ان چاله خر ان
انت خعوت مایماید و البته کشته خواهد شدو هی کس جواب او را یداخ .مساللم یالاخ ایشالان
امد و گفت ا امیرالمؤمنین من با این قران یاخ ایها ماروِ .حضرت ا او اعالراض کالرخ و باله
صف نوِ رو یموخ و مثل کمِ قبلا را تکرار کرخت هی کس ا ایها جواب یداخت مساللم خالوخ را
به حضرت عرضه کرخ و گفت من ا امیرالمؤمنین! حضرت وقتا خید غیر ا او کسالا حاضالر
به این کار ییست قران را به او خاخت به نمت ان قوِ رفالتت وقتالا او را خیدیالد باله او تیالر پرتالاب
کرخید! او قران را بر ایها خواید و ایها را به ان چه خر قران انت خعالوت یمالوخت نالپس مالرخ ا
ایها به نمت او رفت و با شمشیر به خنت رانت او که با ان قران را گرفته بوخ ضربه خ! قالران را
با خنت چپش گرفتت ان مرخ او را خ تا این که او را کشت!»
شی مفید از ابن عباس نقل کرد که امیرالمؤمنین

2

فرمود« :چه کس ایالن قالران را ماگیالرخ و

ایها را به ان خعوت ماکند و البتاله کشالته ماشالوخ و مالن بهشالت را ا خالدا بالرا او ضالمایت
ماکنمو هی کس بلند یشد مگر جوایا کم ّ
نن و نال ا قبیله عبد القیس که قبایا نفید بر تن
خاشت و به او مسلم ماگفتندت گویا او را مابینمت گفت ا امیرالمؤمنین مالن قالران را بالر ایهالا
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عرضه ماکنم و جایم را برا خدا یگه خاشتهاِ .حضرت ا رو مهربایا ا او اعالراض یمالوخ و
خوباره فریاخ خ چه کس این قران را ماگیرخ و ان را بر ایها عرضه ماکند و البته بداید کاله کشالته
ماشوخ و بهشت جایگاه اونتو خوباره خوخ مسلم بلند شد و گفت من ان را عرضه مالاکنم.
حضرت برا بار نوِ فریاخ خ ولا کسا غیر ا ان جوان بلند یشد .ان جوان به نمت ایها رفت
تا خر برابر لشکر ایستاخ و قران را با یموخ و گفت این کتاب خدانت و امیرالمؤمنین شما را باله
ان چه خر ان انت خعوت مایمایدت عایشاله گفالت او را بالا ییالاه باییالد خالدا رو او را شالت
گرخاید! با ییاه به نمت او رفتند و ا هر طرف به او ضربه خید! مالاخرش حاضالر بالوخ و صالیحه
کشالالالید! و خالالالوخش را بالالاله رو او ایالالالداخت و او را کنالالالار کشالالالیدت و گروهالالالا ا لشالالالکر
امیرالمؤمنین

خر حمالل کالرخن ان جالوان باله یالار ان ن امدیالدت او را مقابالل امیرالمالؤمنین

گذاشت خر حالا که گریه ماکرخ و ماگفت
ا خالالدا مسالاللمایا ایهالالا را خعالالوت کالالرخ

کتاب خدا را ماخواید ولا ایهالا یترنالیدید

ییاهها خوخ را ا خالون او ریگالین یموخیالد

و ماخرشان ایستاخه بالوخ و یگاهشالان ماکالرخ

و ایها را به کشتن فرمان ماخاخ و یها یماکرخ
وقتا امیرالمؤمنین عناخ ان قوِ را مشالاهده کالرخ و خیالد کاله ریَالتن خالون حالراِ را حالمل
شمرخید خنتایش را به انمان بلند کرخ و گفت خدایا چشمها به نالو تونالت و خنالتها باله
نو تو بلند شده و خلها به نمت تو میل کرخه و با اعمالش خوخ را به تو یاخیالک کالرخهت خالدایا
میان ما و قوممان به ح راها بگشا که تو بهترین راهگشا هستا».

1

این عمل شجاعانه که آن جوان (اعلی الله درجته انجام داد ناگهانی و به صورت حماسهای گتذرا
نبود ،بلکه مقدماتی تربیتی داش  ،چرا که آن جوان شاگرد حذیفه بن یمان (رضوان الله علیه بتود و از
او والی و اخالص برای امیرالمؤمنین

را آموخته بود ،دیلمی در مورد آن چته ایتن جتوان در طتوخ

حکمرانی حذیفه در مدائن از او آموخته خبر طوالنی روای کرد اس که حذیفته کارهتایی کته اهتل
سقیفه (علیهم لعائن اللته قبتل و بعتد از شتهادت پیتامبر اعظتم
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انجتام دادنتد و آن توط تهها و
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نقشههای انقالبی که کشیدند تا مقام خالف را غصب کردند و به عهد و پیمتان خیانت نمودنتد و بته
اهل بی پیامبرشان (صلوات الله علیهم مکر نمودند را به آن جتوان یتاد داد ،آن جتوان هتم از همتان
زمان عزم خود را جزم کرد که امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه را یاری نماید و به سم مدینه رف تتا
به دیدار حضرت برود و از همان جا با ایشان برای جنگیدن با عایشه به بصر روانه شود ،و بتا ایتن کتار
مفتخر شد اولین کسی باشد که در جنگ جمل برابر موالیش
باشد که امیرالمؤمنین

به شهادت میرستد و شتهید قرآنتی

بهش را برای او ضمان نمود و او را به بهش بشارت داد اس .

و در آخر روایتی که دیلمی روای کرد آمد « :وقتا امیرالمؤمنین
شد ان جوان اولین شَص ا اصحاب امیرالمؤمنین

با اصحاب جمل خرگیالر

بوخ که کشته شدت و قضیه این بالوخ کاله

وقتا ان قوِ صف بستند و برا جنگیالدن اجتمالاع کرخیالدت امیرالمالؤمنین

خونالت خاشالت

احتیاط یماید و ایها را به قران و حکمش خعوت یمایدت قرایا خوانت و گفت چاله کالس ایالن
قران را ماگیرخ و ان را به ایها عرضه مایماید و ایها را به ان چه خر ان انت خعوت ماکند و ان
چه قران یده کرخه را یده کند و ان چاله میرایالده را بمیرایالدو گویالد خر هالر خو لشالکر ییاههالا را
محکم یگه خاشته بوخید به طور که اگر کسالا ماخوانالت بالر رو ان راه بالروخ ماتوایسالت!
گوید ان جوان گفت ا امیرالمؤمنین من ان را ماگیرِ و به ایها عرضه ماکنم و ایها را باله ان
چه خر ان امده خعوت مایمایم .گوید امیرالمالؤمنین

ا او اعالراض یمالوخ و بالرا بالار خوِ

فریاخ خ چه کس این قران را ماگیرخ و به ایها عرضاله ماکنالد و ایهالا را باله ان چاله خر ان امالده
خعوت مایمایدو هی کس بلند یشدت ان جوان بلند شالد و گفالت ا امیرالمالؤمنین مالن ان را
ماگیرِ و باله ایهالا عرضاله مالاکنم و ایهالا را باله ان چاله خر ان امالده خعالوت مایمالایم .گویالد
امیرالمؤمنین

ا او اعراض یموخ .نپس برا بار نوِ حالرفش را تکالرار کالرخ ولالا غیالر ا ان

جوان کسا بلند یشد و گفت من ان را ماگیرِ و به ایها عرضه ماکنم و ایها را به ان چاله خر ان
امده خعوت مایمایم .امیرالمؤمنین

فرموخ اگر چنین کار ایجاِ خها کشته خواها شالد!

گفت ا امیرالمؤمنین به خدا قسم هی چیا یاخ من خونت خاشتناتر ا این ییست که خر برابالر
شما به شهاخت برنم و خر اطاعت شما کشته شوِ! امیرالمؤمنین قران را باله او نالپرخ و او را بالا
قران به نمت لشکر ایها فرنتاخ .امیرالمؤمنین

به او یگاه کرخ و گفت این جالوان ا کسالایا

 .................................................................................... 495دانستنیهای حمیراء 
انت که خدا قلب او را پر ا یور و ایمان کرخه و کشته خواهد شدت و من به خاطر کشته شالدیش
بر او ّ
ترحم و مهربایا یموخِ .و این قوِ بعد ا کشتن او خیگالر باله پیالرو یَواهنالد رنالید .ان
جوان با قران امد تا خر برابر لشکر عایشه ایستاخ خر حالا که طلحه و بیر خر ان هنگاِ خر نمت
رانت و چپ کجاوه عایشه بوخیدت او صدا قو خاشتت با بلندترین صدا فریاخ خ ا مالرخِ
این کتاب خدانت و امیرالمؤمنین علا بن ابا طالب

شما را به کتاب خدا و حکم یمالوخن

به ان چه خدا خر کتابش یا ل کرخه خعوت مایمایدت پس برا اطاعالت یمالوخن ا خالدا و عمالل
کرخن به کتابش نر فروخ بیاورید .گوید و عایشه و طلحه و بیر کمِ او را ماشنیدید و خنالت
کشیده بوخیدت وقتا اهل لشکرشان این چنین خیدید به ان جوان حمله کرخیالد و قالران خر خنالت
رانتش بوخ و خنت رانتش را قط کرخید! قران را به خنت چپش خاخ و با بلندترین صدا همالان
حرف اولش را خوباره بیان یموخت به حمله کرخید و خنالت چالپش را قطال کرخیالد! قالران را خر بالر
گرفت و خویش بر قران جار ماشد و مثل همان کممش را تکرار کرخت به او حمله یموخید و او
ّ
را کشتند! جسد باجایش به مین افتاخت او را تکه تکه کرخید! به حد که ما رخ پیه شالکمش
را خیدیمت گوید و امیرالمؤمنین

ایستاخه بوخ و ایها را یگاه ماکرخت رو باله اصالحابش یمالوخ و

گفت به خدا قسم من خر مورخ گمراها و باطل بوخن این قوِ شکا یداشتمت ولا خونت خاشتم
بعد ا ان که حکیم بن جبله العبد ان مرخ صالح را همراه با مرخان صالحان خیگالر کاله بالا او
بوخید را کشتند گمراهیشان برا همه شما اشکار شوخت و گناهشان به خاطر کشتن این جوان خو
برابر شد خر حالا که او ایها را به کتاب خدا و حکم یموخن به ان و عمالل کالرخن باله خنالتوراتش
خعوت مایموخ ولا بر او حمله کرخید و او را کشالتند! و خیگالر باله خالاطر ایالن کاله او را کشالتند
مسالاللمایا خر گمراهیشالالان شالالک یمالالاکنالالدت اتالالش جنالالگ روشالالن شالالد و شالالدت گرفالالتت
ّ
امیرالمؤمنین فرموخ بر ایها حمله کنیدت به یاِ خدا حاِ میم (ا حروف مقطعه قران انالت)
ایها یار یماشویدت و خوخش و حضرت اماِ حسن و حسین و اصحاب رنول خدا

هم

حمله یموخید  ...عبد الله بن نلمه گوید من ا جمله کسایا بالوخِ کاله جنالگ اهالل جمالل را
مشاهده کرخِ .وقتا جنگ تماِ شد خیدِ مالاخر ان جالوان بالاب نالرش ایسالتاخه و بالر او گریاله
ماکند و او را مابوند و نپس پیونته چنین ماگفت
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ا خالالالدا مسالالاللمایا یالالالاخ ایهالالالا امالالالد

کتاب خدا را ماخواید ولا ایهالا یترنالیدید

ایهالالا را بالاله فرمالالایش موبیشالالان امالالر یمالالوخ

ولا ییاهها خوخ را ا خون او ریگین کرخید

و ماخرشان ایستاخه بالوخ و یگاهشالان ماکالرخ

1

و ایها را به تجاو امر مایموخ و یها یماکرخ»

این چنین عایشه با آن وحشیگری شناخته شد اش با این جوان مظلوم رفتتار نمتود و حتاخ آن کته
تمام جرم آن جوان نزد عایشه این بود که او و اصحابش را به کتاب خداوند متعاخ دعوت میکترد! پتس
عایشه به لشکرش دستور داد« :او را با ییاه بایید خدا او را قبیح گرخاید!» و ناگهان این احمقان امتر
او را امتثاخ نمودند و اوال به او تیر زدند و سپس با نیز به بدن او زدند و سپس دستانش را قط نمودنتد و
بدنش را تکه تکه کردند در حالی که خونش بر قرآن شریفی که با دندانش گرفته بود و روی آن خم شد
بود جاری میشد!
«و ماخرشان ایستاخه بوخ و ایها را یگاه ماکرخ و ایها را به کشتن امر مایموخ و یهالا یماکالرخ!»
مادر آن جوان مقتوخ این چنین تعبیر نمود ،او میدید که پار جگرش جلوی چشمش کشته میشود بتدون
این که عایشه به خود تکانی دهد یا قلبش به تنگ آید! واقعا عجیب اس چگونه عایشه برای کشتته شتدن
این جوان مؤمن بیگنا به دس لشکریان ستمگرش غضب ننمود ولی به خاطر کشتته شتدن عثمتان بتن
عفان به دس مسلمانانی که به آنها ظلم شد بود غضب کرد؟! آیا به خاطر ریخته شدن خون عثمان بترای
انتقام گرفتن خرو ننمود؟ پس او را چه شد که در مورد ریخته شدن خون این جوان بیخیاخ بود و بترای
لشکریانش فریاد نزد که از خدا بترسید که خون حرامی را ریختید و ما را در چیتزی کته میخواستتیم از آن
خار شویم وارد کردید؟! یا این که برای عثمان بن عفان آری ولی برای مسلم عبدی نه؟!
این جرم و جنایتی که عایشه در ابتدای جنگ جمل انجام داد از جمله چیزهایی است کته معلتوم
میکند عایشه و لشکرش برای کتاب خدا احترام و ارزشی قائل نبودند ،چرا که آنها به آن جتوان حملته
نمودند و او را کشتند در حالی که او قرآن شریف را حمل مینمود و خونش بر قرآن جتاری شتد! متثال
قرآن را از او نگرفتند و از قط نمودن آن دستی که قرآن را با آن حمل میکرد اجتناب نکردند تا قرآن بتر
زمین نیفتد و خون به آن نریزد که این هتک و بیاحترامی به کالم خداوند اس !
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و درس نیس که برای عایشه عذر آورند و بگویند او خبر از قضیه نداشته ،چرا که همته روایتات
تاریخی که در مصادر هر دو فریق آمد تصریح میکنند که مادر آن جوان گف « :و ماخرشان ایسالتاخه
بوخ و یگاهشان ماکرخ!» یعنی عایشه آن چه در حضور او اتفاق افتاد را میدید و قضیه را از نزدیتک
زیر نظر داشته اس  ،و این امری بدیهی اس چرا کته جنتگ هنتوز شتروع نشتد بتود و در آن هنگتام
طبیعتا نفسهای در سینه حبس شد بود و تنها کار همه این بود که شاهد و ناظر باشند ،و بعیتد است
که عایشه حداقل اولین برخورد را مشاهد نکترد باشتد و اال اگتر حضتور عایشته در آن ستاع مثتل
نبودنش بود از این حیث که نه میدیتد و نته میشتنید و نته صتحب میکترد پتس چگونته امتروز
فرزندانش گمان میکنند او برای اصالم نمودن بین مردم خرو کرد اس ؟!
عایشه چه عذری میتواند بیاورد در حالی که دعوت کسی که او را به حکم قرآن کریم دعوت میکنتد

را ّرد مینماید و با این حاخ گمان کرد که برای اصالم نمودن خرو کرد است ؟! آیتا اصتالم کتردن بتا
بازگش به حکم قرآن کریم و دور نمودن مردم از سختی جنگ و کشتار نیس ؟! چرا حداقل به این جتوان
و مادرش رحم نکرد؟! چرا بر کسی که آن جوان را ظالمانه و از روی عداوت کش انکار ننمود؟!
هرگز! عایشه برای خودش هدف مشخصی قرار داد بود و آن نابود کتردن امیرالمتؤمنین (صتلوات
الله علیه بود حاخ هر چه قدر که این کار سخ باشد! باید نیکان کشته شوند و خونها ریخته شتود و
جنگها برپا گردد و سختیها واق شود  ...تمام اینها آسان اس تا متادامی کته علتی بتن ابتی طالتب
ساقط میشود و امر برای عایشه خالی میگردد و هر کس را که بخواهد خلیفه مسلمین قرار میدهد که
اوامر او را انجام دهد و خواستههای او را برآورد نماید!
و بعد از این اگر جرم و جنای و طغیان زنی باشد  ...عایشه خواهد بود!
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خون هااران کشته بر گرخن عایشه انت!
بعضی گمان کرد اند جنگ جمل اکبر تنها چند ساع از یک روز طوخ کشید  ،و جنگ بته طتور
ناگهانی برپا شد و سپس امور جنگ از کنترخ خار شد و هر دو گرو آن قدر با هم جنگید اند تا این
که یکی دیگری را نابود کرد اس  .و این گمان غلط اس چون این جنگ تتا هفت روز کامتل ادامته
داش ! و از روز پنجشنبه دهم ما جمادی اآلخر ساخ سی و شش شروع شد.

1

ابن قتیبه روای کرد که در روز اوخ جنگ «مرخِ به شدت با هم جنگیدید تا این کاله جنالگ و
خ و خورخ به شتر عایشه رنید  ...حضرت علا و عمار و اشتر و یارایشان به نمت شتر عایشاله
رفتندت ان قوِ پیرامون شتر جنگیدید و خفاع کرخید تا این که شب فرا رنید و پیونالته ایالن چنالین
بوخید و تا هفت رو با هم جنگیدید! و حضرت علا بعد ا هفت رو به ایها حمله یموخ و ایها
را فرار خاخ».

2

بنابراین جنگ بین دو گرو تا هف روز ادامته داشتته ،و در روز هفتتم وقتتی امیرالمتؤمنین

بته

لشکر عایشه حمله نمود فرار کردند ،و در طوخ این هف روز کشتهها جلوی دیدگان عایشه که سوار بر
شتر بود به زمین میریختند بدون این که قلبش بشکند و از ظلمتش دست بتردارد و جنتگ را متوقتف
نماید تا خونها حفظ شود! بلکه بر عکس پیوسته پیروانش را به جنگیدن تشویق مینمود و بترای ایتن
کار از فنون کالم استفاد میکرد که در برانگیختن نفوس تأثیر بسزایی دارد!
او اصحابش را آماد جنگیدن مینمود گویی فرماند سپا اس ! و کسی که چنین حرفی میگویتد
اگر نقش عایشه در جنگ جمل از ابتدا تا انتهایش را بررسی کند میبیند که راس گفتته و از حتق دور
نشد اس  ،چرا که اگر عایشه نبود و اگر در تمام ایتام جنتگ بتر شتتر ملعتونش ستوار نمیشتد متردم
نمیجنگیدند ،چرا که این شترش پرچم آن لشکری بود که با ستپا امیرالمتؤمنین

میجنگیتد ،و بتا

باقی بودن آن شتر جنگ باقی بود ،اما وقتی پی شد جنگ پایان یاف  ،کامال مانند ایتن کته پترچم یتک
لشکر ساقط گردد.
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در روز اوخ جنگ «حضرت علا

اصحابش را اماخه یموخ» و در مقابل «خر ان رو عایشاله

برا خفاع ا شترش لشکر ترتیب خاخت و ان شتر بوخ که یعلا بن منیه به خویست خینالار بالرا
او خریده بوخ! خر ان رو بر شتر کجاوها ا چوب قرار خاشتت و رو ان با چرِ شالتر پوشالیده
شده بوخت و ان را با میخ محکم کرخه بوخید و رو ان را با اهن پوشایده بوخید!»

1

این عایشه اس که در میان سپاهی محافظ سوار بر شتر خرو نمود همان شتری که «پرچم نپاه
بصره گرخید که برا حفاظت ا ان کشته ماشدید همایطور کاله مالرخان یالر پالرچم خالوخ کشالته
ماشوید!»

2

و در روز دوم جنگ «بعضا ا ان قوِ به بعضا خیگر یاخیالک شالدید و عایشاله بالرا شالترش
نپاها اماخه یموخ و جلو مرخِ ایستاخت و مرخِ پشت نر و رانت و چپش بوخیالدت و حضالرت
علا

اصحابش را به صف کرخ و ایها را مایند رو اول اماخه یمالوخت ان قالوِ بالرا جنگیالدن

اماخه شدیدت و کعب بن نور ا خ جلو امد و مهار شتر را گرفت و رجالا ماخوایالد و اشالعار
ماگفت که اغا ش این انت
کالالالالاله او یمالالالالالا و رو ه شمانالالالالالت!

ا مالالالرخِ بالالالر شالالالما بالالالاخ ماخرتالالالان

اشتر بر او حمله کرخ و او را کشت  ...ان قوِ پیونته این چنین بوخید مرخ پس ا خیگالر
ماامد تا این که خر ان رو به خاطر مهار شتر یوخ و هشت خنت قط شدت عایشاله بالا بلنالدترین
صدایش فریاخ خ ا مرخِ صبر یمایید که تنها ا اخگان صالبر مایماینالد!  ...ان قالوِ باله شالدت
جنگیدید که مایندش شنیده یشده بوخ و کجاوها که عایشه خر ان بوخ مثل خارپشت گرخیالد باله
خاطر ان تیرهایا که به ان اصابت یموخه بوخ!»

3

و از آغاز روز سوم جنگ سخ و شدید شد ،و فرقههای سپا عایشه یکی پس از دیگتری پیرامتون
شترش نابود میشدند همان شتری که نسب به آنها مثل بتی شد بود که پیرامون آن را گرفتته بودنتد! و
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هر زمان گروهی کشته میشد گرو دیگری میآمد و مهار شتر را میگرف و عایشته بتر آن گترو ثنتا و
درود میفرستاد و آنها را به جنگیدن تشویق میکرد!
گرو اوخ از قریش بودند آن جا که «هفتاخ یفر ا قریش مهار شالتر را گرفتنالدت و همگالا کشالته
شدید! و هی کس مهار شتر را یماگرفت مگر این که خویش ریَتاله ماشالد یالا خنالتش قطال
ماگرخید!»

1

و گرو دوم از بنی ناجیه بودند – و بعضی از آنها مسیحی بودند – عایشته بته آنهتا ستخنی عاشتقانه
گف و عقل آنها را تکان داد ،آن هنگام که گمان کرد شمشیرهای آنان قریشی اس و در آنهتا طبیعالت
و خو قریش وجود دارد در حالی که آنان همان کسانی بودند که قریش قبتوخ نمیکترد کته بتا آنتان
نسب دارد! به همین خاطر عایشه با این کلمه آنها را تشویق نمود تا بجنگنتد! و ایتن هنگتامی بتود کته
عایشه «با گرخایا که جلو او بوخید امد و گفت این قوِ چه کسایا هستندو گفتند بنو یاجیه.
گفت به به! شمشیرهایا ابطحا و شمشیرهایا قریشا! پس ایها به شالدت جنگیدیالد و جالان
فشایا کرخید» 2سپس عایشه به آنها گف « :ا بنو یاجیاله صالبر یماییالدت مالن خر شالما طبیعالت و
خو قریش را مابینم! گفتند و خر یسبت خاشتن بنو یاجیه به قریش طعن و اشکال وارخ شالده
بوخ! پس همه ایها پیرامون عایشه کشته شدید!» 3و همانطور که ابتن اعتثم یتادآور شتد مجموعته
 
 .1شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  0صفحه  164به نقل از ابتو مخنتف ،و ماننتد آن در الکامتل ابتن اثیتر جلتد 2
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 .2تاری طبری جلد  2صفحه  414به نقل از سیف بن عمر ضبی ،و الکامل ابن اثیر جلد  2صفحه 157
 .3شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  0صفحه  164به نقل از ابو مخنف کتوفی .و قضتیه بنتو ناجیته ایتن است کته
ّ
اس  .ستامة بتن لتؤی در اثتر
ماخرشان یاجیه همسر نامة بن لؤ بن غلب قرشا بود و او برادر جد هفتم پیامبر
نیش افعی از دنیا رف و همسرش با مردی از اهل بحرین ازدوا کرد و برای او حارث را به دنیا آورد سپس آن مترد از دنیتا
رف  ،مادرش طم کرد که او را به قریش ملحق گرداند به همین خاطر او را به مکه برد و نزد کعب برادر شوهر اولش سامة
رف و به او به دروغ گف که حارث پسر برادرش میباشد او هم حرفش را تصتدیق کترد و آن دو را متدتی نتزد ختود نگته
داش تا این که کاروانی از بحرین آمد و معلوم شد که فریب خورد و حتارث فرزنتد متردی از آنهاست ! کعتب حتارث و
مادرش ناجیه را به بحرین طرد نمود ،آن دو به بحرین برگشتند تا این که حارث جوان شد و با زنی ازدوا کترد و ایتن قبیلته
معروف به بنو ناجیه را به جای گذاش  .و قریش قبوخ نکرد که آنها از قریش هستند به همین خاطر گویند آنها گف :
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و نالالالامة ا مانالالالت ولالالالا امالالالر فر یالالالدایش

خر یظالالالالر مالالالالا تاریالالالالک و پنهالالالالان ماباشالالالالد!

به الجمهر ابن حزم صفحه  061و االغانی ابو الفر جلد  01صفحه  112مراجعه کن .و در جمهر النستب هشتام کلبتی
صفحه  005آمد  :حارث فرزند سامة بود ولی ناجیه مادرش نبود بلکه زن پدرش (زن بابا بود ،پس حتارث بتا زن پتدرش
ازدوا نمود! و از دارای فرزند نشد ،گروهی از فرزندان زنی دیگر که به او ناجیه میگفتند آمدند و ادعا کردند کته فرزنتدان
روای کرد اند
این ناجیه از حارث بن سامه هستند ،ولی قریش آنها را ّرد نمودند .و در هر صورت مخالفین از پیامبر
که ایشان نسب داشتن بنی ناجیه با قریش از سامة بن لتؤی را نفتی نمتود و فرمتود« :عمالویم نالامة فر یالد باله جالا
یگذاشت» که این روای را ابو الفر در االغانی جلد  9صفحه  011و ابن ابتی الحدیتد در شترم نهتم البالغته جلتد 2
صفحه  010نقل کرد اند ،و همچنین روای کرد اند کته امیرالمتؤمنین

آنهتا را نفتی نمتود و فرمتود« :عمالویم نالامه

فر ید به جا یگذاشته انت» همانطور که در تا العروس زبیدی جلد  8صفحه  240به نقل از ابو الفر بته ستند او
آمد اس  .و معلوم میشود بنو ناجیه بعدا نفوذ قوی داشتهاند که روایان حدیث مخالفین برای آنها حدیثی جعل نمودنتد و
به رسوخ خدا

نسب دادند که ایشان اشار نمود که آنها از قریش و بلکه از اهل بی میباشند! چون همانطور کته در

مجم الزوائد هیثمتی جلتد  01صتفحه  41و مستند احمتد بتن حنبتل جلتد  0صتفحه  069آمتد روایت کرد انتد کته
پیامبر

دربار آنها فرمود« :ایها ا منند و من ا ایهایم!»

و از تو پنهان نیس که عمل عایشه در این جا که آنها را به قریش ملحق نمود مثل عمل دیگر او میماند که زیاد بن ابیه را به
ابوسفیان ملحق کرد ،همانطور که در صفحه  426این کتاب گذش  ،و با حکم رسوخ خدا

کته فرمتود بتود فرزنتد

برای رخ خواب میباشد مخالف نمود .ولی نزد عایشه هر حکمی اگر موافق هوی و هوس و مرام او نباشد زیر قدمهایش
خواهد بود!
بدان بنو ناجیه که از با اخالصترین یاران عایشه بودند آنهایی که نجات پیدا کردند بعد از جنگ جمل به سه گترو تقستیم
شدند ،گرو اوخ گفتند :ما مسلمانیم و توبه میکنیم و با امیرالمؤمنین

بیع مینماییم ،گترو دوم گفتنتد :متا مستیحی

هستیم و بر دین اوخ خود باقی میمانیم و مسلمان نمیشویم ولی عایشه و پیروانش ما را به زور با خود خار نمودند و متا
به ناچار جنگیدیم و حاخ حکم امیرالمؤمنین را قبوخ متیکنیم و جزیته پرداخت مینمتاییم ،و گترو ستوم گفتنتد :متا
ّ
مسیحی بودیم و اسالم آوردیم ولی بعد از این فتنه مرتد میشویم و به دین اوخ خود بازمیگردیم چرا که آن بهتر از این دین
اس چون بعضی از اهل این دین با بعضی دیگتر میجنگنتد بته همتین ختاطر متا ایتن دیتن را دوست نتداریم! نماینتد
ّ
امیرالمؤمنین این گرو را سه بار توبه داد ولی توبه نکردند و به اسالم برنگشتند و او حکم مرتد را بر آنها جتاری کترد .و
ّ
این باعث شد که آنها کینه حضرت را به دخ گیرند به حدی که بعتد از آن فرزندانشتان از شتدیدترین مبغضتین حضترت و
شیعیان ایشان شدند! و تعجبی هم نیس چرا که آنها زنا زاد بودند!
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کشتههایشان به «چهارصد یفر رنید!»
و گرو سوم از قبیله بکر بن وائل بودند که از سم راس عایشه آمدند ،عایشه گف « :ایالن قالوِ
چه کسایا هستندو گفتند بکر بن واهل» پس با یک بی شعر به آنها خطاب کرد و با متدم نمتودن
دالوری قبیلهشان و ثبات مردانشان آنها را شجاع نمود ،سپس آنها را به جنگیدن با قبیله عبد القیس کته
در مقابل آنها بودند تشویق نمود و گف « :شاعر خر مورخ شما گوید
و ایها خر پوشش اهنا یاخ ما امدید گویالا ا

بارگواران تنومند و قو بکر بن واهل هستند!



ابن هالخ ثقفی در کتتاب الغتارات جلتد  0صتفحه  221روایت کترد « :وقتالا اهالل بصالره بعالد ا فالرار بالا حضالرت
علا

بیعت کرخید به اطاعالت ایشالان خاخالل شالدید غیالر ا بنالو یاجیاله کاله لشالکر تشالکیل خاخیالدت حضالرت

علا

مرخ ا اصحابش را با لشکر یاخ ایها فرنتاخ تا با ایها بجنگدت یاخ ایها امد و گفت شما را چه شده که

لشکر ترتیب خاخهاید و حال ان که همه مرخِ غیر ا شما خر اطاعت خاخل شدهایدو به ناله گالروه تقسالیم شالدیدت
گروها گفتند ما مسیحا بوخیم و انمِ اورخیالم و خر ان فتنالها کاله مالرخِ خر ان خاخالل شالدید خاخالل شالدیم و
همایطور که مرخِ بیعت کرخید ما هم بیعت مایماییم .پس به ایهالا فرمالان خاخ و ا لشالکر جالدا شالدید .و گروهالا
گفتند ما مسیحا بوخیم و مسلمان یشدیم و همراه با قوما که خروج کرخیالد خالروج یمالوخیمت ایهالا مالا را مجبالور
یموخید و ما را به ور خارج کرخید! ما هم با ایها خروج یموخیم و ایها فرار کرخید! حال خر ان چه مرخِ خر ان خاخل
شدهاید خاخل ماشویم و همایطور که قبم به شما جایه ماخاخیم حال هم جایه ماپرخا یم .به ایهالا گفالت جالدا
شوید .و گروها گفتند ما مسیحا بوخیم و انمِ اورخیم ولا ا انمِ خوشمان ییامد! و خوباره مسیحا شالدیم.
ما هم مثل مسیحیان به شما جایه ماخهیم .به ایها گفت توبه کنیالد و باله انالمِ با گرخیالد .قبالول یکرخیالد! پالس
جنگجویان ایها را کشت و ن و فر یدایشان را انیر کرخ و ایها را یاخ حضرت علا

اورخ» .و مانند این روای در

سنن بیهقی جلد  8صفحه  118آمد اس .
و معلوم میشود وقتی مخالفین دیدند بنو ناجیه از مبغضین و دشمنان امیرالمؤمنین

میباشند نسب دادن آنها بته ستامة

بن لؤی را ادامه دادند تا این که آن را در کتابهایشان ثب نمودند و بعضی از آنها را استاد خود در نقل روای قترار دادنتد!
ابن کثیر در کتاب السیرة النبویة جلد  0صفحه  90گوید« :و بیر گفت فر یدان نامة بن لؤ

غالب و یبیت و حارث

بوخید .گویند نامة فر یدایا خر عراق خاشته که بغض حضرت علا را خاشتهاید! و ا جمله ایهالا علالا بالن جعالد
انتت او به پدرش خشناِ ماخاخ به خاطر این که یاِ او را علا گذاشته انت! و ا فر یدان نامة بن لؤ محمد بن
عرعرة بن یاید انت که انتاخ بَار ماباشد!»

 .................................................................................... 611دانستنیهای حمیراء 
تنها قبیله عبد القیس خر مقابل شما قرار خارخ! پس ایها شدیدتر ا قبل جنگیدیالد» 1.و در آن
روز از آنها «هشتصد یفر کشته شد!»

2

و گرو چهارمی که پیرامون عایشه حلقه زد بود از قبیله بنو ضبه بود ،و عایشه با حرفهای تشویق
ت
کنند از آنها استقباخ نمود ،وقتی «بنو ضالبه پیرامالون عایشاله امدیالد عایشاله گفالت َویهالا ُبَالور
بَورخان هستند!»  3ولی بادها به خالف میل عایشه وزید و شمشیر در میان اینها افتتاد «تالا ایالن کاله
چهل یفر ا ایها به خاطر مهار شتر کشته شدید!»  4و مجموع کشتههایشان «به هاار یفر رنید!»

5

به خاطر کشته شدن آنها عایشه به شدت شکس خورد و با چتپ و راست شتدن شتترش نشتانههای
ّ
شکس در جلوی او آشکار گردید! به حدی که عایشه گف « :پیونته شتر من رانت ایستاخه بوخ تالا
این که خیگر صدا بنو ضبه را یشنیدِ!»

6

و گرو پنجم از قبیله بنی عدی بودند ،همان کسانی کته آمدنتد و پیرامتون شتتر عایشته را گرفتنتد
«عایشه گفت شما چه کسایا هستیدو گفتند بنا عد هستیم که به میان براخرایمان امدهایم»
عایشه غیرت آنها را برانگیخ به این صورت که بنو ضبه که قبل از آنها کشته شد بودند را مدم نمتود
و گف  :حاخ که آنها را از دس داد دیگر به توازن و ثبات شترش اختتالخ وارد شتد است ! «عایشاله
گفت پیونته نر شتر ثابت و انتوار بوخ تا این که بنو ضبه پیرامون من کشته شالدید!» پتس بنتی
عدی غیرت نمودند و خواستند به عایشه ثاب کنند که کمتر از بنو ضبه نیستند «به همین خالاطر نالر
شتر را رانت یموخید و نپس به شدت ضربه خید به طور که خر جنگیالدن کوتالاها یکرخیالد و
 
 .1تاری طبری جلد  2صفحه ،414
 .2الفتوم ابن اعثم جلد  1صفحه 588
ْ ً
 .3تاری طبری جلد  2صفحه  416و الکامل ابن اثیر جلد  2صفحه  ،157و ویها :کلمهای اس برای تحریک و تشتویق
نمودن ،بنابراین معنای کالمش این اس که ای بنو ّ
ضبه بیایید بجنگید که شما در جنگ از نظر حرارت و اشتعاخ مثل ُبخور
بخوردان میمانید!
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 .6تاری طبری جلد  2صفحه  417و الکامل ابن اثیر جلد  2صفحه 159
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2

خر قط کرخن خنت و پا خشمنشان کسا مایند ایها یبوخ» 1.سپس از آنها «یوخ یفر کشته شد!»
و گرو ششم از قبیله ازد ّ
غسان بودند که از سم چپ عایشه آمدند و عایشه گف « :این قوِ چه

َ
کسایا هستندو َصبرة بن شیمان گفت فر یالدان تالو ا قبیلاله ا خ هسالتند» عایشته غیترت آنهتا را
برانگیخ به این صورت که از آنها خواس دالوری خود در جنتگ کته متردم شتنید بودنتد را ثابت
نمایند و گف « :ا ال ّ
غسان خبور خوخ که همیشه ان را ماشالنیدیم را حفالظ یماییالد! و ایالن
شعر را خواید
و ا ال ّ
غسان محافظایشان خبور یموخیالد

َ
و ِهنب و اوس و شالبیب هالم جنگیدیالد».

3

و آنها را به صبر دعوت نمود و گف « :صبر یمایید! چرا که تنها ا اخگان صبر مایمایند» ستپس
با همان روشی که غیرت بنی عدی را برانگیخ و بالی بنو ضبه را یادآور شد دوبار غیرت و شجاع
آنها را برانگیخ و گف « :من با بنو ضبه پیونته یار ماخیدِت ولا وقتا ایهالا را ا خنالت خاخِ
خیگر یار یشدِ! با این حرف قبیله ا خ را تحریک یموخت و ایها به شدت جنگیدید» 4.ستپس بتا
یادآور شدن بالء بنی عدی و این که آنها سر شترش را راس نمودند آنها را ستایش کرد و گفت « :نالر
شترِ ییافتاخ تا این که خیگر صدا بنا عد را یشنیدِ!»  5به همین خاطر ازدیتان غیرتتی شتدند و
جلوی او به شدیدترین شکل جنگیدند تا این که «چهار هاار یفر ا ایها کشته شد!»

6

و کسانی که پیرامون شتر عایشه کشته میشدند به هزاران نفتر رستید ،هتر کتس کته مهتار شتتر را
میگرف یا کشته میشد یا دستش قط میگردید ،تا این که عبد الله بتن زبیتر آمتد «و مهالار شالتر را
گرفتت عایشه به او فریاخ خ مهار را رها کن و با ایها بجنگت مهار را رها کالرخ و بالا مالالک اشالتر
یَعا خرگیر شد کما با هم جنگیدید تا به مین افتاخیدت مالک رو او افتاخ و شمشالیرش را بالر
 
 .1تاری طبری جلد  2صفحه  416و الکامل ابن اثیر جلد  2صفحه 157
 .2الفتوم ابن اعثم جلد  1صفحه 588
 .3تاری طبری جلد  2صفحه  414و الکامل ابن اثیر جلد  2صفحه 157
 .4شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  6صفحه 118
 .5تاری خلیفة بن خیاط صفحه 052
 .6الفتوم ابن اعثم جلد  1صفحه 587
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او بلند کرخ ولا راها برا کشتن او ییافتت و عبد الله که یر او بوخ فریاخ ما خ
مالالالالالالالن و مالالالالالالالالک را بکشالالالالالالالید

مالالالالالک را همالالالالراه مالالالالن بکشالالالالید

ولا هی کس جواب او را یداخت و هی کس یماخایست منظور او کیست چرا کاله مالرخِ باله
شدت با هم خرگیر بوخید و خر اثر جنگ غبار بلند شده بوخ که کسا شَص خیگالر را باله وضالوح
یماخیدت و اگر گفته بوخ من و مالک اشتر را بکشید هر خو کشته شده بوخید .مالک این ابیات را
گفت
ا عایشه اگر من نه رو بدون افطار رو ه یگرفته بالوخِ
پسالالر خالالواهرت را کشالالته و هالالمک شالالده مایالالافتا
هنگاِ صبح ان هنگاِ که ییاههالا او را خر بالر گرفتاله بالوخ
مثل بیرون امدن افتاب فریاخ ما خ من و مالک را بکشالید
خورخ و خوراک و جوایااش او را ا خنت من یجات خاخ
و مالالن پیرمالالرخ هسالالتمت و یتوایسالالتم او را یگالاله خارِ».

1

این چنین پیرامون عایشه و شترش قتلگاهی بینظیتر گشت  ،ولتی ایتن قتلگتا کمتترین تترس یتا
 
 .1الجمل ،ضامن بن شدقم مدنی صفحه  ،055و مالک اشتر (رضوان الله تعالی علیه قبل از جنگ جمل سته روز بتدون
افطار روز بود ،و به همین خاطر قوای بدنش ضعیف شد و نتوانس عبد الله بن زبیر (لعنهما الله را بکشد ،و با این ابیات
به عایشه (لعنها الله خطاب کرد.
و اشتر (علیه الرحمه موض گیری دیگری هم با عایشه در خصوص عبد الله بن زبیر دارد که آن را همتانطور کته در شترم
نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  0صفحه  162آمد ابو مخنف به نقل از اصبغ بن نباته روای کرد که گف « :عمار بن
یانر و مالک بن حارث اشتر بعد ا تماِ شدن جنگ جمل بر عایشه وارخ شدیدت عایشه گفت ا عمار چه کسالا
همراه تونتو گفت اشتر .عایشه گفت ا مالک تو بوخ که ان کار را با پسر خواهرِ کرخ و گفالت بلالهت اگالر
من نه رو بدون افطار رو ه یگرفته یبوخِ امت محمد را ا او راحت ماکرخِ!»
و حقیق همان اس که مالک گف  ،چرا که تنها چند ساخ گذش که ابن زبیر خودش را در مکه خلیفه معرفی نمود و به
ام محمد

سختیهای عذاب را چشاند و آن قدر با اهل بی دشمن بود که بر پیامبر

با این کار یاد اهل بی و بنی هاشم برپا نشود!

صلوات نمیفرستتاد تتا
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رحمتی در عایشه ایجاد ننمود و او را از نیز زدن به مردم در این مهلکه برنگرداند! و پیوستته فرزنتدانش
را به جنگیدن و ریختن خون تحریک و تشویق میکرد تا این که آنها یکی پس از دیگری کشته شدند!
بعضی از مسلمانان به امید این که عایشه جنگ را متوقف کند به او خطاب کردند و کالمی گفتنتد
که معنایش این اس  :آیا نمیبینی چه قدر انسان کشته میشود؟! ای کستی کته بیاحستانترین متادر
گشته آیا به فرزندان رحم نمیکنی؟!
یکی از آنها حارث بن هیر ا خ بود که نزد عایشه رف و به او گف :
ماخر مات تو بااحسانترین ماخر هستا که ماشنانیم
«ا
ِ
ماخر به فر یالدش غالذا ماخهالد و باله او رحالم مایمایالد
ایا یمابینا چه قدر مرخان شالجاع خمالا ماگرخیالدو!
و مغالالا نالالر و خنالالت و پایشالالان ا کالالار ماافتالالدو!»

1

عمرو بن اشرف عکبا به او حمله نمود و با هم جنگیدند تا این که هتر کتدام از آنهتا دیگتری را
کش ! و اما عایشه متأثر نشد و از کار خود دس برنداش بلکه تا آخرین نفس بر عناد خود باقی ماند
به امید این که در این جنگ پیروز شود و به موقعیتی که در زمتان حکومت پتدرش و رفیتق او داشت
برگردد  ...همان موقیع اوخ آقایی و سروری ،یا «امیره مؤمنان بوخن!» طبق تعبیر یکی از کسانی کته
فریب عایشه را خورد یعنی :عمیر بن اهلب ّ
ضبا ،و قبال در فصل اوخ ابیاتی که در هنگام مردن سرود
را بیان کردیم 2،و فقط ماند بدانی او بعد از آن ،چه گف و چه کرد.
مسعودی از مدائنی روای کرد « :او خر بصره مرخ کاله گوشالش قطال شالده بالوخ را خیالد و ا
خانتان او نؤال یموخت گفت خر رو جمل خارج شده و به کشتهها یگالاه ماکالرخهت باله مالرخ ا
ایها یگاه یموخه که نرش را پایین و باب مابرخ و ماگوید
ماخرمان ما را به مرگ کشاید و ما بریگشتیم مگر ایالن کاله
 
 .1شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  0صفحه  165و تاری طبری جلد  2صفحه  ،416ولی ایتن شتعر را بته ربیعته
عقیلی یا عمر بن حر عدوی نسب داد اس .
 .2به صفحه  018همین کتاب مراجعه کن.
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مثل بار شالتر بالا ریسالمان محکمالا بسالته شالده بالوخیم

ّ
به خاطر شقاوت جدمان ا قبیله بنا تیم اطاعت یمالوخیم

و حال ان که قبیلاله تالیم تنهالا برخههالا و کنیاایالا بوخیالد!
گفتم نبحان الله! ایا هنگاِ مرگ چنین چیا ماگویا! ب اله اب الله بگالوت او گفالت ا
پسر یا که یر بغلش بو گند ماخهد! مرا هنگاِ مرگ به جاع یموخن امر ماکنا! بالا تعجالب
ا او رو برگرخایدِت بر من فریاخ خ یاخیک من بیا و شهاخت به یگایگا خالدا را باله مالن تلقالین
کنت رو به او کرخِ و وقتا به او یاخیک شدِ یاخیک من امد و گوشم را گا گرفالت و ان را کنالد!
پیونته لعن و یفرینش ماکرخِت گفت اگر یاخ ماخرت رفتا و گفت چه کس ایالن کالار را بالا تالو
کرخه بگو عمیر بن اهلب ّ
1
ضبا فریب خورخه یا که ماخوانت امیره مؤمنان باشد!»
این خواسته عایشه اس  ،او میخواهد امپراطور این ام باشد! و این مطلبی است کته ایتن مترد
بعد از آن که مرگ را مشاهد نمود و پشیمان شد که از این زن فریب خورد آن را آشکار نمتود ،همتان
زنی که او را مثل شتر به سم خود کشید! و پاداش فضل بن عباس با خدا باشد که ایتن احمقتانی کته
پیرامون عایشه میچرخیدند را مسخر نمود و گف :
کارهالالالالالالا خییالالالالالالا بالالالالالاله یالالالالالالا برگشالالالالالالت
و ا کاش هنگاما که برگشت ان ن وجوخ یداشت!
بشالالارت خهنالالدها یالالاخ مالالا امالالد و بشالالارت خاخ
امیالالالره مؤمنالالالان (عایشالالاله) اقامالالالت کالالالرخه انالالالت!
باشدت هنگاما که پاک انت بر ما یما ماخوایدت ولا
هنگاما که حاهض انت چه کس بر ما یما بَوایدو!

2

جنگ جمل جنگی آتشین و نابود کنند بود که هیزمش خواستههای شخصی عایشه بود ،و عایشته
 
 .1مرو الذهب مسعودی جلد  1صفحه  279و مانند آن در تاری طبری جلد  2صفحه  421و الکامل ابن اثیتر جلتد 2
صفحه 141
 .2الصراط المستقیم نباطی عاملی جلد  2صفحه 062
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بعد از آن که این خواستههایش محقق نشد و به باد فنا رف هزاران کشته به جای گذاش چه برسد بته
زخمیها و ترش شد هایی که چشمها و دست ها و پاهایشتان را از دست داد بودنتد! و بیشترشتان از
فرزندان او بودند که اعتقاد داشتند او مادرشان اس و مستحق نیکی میباشد ،ولی او ترکشتان نمتود و
آنها را در این مهلکه انداخ گویا «گربهایست که ماخواهد فر یدایش را بَورخ!» طبق تعبیر سید
حمیری که آن را جاحظ و زمخشری و نباطی روای کرد انتد .زمخشتری گویتد« :نالید حمیالر خر
مورخ عایشه که جنگ جمل را به پا ایداخت ماگوید
بدبَت شقا خر کجاوها
عایشه همراه با ان خو
ِ

و او خر ایالالالن کالالالارش گویالالالا گربهایسالالالت

نالالالالالپاهیایش را بالالالالاله بصالالالالالره مابالالالالالرخ
کالاله ماخواهالالد فر یالالدایش را بَالالورخ!»

1

چه بسیار کسانی که در این جنگ احمقانه و خونین توستط عایشته ختورد شتدند ،بعتد از آن کته
«نرها ا گرخن قط ماشد! و خنتها ا م جدا ماگشالت! و معالده و روخه ا خاخالل شالکم
بیرون ماریَت! و ایها پیرامون شتر مثل ملخ بوخید یه ا بین مارفتند و یه متالال ماشدید!»

2

روایات مخالفین در تعداد کشته شدگان جنگ جمل بین هف هزار تا بیش از سیهزار کشته ذکتر
کرد اند!
یکی از کسانی که هف هزار را ذکر کرد خلیفه بن خیاط اس که از علی بن زید روایت نمتود :
«رو جمل هفت هاار کشته شدید!»

3

و یکی از کسانی که د هزار را ذکر کرد طبری اس که از سیف بن عمر از محمد و طلحه روای
کرد که گفتند« :کسایا که خر رو جمل پیرامون شتر کشته شدید هالاار یفالر بوخیالد! یصفشالان ا
اصحاب حضرت علا و یصف خیگر ا اصحاب عایشه بوخید!»  4ولی طبری از این قوخ برگشته و
روای کرد که مجموع کشتهها با ضمیمه کردن کشتههای معرکه اولی بیش از این مقدار است و پتنم
 
 .1المستقصی فی امثاخ العرب زمخشری صفحه  07و الحیتوان جتاحظ جلتد  0صتفحه  90و الصتراط المستتقیم نبتاطی
عاملی جلد  2صفحه  062و منظور از آن دو بدبخ شقی طلحه و زبیر اس .
 .2شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  0صفحه  142به نقل از مدائنی و واقدی.
 .3تاری خلیفه بن خیاط صفحه 051
 .4تاری طبری جلد  2صفحه 451
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هزار نفر از اهل کوفه کشته شد اند ،گویتد« :و گفته شده ا اهالل بصالره خر معرکاله اول پالنج هالاار
کشته شدت و ا اهل بصره خر معرکه خوِ پنج هاار کشته شدت پالس خه هالاار ا اهالل بصالره کشالته
شدهایدت و ا اهل کوفه پنج هاار یفر کشته شدهاید!»  1بنابراین مجمتوع کشتتهها پتانزد هتزار نفتر
اس !
و یکی از کسانی که سیزد هزار را ذکر کرد خلیفه بن خیاط اس که از خالد بن عاص از پتدرش
روای نمود که گفت « :نیاخه هاار کشته شدیدت که ا اصحاب حضرت علا بین چهارصالد تالا
پایصد یفر کشته شدید!»

2

و از کسانی که هجد هزار را ذکر کرد انتد مستعودی است کته گویتد« :خر ان رو ا اصالحاب
حضرت علا پنج هاار یفر کشته شدیدت و ا اصحاب جمل و خیگران ا اهل بصره و غیر ا ایها
نیاخه هاار یفر کشته شدید!»

3

و یکی از کسانی که بیس هزار را ذکر کرد خلیفه بن خیاط اس کته از قتتاد روایت نمتود کته
گف « :خر رو جمل بیست هاار کشته شدید!»  4و باز خود او از ابی حاتم روای کرد کته گفت :
«ماخر بارگم به من خبر خاخ و گفت ما نراغ کشالتهها جمالل رفتالیم و ایهالا را بالا ِیالا شالمرخیم
بیست هاار یفر بوخید!»

5

و ابن عبد ربه اندلسی بر این عدد پانصد نفر از شیعه را اضافه نمتود و از قتتاد روایت کترد کته
گف « :رو جمل ا یاران عایشه بیست هاار کشته شدید  ...و ا اصحاب حضرت علا پایصد
یفر کشته شدید!»  6بنابراین مجموع کشتهها بیس هزار و پانصد نفر میباشند! ولی یعقوبی و یتافعی
روای کرد اند که عدد کشتهها بیش از سی هزار نفر بود اس ! یعقوبی گوید« :یکا ا ایها روایالت
 
 .1تاری طبری جلد  2صفحه 451
 .2تاری خلیفه بن خیاط صفحه 051
 .3مرو الذهب مسعودی جلد  0صفحه 211
 .4تاری خلیفه بن خیاط صفحه 029
 .5تاری خلیفه بن خیاط صفحه 051
 .6العقد الفرید ابن عبد ربه اندلسی جلد  1صفحه 016
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کرخه که خر ان رو نا هاار یفر و اید کشته شدید!»  1و یافعی گوید« :و طب ان چه اهل تاریخ
ذکر کرخهاید کشتهها ان رو به نا و نه هاار رنید!»

2

و اما اسامی معروفترین کشتههای این جنگ ستخ کته از بزرگتان قبائتل و شتجاعان هستتند را
خلیفه بن خیاط در تاریخش ثب نمتود و ابتتدا استامی اصتحاب عایشته و بعتد اصتحاب حضترت
علی

را آورد اس و ما هم آن را همانطور کته آمتد در ایتن جتا نقتل متیکنیم .گویتد« :انالاما

کشتهها رو جمل که به خاطر ما مایده انت ا بنا امیه عبد الرحمن عتاب بن نالعید .و ا
بنا حبیب بن عبد شمس عبد الرحمن بن عبد الله بن عالامر .و ا بنالا عبالد العالا بالن عبالد
شمس علا بن عد بن محر بن حارثه بن ربیعه بن عبد العا  .و ا بنا اند بن عبد العا
بیر بن عواِ که عمر بن جرمو او را کشتت و عبد الله بن حکیم بن حااِ .و ا بنا عبالد الالدار
بن قصا عبد الله بن مساف بن طلحه بن ابا صالحه .و ا بنا عبد بن قصا عبد اللاله مالولا
حارث بن یقید .و ا بنا هره بن کمب انوخ بن عوفت و عبد الله بالن مغیالره بالن اخالنس بالن
شری ت و عبد الله بن ابا عثمان بن اخنس بن شری که این خو ا قبیله ثقیف بوخید و با ایها هم
نوگند شده بوخیدت و معبد بن مقداخ بن انوخ که ا قبیله بهراَ بوخ و با ایهالا هالم نالوگند شالده
بوخ .و ا بنا مَاوِ بن یقظه عبد الرحمن بن ولید بن عبد شمس و عبد الله بن ابالا بالرخه بالن
معبد بن وهب بن عاهذت و معبد بن هیر بن ابا امیه .و ا بنا تیم بن مره طلحه بن عبید اللاله و
پسرش محمد بن طلحه و عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمانت و عبد الرحمن بن ابا نلمه بالن
حارث .و ا بنا جمح مولا مطی ت و عبد الرحمن بن وهب بن انیدت و عبد الله بالن ابالا بالن
خلفت و فر ید عمیره بن وهبت و مسلم بن عامر بن حمیلت و یعیم بن صلت که ا قبیلاله کنالده
بوخ و با ایها هم نوگند شده بوخت و عبد الله بن هایئ مولا عبد اللاله بالن ابالا ناللمه .و ا بنالا
نهم بن عمرو فر ید قیس بن عد  .و ا بنا عامر بن لؤ

عمرو بن عبد الله بن ابا قالیست و

ابو نفیان بن حویطبت و ابو اخنس غمِ ایها .و ا بنا حارث بن فهر مرخ  .و ا بنالا تمالیم
 
 .1تاری یعقوبی جلد  1صفحه 082
 .2مرآة الجنان یافعی صفحه 54
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همل بن وکی خارمات و ابو جرباَ غیمیا .و ا بنا غیمن بن مالک براخر ما ن بالن مالالک بالن
عمرو بن تمیم .ابو یقظان گفت و نجف بن نعد بن عوف عجیفا و فرافصه و عمار خو یفر را
کشتند .و ا قبیله بلهجیم حنظله بن ضرار ضبا .و ا قالیس بالن عالیمن نالپس ا بنالا ناللیم
عاصم بن قیس بن صلت و پسرش عمرو بن عاصمت و وشبیب بن هیثمت و معوض بالن انالماَ
بن صلتت و معوض بن عمط براخر حجاج بن عمطت و ا قبیله باهله کلیب بن عمرو عمالو
قتیبه بن مسلم .و ا یمن کعب بن نور لقیطات و پسر صالبره بالن شالیمان حالدایا .ابالو یقظالان
گفت و ا قبیله طاحیه نا یفر کشته شدید و کنار مسجد یاف بن خالد طاحا خفن گرخیدید .و
ا قبیله جهاضم نا یفر کشته شدید که ا جمله ایهانت قیس بن صهبانت و جوخان بن عاهالذ
پدر عبد الله بن جوخان .و عمرو بن اشرف که همان ابو یاخ بن عمرو انت خر حالا کشته شد
که مهار شتر را گرفته بوخ و او را حارث بن عبد الشارق غامد کشت و عمرو بن اشالرف هالم او
را کشتت خر واق هر کداِ خیگر را کشتند.
و ا کشتهها اصحاب حضرت علا کسایا که به خاطر مایده اینها هستند ید و نالیحان
پسران صوحانت و علباَ بن حارث ندونات و هند جملات و صقعب و عبد الله پسالران ناللیم
که براخران مَنف بن نلیم هستند».

1

خون تمام اینها بر گردن عایشه اس ! چه کسانی که بر علیته عایشته جنگیدنتد و در برابتر حرکت
انقالبی و خون ریزانه او ایستادند و چه آنهایی که همرا عایشه جنگیدنتد و عایشته آنهتا را فریتب داد
بود! تمام آنها را عایشه کش ! و تنها خود خدا میداند که عایشه امروز در جهنم به ختاطر ایتن کشتتار
خونینی که به وسیله او بین مسلمین واق شد چه عذابی میکشد! و حضرت امتام صتادق

فرمتود

اس « :جرِ عایشه بارگ و گناهش عظیم انت! قطره خویا ریَته یشد مگر این که گناهش بالر
گرخن عایشه و خو صاحبش (ابوبکر و عمر) ماباشد!»

2

و بعد از آن کاری که عایشه انجام داد و در اسالم ایجاد نمود هیچ مؤمنی شک نمیکند کته جهتنم
 
 .1تاری خلیفه بن خیاط از صفحه  051به بعد.
 .2دالئل االمامه طبری امامی صفحه 161
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برای این زن واجب اس  ،دس او به خون هزاران کشته آغشته اس  ،و اگر او تنها یک فرد کوچتک از
آنها را کشته بود آتش جهنم برایش واجب میشد حاخ وضیع او چگونه اس که هزاران فرد بزرگ از
آنها را یک جا کشته اس ؟!
و مناسب اس آن چه بین عایشه و یکی از مادران جوان مرد – همان کسانی کته فرزندانشتان را در
روز جمل از دس دادند – واق شد را ذکر کنیم ،چرا که این مادر ،عایشه را به حکم خود َ
ملزم میکند
و ثاب مینماید که او مستحق آتش جهنم اس !
ابن عبد ّربه اندلسی و ابن قتیبه دینوری از ابن ابی شیبه نقل نمود اند که گف « :ماخر اوفا عبدیه
بعد ا جنگ جمل بر عایشه وارخ شد و به او گفت ا ماخر مؤمنان چه ماگویا خر مالورخ یالا
ّ
که فر ید کوچکش را کشته باشدو عایشه گفت اتش جهنم بر او واجب انت .گفت حال چاله
ماگویا خر مورخ یا که بیست هاار یفر ا فر یدان بالارگش را یالک جالا کشالته انالتو! عایشاله
گفت خنت این خشمن خدا را بگیرید!»  1و در روای ابن دمشقی شافعی آمد کته عایشته گفت :
«خنت این خشمن خدا را بگیرید و ا محضر من بیرویش کنید!»

2

این گفتگو برای ما معلوم میکند که چگونه عایشه نسب به تمام آن خونهایی که به ختاطر او ریختته
شد بیتفاوت بود! و معلوم میکند که چگونه او حتی بعد از تمام شتدن آن جنتگ ستخ بتر لجاجت و
سختی خود باقی ماند بود ،چرا که دستور داد آن زن بیچار را بیرون کنند و او را دشمن خدا نامید! و حتاخ
آن که آن زن کاری انجام نداد بود جز این که حکم عایشه را بر خود او جاری نمتود ،چتون عایشته حکتم
کرد زنی که فرزند کوچکش را بکشد به ّ
جهنم میرود ،بنتابراین بته طریتق اولتی بایتد بتر ختودش چنتین
حکمی کند چرا که بیس هزار نفر از فرزندان بزرگش را یک جا کش ! ولی چون عایشه جواب و برهتانی
نداش دستور داد آن زن را از محضرش بیرون کنند! و چنین کاری عادت تمتام کتافران و جنایتات کتاران
اس که وقتی نمیتوانند استدالخ را با استدالخ جواب دهند به انجام چنین کاری پنا میبرند.
 
 .1العقد الفرید ابن عبد ربه اندلسی جلد  1صفحه  019به نقل از ابوبکر بن ابی شیبه ،و عیون االخبتار ابتن قتیبته جلتد 0
صفحه 111
 .2جواهر المطالب ابن دمشقی شافعی جلد  1صفحه 18
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و باز این گفتگو به ما میفهماند این که مخالفین گویند عایشه بعد از گذش ستالها از جنتگ جمتل
پشیمان بود و توبه مینمود و گریه میکرد تنها ظاهر سازی یا حسرتی برای نرسیدن به آرزویش بود اس
چرا که وقتی مادر اوفی عبدیه به یادش آورد که او باعث کشته شدن تمتام آن متردم شتد تکتانی نختورد و
فروتنی نکرد! بلکه بر عکس ثبات قلب و باقی بودنش بر همان عقید قبلی را آشتکار ستاخ و گویتا کته
قلبش از سنگ اس ! و ان شاء الله به زودی این ادعا که گویند عایشه برای اصالم نمودن خترو نمتود و
سپس پشیمان شد و هر چه مربوط به آن اس که مخالفین به آن تمسک کرد انتد یتا آن را بته عنتوان عتذر
عایشه و حزبش بیان نمود اند تا او را تبرئه نمایند و ننگ و عارش پاش کنند! را ّرد خواهیم نمود.
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نقوط یموخن بت عایشه و شترش!
در اسالم آن طور که از عایشه فریب خوردند از هیچ زنی فریب نخوردند ،دلهتای عاشتقان احمتق
ّ
عایشه از عشق او پرشد بود به حدی که در اثر قداس و عشق او در او ذوب شدند! و قداس دادنشان
ّ
به عایشه به حدی رسید که به افسانهای خیالی که تصدیق آن ممکن نیس شبیهتر بتود ،ولتی واقعیت
ثاب نمود که آن حقیق اس ! این حمیراء ملعونه نزد یارانش به عنوان پروردگتاری در برابتر خداونتد
پرستید میشتد کتامال مثتل عتادت قومهتای پیشتین کته خداونتد در متورد آنهتا میفرمایتد :ایهالا
خایشمندان و راهبان خویش را معبوخهایا خر برابر خداوید قرار خاخید!

1

و گمان نشود که در این کالم مبالغه وجود دارد یا برای ترساندن اس  ،چون شواهد این واقعی را
آشکار نمود  ،شواهدی که در تاری اسالم و مسلمین نظیری برای آن دید نشد اس  .در تاری اسالم
لشکری تشکیل شد از هزاران قهرمان از کدامین زن مثتل تبعیت نمتودن گوستفند از چوپتان تبعیت
کرد اند و مثل فرمان بردن برد از موالیش فرامین او را اجترا نمود انتد و در جنتگ جتان و روحشتان را
فدای او و شتری که سوار شد کرد اند؟!
و در تاری اسالم دربار کدام زن گفته شد :
ا مالالالرخِ بالالالر شالالالما بالالالاخ ماخرتالالالان

کالالالالاله او یمالالالالالا و رو ه شمانالالالالالت!

2

دین در او جم شد و شریع به او منتهی گردید و به جای نماز و روز و سایر عباداتی کته بترای
خداوند اس نشسته و تمام عبادات به جای خدا برای عایشه و در را عایشه انجام میشود!
و در تاری اسالم برای کدام زن گفته شد « 3 :این ماخر شمانالت یالار کالرخن او خیالن و تنهالا
ّ
گذاشتنش عاق او شدن انت»؟! و یاری کردن او مقیاس دین گردید گویا وحی یا حدیثی در متورد
 
 .1سور توبه آیه  ،20و مالحظه کن که خداوند در مورد آنان چنین فرمود در حالی که آنان از نظر اعتقاد دانشمندان خود را
پروردگار خویش قرار ندادند بلکه در عمل چنین کاری نمودند چرا که از آنها اطاع کردند و از خداوند نافرمانی کردند ،و
حاخ پیروان و فریب خوردگان عایشه هم این چنین اس .
 .2این شعر را کعب بن نور ا خ کمی قبل از کشته شدنش سرود که در صفحه  498این کتاب گذش .
 .3همانطور که در شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  0صفحه  161آمد قائل این کالم عمرو بن یثربا اس .
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او وارد شد که میگوید :عایشه با حق اس و حق با عایشه اس و هر کجا عایشه باشد حق به دور او
میچرخد!

ّ
و در تاری اسالم کدامین زن ،بزرگداش و تعظیم پیروانش برای او به حدی رسید که به سترگین و

پشکلی که از ما تح شتری که بر آن سوار میشد خار میگردید تبرش میجستند! طبری و ابتن اثیتر
و دیگران از ابی البختری طائی روای کرد اند که گفت « :قبیلاله ّ
ضالبه و ا خ خر رو جمالل پیرامالون
عایشه ماگشتندت یاگاه مرخایا ا قبیله ا خ پشکل شترش را برخاشتند و ونط ان را بالا یموخیالد و
بوییدید و گفتند پشکل شتر ماخرمان بو مشک ماخهد!»

1

مثال داستان معروف نجاح تمیمیه همتان زنتی کته ادعتای نبتوت نمتود را دانستتیم و در تتاری
مشاهد کردیم که اصحابش که به او ایمان آوردند و از او تبعی کردند چه قدر او را تعظیم مینمودنتد
و احترام میگذاشتند ،ولی ندیدیم روزی در مورد او بگوینتد« :یمالا و رو مانالت!» بلکته نهایت
چیزی که در مورد او میگفتند این بود:
ّ
پیالالامبر مالالا مؤیالالث انالالتت خور او ماگالالرخیم

ّ
2
ولالالالا پیالالالامبران مالالالرخِ مالالالذکر هسالالالتند!

ولی ندیدیم که به مدفوع او ّ
تبرش بجویند چه برسد به سرگین مرکبتی کته ستوار میشتود! بنتابراین
نمیشود عایشه و سجام را از نظر مقدار فریب خوردگی پیروان و مقدار تعظیم و تقدیس پیتروان بترای
 
 .1تاری طبری جلد  2صفحه  421و الکامل ابن اثیر جلد  2صفحه  157و إمتاع األسماع مقریزی جلد  02صفحه 154
و مانند آن در الفتوم ابن اعثم جلد  1صفحه  .580و اگر کسی عتذر بیتاورد و بگویتد :ایتن کتار قبتیح و زشت را بعضتی
جاهالن قبیله ّ
ضبه و ازد انجام میدادند و عایشه به آن امر نکرد بود بنابراین نمیتوان عایشته را سترزنش نمتود ،در جتواب
گفته شود :آنها همانطور که در روای آمد «پیرامون عایشه ماگشتند» یعنی عایشه که سوار بر شترش بود آنها را میدیتد
که چنین کاری انجام میدهند ،بنابراین این که آنها را نهی نکرد کاشف از این اس که کار آنها را نیکو میدانسته و اال چترا
آنها را از این کار بازنداش ؟! و چرا سلفیون و وهابیون معاصر حکم نمیکننتد عایشته مشترش و بدع گتذار است چتون
رضای داد اصحابش به پشکلی ّ
تبرش جویند که نف و ضرری نمیرساند؟!
و ما نمیدانیم اگر اینها نه به پشکل شتر بلکه اگر به مدفوعی که از ما تح خود عایشه خار میشود دس مییافتند چته
کار میکردند و چه مقدار به آن ّ
تبرش میجستند و برایشان مقدس بود؟! و وقتی آن را میبوییدند برایشان چه بویی میداد؟!
و چه میگفتند؟! سرگین و پشکل مادرمان بوی یاسمین میدهد؟! مدفوع مادرمان بوی ریحان میدهد؟!
 .2اسد الغابه ابن اثیر جلد  2صفحه  500و قائل این شعر عطارخ تمیما اس که یکی از اصحاب سجام بود.

فصل چهارم :اولین زن خون ریز در اسالم 604 ............................................................
آنان با هم قیاس نمود ،و اگر سجام در نگا اصحابش پیامبر بود عایشه در نگتا پیتروانش ختدا بتود!
بلکه شتری که بر آن سوار میشد مثل گوساله بنی اسرائیل خدا و قبله آن قوم شد بود!
و موالیمان امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه این صورت وحشتناش را برای ما ترستیم میکنتد ،آن
هنگام که به عمار بن یاسر و مالک اشتر نخعی (رضوان اللته علیهمتا دستتور داد شتتر را پتی کنیتد و
فرمود« :بروید و این شتر را پا کنیدت تا ماخاما که ان یده انت اتش جنگ خاموش یشوخت ایها
ِ
1
این شتر را قبله خوخ قرار خاخهاید!»
سپس وقتی شتر پی شد و جنگ پایتان یافت

حضترت

دستتور داد آن شتتر ستوزاند شتود و

خاکسترش را در باد رها کنند ،و در آن هنگام فرمود« :خدا این حیوان را لعنت کند چاله قالدر شالبیه
گوناله بنا انراهیل ماماید! نپس این ایه را قراهت کرخ و حال به خدایت که پیونته عبالاختش
ماکرخ یگاه کن که ان را مانو اییم و خاکسترش را به خریا ماریایم!»
و عل کار حضرت

2

به این برمیگش که این شتری کته «عسالکر» نامیتد شتد بتود اصتال

شتری طبیعی نبود ،بلکه شیطان در آن ساکن شد بود یا اصال شیطانی بود که خود را شتبیه شتتر کترد
بود ،و این چیزی اس که امیرالمؤمنین

در مورد او فرمتود ،آن هنگتام کته در جنتگ بتا بلنتدترین

صدایش فریاد زد« :وا بر شما! شتر را پا کنید او شیطان انت! او را پا کنید و اب عالرب یالابوخ
ِ
ِ
گرخخ!»  3و این حقیق را حضرت امام باقر هم ثاب نمود و فرمود اس « :شالتر باله قیمالت
هفتصد خرهم خریدید و ان شیطان بوخ!»

4

و به خاطر همین سلمان (رضوان الله تعالی علیه وقتی آن شتر را میدید آن را متیزد! و ایتن کتار
سلمان مدت طوالنی قبل از جنگ حضرت با ناکثین بود چون او به طور غیبی بتا علتم پیشتگویی کته
رسوخ اعظم و ّ
وصیش (علیهما و آلهما السالم به او یاد داد بودند این مطلب را میدانس  ،کشتی بته
سندش که آن را به حسن بن ّ
حماد رساند از او نقل کرد که گف « :نلمان وقتا ان شتر که باله او

 
 .1شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  6صفحه  118به نقل از ابو مخنف.
 .2شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  0صفحه 166
 .3شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  0صفحه  142به نقل از مدائنی و واقدی.
 .4رجاخ کشی جلد  0صفحه 48
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عسکر ماگفتند را ماخید ما خت گفته شالد ا ابالا عبالد اللاله ا ایالن حیالوان چاله ماخالواهاو
ّ
ماگفت این حیوان ییست! بلکه شتر ابن کنعالان جنالا انالت! ا اعرابالا شالترت را ایالن جالا
یفروشت بلکه ان را به حوأب ببر که هر چه بَواها به تو ماخهند!»

1

و عایشتته میدانست شتتتری کتته بتتر آن ستتوار میشتتود در حقیقت شتتیطان است  ،چتتون پیتتامبر
اعظم

او را از این مطلب باخبر کرد بود و او را بر حتذر داشتته بتود ،طبرستی از حضترت امتام

صادق

در حدیثی به عایشه فرمود« :ا عایشه تو با حضرت علالا

روای کرد که پیامبر

خواها جنگید و گروها ا اهل بیت و اصالحاب مالن تالو را باله ایالن کالار خعالوت مایماینالد و
مصاحبتت مایمایند و تو را به این کار واخار ماکنندت و خر جنگ تو با او امر خواهالد بالوخ کاله
اولین و اخرین ان را با گو مایمایند! و یشایه ان این انت که تو بر شیطان نوار خواها شالد!»
2

این حقیقتا صورتی وحشتناش اس  ،شیطانی سوار شیطان شد! و مجموع آن بتی گردیتد کته مثتل
گوساله سامری در برابر خدا پرستید میشود ،و فریبخوردگان متالزم آن شتدند و جانهتای ختود را
فدای آن مینمودنتد و بته ختاطر آن بتا وصتی رستوخ ختدا

میجنگیدنتد و ختون مستلمانان را

میریختند.
و شتر عایشه قبله گردید و خود عایشه پناهگا ستمگران گش  ،امیرالمتؤمنین

در نامتهاش بته

قرظه بن کعب ایصار حکمران ایشان بر کوفه فرمود« :و نتمگران به عایشه پناه برخید!»

3

و این ستمگران در جنگ لشکریان را به چیزی تشویق نمیکردند مگتر ایتن کته مادرشتان عایشته
سوار بر شتر باقی بماند و شتر معتدخ بایستد ،چرا که آن شتر نماد و بلکه بتتی است کته نبایتد ستقوط
نماید! وقتی جنگ به او خود رسید «شتر مثل انیاب ماچرخیدت و مرخان پیرامون ان را پالر کالرخه
 

 .1رجاخ کشی جلد  0صفحه  ،48و معلوم اس که ّ
جنی مقصود در این جا شیطانی از شیاطین ّ
جن اس .
 .2احتجا طبرسی جلد  0صفحه  ،192و مراد پیامبر

از اهل بیتش که عایشه را یاری مینمایند اهل بی به معنتای

عام اس نه به معنای خاص ،یعنی مراد ایشان خانواد و نزدیکانش هستند نه پنم نفر اهل کساء (صلوات اللته علتیهم  ،و
زبیر بن عوام از نزدیکان حضرت بود چرا که پسر ّ
عمه ایشان بود.
 .3الکاف ه شی مفید صفحه  18و جواهر المطالب ابن دمشقی شافعی جلد  0صفحه 269
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بوخیدت و صدایش شدید گشت و ا خحاِ مرخِ پیرامون ان شدید شدت و ّ
حتات مجاشالعا فریالاخ
خ ا مرخِت ماخرتان! ماخرتان! مرخِ خرگیر شدید و بعضا بعالض خیگالر را خیالدت و اهالل کوفاله
قصد شتر یموخید ولا پیرامون شتر مثل کوه بوخت هرگاه گروها یاتوان ماشالد گالروه خیگالر خو
برابر ایها ماامدت حضرت علا فریاخ خ وا بر شما! ان را تیر بالاران کنیالدت ان را پالا کنیالد کاله
ِ
خدا لعنتش کند! شتر را تیرباران کرخید و موضعا خر ان باقا یماید مگر این که تیر به ان اصابت
کرخت شتر خارا ره بوخت پس تیرها خر ان یشست و مثل خارپشت گرخید! قبیله ا خ و ّ
ضالبه فریالاخ
خید یا لثارات عثمان! (ا خونخواهان عثمان) و ان را شعار خالوخ قالرار خاخیالدت و اصالحاب
حضرت علا فریاخ خید یا محمد! و ان را شعار خوخ قرار خاخیدت خو گروه با هم خرگیر شالدید و
َ
را نر خاخ و فریالاخ خ یالا منصالور أ ِمالت! (ا یالار شالده
حضرت علا شعار رنول خدا
1
بمیران)»
بعد از یک هفته کامل جنگیدن امیرالمؤمنین

چار ای نداش جز این که متوجه ساقط نمودن و

شکستن این ب شود تا با این کار جبهه باطل بشکند و ریشه این فتنه از بین بترود .و حضترت بعتد از
ظاهر شدن این دشمنی پیوسته از عایشه و اصحابش و اصرار نمودن آنها بر جنگیدن راهی نداش جتز
این که به وصی برادرش پیامبر

عمل نماید که ایشان را به جنگیدن بتا عایشته و اصتحابش امتر

 
 .1شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  0صفحه  ،161و چه قدر بین این دو گرو فرق اس  ،بین گروهی که شتعارش« :یتا
َ
لثارات عثمان!» اس و گروهی که شعارش« :یا محمد!» اس و شعار امام و رهبر این گرو که «یا منصور أ ِمت» میباشد!
اما ّ
حتات مشاجعا (لعنه الله که فریاد زد« :ا مرخِ ماخرتان! ماخرتان!» برای این کته پستتی و ختواریاش را بفهمتی
کافی اس بدانی که هوی و هوسش مثل عثمان بود ،وقتی در ایام حکوم معاویه بر او وارد شد معاویه به او کمتر از بقیته
جایز داد چرا که به او هفتاد هزار عطا نمود ولی به دیگران صد هزار بخشید ،به معاویه گف « :تو را چه شده چرا باله مالن
کمتر ا بقیه بَشید و گفت من ا ایها خینشان را خریدِ ولا تو را به خین خوخ و یظرت خرباره عثمان بالن عفالان
ا اخ گذاشتم! ّ
حتات گفت خین مرا هم ا من بَر! معاویه هم خنتور خاخ تماِ جایاه ایها را به او بدهند!» به تاری
طبری جلد  5صفحه  081و اسد الغابه ابن اثیر جلد  0صفحه  279مراجعه کن .و از مردی که دین ختود را میفروشتد در
جنگ جمل چه انتظار داری غیر از این که دنباخ عایشه را بیافتد و مردم را بر یاری کردن او تشویق نماید بته امیتد ایتن کته
عایشه دینش را بخرد! البته این در صورتی اس که عایشه دین او را قبل از آن نخرید باشد یعنی آن هنگام که بر بی الماخ
بصر مسلط شد و امواخ آن را بین لشکریانش تقسیم نمود!
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نمود و فرمود« :یا علا اگر عایشه را خرک کرخ (و با تو جنگید) او و اصحابش را بان!»
برای پایان دادن به این جنگ شیطانی چار ای نبود که ختود امیرالمتؤمنین

1

وارد عمتل شتود ،و

ناچارا باید با ذو الفقارش جنگ را تمام میکرد ،و این همان چیزی اس که اتفاق افتاد.
ابن اعثم گوید« :و حضرت علا

خنت به شمشیر برخ و ان را ا غمف بیرون اورخت و باله

ایها حمله یموخ و ا رانت و چپ ایها را ما خت نپس برگشت خر حالا که شمشیرش کج شده
بالالوخ! حضالالرت شالالروع کالالرخ بالالا ایالالویش ان را رانالالت کنالالدت اصالالحابش بالاله ایشالالان گفتنالالد ا
امیرالمؤمنین ما این کار را برا شما ایجاِ ماخهیم! جواب کسا را یداخ تا شمشیرش را رانالت
کرخت نپس برا بار خوِ حمله یموخ و با ایها خرگیر شد و همینطور ایها را قدِ به قالدِ مالا خ تالا
شمشیرش کج شد! یاخ اصحابش برگشت و ایستاخ و شمشیرش را با ایویش رانت مایمالوخ و
ماگفت به خدا قسم خوانته من ا این کار تنها خدا و اخرت انت!»

2

زید بن حساس گوید« :شنیدِ محمد بن حنفیاله ماگویالد پالدرِ خر رو جمالل پالرچم را باله
ّ
خنت من خاخ و گفت به پیش برو .رفتم ولا متقدما ا خشمن یدیدِ مگر این که ییالاه خاشالت!
ّ
فرموخ ا باماخر! به پیش بروت لر یدِ و برگشتم و گفتم من متقدما یمابینم مگر این که ییالاه
به خنت خارخ! یاگهان کسا پرچم را ا خنت من گرفت که یدایستم کاله بالوخت یگالاه کالرخِ خیالدِ
پدرِ جلو من انت و ماگوید
ا عالالیش تالالو کسالالا هسالالتا کالاله ییکالالا مالالن

مغالالرورت کالالرخهت ایالالن قالالوِ خشالالمن هسالالتند

انایش بهتالر ا جنگیالدن فر یالدان انالت!»

3

مدائنی و واقدی گویند« :و عایشه مشالتا ریالگ برخاشالت و باله صالورت اصالحاب حضالرت
 
 .1الکاف ه شی مفید صفحه  28به نقل از یوسف بن کلیب مسعودی.
 .2الفتوم ابن اعثم جلد  1صفحه 575
 .3تاری طبری جلد  2صفحه  ،415و محمد پسر حنفیه فرزند امیرالمؤمنین
نسب میدادند تا با بقیه اشتبا نشود .و این که حضرت

اس ولی او را به مادرش خولاله حنفیاله

به او فرمود« :ا بامالاخر!» یعنتی :متادرت تتو را بته ختوبی

تربی نکرد گویا اصال مادر نداری .و خطاب حضرت به عایشه (لعنها الله اس چرا کته در آن آمتد « :ا عالیش »...
(یعنی ای عایشه ،که در شعر برای درس شدن وزن این چنین تلفظ شد اس
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علا

پرت یموخ و با بلندترین صدایش فریاخ خ رویتان قبیح باخ! مثل همان کار که رنالول

خدا

خر جنگ حنین ایجاِ خاخ .کسا به او گفت ان هنگاِ که پرت کالرخ خالوخت پالرت

ینموخ بلکه شیطان پرت کرخ! و خوخ حضرت علا

با پرچم نباش همالراه بالا مهالاجرین و

ایصار به نمت شتر رفت و فر یدایش حسن و حسالین و محمالد

هالم پیرامالون او بوخیالدت و

پرچم را به محمد خاخ و فرموخ با ان برو تا ان را خر چشم شتر فرو کنا و ا شالتر خنالت بریالدارت
محمد به پیش رفت ولا به او تیر پرتاب کرخیدت به اصحابش گفت اراِ تا تیرهایشان تماِ شالوخت
غیالالر ا یالالک یالالا خو تیالالر تیالالر برایشالالان بالالاقا یمایالالدت حضالالرت علالالا

نالالو او امالالد و او را

برماایگیَت و فرمان به جنگیدن ماخاخت وقتا محمد کند یموخ خوخ حضالرت ا پشالت نالر
محمد امد و خنت چپش را رو خوش او گذاشت و گفت به پیش بالرو ا بامالاخر! و بعالد ا
ََ
ان محمد هر وقت این قضیه را به یاخ مااورخ گریه ماکالرخ و ماگفالت گویالا یفالس او را خر
پشت گرخیم ّ
حس ماکنم! به خدا قسم هرگا ان را فراموش یماکنم! نالپس حضالرت علالا بالر
ّ
فر یدش رقت یموخ و با خنت چپش پرچم را ا خنت او گرفت و ذو الفقالار خر خنالت رانالتش
بوخ و نپس حمله یموخ و خر نپاه ان شتر فرو رفت و خر حالا برگشت که شمشیرش کالج شالده
بوخت ان را با ایویش رانت یموخ! اصحاب و فر یدایش و مالک اشتر و عمالار باله او گفتنالد ا
امیرالمؤمنین ما این کار را برا شما ایجاِ ماخهیم! ولا جواب هی یک را یداخ و به ایها یگالاه
ینموخ و پیونته فریاخ ما خ و مثل شیر ّ
غرش مایموخ تا این که هر که خور و بالرش بالوخ را متفالرق
یموخت بر حضرت حمله کرخید ولا ایشان چشم خوخ را بر شتر بصره خیره کرخه بوخ و باله پیرامالون
ان یگاه یماکرخ و پانخ ایها را یماخاخ! نپس پرچم را به پسرش محمد نپرخ و برا بار خوِ باله
تنهایا حمله کرخ و به ونط ایها رفت و با شمشیر قدِ به قدِ ایها را خ و مرخان ا چپ و رانت
ا خنت ایشان فرار ماکرخید تا این که مین را ا خون کشتهها ریگالین یمالوخ! نالپس خر حالالا
برگشت که شمشیرش کج شده بوخ! ان را با ایویش رانت کالرخ! اصالحابش یالاخ ایشالان جمال
شدید و او را به خدا قسم خاخید که مراقب خوخ و انمِ باشد و گفتند اگالر شالما کشالته شالو
خین ا بین ماروخ! خیگر بس انت ما شما را کفایت ماکنیم و ماجنگیم .فرموخ به خدا قسالم
ا ان چه مابینید چیا جا خدا و اخرت را یماخواهم .نپس به پسرش محمد فرموخ ا پسر
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1

حنفیه باید این چنین بجنگا! مرخِ گفتند ا امیرالمؤمنین چه کسا توان شما را خارخو!»
ّ
حبه عرنی گوید« :وقتا حضرت علا خید برا شتر مامیرید و تا مالاخاما کاله شالتر برپالا
باشد اتش جنگ خالاموش یماشالوخ شمشالیرش را بالر گالرخن یهالاخ و باله نالمت شالتر رفالت و
اصحابش را هم به همین کار امر یموخت به نمت شتر رفت خر حالا که مهار شتر خر خنالت بنالا
ّ
ضبه بوخت به شدت با هم جنگیدید و جنگ خر میان بنا ّ
ّ
ضالبه خاغ شالد باله حالد کاله جمعیالت
عظیما ا ایها کشته شدید! و حضرت علا همراه با جماعتا ا قبیله یَ و همدان ا اخایاله باله
نمت شتر رفتت و به مرخ ا قبیله یَ که انمش بجیر بوخ فرموخ ا بجیر به شتر حمله کن!
پس با شمشیرش به پشت شتر ضربه خ و شتر مین افتالاخ و گالرخیش باله مالین اصالابت یمالوخ و
یالها

خ که شدیدتر ا ان شنیده یشده بوخت وقتا شتر به مین خورخ تماِ لشکر یان مثل ملَالا

که خر هوا شدید طوفایا پَش شوید فرار کرخید!»

2

ابو رجاء گوید« :خر ان رو شتر را خیدِ که ا شدت اصابت تیر مثل خارپشت شالده بالوخ! و
مرخ مهارش را گرفته بوخ و ماگفت
مالالا بنالالو ضال ّالبه اصالالحاب جمالالل هسالالتیم!

اگر مرگ به نراغمان بیاید به ان تالن خهالیم!

و مالالرگ یالالاخ مالالا ا عسالالل شالالیرینتر انالالت!

و با نر ییاههایمان ایتقاِ عثمالان را ماگیالریم!

گوید به خدا قسم ماخورِ که ا جایش حرکت یکرخ مگر ان کاله خر اثالر ضالربات شمشالیر
گوشت خنت و پا شتر ا بین رفت و نقوط یموخ! گفتند ماخرمان! ماخرمان! شَصا به ابالو
رجاَ گفت خر ان رو چه کرخ و گفت تیرهایا ایداختم ولا یماخایم ان تیرها چه کرخید!»

3

 
 .1شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  0صفحه 140
 .2شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  0صفحه  164به نقل از ابو مخنف.
 .3تاری خلیفه بن خیاط صفحه  ،051و در الفتوم ابن اعثم جلد  1صفحه  574آمد  :اصحاب حضرت علتی
ّ
بنوضبه را این چنین جواب دادند:

رجتز

ا اصالالحاب جمالالل کالاله نالالَن باطالالل گوییالالد

خر میالالالان کشتهشالالالدهها یعثالالالل را مالالالا کشالالالتیم!

و بنو ّ
ضبه هم این چنین جواب آنها را دادند:
مالالالا بنالالالو ضال ّ
الالبه خشالالالمنان علالالالا هسالالالتیم!

همالالان کسالالا کالاله شالالما او را وصال ّ
الا ماخاییالالد!

فصل چهارم :اولین زن خون ریز در اسالم 610 ............................................................
و در این لحظه دشوار و سخ عایشه شروع به فریاد زدن میکند و از فرزندانش کمک میخواهتد
ولی جوابگویی وجود ندارد! و بعد از آن که از کجاو اش به بیرون پرتتاب شتد و ختود را در نزدیکتی
مرگ مشاهد کرد صیحهای زد تا با آن عطوف و مهربانی لشتکر امیرالمتؤمنین

را بته ختود جلتب

نماید تا او را نکشند ،سبط بن جوزی نقل کرد « :وقتا شتر را پا کرخید و عایشه را ا کجاوه بیالرون
ِ
1
ایداختند شروع کرخ فریاخ باید ا فر یدِ! امان! امان! خدا را به یاخ اورید!»
َ
حاخ که به زمین افتاد و ش َبح فرار تل بر او سایه افکند از ترس این که مبادا کشته شود و ختونش
را بریزند میگوید« :خدا را به یاخ اورید!» چرا قبل از آن وقتی یاران را بر جنگیدن و کشتن و ختون
ریزی تشویق میکردی به یاد خدا نیفتادی و خدا را به یاد نیاوردی؟! ایا اکنونو و حال ان کاله قبالل
ا ان عصیان ماکرخ و ا فساخ کنندگان بوخ و!

2

ب سقوط کرد و شتر پی شد و مردان مثل مل هایی که در طوفان شدید پخش شوند فرار کردنتد
ولی شخصی میگوید« :ماخرمان! ماخرمالان!» و دیگتری بعتد از ناامیتد شتدن از پیتروزی تیتری در
تاریکی میاندازد! و کجاو عایشه سرنگون میشود و نقش زمین میگردد و امیدش به باد فنا متیرود و
آرزویش مبنی بر این که «امیره مؤمنان» گردد ضای میشود!
خلیفه شرعی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیهما الصالة و السالم پیروز میگردد ولی بتوی
خوش پیروزی اثری نداش جز این که حضرت با آنها بیشتر مدارا نمود و صتبر کترد ،و عفتو عمتومی
اعالم نمود و دستور داد اعالم کنند« :مجروحا را یکشیدت فرار را تعقیب ینماییدت و باله صالورت
فرار کننده ضربه یاییدت و هر کس نالمحش را مالین گالذارخ خر امالان انالتت و هالر کالس خرب
3

خایهاش را ببندخ خر امان انتت نپس نیاه و نرخ (همه) را امان خاخ».
و با این که حضرت بر آنها ّمن نهاد و عفوشان کرد ولی لعنشان نمود و این حقیق را آشتکار
کرد که مؤمنی در میان آنها نیس ! شی مفید از حضرت امام باقر
 
 .1تذکر الخواص سبط بن جوزی صفحه 72
 .2سور یونس آیه 90
 .3تاری یعقوبی جلد  1صفحه 082

روای کترد است کته فرمتود:

 .................................................................................... 611دانستنیهای حمیراء 
«حضرت علا صلوات الله علیه فرموخ اهل جمل لعن شدید! مرخ گفت ا امیرالمالؤمنینت
البته غیر ا مؤمنین ایهات حضرت
و امیرالمؤمنین

فرموخ وا بر تو مؤمنا خر میان ایها یبوخ!»

1

همرا عمار بن یاسر و محمد بن ابوبکر (رضوان الله علیهما به ستم آن زن

فراری بدبخ شکس خورد رفت «وقتا به کجاوه رنید که خر اثر اصابت تیالر گویالا خارپشالت
بوخ! بالا عصالا خالوخ باله ان خ و گفالت ا حمیالراَ ا خوانالتهات خور شالد ! ماخوانالتا
همایطور که عثمان بن عفان را کشتا مرا بکشاو! ایا خدا چنالین خنالتور باله تالو خاخه بالوخ یالا
چنین عهد به تو یموخه بوخو! عایشه گفت مالک شد پس عفو کن و خرگذر!»

پیامبر

و در روای طبری آمد که حضرت

2

مقابل عایشه ایستاد و فرمود« :مرخِ را نرگرخان کرخ و

نرگرخان هم شدید! میان ایها فساخ ایجاخ یموخ تا بعضا بعض خیگر را کشتند! – و اینهالا را خر
کمما طوبیا ذکر کرخ – عایشه گفت ا پسر ابالو طالالب مالالک شالد پالس عفالو و گذشالت
یما!»

3

و در روای مسعودی آمد  :وقتی حضرت
فرموخ ا حمیراَ! رنول خدا

مقابل عایشه ایستتاد «بالا شالمق باله کجالاوه خ و

تو را به این کار امر یموخه بوخو! ایا باله تالو خنالتور یالداخ خر

خایهات بمایاو! به خدا قسم کسایا که تو را خارج یموخید با تو به ایصاف رفتار یکرخید چرا که
همسران خوخشان را مَفا یموخید و تو را اشکار کرخید!»

4

مقابل

و شی مفید از اصبغ بن نباته روای کرد که گف « :وقتا شتر پا شد حضرت علا
ِ
5
عایشه ایستاخ و فرموخ چه چیا باعث شد چنین کار ایجاِ خهاو عایشه گفت فمن و فمن!
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فصل چهارم :اولین زن خون ریز در اسالم 612 ...........................................................
حضرت فرموخ ولا قسم به خدایا که خایه را شکافت و ایسان را افریالد خو گوشالت را ا کالمِ
رنول خدا

پر یموخ و شنید که اصحاب جمل و اصحاب یهروان را لعن ماکنالد! امالا

یدههایشان خر فتنه کشته ماشوید! و مرخههایشان بر خین یهوخ خر اتش جهنم هستند!»

1

و شی صدوق از عوانه روای کرد که گفت « :علا بن ابا طالب (صاللوات اللاله علیاله) رو
جمل به عایشه فرموخ ا حمیراَ خید خدا با تو چه کرخو عایشه به او گفت مالک شد پس
عفو کن و خرگذر!»

2

این چنین ب سقوط کرد! و مردم از آن مثل مل فرار کردند! ولی عایشه چتون بته صتورت جبتران
ناپذیری شکس خورد مجبور شتد کوتتا بیایتد و درخواست عفتو و بخشتش مینمتود و میگفت :
«مالک شد پس عفو کن و خرگذر!» و این تنها به این دلیل بود کته میترستید بعتد از آن کارهتای
وحشتناکی که مرتکب شد کشته شود یا به شدت مجازات گردد .ولی امیرالمؤمنین

بردبار و حکتیم

بود و آن هنگام به خاطر وجود مصلح عایشه را عقاب ننمود ،و مجازات او را برای فرزندش حضرت
امام مهدی منتظر (صلوات الله علیه به تأخیر انداخ  .البته این مجازات او در این دنیاس  ،ولتی در
آخرت عایشه عذاب دردناکی خواهد دید و چه قدر عذاب عدال خداوند دردناش اس !
آری اگر عایشه با غیر حضرت علی

جنگید بود و آن شخص بر عایشه پیروز شد بتود «او را

ماکشت و تکه تکه ماکرخ» این ابن ابی الحدید اس که میگوید« :و اگر عایشاله ایالن کالار را بالا
عمر ایجاِ خاخه بوخ و خر مان او اتحاخ امت را بالرهم خه بالوخ و عمالر بالر او پیالرو ماشالد او را
ماکشت و تکه تکه ماکرخ! ولا حضرت علا برخبار و کریم بوخ».

3

این در حالی اس که با توجه به طبیع مجرم عایشه او بعد از ایتن از درست کتردن ّ
شتر دست

بردارد نبود! و به همین خاطر امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه مجبور شد او را به زور به مدینه برگرداند
تا در خانهاش بماند .و وقتی عایشه از رفتن به مدینه ابا میکرد ابن عباس بته امیرالمتؤمنین
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عتر

 .................................................................................... 615دانستنیهای حمیراء 
ّت
ّ
شرا! و مالن او را
کرد« :او را خر بصره رها کن و به مدینه یفرنت .حضرت فرموخ إیها ب تألو
شرا» یعنی :در برپا کردن ّ
به خایهاش برماگرخایم» 1.این که حضرت فرمود« :إیها ب تألو ّ
شر و فتنته
کوتاهی نمیکند ،به همین دلیل سزاوار اس که او را به مدینه م ّنور برگردانیم چرا که بتاقی مانتدش در
بصر باعث به وجود آمدن جنگ جمل سومی میشود!
چار ای از خاموش کردن آتش عایشه و نشاندن او در خانهاش در مدینه نیس اگر چه این کتار بتا
زدن به فرق سر او صورت گیرد! و اال ممکن اس این ام دوبار به فتنهای مبتال شوند که فتنهها درپی
دارد .و این حقیقتی اس که علما و محققین و ادیبان مخالفین آن را درش میکنند :عایشه ایجاد کننتد
تمام فتنههاس و از برپا کردن هیچ ّ
شری کوتاهی نمیکند ،و این طه حسین اس کته وقتتی نظتر او را
دربار عایشه پرسیدند گف « :یکا ا اناتید مافرموخ اگر به عایشه خنت مایالافتم او را مالا خِ
و به خرخ مااورخِ تا او را خر خایهاش بنشایم! چالون خداویالد مافرمایالد و خر خایالهها خالوخ
بمایید و مایند جاهلیت اولا ینت یکنید».

2

عایشه بر مردان بصر چیر شد و خدا را از یاد آنها برد ،و آنهتا را بته دنبتاخ حیتوانش بته دو جنتگ
خونین بر علیه ّ
و شیعیان نتیکش رهبتری نمتود ،پتس وای بتر مردانتی – و چته
وصی رسوخ خدا
مردانی – که خود را سپاهیان یک زن و پیروان یک حیوان چهارپا قرار میدهند!
ّ
ّ
و چه قدر کالم مولی الموحدین (صلوات الله علیه در مذم همین کسانی که خود را بته نتادانی
زدند تا عایشه فریبشان دهد زیبا و بلیغ اس  ،ابو حنیفه دینوری روای نمتود  :حضترت

وقتتی بته

بصر وارد شد بر منبر رف و خطبه خواند و به آنهتا فرمتود« :امالا بعالد خداویالد رحمالت وانال و
مجا اتا خرخیاک خارخت ا اهل بصره گمایتان به من چگویه انت ا نپاهیان یالک ن و تبعیالت
کنندگان یک حیوان چهارپا! ان حیوان صدا کرخت جنگیدید! و پا شدت فرار کرخیالد! عقالل شالما
ِ
 
 .1االقتصاد طوسی صفحه  ،118و قبال در صفحه  174و  176همین کتاب گذش  :با این که امیرالمؤمنین

چند بتار

به او امر نمود از بصر به مدینه برود ولی عایشه قبوخ نمیکرد ،و از بصر نرف مگر بعد از آن که حضرت امام حسن
نامه پدرش

نزد او آمد ،حضرت او را تهدید نمود که اگر نرود او را از پیامبر

با

طالق بائن خواهد داد! به همین دلیل

عایشه سریعا به بصر برگش .
 .2به کتاب «م رجاخ الفکر فی القاهر » ،سید مرتضی رضوی صفحه  061مراجعه کن.

فصل چهارم :اولین زن خون ریز در اسالم 614 ...........................................................
پست! و عهد و پیمایتان شکسته! و اب اشامیدیا شما شور انت! 1مین شما باله اب یاخیالک
انتت و ا انمان خور ماباشد! و به خدا قسم مایا بیاید که ا این مین (بصره) تنها بلنالدا
مسجدش خر خریا مثل نینه کشتا خیده شوخ! به خایهها خوخ برگرخید!»
و در روای سید رضی در نهم البالغه آمد که حضرت

2

فرمتود« :شالما نالپاهیان یالک ن و

تبعیت کنندگان یک حیوان چهارپا بوخید! ان حیوان فریاخ خت اجابتش کرخید! و پالا شالدت فالرار
ِ
یموخید! اخمقتان پست! عهد و پیمایتان شکسته! و خینتان یفاق! و اب اشالامیدیا شالما شالور
انت! و هر کس میان شما یدگا کند به کیفر گناهش گرفتالار ماشالوخت و ان کالس کاله ا شالما
خور گایند مشمول امر ش پرورخگار ماگرخخت گویا مسالجد شالما را مالابینم کاله چالون نالینه
کشتا غرق شدهت و خداوید ا باب و پایین بالر ان عالذاب فرنالتاخه! و نریشالینایش هماله غالرق
شدهاید! و در روایتی آمد  :به خدا قسم نر مین شما را اب غرق ماکند و گویا مسالجد شالما را
مابینم که چون نینه کشتا یا چون شتر مرغا که بالر نالینه خوابیالده باشالد بالر رو اب مایالده
انت! و در روای دیگری آمد  :خاک شهر شما بالدبوترین خاکهانالتت و ا هماله جالا باله اب
یاخیکتر و ا انمان خورتر انتت و یه خهم ّ
شر و فساخ خر شهر شما یهفتاله انالتت کسالا کاله خر
شهر شما باشد گرفتار گناه انت و ان که بیرون روخ خر پناه عفو خدانتت گالویا شالهر شالما را
مایگرِ که غرق شده و اب ان را فرا گرفته و تنها جاها بلند مسجد خیده ماشوخ که گویا نینه
کبوتر بر رو امواج خریانت!»

3

 
 .1یعنی آب شور بر اخالق شما اثر گذاشته و شما را سخ و رنجور کرد اس .
ّ
 .2االخبار الطواخ ابو حنیفه دینوری صفحه  ،040یعنی :زمانی بر بصر بیاید که در آب غرق شود به حدی که تنهتا بلنتدای
مساجدش ظاهر باشد ،و همانطور که حضرت

خبر داد اند تا به حاخ برای بصر دو بار این اتفاق افتاد اس  ،یک بتار

در زمان القادر بالله و دیگری در زمان القائم بامر الله ،همانطور که ابن ابی الحدید در شرم نهتم البالغته جلتد  0صتفحه
 140به آن تصریح کرد اس  ،و در هر دوبار هم از بصر چیزی باقی نماند مگر مسجدهای جام آن ،که بعضتی از آنهتا
اس که نشتان میدهتد ایشتان متصتل بته

مثل سینه کبوتر ظاهر بود اس  ،و این هم یکی از خبرهای غیبی حضرت
ّ
وحی اس و حج خداوند بر خلقش میباشد.
 .3نهم البالغه خطبه  ،02یکی از فرمایشات حضرت در ّ
مذم اهل بصر .
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و در روای علی بن ابراهیم قمی آمد که حضرت

فرمود« :ا اهل بصرهت ا اهل مؤتفکه!

(شهر یر و رو شده) و ا نپاهیان یک ن! و تبعیت کنندگان ا یک حیوان چهارپا! ان حیالوان
صدا کرخت اجابتش کرخید! و پا شدت فرار یموخید! اب اشامیدیا شالما شالور انالت! و عقلتالان
ِ
باله
پست انت! و یفاق خر شما مهر شده! و بر بان هفتاخ پیامبر لعن شدید! رنالول خالدا
من خبر خاخ که جبرهیل به او خبر خاخه که مین برایش پیچیالده شالده و خیالده بصالره یاخیالکترین
مین به اب و خورترین مین به انمان ماباشد! و خر ان یه خهم ّ
شر و بیمار واگیر خار انالت!
کسا که خر ان اقامت کند گناهکار انت! و کسا که ا ان خارج شوخ رحمت باله او رو اورخ.
بصره خو بار بر اهلش وارویه شدهت و خداوید ان را با نومین بار کامل خواهد یمالوخت و نالومین
بار خر مان رجعت خواهد بوخ».

1

و در روای شی مفید از حرث بن سری آمد « :وقتا امیرالمؤمنین

بر اهل بصره پیرو شد

و ان چه لشکریان برخاشته بوخید را تقسالیم یمالوخ بالرا ایهالا خطباله خوایالد و خالدا را حمالد و
نتایش یموخ و بر او ثنا و خروخ و بر رنول خالدا نالمِ و صاللوات فرنالتاخ و فرمالوخ ا مالرخِ!
خداوید برا اهل طاعتش رحمتا فراگیر و مغفرتا همیشگا خارخت و عذاب و یقمالتش را بالرا
اهل معصیتش قرار خاخهت ا اهل بصرهت ا اهل مؤتفکه! (شهر یر و رو شالده) و ا نالپاهیان
یک ن! و تبعیت کنندگان یک چهارپا! ان حیوان فریاخ کشالیدت برایگیَتیالد! و پالا شالدت فالرار
ِ
یموخید! عقل شما پست! و عهد و پیمایتان شکسته! و خینتان یفاق و خو رویالا انالت! و شالما
فانقایا هستید که ا خین خارج شدهاید! مینتان یاخیک به اب و خور ا انمان انت! عقلتالان
نبک انت! و فکرتان احمقایه انت! شمشیرها خوخ را بر علیه ما ا غمف بیالرون کشالیدید!
و خون خوخ را ریَتید! و با اماِ خوخ مَالفت یموخید! شالما غالذا غالذا خوریالده! و طعماله
چنگالها ّخریده هستید! اتش جهنم برا شما اماخه شده! و رنوایا برایتالان فَالر انالت! ا
اهل بصرهت بیعت مرا شکستید! و خشمنا خوخ با مرا اشالکار یموخیالد! ا اهالل بصالره حالال خر
مورخ من چه گمایا خاریدو مرخ ا ایها بلند شد و گفت ا امیرالمؤمنین گمان خوبا خاریالم
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و معتقدیم تو پیرو شده و قدرت پیدا کرخها ت اگر مجا اتمان کنا به خالاطر جرممالان انالت و
َ
اگر ما را عفو یمایات یاخ پرورخگار عالم عفو و بَشش بهتر انت .حضرت فرمالوخ شالما را
بَشیدِت ولا ا فتنه خور شوید! شما اولین کسایا بوخید که بیعتتان را شکستید و اتحاخ امت را
برهم خیدت ا گناه خوخ برگرخید و خر مورخ ان چه بالین خالوخ و خالدا وجالوخ خارخ خالصالایه توباله
یمایید».

1

و در روای حموی آمد « :وقتا حضرت علا

ا جنگ جمل فارغ شد وارخ بصره گرخید

و به مسجد جام ان رفتت مرخِ یاخ او جم شدیدت به منبالر رفالتت و خالدا را حمالد و نالتایش
یموخ و بر او خروخ و ثنا و بر پیامبر

نمِ و صلوات فرنتاخت نپس فرمالوخ امالا بعالد خالدا

رحمتا فراگیر خارخ شما چه گمان ماکنید ا اهل بصره! ا اهل شالوره ار! ا اهالل مؤتفکاله!
( مین یر و رو شده) بصره نه بار بر اهلش وارویه شد! و مرتبه چهارِ بر عهده خداوید انت!
ا نپاهیان یک ن! نپس ان چه قبم امد را ذکر یموخ و گفت به خایههایتان برگرخید و ا خالدا
و نلطایتان اطاعت یمایید».

2

و اگر جرم اهل بصر بزرگ نبود چنین کالم تند و تیزی از امام ّمتقین (صتلوات اللته علیته صتادر

نمیگش  ،چون آن چه واق شد جنگی طائفهای و سخ بود که زنان را بیفرزند و بیشتوهر نمتود و
جان هزاران نفر را گرف که قبال دانستی ،بنابراین تاری باید حداقل توبیخی را ثب کرد باشد تا بترای
همه درس و عبرت و موعظه باشد.
ولی از جمله چیزهایی که در کالم امیرالمؤمنین

قابل توجه اس این اس که حضرت به اهل

بصر میفرماید« :ا اهل مؤتفکه» و این مطلبی اس که هم در روایات ما و هم در روای مخالفین
 
 .1الجمل شی مفید صفحه 107
 .2معجم البلدان حموی جلد  0صفحه  ،526و منظور او از این کالم« :نپس ان چه قبم امالد را ذکالر یمالوخ» روایتاتی
اس که قبل از این روای ذکر کرد که مثل همان روایات قبلی اس کته متا نقتل کتردیم کته حضترت

فرمتود« :ا

نپاهیان یالک ن و تبعیالت کننالدگان یالک حیالوان چهارپالا  »...ولتی در آن زیتادتی وجتود دارد و آن ایتن است کته
حضرت

به آنها میفرماید« :ا بقایا قوِ ثموخ».
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آمد  ،و برای فهمیدن عمق این کالم باید به این گفتار خداوند :و مؤتفکه را به مین کوبید  1رجوع
اس که آن را بر آنها وارونته

کنیم ،تفاسیر مخالفین بیان نمود اند که مقصود خداوند شهر قوم لوط

نمود و زیر و رو کرد ،و تفاسیرشان در مقصود این فرمایش خدا :ایا قضیه مؤتفکاله را یشالنیدید کاله
پیامبرایشان با یشایههایا اشکار بر ایها مبعوث شدیدو خدا باله ایهالا نالتم یماکالرخ ولالا ایالان
خوخشان به خوخ ظلم مایموخید  2هم همین را بیان نمود اند.
ولی آن چه از کالم امیرالمؤمنین
رو شد بود که کنار شهر قوم لوط

معلوم میشود این اس که بصر هم زمینی مؤتفکته (زیتر و
بود اس  ،و حضرت

تصریح نمود که بصر دو بار زیتر و

رو شد و برای سومین بار در زمان رجع زیر و رو خواهد شد ،حضرت

فرمتود« :بصالره خو بالار

بر اهلش وارویه شدهت و خداوید ان را با نومین بار کامل خواهد یموخت و نالومین بالار خر مالان
رجعت خواهد بوخ» .این طبق روایات ما اس  ،اما طبق روای مخالفین که حموی آن را نقتل کترد
بود بصر سه بار بر اهلش وارونه شد و مرتبه چهارم باقی ماند اس  ،حضرت فرمود« :بصره نه بالار
بر اهلش وارویه شده و مرتبه چهارِ بر عهده خداوید انت».
و شهری که در آیه اولی مقصود اس بصر میباشد ،اما مقصود آیه دیگر شهر قوم لوط
و این مطلب را روای کلینی از ابوبصیر معلوم میکند که او از حضرت امام صتادق
گفتار خداوند :و مؤتفکه را خر هم کوبید سؤاخ مینماید «حضالرت

اس ،

در متورد ایتن

مافرمایالد ایهالا اهالل

بصره هستندت بصره مؤتفکه انت (و یر و رو شده) گفتم ایا قضالیه مؤتفکاله را یشالنیدید کاله
پیامبرایشان با یشایههایا اشکار بر ایها مبعوث شدید حضرت
که شهر بر ایها وارویه شد و یر و رو گرخید».

فرموخ ایها قوِ لوط هستند

3

و حضرت فرمود« :ایها اهل بصره هستند» و نفرمود« :ان (مؤتفکه) بصره انت» و این اشتار
دارد کتته تأویتتل و بطتتن آیتته کریمتته در مت ّ
تذم اهتتل بصتتر نتتازخ شتتد کتته هم ترا عایشتته بتتر علیتته
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امیرالمؤمنین

خرو نمودند ،و خداوند متعاخ آنها را به ّ
جهنم خواهد برد ،یعنی دالل آیه تنهتا بتر

بیان واقعه زیر و رو شدن زمین بصر خالصه نمیشود ،بلکه همچنین معلوم میکنتد کته آن چته بعتدا
اهل بصر انجام خواهند داد باعث ّ
جهنمی شدن آنها خواهد شد.
و آن چه از حضرت امام باقر و صادق

در تأویل این گفتار خداوند :فرعون و ایان که قبالل

ا او بوخید و مؤتفکه گناها بارگ اورخید  1روای شد هم به آن چه گفتیم ضمیمه میشود ،برقتی
به سندش از حمران روای کرد که گفت « :شنیدِ حضرت اماِ باقر این ایه را خواید فرعالون
و ایان که قبل ا او بوخیالد و مؤتفکاله گنالاها بالارگ اورخیالدت فرمالوخ منظالور ا فرعالون ّ
نالوما
(عثمان) انت .و منظور ا ایان که قبل ا او بوخیالد ّاولالا و ّخومالا (ابالوبکر و عمالر) انالتت و
مؤتفکه اهل بصره هستند و گناه بارگ حمیراَ ماباشد!»

2

روای نمود که فرمود« :فرعون – یعنا ّ
نوما –

و باز برقی به سندش از حضرت امام صادق
3
و ایان که قبل ا او بوخید – یعنا ّاولا و ّخوما – و مؤتفکه گناها بارگ اورخید – یعنا عایشه!»

بنابراین ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه از جمله کسانی هستند کته در ایتن آیته ّ
متذم شتد انتد،

عثمان فرعون اس و آنان که قبل از او بودند ابوبکر و عمر هستند که همان صتف را حمتل نمودنتد و
همگی فرعون هستند! اما عایشه حمیراء خطا کار و گناهکار اس ! و آن سه نفر و اهل بصر ایتن خطتا
و بعد از ایشان با ّ
تمترد
کار را آوردند .اما آن سه نفر چرا که با انقالب نمودن بر علیه رسوخ خدا
نمودن بر اهل بی

این را را برای عایشه هموار ساختند تا در ّ
تمرد و عصیان را آنها را ادامه دهد تا

این که از در روز جمل خونین چنین کاری صادر شد ،اما مؤتفکه یعنی اهل بصر  ،آنها کسانی هستتند
که عایشه را یاری نمودند و به خاطر او جنگیدند و از حیوان چهارپای او تبعی کردند!
و اگر عایشه آنها را پش سر حیوانش به دنباخ خود کشید قبل از آن طلحه و زبیتر و پسترش عبتد
الله و مروان او را مثل «کنیا که هنگاِ خریدن کشیده ماشوخ» به دنباخ خود کشیدند! و این تعبیر
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امیرالمؤمنین

اس که در کالمش در مورد اصحاب جمل فرمود« :ایها خروج کرخیالد و حرمالت

رنول خدا

را مثل کنیا که هنگاِ خریدن کشیده ماشوخ به خیبال خوخ کشیدید! و بالا او

به نمت بصره رفتندت طلحه و بیر یان خالوخ را خر خایههایشالان حالبس کرخیالد و حالبس شالده
رنول خدا

را برا خوخ و خیگران اشکار یموخید! ان هم خر میان لشکر که تماِ ایهالا باله

من قول اطاعت خاخید و ا رو اطاعت و بدون اجبار با من بیعت یموخیدت بر حکمالران مالن خر
بصره و یگهبایان بیت المال مسلمین و خیگالر اهالالا بصالره حملاله یموخیالد و بعضالا را بعالد ا
خنتگیر ! و بعضا را با مکر و حیله کشتند! به خدا قسم اگر تنها یک مرخ مسلمان را به عمد و
بدون این که جرما مرتکب شده باشد کشته بوخید کشتن تماِ ان لشکر برا من حمل بوخ چرا
که حاضر بوخید ولا کار ایها را ایکار ینموخید و با بان یا خنت خوخ ا او خفالاع یکرخیالدت حالال
چگویه خواهد بوخ که به تعالداخ افالراخ کاله همالراه بالا ایهالا باله یالارایم حملاله یموخیالد مساللمان
کشتهاید!»

1

باید در این کالم حضرت

که فرمود« :حبس شده رنول خدا

اشکار یموخید!» تأمل نماییم .عایشه به خاطر حفظ حرم رسوخ خدا

را برا خوخ و خیگالران
حتی در آن لحظه هتم

به دستور شرع در خانهاش پش حجاب محبوس بود ،و برای او جایز نبود از خانهاش خار شود مگر
به خاطر ضرورتی مثل سفر به حم یا عمر  ،طلحه و زبیر او را فریب دادند تا ایتن کته او را از حجتابش
خار نمودند و «برا خوخ و خیگران» آشکار کردند و با این کار حجاب رستوخ ختدا

را هتتک

آن دو از آشکار نمودن عایشه همان غر

مشرکین از

نمودند و حرم ایشان را حفظ نکردند! و غر

آشکار نمودن الت و عزی و منات بود! تا عایشه و شترش قبلتهای شتوند کته متردم بته ستوی آن توجته
مینمایند و بتی گردند که مردم آن را تقدیس مینمایند و با این کار به جنگ ولی خدا کشید شوند!
ولی قضای الهی بر این بود که حق بر باطل اگر چه بعد از زمانی پیروز گتردد ،و خداونتد ستبحان
امیرالمؤمنین

و شیعیان ایشان را خیلی زود بر عایشه و طلحه و زبیر و پیروانشان پیروز نمود ،و ایتن

سروری برای مؤمنین و عذاب و نقمتی برای کافرین بود.
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و این چنین خداوند سبحان بعد از آن که طلحه و زبیر را به بدترین صورت کشت عایشته را زیتان
دیتتد و شکست ختتورد برگردانتد! در نامتتهای کتته امیرالمتتؤمنین (علیتته الصتتالة و الستتالم بتته تمتتام
حکمرانتتانش فرستتتاد تتتا پیتتروزیاش در روز جمتتل را بتته آنتتان بشتتارت دهتتد ایتتن چنتتین آمتتد کتته
حضرت

فرمود« :خداوید متعال طلحه و بیر را به خالاطر ظلالم و شالقاوت و عهدشکنیشالان

کشت و جمعشان را متفرق ناخت و عایشه را یان خیده برگرخاید!»

1

اما در نامهای که به دس کاتبش ابن ابا راف نوش و به دست عمر بن ابا ناللمه ارحبالا بته
اهل کوفه فرستاد چنین آمد که فرمود

« :ا بنده خدا امیرالمؤمنین علا بن ابا طالب به قرضه

بن کعب و مسلمایایا که پیش او هستند نمِ بر شما .من خداوید که خدایا مثل او ییست
را نتایش مایمایم .اما بعد ما خیدیم ان قوما کاله بیعالت مالا را شکسالتهاید و جماعالت مالا را
متفرق یموخهاید ا امت ما ماباشندت پس ا ایها به خدا اعتراض یموخیم و خدا هم ما را بر ایها
یار یموخت و طلحه و بیر را کشتت و قبل ا ان ان خو را بر حذر خاشتم و صالحین امالت را بالر
ان خو شاهد گرفتم و ان خو را خر بیعالت کالرخن ا اخ گذاشالتم ولالا ا رو هالدایت مالرا اطاعالت
یکرخید و ا رو خیرخواها جواب مرا یداخیدت و اهل ظلم و تجالاو باله عایشاله پنالاه برخیالد! و
جمعیتا پیرامون او کشته شدید که تنها خدا عدخشان را ماخایدت و نپس خداویالد باله صالورت
بقیه ایها خ و فرار کرخید! شتر شوِتر ا ان خر ان شهر وجوخ یداشالتت و عایشاله گنالاه بارگالا
مرتکب شالد و جنالگ یمالوخ و پرورخگالار و پیالامبرش را عصالیان یمالوخ! و بسالیار ا او فریالب
خورخیدت و بین مؤمنین تفرقه ایداخت و خون مسلمایان را ریَت و حال ان که برا این کارش
یه خلیل و یه عذر و یه ّ
حجتا خاشت! وقتا خداوید ایهالا را فالرار خاخ خنالتور خاخِ فراریالان را
یکشند و مجروحین را ا بین یبریدت و نتر و حجابا هتک یشوخ و به هالی خایالها وارخ یشالوید
مگر این که اهلش اجا ه خهند .و مرخِ را امالان خاخِت و همالراه مالا مرخایالا صالالح باله شالهاخت
رنیدیدت خدا کارها خوبشان را خو برابر کرخ و خرجه ایها را باب برخت و ثالواب صالبر کننالدگان را
به ایها عطا یموخت و برا اهل شهر به خاطر اهل بیت پیامبرشان بهترین جاا را به ایها خاخ مثالل
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جاا کسایا که ا او اطاعت مایمایند و یعمتهایش را شکر ماکنندت شما شنیدید و اطاعت
کرخیدت و خوایده شدید اجابت کرخیدت حقیقتا شما خوب براخران و یاورایا هسالتیدت و نالمِ و
رحمت و برکات خداوید بر شما باخ .این یامه را عبید الله بن ابا راف خر ماه رجب نالال نالا و
شش یوشت».

1

این نامه مشتمل بر معانی مهم و قابل ّ
تأملی اس  ،و یکی از مهمترین آنها ایتن است کته عایشته

مرتکب گناها بارگ شد و پروردگار و پیامبرش

را عصیان نمود ،و بین مؤمنین تفرقه انتداخ و

خون مسلمانان را ریخ  ،و مردم از او فریب خوردند .سپس عایشه در تمام این کارها «یه خلیالل و یاله
عذر و یه ّ
حجتا خاشت» بلکه تمام این کارها را از روی گنا و دشمنی مرتکب شتد ،و بته عصتیانش
عالم بود و میدانس گناهکار اس  ،نه این که مجتهد بتود و در اجتهتادش خطتا کترد! یتا بته ختاطر
اصالم نمودن بین مسلمانان خرو کرد ،همانطوری که احمقان و نادانان گمان میکنند ،همان کسانی
که صورتی مثالی و خیالی از اجتماعی که صحابه نامیتد میشتوند درست کرد انتد .و چتون ادعتای
خرو نمودن عایشه برای اصالم بین مسلمانان ادعایی است کته امتروز از روی جهالت بتین امت
پخش شد چنین دیدیم که برای ّرد و نقا آن در بخش آتی به طور مفصل بحث کنیم.

 
 .1الکاف ه شی مفید صفحه 17

فصل چهارم :اولین زن خون ریز در اسالم 622 ...........................................................

وا ا این اصمح!
جنگی که عایشه به را انداخ بر علیه امیرالمؤمنین

بود و پیوسته بترای کستانی کته در گتل و

الی نظریه عدال صحابه غرق شد اند معضل اس ! چون بعد از آن که ثاب شد ایتن جنتگ بتین دو
طرف واق شد ناچار باید به یکی از این دو قوخ معتقد شویم :یا عایشه بر حق بود که در این صتورت
حضرت علی – پنا بر خدا – بر باطل میباشد و ظالم اس ! و یا حضرت علی بر حق بود پتس عایشته
بر باطل میباشد و ظالم و تجاوزگر اس ! و طبق هر دو قوخ نظریه خیالی عدال صحابه نفی میگردد
و این صورت سفید و خیالی که برای اهل قرن اوخ درس شد بود! از بین میرود.
و برای این که مخالفین از این تنگنا خار شوند قوخ سخیفی درس نمودند که مفادش این است
که عایشه برای جنگیدن با امیرالمؤمنین

خرو ننمود بلکه اجتهاد کرد و برای اصالم نمتودن بتین

مردم و خونخواهی عثمان بن عفان و قصاص کردن قاتالنش خرو نمود! سپس وقتتی بترایش معلتوم
ّ
شد که اجتهادش اشتبا بود توبه نمود و پشیمان شد و به خاطر وقوع جنگ گریه میکرد به حتدی کته
روسریاش خیس میشد!
ابن عربی گویتد« :و اما عایشه به خاطر جنگیدن جنگ جمل را به راه ییایداختت بلکه مالرخِ
به او رو اورخید و ا ان فتنه عظیم و هرج و مرجا که به ان مبالتم شالده بوخیالد باله او شالکایت
کرخیدت و امید خاشتند بین مرخِ را اصمح یماید و وقتا مقابل خل بایستد ا او حیالا یماینالد! و
خوخش هم این چنین گمان ماکرخت و به این قول خداوید خر بسیار ا نَنان خرگوشا ایها
خیر و نوخ ییستت مگر کسا که به صدقه یا کار ییک یا اصمح بین مرخِ فرمالان خهالد و باله
این قول و اگر خو گروه ا مؤمنان با هم جنگیدید بین ایها را اصالمح یماییالد اقتالدا یمالوخ و
خروج کرخت و فرمان اصمح به همه مرخِ مرخ یا نت ا اخ یا برخهت خطاب شده انالتت و خداویالد
با قضا ناب و حکم یافالذش اراخه ینمالوخه بالوخ کاله اصالمحا واقال شالوخ! ولالا ضالربهها و
جراحاتا به هم خید که یاخیک بوخ هر خو گروه ا بین بروید! و بعضا به شتر حمله یموخید و ان
را پا کرخید و وقتا شتر به مین خورخ محمد بن ابوبکر یاخ عایشه رفت و او را به بصره فرنالتاخت
ِ
عایشه هم خر میان نا ن که حضرت علا همراه او فرنتاخه بوخ ا بصره خارج شالد تالا او را باله
صورت پاک و با تقوا و مجتهد اجر خیده که خر ان چه تأویل یموخه ثابالت و خر ان چاله ایجالاِ
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خاخه مأجور انت به مدینه رنایدید! چرا که خر انمِ هر مجتهد به راه خرنالت قالدِ گذاشالته
انت!»

1

و ابن تیمیه گوید« :عایشه یجنگید و برا جنگیدن خروج یکرخ بلکه تنها به هالدف اصالمح
یموخن بین مسلمایان خروج یموخ و گمان کرخ که خروجش به مصلحت مساللمین انالتت ولالا
بعدا برایش معلوِ شد که خروج یکرخن بهتر بوخهت به همین خاطر هر مان یاخ خروجش ماافتاخ
ّ
گریه مایموخ به حد که رونر اش خیس ماشد!  ...و ا خالروج کالرخن عایشاله ایالن چنالین
جواب خاخه ماشوخت و اگر مجتهد خطا یموخت خطایش به حکم کتاب و نالنت بَشالیده شالده
انت!»

2

خوب  ...حاخ این جنگ خونین چگونه بین حضرت علی

و عایشه و طلحه و زبیر واق شتد ؟

ابن تیمیه به نیاب از مخالفین این چنین جتواب میدهتد« :رو جمالل هالی کالداِ ا اینهالا قصالد
جنگیدن یداشتندت بلکه جنگ بدون اختیار ایها واق شد! چون وقتا حضرت علالا و طلحاله و
بیر برا هم یامه فرنتاخید و بر مصلحت اتفاق یموخید و قرار گذاشتند که اگر توایسالتد قالاتمن
عثمان که اهل فتنه بوخید را خنتگیر کنند و حضرت علا به کشته شدن عثمان راضالا یبالوخ و بالر
ان یار یکرخ همایطور که خوخش قسم ماخورخ و ماگفت به خدا قسم من عثمالان را یکشالتم
و مرخِ را برا کشتنش جم ینموخِ! و او خر قسمش رانتگونتت خر این هنگاِ قاتمن عثمالان
ترنیدید که حضرت علا بر تحویل خاخن قاتمن عثمان با ایها اتفاق کند به همین خلیل بر لشالکر
طلحه و بیر حمله یموخیدت طلحه و بیر گمان کرخید که حضرت علا بالر ایهالا حملاله یمالوخه!
پس به خاطر خفاع ا خوخشان به او حمله یموخید! حضرت علا هم گمالان کالرخ کاله ایهالا بالر او
حمله کرخهاید پس به خاطر خفاع ا خوخش بر ایها حمله یموخ! به این صورت فتنه بدون اختیالار
ایها واق شد! و عایشه هم نوار شتر بوخ و یه جنگید و یه خنالتور باله جنگیالدن خاخ! بسالیار ا
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کسایا که ا اخبار اطمع خارید این چنین گفتهاید!»

1

این چنین ابن عربی و ابن تیمیه و امثاخ آنها مردم را کودن میشمرند! و همه آن چه اتفتاق افتتاد را
به گردن «قاتمن عثمان که اهل فتنه هستند» میاندازند! و ساح طلحه و زبیر را بریء مینماینتد و
عایشه را به صورت باری آرام و ساک نشان میدهند که تنها برای طلب اصالم بیرون آمد است ! امتا
مجرمین همان اهل فتنه هستند که دخال نمودند و بعضی مردم را با بعضی دیگتر درگیتر نمودنتد کته
طبق خیالشان «بزرگان صحابه» در آن حضور داشتند!
و ما در این جا به طور خالصه بر این قوخ سس و سخیف ایترادات و اشتکاالتی وارد مینمتاییم،
چون هر منصف عاقلی که اخبار تاری و آن چته در گذشتته از تتاری نقتل نمتودیم را مطالعته نمایتد
میفهمد که این قوخ تنها تحریکی زش میباشد که برای پوشاندن حقیق نتزاع ختونینی کته بتین دو
طرف واق شد آمد اس .
 اشکال اول این قوخ مخالفین اولش آخترش را نقتا مینمایتد! اگتر عایشته بترای جنگیتدن
خرو نکرد بود بلکه اجتهاد نمود بود و برای اصالم خترو کترد بتود پتس چترا بعتد از آن توبته
مینمود و غصه میخورد و گریه میکرد! آیا کسی به خاطر این که اراد اصالم داشته توبه میکند؟! یتا
چون اجتهاد کرد و به اجر مجتهدین رسید پشیمان میشود و گریه میکند؟! اگر گفته شود :او تنها بته
خاطر خونهایی که ریخته شد گریه میکرد و غصه میخورد میگوییم :این کاشف از آن اس کته او
در این کشتار برای خود سهمی میدید و اال جایی برای گریه کردن و پشیمان شدن وجود ندارد! عالو
بر این که ما نمیدانیم چگونه میشود در به فتنه و جنگ انداختن ام اجتهاد نمتود؟! و نمتیدانیم آیتا
همانطور که ابن تیمیه گفته بود عایشه در این اجتهاد خیالیاش «خطتا نمتود و بخشتید شتد » یتا آن
طور که ابن عربی گف «درس تشخیص داد و پاش و با تقوا و مأجور بود اس »؟! و اگر اجتهتادش
با این که هزاران کشته به جای گذاش درس بود پس شتما را بته ختدا دیگتر چته اجتهتادی خطتا
میباشد؟! 
 اشکال خوِ اگر همانطور که خیاخ نمود اند عایشه اراد اصالم داشته پتس چترا از مکته بته
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بصر رف نه مدینه؟! آیا خلیفهای که بر او عیب گرفتند که قاتالن عثمان را قصاص نمیکنتد در مدینته
نبود؟ آیا اگر عایشه حقیقتا اراد اصالم داش نباید نزد خلیفه میرف و بتا او در ایتن متورد صتحب
مینمود و بین او و کسانی که خواستار قصاص قاتالن عثمان بودند واسطه میشتد؟! و آیتا اهتل بصتر
عثمان را کشته بودند یا کسانی که همیشه در مدینه بودند از جمله برادرش محمد بن ابوبکر و عمرو بن
حمق خزاعی و عبد الرحمن بن عدیس بلوی و کنانه بن بشر بن عتاب و ستودان بتن حمتران و رومتان
یمامی و عمیر بن ضابئ و دیگران  ...تمام اینها در مدینه بودند و خودشان مستقیما عثمان را کشتتند ،و
اما کسانی که صحنه را برای کشتن عثمان آماد نمودند و باعث و بانی کشتن او شدند تمتام مستلمانان
مدینه بودند ،و اگر اینها مطلوب عایشه و حزبش بودند پس چرا نزد آنها به مدینه نرفتند و چه چیز آنهتا
را به بصر کشاند مگر آن درهمهایی که در بی المالش بود همانطور که زبیر بتن عتوام بته آن تصتریح
نمود؟! 1
و اگر عایشه اراد اصالم داش آیا سزاوار نبود که به خلیفه حضرت علی

اگتر چته یتک نامته

ارساخ کند و در آن خواسته خود و حزبش مبنی بر کشتن قاتالن عثمتان را بیتان نمایتد بلکته حضترت
خواستهاش را اجاب کند؟! پس چه چیز باعث شد به بصر انقالب نماید مگر این که میخواست بتر
خلیفه چیر شود و حکومتی معار

با حکوم خلیفه شرعی در مدینه تشکیل دهد؟!

و در هر صورت اسالم کجا به جماعتی اجاز داد به ادعای قصاص نمودن گروهی قبل از آن کته
دعوای خود را نزد حاکم شرعی – که عهد دار برپا کردن حدود اس – ببرند لشتکری تشتکیل دهنتد؟!
چرا عایشه از کسانی که به او پنا بردند نخواس که دعتوای ختود را نتزد حضترت علتی

ببرنتد در

حالی که ایشان خلیفه و حاکمی بود که در مثل این موارد باید به او رجوع شود؟! اگر عایشه چنین کرد
بود و از رفتن به بصر با این اراذخ و احمقان امتناع نمود بود کش و کشتاری اتفاق نمیافتاد!
 اشالالکال نالالوِ چگونتته گمتتان میکننتتد عایشتته بتترای اصتتالم نتته بتترای جنگیتتدن بتتا
امیرالمؤمنین

خرو کرد در حالی که خانهاش در مکه مرکز برنامه ریزی بترای ایتن جنتگ بتود و

کسانی که در آن اجتماع کرد بودند به صراح هدف خود را آشکار مینمودند و میگفتند« :به نراغ
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علا مارویم و با او ماجنگیم» و عایشه این را میدید و میشنید؟! طبری به سندش از زهتری نقتل
کرد که گف « :نپس طلحه و بیر بعد ا گذشت چهار ماه ا کشته شدن عثمان به مکه رفتنالدت
و ابن عامر خیبال خییا بوخت و یعلا بن امیه همراه با اموال یاخ که بیش ا چهارصد شتر بوخ یاخ
او امدت همگا خر خایه عایشه جم شدیدت و رأ گیر یموخیدت گفتند نراغ علالا مالارویم و
با او ماجنگیم! بعضا گفتند شما یماتوایید خر مقابل اهل مدینه طاقت بیاورید ولا به بصالره
و کوفه مارویم چرا که طلحه خر کوفه پیروان و طرفدارایا خارخ و بیر هالم خر بصالره یالار و یالاور
خارخت پس همگا متف شدید که به بصره و کوفه بروید!» 1آیا عایشه میتواند عذر بیتاورد و بگویتد
نی طلحه و زبیر و ابن عامر و یعلی بن امیه مبنتی بتر بته را انتداختن جنتگ بتر علیته وصتی رستوخ
خدا

را نمیدانسته و حاخ آن که آنها در خانه او جم شد بودند؟! 
 اشکال چهارِ قبوخ ،بر فر

که عقل عایشه در ابتدای همراهیش با آنان مختل شتد بتود یتا

شتاب کرد و متوجه عواقب کارش نبود ولی بعد از آن که به بصر رسید با دو چشمش مشاهد کرد که
چگونه مردم به دو لشکر تقسیم شدند و عزم خود را برای جنگیتدن جتزم نمودنتد ،پتس چترا از بصتر
خار نشد و نزد امیرالمؤمنین

نرف تتا بترای ختاموش کتردن فتنته دستتش را در دست حضترت

بگذارد؟! و چرا مثال برای مردم فریاد نزد که «ای مردم من برای اصالم آمد ام نه برای این که بین شتما
جنگ و کشتار فتنه به را بیاندازم؟!» 
و باشد ،هنگامی که کشتار جنگ جمل اصغر به را افتاد عایشه اختیتاری نداشت

ولتی او بتا دو

چشم خود سختی و دشواری آن چه اتفاق افتاد و بعضی مردم خون بعضی دیگر را ریختند را مشتاهد
نمود ،پس چرا کار خود را به روز جمل اکبر کشاند؟! پشیمانی و توبه و گریهاش بعتد از جنتگ جمتل
اصغر کجاس ؟! و چرا نفهمید آن چه در آن واق شد تنها مقدمهای برای جنگتی دشتوارتر و عظیمتتر
بود؟! و چرا هنگامی که امیرالمؤمنین

به بصر رسید با رجتوع کتردن بته حضترت و ایستتادن کنتار

ایشان کار خود را جبران ننمود تا مردم ببینند «مادر مؤمنان با امیر مؤمنان» در کنار هم خون مسلمین را
حفظ میکنند؟! اصالم کردن این چنین اس نه این که حضترت
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ننماید و با ایشان دیدار نکند! بلکه همانطور کته دانستتی عایشته نامتههای پنتد دهنتد حضترت را بتا
شدیدترین و سخ ترین کالم ّرد نمود و گفت « :بین ما و تو تنها شمشیر انت!» 1آیتا اصتالم ایتن
چنین اس ؟!
 اشکال پنجم چگونه رغب داشتن عایشه برای اصالم بین مسلمین با نامهها و ّ
تحرکتاتش بتا
این و آن جم میشود؟! او مثل فرماند ای بود که امر و نهتی مینمایتد و از متردان کمتک میطلبتد و
برای جنگ یارگیری میکند و مردم را به یاری نکردن حضرت علی
این نامه او به یکی از اصحاب رسوخ خدا

دعوت مینماید! 

به نام ید بالن صالوحان عبالد است کته طبتری

روایت کتترد  ،عایشتته در ایتتن نامتته گویتتد« :ا عایشالاله خختالالر ابالالوبکر مالالاخر مؤمنالالان و عایالالا رنالالول
خدا

! به فر ید خالصش ید بن صوحان .اما بعد هر مان این یامه من به تو رنالید یالاخ مالا

بیا و ما را خر کارمان یار کن و اگر چنین کار یکرخ مرخِ را ا یار یمالوخن علالا بالا خار! یالد
بن صالوحان خر جالواب او یوشالت ا یالد بالن صالوحان باله عایشاله خختالر ابالوبکر عایالا رنالول
خدا

! اما بعد اگر ا این کار خنت برخار و باله خایالهات برگالرخ مالن فر یالد خالالص تالو

خواهم بوخت و اب من اولین کسا هستم که با تو خشمنا ماکند! ید بن صوحان گفت خدا مالاخر
مؤمنان را رحمت کند! او امر شد که خر خایهاش بماید و ما امر شدیم که بجنگالیمت ولالا او ان چاله
به ان امر شده بوخ را ترک کرخ و ما را به ان امر یموخ! و ان چه ما به ان امر شده بوخیم را ایجالاِ خاخ و
ما را ا ان یها کرخ!»

2

و این کعب بن نالور است کته عایشته او را فریتب داد و او و قتومش قبیلته ازد را مجبتور نمتود کته
همراهش بجنگند ،ابن سعد روای کرد « :وقتا طلحه و بیر و عایشه باله بصالره رنالیدید کعالب بالن
نور برا خور ا فتنه خاخل خایها شد و تماِ خایه را ِگل مالید و خر ان یک نوراخ قالرار خاخ کاله
ا ان اب و غذا به خنتش ماخاخید .به عایشه گفته شد اگر کعب بن نور با تو خالروج کنالد هالی
ّ
کس ا قبیله ا خ ا همراهیت تَلف ینماید! عایشه یاخ او رفت و او را صدا خ ولا کعب جالواب او
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را یداخت عایشه گفت ا کعبت ایا من ماخرت ییستم و بر تو ح یدارِو! کعب با او صحبت کرخت
عایشه گفت من تنها ماخواهم بین مسلمین را اصمح یمایم! به خاطر همین وقتالا خالروج کالرخ
قران را گرفت و با کرخ و بین خو لشکر حرکت یموخ و ایها را به ان چه خر قران امده خعالوت یمالوخت
یاگهان تیر به او اصابت کرخ و او را کشت!» 1آیا به عایشه ضرری میرستید کته آن مترد در خانتهاش
بماند و نه به نف عایشه باشد و نه بر علیه او ،و او را با کالم شیرین و ادعای پوچش مبنتی بتر ایتن کته اراد
اصالم دارد فریب نمیداد ،و البته به جای اصالم او را مغرور ساخ و در نتیجه او را کش ؟!
به نام ابوبکره اس که چون گمان میکرد طلحته و زبیتر

و این یکی از اصحاب رسوخ خدا

بر حق هستند نزدیک بود همرا آن دو بجنگد ولی وقتی دید آن که امر و نهتی میکنتد عایشته است از
به یادش آمد! شعبی به سندش از ابوبکر روای کرد که

نظر خود برگش چرا که حدیث پیامبر

گف « :وقتا طلحه و بیر به بصره امدید شمشیر خوخ را برخاشتم و ماخوانتم ان خو را یالار
یمایمت بر عایشه وارخ شدِ یاگهان خیدِ اونت که امر و یها ماکنالد! و امالر امالر اونالت! پالس
ِ
شنیده بوخِ که فرموخه بالوخ هرگالا قالوما کاله یالا
حدیثا را به یاخ اورخِ که ا رنول خدا
امرشان را تدبیر یماید رنتگار یشوید! به همین خالاطر برگشالتم و کنالاره گالرفتم .و ایالن خبالر باله
صورت خیگر هم روایت شده بعد ا من قوما خر میان گروها خروج خواهند کرخت کاله رأس
ایها یا انت و هرگا رنتگار یماشوید!»

2

و بخاری و دیگران هم حدیثی به همین مضمون از ابتوبکر روایت کرد انتد کته گفت « :خر رو
جمل بعد ا ان که یاخیک بوخ به اصحاب جمل ملح شوِ و همراهشالان بجالنگم خداویالد باله
ونیله کمما که ا رنول خدا
خدا

شنیده بوخِ باله مالن یفال رنالاید .گفالت وقتالا باله رنالول

خبر رنید که بر اهل فارس خختر کسالر حکومالت ماکنالد فرمالوخ قالوما کاله یالا

امرشان را به عهده گیرخ رنتگار یشوید!»

3

 
 .1الطبقات الکبری ابن سعد جلد  7صفحه 91
 .2شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  6صفحه 117
 .3صحیح بخاری جلد  8صفحه 97

 .................................................................................... 651دانستنیهای حمیراء 
ترمذی از ابوبکر روای کرد که گف « :خدا مرا به ونیله کمما که ا رنول خدا

شالنیده

بوخِ محافظت یموخ .وقتا کسر همک شد ایشان فرموخ چه کسا را جایشین او کرخیدو گفتنالد
خخترش را .پیامبر

فرموخ قوما که یا امرشان را به عهده گیرخ رنتگار یشوید! گفالت وقتالا

عایشه به بصره امد به یاخ فرمایش رنول خدا

افتاخِ و خدا مرا به ونیله ان حفظ یموخ».

1

این احادیث ثاب میکند که عایشه رأس این حرک بود و او امر و نهی میکرد  ،و حکم حکم او
بود  ،و آن قوم او را عهد دار امرشان کردند و او را مثل دختر کسری ملکه یا امیتر ختود قترار دادنتد ،و
ابوبکر در ابتدای امر گمان میکرد که فرماندهی این حرک به دس طلحه و زبیر است و بته ختاطر
همین شمشیرش را کشید و آماد یاری آن دو شد ،ولی وقتی دیتد عایشته آنهتا را فرمانتدهی مینمایتد
حدیث رسوخ خدا

را به یاد آورد و برگش و به وسیله آن حفظ شد.

بنابراین آن طور که این ابلهان گو یند این طور نبود که عایشه تنهتا یتک داوری باشتد کته هتدفش
اصالم بین دو گرو متنازع اس ! بلکه او فرماند سپا و رأس حرک بتود و افتراد لشتکر از او دستتور
میگرفتند ،و آن چه به بهترین شکل بر این مطلب دالل میکند همان اس که قبال گذش کته آنهتا
در هر کاری از عایشه استفتاء مینمودند و او به آنها میگف

«ایها را بکشید!» و همچنین نقشی که

در وسط جنگ داش آن هنگام که مردان را به پایداری دعوت مینمود و آنها را به جنگیدن تحریتک و
تشویق میکرد و غیرت و شجاع آنها را برمیانگیخ ! حاخ بعد از این چگونه میگویند او تنها یتک
داور اصالم کنند بود اس ؟!
و نمیدانم چگونه میتوان قبوخ کرد که او برای اصالم بین مسلمین خرو کرد در حالی که رفتار او از
ّ
ابتتتدای ختتروجش داخ بتتر ایتتن اس ت کتته ب ترای جنگیتتدن ختترو نمتتود اس ت ؟! و بتته همتتین ختتاطر
امیرالمؤمنین

و شیعیان ایشان با او به صورت دشمنی رفتار کردند که اعالن جنگ نمتود است  ،و بتا او

میجنگیدند.
وقتی به امیرالمؤمنین

خبر رسید که عایشه و همراهانش به بصر رفتهاند خطبه خواند و در خطبهاش

چنین فرمود« :ا مرخِ عایشه به بصره رفته و طلحه و بیر هم همراه او هستندت و هالر کالداِ ا ان خو
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امر خمفت را برا خوخ مابیند یه رفیقش! اما طلحه پسر عمو عایشاله انالت! و امالا بیالر شالوهر
خواهر اونت! به خدا قسم اگر به ان چاله ماخواهنالد برنالند و پیالرو گرخیالد – و البتاله هرگالا بالدان
یَواهند رنید – هر کداِ ا ان خو بعد ا خرگیر شدید گرخن رفیقش را خواهد خ! 1به خدا قسم یا
که نوار بر شتر نرخ شده گرها را با یماکند مگر این که خدا را یافرمایا کرخه و او را به خشم اورخه
تا این که خوخ و همراهایش را به مهلکه خواهد ایداخت! ار به خدا قسم یک ّ
نوِ ایها کشته شوید
نومشان فرار کنند و یک ّ
و یک ّ
نومشان توبه یمایندت عایشه همان کسا انت که نگان حوأب بر او

عالالما کاله جهلالش او را بکشالد و
پارس یموخید! و طلحه و بیر ماخایند که خطا کارید! و چه بسا ِ
علمش به او یفعا یدهد! و خدا ما را کفایت ماکند و خوب وکیلا انت! فتناله برپالا شالده و خر ان
گروه ظالم و متجاو وجوخ خارخت کسایا که برا رضا خدا کار ماکنند کجا هستندو! مؤمنان کجا
هستندو! مرا با قریش چه کارو! به خدا قسم ایها را کشتم خر حالا که کافر بوخیدت و به وخ ایهالا را
ماکشم خر حالا که فریب خورخهاید! و ما یسبت باله عایشاله گنالاها یالداریم مگالر ایالن کاله او را خر
محدوخه خوخ خاخل کرخیم! به خدا قسم باطل را پاره خواهم کرخ تا ح ا یر ان اشکار شوخ! پس به
قریش بگو همینطور ّ
2
ضجه و یاله ید!»
ببین که حضرت (صلوات الله علیه در این خطبهاش ابتتدا مستیر عاشتیه را ذکتر نمتود و فرمتود:
«عایشه به بصره رفته و طلحه و بیر هم همراه او هستند» یعنی عایشه اصل کتار و رأس است کته
تدبیر مینماید و طلحه و زبیر و بقیه قوم تنها پیروان او میباشند! سپس فرمود« :به خدا قسم یالا کاله
نوار شتر نرخ شده گرها را با یماکند مگر این که خدا را یافرمایا کرخه و او را به خشم اورخه
تا این که خوخ و همراهایش را به مهلکاله خواهالد ایالداخت!» یعنتی هتدف عایشته در ختروجش
اصالم نبود بلکه نافرمانی و عصیان خداوند در تمام مواض و منازخ بود اس ! او رهبری اس که بته
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زودی این احمقان را به مهلکه میاندازد!
سپس این فرمایش حضرت

«مرا با قریش چه کارو! به خدا قسم ایهالا را کشالتم خر حالالا کاله

کافر بوخید و به وخ ایها را ماکشم خر حالا که فریب خورخهاید! و ما یالاخ عایشاله گنالاها یالداریم
مگر این که او را خر محدوخه خوخ خاخل کرخیم!» به دو حقیقت مهتم اشتار مینمایتد :اول قتریش از
عایشه فریب خورد به همین دلیل همانطور که در زمان کفرشان با آنها جنگید شد اآلن هم جنگیدن با آنهتا
واجب اس  .خوِ دلیل کینه عایشه نسب به پیامبر و آخ او این اس که «آنها او را در محدود خود داختل
کردند» یعنی :همانطور که آنها بر زنان خود واجب کردند که در خانه بتاقی بماننتد بتر عایشته هتم واجتب
نمودند که در خانهاش باقی بماند و این به خاطر فرمایش خداوند است کته میفرمایتد :و خر خایالهها
خوخ بمایید ولی عایشه زنی «آزاد» اس و دوس دارد هر طور که میخواهد خار شود و بیترون رود! و
در زمان ابوبکر و عمر و عثمان این چنین بود و برای او قید و بندی نبود! ولی هنگامی که زمان علی بتن ابتی
طالب فرا رسید دنیا در نگاهش تاریک شد! چون فهمید که از این به بعد دیگر آزاد نخواهد بود که بیرون رود
و خار از خانهاش شادمانی کند ،و مثل همان وضعیتی که در زمتان رستوخ ختدا
علی

داشت حضترت

او را برمیگرداند و در خانهاش مینشاند ،ولی این چیزی بود که عایشه طاق آن را نداش !
و در خطبه حضرت

اشار واضحی اس که در این حرک انقالبی عایشه محوریت داشت ،

حضرت فرمود« :و هر کداِ ا ان خو امر خمفت را برا خوخ ماخید یه رفیقش! اما طلحاله پسالر
عمو عایشه بوخ! و اما بیر شوهر خواهر عایشه بوخ!» یعنی هر کدام از این دو نفر میخواهند بته
وسیله قرابتشان با عایشه به حکوم برسند ،پس عایشه محور و اساس اس  ،و بته دست اوست کته
معلوم کند این خلیفه اس یا آن!
و بهترین دلیل بر این مطلب این اس که وقتی طلحه و زبیر بر امام نماز جماع در روز جمل
اصغر با هم نزاع نمودند عایشه نزاع بین آن دو را خاتمه داد ،طبتری از ملتیح روایت کترد کته گفت :
«وقتا حکیم بن جبله کشته شد خوانتند عثمان بن حنیف را بکشندت گفت چاله ماخواهیالدت
بدایید که نهل بن حنیف حکمران مدینه انت و اگر مرا بکشالید یالار خالواهم شالدت او را رهالا

فصل چهارم :اولین زن خون ریز در اسالم 652 ...........................................................
کرخیدت و خر یما اختمف یموخیدت عایشه امر یموخ که عبد الله بن بیر با مرخِ یما بَواید!»

1

واقدی روای کرد « :وقت یما فرا رنیدت طلحه و بیر همدیگر را کنار ما خیالد تالا ایالن کاله
یاخیک بوخ یما قضا شوخ! نپس با هم خیگر صلح یموخید که رو

عبد الله بالن بیالر و رو

محمد بن طلحه یما بَوایند!» 2و قبال گذش که طبق روای یعقوبی این امتر بته دستتور عایشته
انجام شد ،یعقوبی روای کرد « :هنگاما که وقت یما فرا رنیدت طلحه و بیر با هم یااع یموخید
و هر کداِ خیگر را کنار خ تا این که یاخیک بوخ وقت یما تمالاِ شالوخ! مالرخِ فریالاخ خیالد ا
اصحاب محمد یما یما ! عایشه گفت رو

محمد بن طلحه و رو

عبد الله بن بیر یمالا

ماخوایند!» 3و ابو الفر اصفهانی از ابو مخنف نقل کرد که گف « :و وقتا به بصره رفتند طلحاله
و بیر خر یما یااع یموخید! پس هر خو اتفاق یموخید کاله رو

پسالر ایالن و رو

پسالر ان یمالا

بَوایند! و شاعر ایها خر این مورخ گفت
ان خو جوان برا یما با هم رقابت یموخید و

پدر هر کداِ حکومت را برا خوخ ماخوانت

مالالرا بالالا پسالالر طلحالاله و پسالالر بیالالر چالاله کالالار

خر حالا که چنین جاع و فاعا موب ایهانت

امالالالالرو ماخرشالالالالان ان خو را فریالالالالب خاخ

4

و یعلا بالن منیاله ایهالا را راهنمالایا کالرخ!»

 
 .1تاری طبری جلد  2صفحه 591
 .2الطبقات الکبری ابن سعد جلد  4صفحه  45به نقل از واقدی
 .3تاری یعقوبی جلد  0صفحه 079
 .4االغانی ابو الفر اصفهانی جلتد  01صتفحه  ،291و ایتن کته طلحته و زبیتر همتدیگر را کنتار میزدنتد و هتر کتدام
می خواس خودش نماز بخواند کاشف از این اس که هدف آنها حکوم بود نه آن طوری که خوابید ها خواب دید اند
هدفشان خون عثمان و اصالم بین مردم بود اس ! و اما یعلا بن امیه :او همان ملعونی اس که برای این جنتگ شصت
هزار دینار از بی الماخ یمن خر کرد ،او وقتی حکمران عثمان بن عفان بود امواخ بی الماخ یمن را غارت نمود! وقتی بته
او خبر رسید که خالف به حضرت علی
را به آنها بخشید تا حضرت علی

رسید از مجازات او ترسید و به عایشه و طلحه و زبیر ملحق شد و این امتواخ

سقوط نماید و از خالف برکنار شود تا او را مجازات ننماید! به الفتوم ابن اعثم جلتد

 1صفحه  542مراجعه کن.
و اما ابومَنف لوط بن یحیا شیعه نبود  ،و شیعه بودن او را تنها بعضی دروغگویان از مخالفین ادعا کرد اند تا بعضتی روایتات
تاریخی او که در آن رسوایی گذشتگانشان آمد اس را ّرد نمایند با این که اکثر علمایشان در تاری به او اعتماد نمود انتد! بلکته او
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بنابراین حرف حرف عایشه و حکم حکم عایشه کالم نهایی کالم عایشه بود  ،و او کسی اس کته
طلحه و زبیر و دیگر فرزندانش را فریب داد ،همتانطور کته شتاعر گفت « :امالرو ماخرشالان ان خو را
فریب خاخ!» و او رهبر و فرمانتد ای بتود کته متردم از او اطاعت مینمودنتد و از اوامترش سترپیچی
نمیکردند ،امیرالمؤمنین

فرمود« :من با چهار چیا ا موخه شدِ کاله هالی کالس بالا مثالل ایهالا

ا موخه یشد با کسا که مرخِ بسیار مطی او بوخید یعنا عایشه خختر ابالوبکر! و باله شالجاعترین
مرخِ یعنا بیر بن عواِ! و به خشمنترین مرخِ یعنا طلحه بن عبید الله! و به کسا کاله ا هماله
مرخِ اموالش بیشتر بوخ یعنا یعلا بن منیه تمیما! او با مال و خینار ایهالا را بالر علیاله مالن یالار
کرخ!»

1

درخواس نمودند که زنان اصحاب جمل را استیر کنتد درخواست

و هنگامی که از حضرت
آنها را ّرد کرد و فرمود« :تیرها قرعه خوخ را بیارید و بر عایشه قرعه باییالد (کاله کنیالا کالدامیک ا
شما باشد) که او رأس و اناس امر و فرمایده ایهانت!»

2

حقیق این اس که عایشه رأس و اساس این جنگ و فرماند لشکر بتود و هتیچ کتس نمیتوانتد
ّ
حتواس پنجگانته
این مطلب را انکار کند چرا که انکار آن مثل انکار محسوسات اس (چیزهتایی کته
انسان آن را حس مینماید  ،کسانی کته همترا عایشته میجنگیدنتد دائمتا در جنتگ بته نتام او رجتز
میخواندند مثل این که عایشه فرماند آنها اس و آنهتا پیتروان و یتاران اوینتد ،و قتبال بعضتی از ایتن
رجزها گذش  ،و موارد زیر هم بعضی از آنهاس  ،گفتند:
مالالالالا یالالالالاران شالالالالتر بارگالالالالوار هسالالالالتیم!

و کجالالالاوه محتالالالرمش را یگالالاله مالالالاخاریم!



همانطوری اس که ابن ابی الحدید در شرم نهم البالغه جلد  0صفحه  057گفتته« :او ا راویالان حالدیث انالت و ا جملاله
کسایا انت که ماگویند اختیار کرخن اماِ برا امت صحیح ماباشدت او شیعه یبوخ و ا ایها به حساب یمااید».
 .1المسترشد طبری امامی صفحه  509و مانند آن در االستیعاب ابن عبد البر جلد  1صفحه  599و االنساب ستمعانی جلتد 0
صفحه 029
 .2کنز العماخ متقی هندی جلد  00صفحه 224
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و همسالالر پیالالامبر اکالالرِ را یالالار مالالاکنیم

و ان یاخ ما ا قدیم تا به حال خین خدانالت!

1

و گفتند:
ا مالالاخر ا مالالاخر وطالالن ا مالالن خالالالا شالالد

و مالالالن یالالاله قبالالالر ماخالالالواهم و یالالاله کفالالالن!

محشر عوف بن قطن ا این جا شروع ماشوخ

اگر امرو علا ا خنتمان بروخ ضرر کالرخهایم!

یا اگر پسرایش حسن و حسین ا خنتمان رفتند

2

بنابراین با یاراحتا و غصه بسالیار مامیالرِ!

و گفتند:
تماِ فر یدایت قالو و شالجاع هسالتند!

ا مالالالالاخر مالالالالا ا عایشالالالاله یتالالالالرس

و کوتاها و نستا یماکننالد و یماترنالند!
و همچنین کسانی که همرا با حضرت علی

3

میجنگیدنتد در ایتن جنتگ عایشته را بزرگتترین

دشمن خود و رأس و اساس متجازگران و ستمتگران میدانستتند ،بته ختاطر همتین از جملته اشتعار و
رجزهایشان در جنگ این اس که به آنها میگفتند:
4

ا عایشالاله اگالالر امالالدها مالالا را فالالرار خهالالا

و ریگ به ما پرت کنا تا بر ما غلباله یمالایا

و نالالالالنگریاه بالالالاله مالالالالا پرتالالالالاب کنالالالالا

و بالاله مالالا ضالالربه بایالالا و بالالا مالالا بجنگالالا!

5

6

ّ
مشرفیات با شما ماجنگیم
خر این صورت با

و هر چه قدر بَواهیم خویتان را ماریایم!

 
 .1الجمل شی مفید صفحه 088
 .2شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  0صفحه  ،146و عوف بن قطن (لعنه الله همان اس که در این جنگ فریاد
متیزد« :خون عثمان را کسا یریَت مگر علا بن ابا طالب و فر یدایش!» و کشتته شتد «و بالا یالاراحتا و غصاله
بسیار!» به جهنم رف که بد جایگاهی اس .
 .3تاری طبری جلد  2صفحه 422
 .4اشار به کار عایشه اس که ذکر آن در فصل قبلی گذش  ،عایشه مشتی خاش و ریگ برداش و بته صتورت اصتحاب
حضرت علی پاشید و گف « :رویتان قبیح باخ!» اصحاب حضرت هم حرف او را ّرد کردند و گفتند« :ان هنگاِ کاله
پرت یموخ تو پرت یکرخ بلکه شیطان پرت کرخ!»
ََ
ّ
مشرفیات شمشیرهایی خاص اس که به باال شهر شام منسوب میباشد و در تیزی و تندی به آن مثل زنند.
.5
 .6تاری طبری جلد  2صفحه 086
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و به اصحاب جمل میگفتند:
و ماخرتالالان یالالان خیالالده و شال ّ
القا انالالت!

راهنما شما گونالاله بنالا امیاله انالت!

کالاله خر فتنالالها تاریالالک فالالرو رفتالاله انالالت!
و قبال گذش که وقتی حضرت امیرالمؤمنین
ا عایشه تو کسا هستا که ییکا من تالو را

1

برای پی کردن شتر عایشه رف فرمود:
مغالالرور کالالرخهت ایالالن قالالوِ خشالالمن هسالالتند

انالالایش بهتالالر ا جنگیالالدن فر یالالدان انالالت!
و قبل از تمام اینها ،شاهد ما نامه امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه اس که کمی قبل از شتروع جنتگ
ابن عباس آن را برای عایشه برد ،و در آن آمد که حضرت به عایشه فرمود « :یان صمحیت رنیدگا
به این امور را یداریدت و تو به چنین چیا امر یشدها ت با فرمان خدا مَالفت یمالوخ و ینالت
کرخ و ا خایهات خارج شد و حال ان که پیامبر

به تو خنتور خاخه بالوخ خر ان بمالایا تالا

این که به بصره امد و مسلمایان را کشتا! و باله نالراغ کالارگااران مالن رفتالا و ایهالا را اخالراج
یموخ ! و بیت المال را غارت کرخ ! و فرمان خاخ مسلمین را شکنجه کنند! و ر یَالتن خالون
مرخان صالح را مباح یموخ ! ا خدا بترس و مراقب او باشت تو خالوخ ماخایالا کاله شالدیدترین
مرخِ بر علیه عثمان بوخ ! حال چه قدر این موض گیر با ان قبلا فرق خارخو!»

2

ما میبینیم حضرت در نامهاش تمام این جنایات را مستقیما به عایشته نستب میدهتد ،او کستی
اس که مسلمین را کش و کارگزاران را اخترا نمتود و فرمتان شتکنجه صتادر کترد و ریختتن ختون
صالحان را مبام نمود  ...به خاطر همین حضرت

به او چنین میگوید« :کشتا  ...اخراج کالرخ

 ...غارت کرخ  ...فرمان شکنجه صاخر کرخ  ...و مباح یموخ !» یعنی عایشه اصل و اساس و
برنامهریز اس و او فرماند این حمله خونین و ترسناش میباشد ،او جنایتکار اوخ اس !
و عایشه در جواب نامه حضرت کالم ایشان را ّرد ننمود و خودش را بریء نکرد و مثال نگفت :
«من این جرمها را انجام ندادم ،من تنها میخواستم اصالم نمایم» بلکه به این جنایتات اقترار نمتود و
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خودش را همانند امیرالمؤمنین

قرار داد و تهدید نمتود کته حکومت حضترت بته زودی بته پایتان

میرسد چرا که آن چه در اختیار او (عایشه اس بیشتر میباشد! و وقتی ابن عباس او را قستم داد کته
دربار خون مسلمین خدا را مراعات کند خوم مسلمین را خوار و ستبک شتمرد و گنتا آن را بته دوش
حضرت علی

انداخ !

ابن عباس گف « :وقتا یالاخ عایشاله رفالتم و پیالاِ را رنالایدِ و یاماله حضالرت علالا را بالر او
خوایدِ گفت ا ابن عباس پسر عمویت فکر ماکند مالک تماِ شهرها شالدهو! یاله باله خالدا
قسم چیا خر اختیار او ییست مگر این کاله بالیش ا ان خر اختیالار مانالت!  ...گفالتم خر مالورخ
خونها مسلمایان خدا را خدا را مراعات کن! عایشه گفت و چه خویا برا مسلمایان انت
مگر این که علا خوخ و همراهایش را ماکشد!»

1

حاصل آن که مجموع این اخبار و روایات قط حاصل میکند که عایشه آن طور که گمان کرد انتد
تنها داوری اصالم کنند نبود  ،بلکه فرماند سپا و راهبر لشکر بود اس !
 اشکال ششم به طور صحیح روای شد که پیتامبر اعظتم

عایشته را از ایتن خترو و

عصیانش بر حذر داش  ،و نشانهای که آن را به تحذیرش ضمیمه نمود محقق شتد و آن نشتانه پتارس
کردن سگان حوأب بود 2،این برای انسان یقین حاصل میکند که این خرو معصی خداونتد متعتاخ
بود  ،حاخ آیا میتوان گف  :اجتهاد کرد یا با عصیانی آشکار اصالم نمود اس ؟! 
باله یالایش فرمالوخ ا کالاش
ّبزار از ابن عباس روای کرد اس که گف « :رنول خدا
ماخایستم کداِ یک ا شما صاحب شتر پر مو و پشالم انالت کاله خالروج مایمایالد و نالگان
حوأب بر او پارس ماکنند! کشتهها بسیار ا چپ و رانت او کشته ماشوید نپس بعالد ا
 
 .1الجمل شی مفید صفحه 068
 .2حوأب :موض آب بنی عامر در را بصر اس و در آن چاهی اس که به حوأب دختر کلب بن مر نسب داد میشود.
ابو منصور همانطور که در معجم البلدان حموی جلد  1صتفحه  205آمتد گفتته« :حالوأب موضال چالاها انالت کاله
نگایش وقتا عایشه به بصره مارفت بر او پارس کرخیالد» .بتدان حتدیث حتوأبی کته از پیتامبر

خواهتد آمتد از

صحیحترین احادیث اس همانطور که البانی بر آن تصریح نمود  ،و از جمله چیزهایی اس که با آن اهل اسالم بر کفتار
برای ثاب کردن نبوت پیامبر

احتجا مینمایند چون خبر از غیبیاتی داد که همگی محقق شد.
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ان که یاخیک انت کشته شوخ یجات مایابد!»

1

حاکم از ام سلمه (سالم الله علیها روای نمود که گف « :پیامبر خروج کرخن یکا ا مالاخران
مؤمنین را یاخاورخ شدت عایشه خندیالد! حضالرت فرمالوخ ا حمیالراَ مواظالب بالاش ان ن تالو
یباشا!»

2

و وقتی عایشه به موض حوأب رسید و سگان آن جا بر او پارس کردند فریاد کشید و اعتراف نمود
که مقصود از آن تحذیر خود او بود اس  ،ابن قتیبه روای کرد « :وقتا خر بعض راه به اب حالوأب
رنیدید و عایشه با ایها بوخ نگان حوأب پارس کرخیدت عایشه گفالت مالن حتمالا برماگالرخِ.
گفتند چراو گفت شنیدِ رنول خدا

به یایش ماگفت یکا ا شما را مابینم که نگان

حوأب بر او پارس ماکنند و ا حمیراَ مباخا ان ن تو باشا! محمد بن طلحه به او گفت خدا
تو را رحمت کند بیا و این حرف را رها کن! و عبد الله بن بیر امد و باله خالدا قسالم خالورخ کاله
حوأب را اول شب پشت نر گذاشتهاید! و شاهدایا خروغین ا اعراب را یاخ او اورخ و ایهالا باله
این حرف گواها خاخید! و ایها گمان کرخید که اولین شهاخت خروغین خر انمِ این بوخ!»

3

و احمد بن حنبل از قیس بن حازم روای کرد « :وقتا عایشه به حوأب رنید و صالدا پالارس
نگان را شنید گفت من حتما برماگرخِت رنول خدا

باله مالا فرمالوخ کالداِ یالک ا شالما

نگان حوأب بر او پارس ماکنندو! بیر به او گفت برماگرخ و! خر حالا که امیالد انالت کاله
 
 .1مجم الزوائد هیثمی جلد  7صفحه  125و فتح الباری ابن حجتر جلتد  02صتفحه  54بته نقتل از بتزار و گفتته تمتام
راویانش ثقه و مورد اعتماد هستند و در لفظ روای ابو مخنف همانطور که در شرم نهم البالغه ابن ابتی الحدیتد جلتد 9
صفحه  200وارد شد چنین آمد « :کشتهها بسیار ا چپ و رانت او به مالین ماریایالد و تمالاِ ایهالا خر اتالش
جهنم هستند! و بعد ا ان که یاخیک بوخ کشته شوخ یجات مایابد!»
 .2مستدرش الحاکم جلد  2صفحه  019و خندیدن او نشان میدهد که به فکر هوی و هوس خود بتود و بترای فرمتایش رستوخ
خدا اهمیتی قائل نبود! و قبال در فصل دوم گذش که وقتی عایشه خرو کرد ام سلمه (ستالم اللته علیهتا بتا او مواجته شتد و
حدیث سگان حوأب و این که عایشه نزد پیامبر خندید و بیخیاخ بود را به یادش آورد! به صفحه  151همین کتاب مراجعه کن.
 .3االمامه و السیاسه ابن قتیبه جلد  0صفحه  81و در مرو التذهب مستعودی جلتد  1صتفحه  294آمتد کته شتاهدان
دروغین پنجا مرد بودند! و همانطور که خواهد آمد در روای بالذری هم این چنین آمد اس .

فصل چهارم :اولین زن خون ریز در اسالم 659 ...........................................................
خداوید به ونیله تو میان مرخِ را اصمح یماید!» 1و باز از قتیس روایت کترد کته گفت « :وقتالا
عایشه به بصره مارفت و خر شب به ابها بنا عامر رنید نگان بر او پالارس کرخیالدت گفالت
این چه ابا انتو گفتند اب حوأب .عایشه گفت من حتما برماگالرخِ .یکالا ا کسالایا کاله
همراه او بوخ گفت بلکه ماایالا و مساللمایان تالو را مابیننالد و خداویالد میالان ایهالا را اصالمح
ماکند! عایشه گفت رو
یکا ا شما پارس کنندو!»

رنول خدا

به ما فرموخ چگویه انت اگر نالگان حالوأب بالر

2

ابن حبان از قیس روای کرد « :وقتا عایشه به بصره مارفت خر شب به یکا ا ابها بنالا
عامر رنیدت پارس نگان را شنید گفت این چه ابا انتو گفتند اب حوأبت گفت من حتما
برماگرخِ .گفتند خدا تو را رحمت کند اراِ! بلکه ماایا و مسلمایان تو را مابینند و خداوید
میایشالالالان را اصالالالمح ماکنالالالد! عایشالالاله گفالالالت مالالالن حتمالالالا برماگالالالرخِت شالالالنیدِ رنالالالول
خدا

مافرموخ چگویه انت اگر نگان حوأب بر یکا ا شما پارس کنندو!»

3

طبری از زهری روای کرد « :عایشه پارس نگان را شنیدت گفت این چه ابا انتو گفتنالد
حوأبت گفت ایا لله و ایا الیه راجعون! من همان ن هستم! شنیدِ رنول خدا

به یالایش

مافرموخ کاش ماخایستم نگان حوأب بر کداِ یک ا شما پارس ماکننالد! عایشاله خوانالت
برگرخخت عبد الله بن بیر یاخ او امد و گمان ماکند که گفت هرکس گفته این جا حالوأب انالت
خروغ گفته! بریگشت و باقا ماید تا به بصره رنیدید!»

4

و بالذری روای کرد « :و عایشه خر راهش صدا پارس نگان را شنیدت گفت به این ابا که
ما کنار ان هستیم چه ماگویند گفتند حوأب .گفت ایا لله و ایا الیه راجعون! مالرا برگرخاییالد!
مرا برگرخایید! شنیدِ رنول خدا

به یایش مافرموخ نگان حوأب بالر کالداِ یالک ا شالما

پارس ماکنندو! و عامش را بر برگشتن جاِ کرخت عبد الله بن بیر یاخ او امد و گفت هر کالس
 
 .1مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه 97
 .2مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه  41و به نقل از او البدایه و النهایه ابن کثیر جلد  6صفحه 126
 .3صحیح ابن حبان جلد  04صفحه 016
 .4تاری طبری جلد  2صفحه 584
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گمان کرخه این اب حوأب انت خروغ گفته! و پنجالاه شالاهد ا بنالا عالامر اورخ و ایهالا هالم بالر
خرنتا حرف عبد الله شهاخت خاخید!»

1

ابو مخنف و ابن اسحاق نقل کرد اند« :وقتا عایشه و طلحه و بیر ا مکه به بصره رفتنالد باله
اب حوأب رنیدید و ان اب بنا عامر بن صعصعه بوخت نگان بر ایها پارس کرخیدت پس شالتران
نَت ایها رِ یموخیدت یکا ا ایها گفت خدا حوأب را لعنالت کنالد چاله قالدر نالگایش یالاخ
انت! وقتا عایشه این کمِ را شنید گفت ایا این اب حوأب انتو گفتنالد بلاله .گفالت مالرا
برگرخایید مرا برگرخایید! ا او خر مورخ این کارش نالؤال یموخیالد و گفتنالد چاله شالدهو! گفالت
شنیدِ رنول خدا

ماگفت گویا نگان ابا را مابینم که به ان حوأب گویند و به یکالا ا

یان من پارس ماکنند! نپس به من گفت ا حمیراَ مباخا ان ن تو باشا! بیالر باله او گفالت
خوخ تو را رحمت کند اراِ باش! ما چندین فرنخ انت که ا حوأب گذشتهایم! عایشه گفالت
ایا شاهد خار که شهاخت خهد نگان این اب که پارس مایمایند بر نر اب حوأب ییسالتندو
طلحه و بیر پنجاه اعرابا را اماخه یموخید و به ایها پالولا خاخیالدت ا یهالا هالم بالرا عایشاله قسالم
خورخید و شهاخت خاخید که این اب حوأب ییست! و این اولین شالهاخت خروغ خر انالمِ بالوخ!
پس عایشه به مسیر خویش اخامه خاخ!»

2

این احادیث ثاب میکند که عایشه متوجته شتد مقصتود از آن زنتی کته رستوخ ختدا

او را

برحذر میداش خودش بود اس  ،چرا این چنین نباشد و حاخ آن که وقتی عایشه خندیتد پیتامبر بته
طور خصوص رو به عایشه کرد و فرمود« :ا حمیراَ مراقب باش ان ن تو یباشا!» و او سوار شتر
پر موی و پشم شد و سگان حوأب بر او پارس نمودند و با صدای آنها دانست کتاری کته بتدان اقتدام
نمود در شرع از آن نهی شد اس  ،پس ّ
ترددش در برگشتن یا رفتن به بصر تنها عصیان و گنتا است
چون میدانس نهی پیامبر متوجه اوس  ،حاخ چگونه گمان میکنند کته در خترو کتردنش اجتهتاد
 
 .1انساب االشراف بالذری صفحه  155و در انساب سمعانی صفحه  186آمد  :بعد از آن که ابن زبیر بر این مطلب قستم
دروغ خورد به خاطر قسمش کفار داد خدا از او راضی باشد!
 .2شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  9صفحه  200به نقل از ابو مخنف و ابن اسحاق.

فصل چهارم :اولین زن خون ریز در اسالم 640 ............................................................
نمود و هدفش اصالم بود اس ؟! و این که زبیر یا پسرش یا شاهدان زور در حرکت ملعتونش متان
بازگش او شدند و او را به رفتن وادار کردند گنا او را پاش نمیکند ،چرا که سزاوار بود ملتزم امر پیامبر
شود و به نقشههایی که با آن تعار

دارد توجه کند تا خود و ام را از هالک نجات دهد ،عتالو بتر

این که هیچ کس جرأت نمیکرد به او دستور دهد و او اطاع نماید چون همانطور که قبال از ابتوبکر
گذش او صاحب امر و نهی بود اس ! و نهای کاری که زبیر یتا طلحته یتا پسرانشتان میتوانستتند
انجام دهند این بود که به او اشار ای کنند فقط همین ،پس چرا با تحقق فرمایش رسوخ ختدا

بتر

بازگش اصرار ننمود؟!
سپس در روایات ،روایتی صریحتر وجود دارد که رستوخ ختدا

صتریحا عایشته را از خترو

نمودن بر امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه بر حذر میدارد و به او خبر میدهد که اگر چنین کاری کند
ظالم اس  ،حاخ از این حقیق که عایشه از روی ظلم و عصیان نه از روی اجتهتاد و اصتالم خترو
کرد به کجا فرار میکنند؟!
شی مفید از راف خادم عایشه روای کرد اس که گف « :من خاخِ عایشاله و جالوان بالوخِ و
هنگاما که رنول خدا

یاخ او بوخ به او خدمت ماکرخِت وقتا رنول خدا

یاخ عایشه

بوخ کسا امد و خرب خایه را کوبیدت ا خایه خارج شدِ یاگاه خیدِ خختر جوایا انت که همراه
خوخ ظرفا خر بسته خارخت یاخ عایشه برگشتم و به او خبالر خاخِت عایشاله گفالت او را خاخالل کالن.
خاخل شد و ظرف را مقابل عایشه گذاشتت عایشه هم ان را مقابل رنول خالدا

گذاشالتت

حضرت خنت خرا یموخ و ا ان غذا تناول مایموخت نپس گفت ا کاش امیر مؤمنان و نرور
مسلمایان همراه من ا این غذا ماخورخ .عایشه گفت امیر مؤمنان چه کسا انالتو حضالرت
نکوت یموخت نپس خوباره حرف خوخ را تکرار کرخ و عایشه هم خوباره نالؤال یمالوخت حضالرت
نکوت کرخت با کسا امد و خرب خایه را کوبیدت ا خایه خارج شدِ یاگاه خیدِ علالا بالن ابالا
طالب

انتت یاخ پیامبر

با گشتم و به ایشان خبالر خاخِت فرمالوخ او را خاخالل کالن .وارخ

شدت پیامبر فرموخ افرین خوش امد

من ا خدا امدن تو را خوانالتم و اگالر خیالر ماکالرخ ا

خالالدا ماخوانالالتم تالالو را بالاله ایالالن جالالا بیالالاورخت بنشالالین و بَالالور .ایشالالان هالالم خالالورخت رنالالول
خدا

فرموخ خدا کسا که با تو بجنگد و خشمنا یماید را بکشد! و نکوت یمالوخت خوبالاره
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حرفش را تکرار کرخت عایشه گفت چه کس با او ماجنگد و چه کس بالا او خشالمنا مایمایالدو
فرموخ تو و همراهایت! تو و همراهایت!»

1

و در روایات مخالفین آخر این حدیث راف حذف شد اس  ،ابو نعتیم و ابتن منتد آن را روایت
کرد اند و در آن آمد « :من جوایا بوخِ و هنگاما که پیامبر
خدمت ماکرخِت و پیامبر

یالاخ عایشاله بالوخ باله باله عایشاله

فرموخ هرکس با علا خشمنا کند با خدا خشمنا کرخه انت».

2

و معلوم اس که به چه دلیل این حدیث را تقطی نمود انتد ،چتون از نقتل نمتودن آن چته ثابت
میکند عایشه بر جنگیدن با امیرالمؤمنین

اصرار داشته ابا دارند تتا دروغ خترو عایشته بته ختاطر

اصالم نه جنگ را حفظ نمایند! ولی با این حاخ احادیثی از دست آنهتا در رفتته کته تأکیتد مینمایتد
خرو عایشه ظالمانه و برای جنگیدن بود اس  ،از جملهی آنها حدیثی اس که ابن عبد ربه اندلسی
نقل کرد که پیامبر

به عایشه فرمود« :ا حمیراَ! گویا تو را مابینم که نگان حوأب بالر تالو

پارس ماکنند! با علا ماجنگا خر حالا که یسبت به او ظالم هستا!»
به عالو تنها همین که عایشه میدانس پیامبر

3

فرمتود « :هر کس با علا خشمنا کنالد بالا

خدا خشمنا کرخه» بر او واجب و الزم میکترد کته بتا حضترت علتی دشتمنی ننمایتد و از فرمتان او
سرپیچی نکند اگر چه در درون دلش حقیقتا به خاطر اصالم خرو کرد اس  ،چرا که این خروجش
در نظر حضرت علی

اصالم نیست  ،بنتابراین اصترار نمتودن او بتر خترو نافرمتانی از ایشتان و

دشمنی با آن حضرت اس  ،پس عایشه چار ای ندارد که از حضرت اطاع نماید و به اوامرش گتوش
کند ،خصوصا که پیامبر

در حق ایشان فرمود« :هر کس ا من اطاعت کنالد ا خالدا اطاعالت

کرخه و هر کس ا فرمان من نرپیچا یماید ا فرمان خالدا نالرپیچا کالرخه و هالر کالس علالا را
اطاعت یماید مرا اطاعت کرخه و هرکس ا فرمان علا نرپیچا کند ا فرمان من نرپیچا کرخه
 
 .1الکاف ه شی مفید صفحه 25
 .2اسد الغابه فی معرفه الصحابه ابن اثیر جلد  1صفحه  045و االصابه فی تمییز الصحابه ابتن حجتر عستقالنی جلتد 1
صفحه 272
 .3العقد الفرید ابن عبد ربه اندلسی جلد  1صفحه 019

فصل چهارم :اولین زن خون ریز در اسالم 642 ...........................................................
انت» 1.پس چرا از حضرت علی
از خدا و پیامبرش

اطاع ننمود و حاخ آن که اطاع کردن از او اطاعت نمتودن

میباشد؟! و چرا این ام بدبخ را «اصالم» نکرد؟ همان اصالحی کته آن

مقدار خون را به زمین ریخ !
هرگز! حمیراء آن طور که احمقان گمان میکنند از روی اجتهاد و به خاطر اصتالم خترو نکترد،
بلکه به خاطر ساقط نمودن حکوم امیرالمؤمنین

و خلیفه کردن پسر عمو و عزیزش طلحه خرو

کرد! او بعد از کشته شدن عثمان شکی نداش که مردم با طلحه بیع خواهند کرد ،چرا کته او نستب
به همه آنها به خالف نزدیکتر بود از این جه که بیش از همه بر علیه عثمان کتار کترد و در کشتتنش
ّ
سعی نمود به حدی که آب را از عثمان من نمود و در حیات عثمان بر بیت المتاخ چیتر شتد و در آن
تصرف نمود گویا که خلیفه بود و برای این که رسما به خالف برسد تنها باید گردن نعثل را میزد!
و هنگامی که نعثل کشته شد عایشه بشارت داد و گفت « :خور باخ یعثل و یابوخ باخ!  ...خالدا او
را خور کند! گناهش او را کشت و خدا او را به عملش قصاص کرخ! ا جماعت قالریش کشالته
شدن عثمان شما را خوار و بون یکند همایطور که احمیر ثموخ قمالوش را خالوار و بالون کالرخ!
نااوارترین مرخِ به این امر شَص خارا ایگشت انت!» سپس به طلحه خطاب نمتود و گفت :
«بیا ا خارا ایگشت! بیا ا پدر شیر! بیا ا پسر عمو! گویا به ایگشتش یگاه ماکنم که بالا او
بیعت ماکنندت شترها را برایگیاایید و برایید!  ...بیالا ا خارا ایگشالت! خالدا پالاخاش تالو را باله
پدرت خهد! ار ایها طلحه را کفو و نااوار خمفت یافتهاید!»

2

ولی بادها خالف میل و خواسته عایشه وزیدند و ام با امیرالمؤمنین

بیع کردند و طلحته را

رها نمودند تا برای بهر لغزانش غصه و افسوس بخورد! و هنگامی که این خبر تکان دهنتد بته عایشته
رسید آ و ناله کرد و گف « :چرا باید علا بر گرخنها ما چیره و مسلط شوخو! باله مدیناله خاخالل
یماشوِ و حال ان که علا بر ان جالا ناللطنت خارخ!» 3ستپس گفت « :باله خالدا قسالم رو
 
 .1مستدرش الحاکم جلد  2صفحه  010و ذهبی در التخلیص بر صح این حدیث تصریح کرد اس .
 .2شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  6صفحه  104به نقل از مدائنی و ابو مخنف کوفی .و ایتن کته عایشته انگشت
ّ
طلحه را یاد میکند تا از دیگران شناخته شود به این برمیگردد که گفته شد دس او شل و فلم بود اس .
 .3االمامه و السیاسه ابن قتیبه جلد  0صفحه 66

ا
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عثمان بهتر ا تماِ رو گار علا انت!»

1

ایتتن عایشتته است کتته از درون ختتود پتترد برمتتیدارد ،او نمیتوانتتد تحمتتل نمایتتد کتته حضتترت
خلیفه و حاکم باشد ،به همین دلیل بر او خرو کرد تا او را ساقط نماید و خالف و ستلطن

علی

را به پسر عموی دارای انگشتش برگرداند! تا به وسیله آن امیر یا ملکهای شتود کته حترفش نفتوذ دارد و
اطاعتش مینمایند!
و حمیراء وقتی با لشکری که مردان کافر و درش اندام آن را فرماندهی میکردنتد بته بصتر آمتد
هدفش همین بود! و اگر او برای اصالم خرو کرد بود چنین چیزی از او صادر نمیشد و حذیفته بتن
یمان از رسوخ خدا

نقل نمیکرد که ایشان فرمود « :به طور که رویتان نیاه گرخخ!» چترا کته

از اصالم ،روی کسی سیا نمیگردد!
و حدیثی که در فصل دوم گذش را دوبار تکرار میکنیم ،و آن حدیثی اس که حتاکم و طبرانتی
از خثیمه بن عبد الرحمن و فلفه الجعفی روای کرد اند و لفظ حدیث از حاکم اس « :ما یاخ حذیفه
بن یمان

بوخیمت یکا ا ما گفت ا اباعبد الله ا رنول خالدا

برایمالان حالدیث بگالو.

گفت اگر بگویم به من ننگ ما یید! گفتیم نبحان الله ایا ما چنین کار ایجاِ مالاخهیمو!
گفت به یظرتان اگر به شما بگویم یکا ا ماخران مؤمنین با لشکر بسیار یاخ و قو یاخ شالما
خواهد امد ایا مرا تصدی ماکنیدو گفتند نبحان اللاله چاله کسالا ایالن را تصالدی ماکنالدو!
نپس حذیفه گفت حمیراَ با لشکر که مرخان کافر و خرشتایداِ ان را فرمایالدها کننالد یالاخ
2

شما اید به طور که رویتان نیاه گرخخ! نپس بلند شد و به خاخل حیات خلوت رفت».
در این تعبیر ّ
تأمل نما و از خودت بپرس :آیا عایشه زنی اس کته بترای طلتب اصتالم بتین متردم
خرو کرد و مجتهد و نیکوکار و با تقواس ؟! یا زنی اس که برای فستاد نمتودن روی زمتین خترو
کرد و ظالم و ستمگر و متجاوز و ّ
شقی اس ؟!
 
 .1المحصوخ فخر رازی جلد  5صفحه  ،252و به صفحه  421و  420همین کتاب مراجعه کن.
 .2مستدرش الحاکم جلد  5صفحه  570و گفته این حدیث طبق شرط بخاری و مسلم صحیح اس  ،و المعجتم االوستط
طبرانی جلد  1صفحه 24

فصل چهارم :اولین زن خون ریز در اسالم 644 ...........................................................
سپس تصریح امیرالمؤمنین
و پیامبر

را نگا کن که تأکید میکند عایشه «از بیع با او بدش میآمتد »

به او خبر داد که خروجش بر امیرالمؤمنین خروجی «ظالمانه و متجاوزانه» اس  ،ولتی

عایشه با این حاخ خرو کرد!
ّ
خاتم المحدثین محدث نوری از حضرت امام صادق (صلوات الله علیه حدیثی از امیرالمؤمنین
(صلوات الله علیه در مورد احتجا با اهل نهروان روای کرد کته در آن آمتد حضترت
«تنها به این خلیل عایشه همسر پیامبر

فرمتود:

را همراه خوخ خارج کرخید که ا بیعت با مالن بالدش

ماامد! و رنول خدا

به او خبر خاخ که خروجش بر من ا رو ظلم و خشمنا انت! چالرا

که خداوید مافرماید ا

یان پیامبر هر کس ا شما فاحشها اشکار بیاورخ عذابش خو برابالر

انت و هی کداِ ا یان پیامبر

فاحشها ییاورخ غیر ا عایشه! فاحشه او بالارگ بالوخ!

اول فاحشهاش مَالفت کرخن او با فرمان خداوید انت که فرموخ و خر خایهها خوخ بمایید
و مثل جاهلیت اولا ینت یکنید

ینت کرخن او بارگتر ا خارج شدیش همراه با طلحه و بیر

برا حج انت! 1به خدا قسم هدف ایها حج و عمره یبوخ .و بارگتر ا رفتنش به بصالره و باله راه
ایداختن جنگا انت که خر ان طلحه و بیالر و بیسالت و پالنج هالاار مساللمان کشالته شالدید! و
ّ
خایستید که خداوید عاوجل مافرماید و هرکس به عمد مالؤمنا را بکشالد باله جهالنم مالاروخ و
برا همیشه خر ان انت و خالدا بالر او غضالب ماکنالد و لعنالتش مایمایالد و بالرا او عالذاب
خرخیاکا اماخه مایماید!»
و این که حضرت

2

در این مقام این آیه را ذکر نمودند اشار واضحی اس کته عایشته بته عمتد

آتتتش ایتتن جنتتگ ختتونین را روشتتن کتترد ،نتته ایتتن کتته هتتدفش اصتتالم بتتود باشتتد .او از بیعت بتتا
حضرت

بدش میآمد ،به همین خاطر دشمنان حضرت او را خار نمودند ،فرمانتد و رهبتر آنهتا

شد و به عمد آتش جنگ را روشن مینمود و مردم را برای جنگیدن تحریتک و تهیتیم میکترد ،و تمتام
 
 .1و ان شاء الله بعدا این مقط را توضیح خواهم داد ،در آن نکتهای اس که مربوط به خیانت و فحشتای عایشته (لعنهتا
الله میباشد.
 .2مستدرش الوسائل میرزا نوری جلد  00صفحه  61به نقل از خصیبی ،البته او را حضینی نامید اس .
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این کارها را به عمد انجام میداد ،و این موجب میشود دچار غضب و لعن و عذاب بزرگ خدا شود!
 اشکال هفتم اگر هدف عایشه حقیقتا اصالم بود سزاوار بود بعد از جنگ جمل اصغر دست
از جنگ بردارد و به مدینه برگردد ،چون او دید که چگونه قیام و ختروجش باعتث شتد چنتین کشتتار
بزرگ و فتنه سختی به وجود بیاید که بزرگتر و مهمتر از فتنه کشته شدن عثمانی اس که گمتان میکترد
به خاطر طلب خون او قیام کرد  ،عثمان یک نفر بود ،ولی طبق آن چه گذشت کشتتههای روز جنتگ
جمل اصغر ششصد نفر و زخمیهایش هفتصد نفر بودند! یعنی عایشه تری گل را بیشتر نمود و فهمید
که مصلحتی در خروجش نیس و دلیلش همان کشتار و فتنهایس که واق شد ،اگتر او حقیقتتا بترای
اصالم خرو نمود بود بعد از آن فسادی که ایجاد کرد حتما برمیگش  ،ولی برنگشتتن و اصترار بتر
این حرک انقالبیاش کاشف از این اس که اصالم تنها شعار او بتود و حقیقتتی نداشت  ،و هتدف
حقیقیاش ساقط نمودن حکوم امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه بود .
هنگامی که قعقاع بن عمرو تمیما از طرف امیرالمؤمنین

نزد عایشته و طلحته و زبیتر آمتد

تقریبا با استداللی شبیه به این آنها را محکوم نمود ،طبری و ابن اثیر روای کرد اند« :وقتا حضالرت
علا

به ذ قار رنید  ...قعقاع بن عمرو را طلب یموخ و او را به بصره فرنالتاخ و فرمالوخ ا

پسر حنظلیه – و قعقاع ا اصحاب رنول خدا

بوخ – با این خو مرخ ممقالات کالن و ان خو را

به الفت و وحدت خعوت یما و بارگا گناه تفرقه ایداختن بین امت را برایشان بیان کالن .و باله او
گفت اگر چیا به تو گفتند که من خر مورخش به تو نفارشا یکرخهاِ چه ماکناو گفت ابتالدا
ان چه فرموخ را به ایها ماگویم و اگر چیا گفتند که ا طرف شالما نفارشالا باله مالن یشالده
اجتهاخ ماکنم و طب ان چه مابینم و ماشنوِ و نالااوار انالت گفتاله شالوخ بالا ایهالا صالحبت
ماکنم .فرموخ تو نااوار این مأموریتا .قعقاع خارج شد تا باله بصالره رنالیدت ابتالدا بالا عایشاله
صحبت یموخ و به او نمِ کرخ و گفت ا ماخر چه چیا تو را به ایالن شالهر اورخهو گفالت ار
ا فر ید! اصمح بین مرخِ! قعقاع گفت پس به خیبال طلحه و بیر بفرنت تالا کالمِ مالن و ان
خو را بشنو  .عایشه کسا را یاخ ایها فرنتاخ تا امدیدت قعقاع گفت مالن ا اِ المالؤمنین نالؤال
کرخِ چه چیا تو را به این شهر اورخه جواب خاخ اصالمح بالین مالرخِ شالما چاله ماگوییالدو بالا
کممش موافقید یا مَالفو گفتند موافقیم .گفالت پالس باله مالن بگوییالد وجاله ایالن اصالمح
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چیستت به خدا قسم اگالر وجهالش را بالداییم مالا هالم اصالمح مالاکنیم و اگالر یالداییم اصالمح
یماکنیم! گفتند قصاص قاتمن عثمانت اگر ایها رها شوید قران رهالا ماشالوخ و اگالر قصالاص
شوید قران احیا ماگرخخ! قعقاع گفت شما قاتمن عثمان ا اهل بصره را کشتید و قبل ا ان کاله
ایها را بکشید بیش ا امرو انتقامت خاشتیدت شما ا ششصالد یفالر پایصالد و یالوخ و یاله یفالر را
کشتید! و به خاطر ایها شش هاار یفر غضب یموخید و ا شما کنالارهگیر یموخیالد و ا میایتالان
خارج شدیدت و خیبال ان که جان نالم به خر برخ – یعنا حرقوص بن هیر – رفتید ولا شالش هالاار
یفر ا او خفاع کرخیدت یعنا شش هاار برا یک یفرت اگر او را رها یموخهایالد ان چاله ماگوییالد را
ترک کرخهاید! و اگر با ایها و کسایا که ا شما کنارهگیر یموخید جنگیدید و پیرو شالدید پالس
ان چه ا ان بر حذر بوخید و به ونیله ان این امر را به خوخ یاخیک یموخید بارگتر انت ا ان چاله
مابینم ا ان بدتان مااید!»

1

شاهد ما از این حدیث این اس که بر عایشه و طلحه و زبیر حج اقامه شتد و ملتزم شتدند کته
طبق ادعای اصالحشان ،بعد از آن کشتار و فساد و حزب حزب شدن و جنگ و تفرقهای که واقت شتد
باید برمیگشتند ،بنابراین برنگشتن آنها و اصرار کردن بر ّ
تمرد تا این که جنتگ جمتل اکبتر واقت شتد
تفسیری ندارد مگر این که هدفشان از این کارها غیر از اصالم بود اس .
و آن چه مخالفین ادعا میکنند و میگویند وقوع جنگ جمل اکبر به اختیار آنها نبتود و همچنتین
آن افسانههایی که بعضی راویان با نسب دادن آن به کسانی کته اصتال در واقت وجتود ندارنتد درست
کرد اند فاید ای به حاخ آنها ندارد ،چرا که تنها گمانی مسخر اس و دلیل و برهتان نیست کته بته آن
ّ
احتجا شود ،و نقضش این اس که اگر اراد جدی عایشه و طلحه و زبیر اصالم بود بر آنها الزم بود
همین که امیرالمؤمنین

به بصر رسید نزد او بروند و با ایشان بیع نمایند ،برای آنها روشن شد کته

حرکتشان چنین فتنه و کشتاری به را انداخته و نه مصلح و نه اصالحی در آن اس و این هم خلیفته
شرعی و امیرالمؤمنین اس که اطاعتش واجب میباشد و او کسی است کته در احیتاء قترآن و اجتراء
 
 .1تاری طبری جلد  2صفحه  411و الکامل ابن اثیر جلد  2صفحه  ،122قعقاع بن عمرو قهرمان مشهوری است و از
ّ
اصحاب امیرالمؤمنین بود و در جنگ جمل همرا ایشان بر ضد عایشه و طلحه و زبیر و پیروانشان جنگید.
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در موردش فرمود « :علا با قالران انالت

حدود الهی به او تکیه میشود و بعد از آن رسوخ خدا

و قران با علا انتت ا هم جدا یماشوید تا بر نر حوض کوثر یاخ من ایند» 1،بنتابراین بتر آنهتا
واجب بود که نزد حضرت بروند و بیع خود با ایشان را آشکار کنند و امر خود را به ایشان بسپارند تتا
حاخ این ام پار پار شد بته صتالم آیتد ،نته ایتن کته بتا لشتکریان احمقشتان در مقابتل حضترت
صفآرایی کنند و مثل گرگی که برای شکار منتظر فرص اس آماد جنگ باشند!
کسی که هدفش اصالم اس لشکر تشکیل نمیدهد و خون نمیریزد و کینته و عتداوت درست
نمیکند! و کسی که هدفش اصالم اس از جنگی به دیگری و از اصغر بته اکبتر نمتیرود بتا ایتن کته
جنگ اولی این همه کشته و خون داد اس !
 اشکال هشتم امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه برای موعظته و پنتد نصتیح کتردن آن قتوم
تالش و کوشش خود را انجام میداد تا جنگی برپا نگردد و خونی ریخته نشود ،و از جمله کستانی کته
نصیحتشان نمود زبیر بن عوام اس  ،امیرالمؤمنین

حدیث رسوخ خدا

را بته یتاد او آورد بته

همین خاطر زبیر برگش و قسم خورد که نجنگد و در جنگ شرک نکنتد .ولتی عایشته او را مالمت
کرد و او را به ترس نسب داد و او را برانگیخ و پسرش عبد الله هم در این کار به عایشه ضمیمه شتد
و پدرش را تحریک و تشویق کرد که قسمش را بشکند و به عنتوان کفتار آن غالمتش مکحالول را آزاد
نماید ،تا زبیر به جنگ و کشتار برگردد! و در آخرین حملهاش دوبار برگش و از معرکه جنتگ ختار
شد تا این که عمرو بن جرمو او را کش  ،همتان کستی کته امیرالمتؤمنین

او را بته آتتش جهتنم

بشارت داد بود چرا که بعدا از خوار خواهد شد ،و زبیر را نه به خاطر خدا بلکه او را به طمت جتایز
گرفتن از حضرت

کش و به جایز اش هم نرسید! 2

فرمتتایش امیرالمتتؤمنین

بتته زبیتتر بتتن عتتوام ایتتن بتتود« :ایالالا بالاله یالالاخ خار رو

بالالا رنالالول
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خر بنا غنم راه مارفتا ایشان به من یگاه کرخ و خندید تو هم خندید و گفتالا پسالر
خدا
به تو گفت ناکت شو! او ّ
ابوطالب خنت ا ّ
تکبر یالدارخت
تکبرش بریماخارخ! رنول خدا
بعدا با او خواها جنگید خر حالا که یسبت به او ظالماو بیر گفت وا خالدایات ار ت و اگالر
به خاطر مااورخِ به چنین مسیر یماامدِ .به خدا قسم خیگر هرگا با تو یماجنگم».

1

در این هنگام دوبار عایشه زبیر را فریب داد ،چرا که طبق روای ابتن قتیبته وقتتی زبیتر دست از
جنگ کشید عایشه به او گف « :ا ابا عبد الله ا شمشیرها پسران عبد المطلب ترنالید و!»

2

و طبق روای ابن شهر آشوب« :یه به خدا قسم بلکه ا شمشیرها پسالر ابالا طالالب ترنالیدها !
ار شمشیرها ایان خرا و تیا انت و ان شمشیرها را خنتهایا قهرمان حمل ماکندت و اگالر
تو ا ان ترنالیدها مالرخان قبالل ا تالو هالم ا ان ترنالیده بوخیالد! بیالر باله جنالگ برگشالت! باله
امیرالمؤمنین

گفته شد بیر برگشت! فرموخ او را رها کنید! جنگ را بر او تحمیل کرخهایالد!

نپس فرموخ ا مرخِ! چشمها خوخ را ببندیالد و خیالدانهایتان را باله هالم فشالار خهیالد و ذکالر
پرورخگارتان را یاخ گوییدت و مباخا یاخ نَن گویید که نست و ضعیف ماشالوید .عایشاله باله
حضرت یگاه کرخ خر حالا که ایشان با خو صف ماچرخیدت عایشه گفت او را ببینید گویا کالار
او همان کار رنول خدا
حضرت علا

خر جنگ بدر انت! به خدا قسم تنها تا ظهر منتظر خواها مایالد!

فرموخ ا عایشه! به وخ پشیمان ماشو !»

3

بنابراین اگر عایشه طبق گمان آنها طالب اصالم بود پس چرا با برانگیختن زبیر و نسب دادنتش
به ترس از شمشیرهای پسر ابو طالب و فرزندان عبد المطلب او را به جنگ برگرداند؟! چرا به جتای آن
که او را به خاطر برگش از جنگ تشویق کند و از او بخواهد که برای متردم خطبته بخوانتد و حتدیث
در این جنگ مظلوم اس ،

را به یاد آنها بیاورد که تصریح مینماید حضرت علی
رسوخ خدا
ََ
و زبیر ظالم اس و با او میجنگد و به تب تمام کسانی که با حضرت میجنگند ظالم و ستمکارند ،تتا
 
 .1تاری طبری جلد  2صفحه  405و مانند آن در فتوم ابن اعثم جلد  1صفحه 219
 .2االمامه و السیاسه ابن قتیبه جلد  0صفحه 91
 .3مناقب آخ ابی طالب

ابن شهر آشوب جلد  1صفحه 25
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در نتیجه مردم دس از جنگ بکشند و خون مسلمانان حفظ شود چرا به جای این کار دوبار او را بته
جنگیدن وادار کرد؟!
حمیراء در آن موق تشنه خون بود ،و آن چه دلش میخواست ستر حضترت علتی

بتود! و بته

خاطر زیادی یاران و لشکرش گمان میکرد تنها چند ساعتی از ظهر نمیگذرد کته ستر حضترت علتی
مقابل اوس ! به خاطر همین به حضرت گف « :به خدا قسم تنها تا ظهر منتظر خواها ماید!»
ولی حضرت

که به وعد پروردگارش اطمینان داش به او چنین خطاب کرد« :ا عایشه باله

وخ پشیمان ماشو !» و این وعد پیروزی ولی خدا بر دشمن خدا حقیقتا محقق شد!
 اشکال یهم قبال دانستیم که جنگ جمل اکبر هف روز طتوخ کشتید است  ،در روز بتا هتم
میجنگیدند و در شب دس از جنگ میکشیدند .و طلحته و زبیتر در همتان ابتتدای روز اوخ کشتته
شدند و از آن وسط روز عایشه به تنهایی تا هف روز مردم را برای جنگ فرماندهی کرد! 
طبری از محمد و طلحه روای کرد اس که گفتند« :جنگ اول تا یصف رو طول کشید و طلحه
و بیر خر ان کشته شدیدت وقتا به عایشه پناه برخید و اهل کوفاله هالم تنهالا خوانالتار جنالگ بوخیالد و
هدفشان غیر ا عایشه یبوخ عایشه ایها را به جنگیدن تهییج و تحریک یمالوخ و ا خنالت کشالیدن ا
جنگ مممتشان کرخ 1با هم جنگیدید تا این که به همدیگر اعمِ یموخید و خنت ا جنگ کشالیدیدت
بعد ا ظهر خوباره برگشتند و با هم جنگیدیدت و ان مان رو پنجشنبه ماه جمالاخ اآلخالره بالوخت اول
رو همراه طلحه و بیر جنگیدید و ونط رو همراه عایشه جنگیدید!»

2

بنابراین طلحه و زبیر در همان روز اوخ کشتته شتدند و لشتکر از وستط ایتن روز دیگتر غیتر از عایشته
فرماندهی نداش که با آن بجنگد! و چون همانطور که ابن قتیبه گفته جنگ تا هف روز طوخ کشید اس
بنابراین یعنی حمیراء هر روز سوار شترش میشد و مردم را به جنگیدن تهییم و تحریک مینمود – همانطور
که صریح روای طبری اس – سپس هنگام شتب متردم دست از جنتگ میکشتید اند و جنتگ متوقتف
میشد و عایشه هم از شترش پایین میآمد و میخوابید و برای جنگ روز بعد آماد میشد اس !
 
 .1این هم دلیل دیگری اس که عایشه رأس و اساس این جنگ ملعون بود اس .
 .2تاری طبری جلد  2صفحه 415
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و در طوخ این روزها کشتگان مقابل چشمان عایشه فو فو و گرو گرو بته زمتین میریختهانتد!
ولی این باعث نشد که عایشه در این شبها دس از جنگ بتردارد و جنتگ را متوقتف نمایتد و ختون
مردم را حفظ نماید! او هر شب بعد از کشتاری بزرگ از کجاو اش پایین میآمد ،بنتابراین اگتر حقیقتتا
هدفش اصالم بود پس چرا جنگ را متوقف ننمود؟! و چرا هر روز سوار شتر ملعونش میشد و مردم را
به جنگیدن تهییم و تحریک مینمود؟! دیگر طلحه و زبیر رفتهاند و بترای متردم فرمانتد متردی بتاقی
نماند – همانطور که از مردان عایشه دیگر کسی که ادعای خالف داشته باشد باقی نماند – پتس ایتن
زن برای چه جنگ را ادامه داد؟! آیا مثال خالف را برای پسر خواهرش عبد الله بن زبیر میخواست ؟!
یا میخواس هر طور شد از پسر ابوطالب انتقام بگیرد؟! یا شاید بتا ختود فکتر کترد کته زنتان هتم
میتوانند خلیفه شوند و همانطور که گفته شد میخواسته خودش را خلیفه و امیر مؤمنین قرار دهد؟!
شما را به خدا چگونه عاقلی تصدیق میکند که هدف او اصالم بود و حاخ آن که تا آخرین نفتس
و توانش یک هفته کامل جنگ را ادامه داد! آیا بعد از آن که طلحه و زبیر کشته شدند نبایتد متثال فریتاد
میزد« :ای مردم من برای اصالم نمودن خرو کردم نه جنگیدن پس شما را چته شتد کته خونهتا را
میریزید؟!» چرا در شب اوخ که جنگ متوقف شد بود از فرص استفاد نکرد و قتومش را نصتیح
ننمود و به آنها نگف « :ای مردم دیگر جنگ و کشتار بس اس  ،خون خود و خون برادرانتتان را حفتظ
کنید؟!» چرا به مردم رحم نکرد و در یکی از این شبها یا روزها خود را کنار نکشید تتا در روز بعتدی
جنگ درنگیرد؟! اگر عایشه هر روز سوار شتر ملعونش نمیشد و قبله و پرچم آن قوم نمیگش جنتگ
درنمیگرف  ،عالو بر این که او خود مردم را به جنگیدن تحریک و تشویق میکرد! شما را به خدا ایتن
چه اصالحی اس و از چه جنسی اس ؟!
آیا عاقل حرف غیر معقوخ میزند؟ اگر با چنین حرفی با تو معامله کرد احمق و دیوانه اس و عقل
ندارد!
 اشکال خهم اگر ما قضاوت را به عهد کسی گذاریم که رسوخ خدا

در موردش فرمتود:

«علا با ح انت و ح با اونتت هرگا ا هم جدا یماشوید تا رو قیامت بر نر حوض کوثر
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یاخ من ایند» 1و فرمود« :خدا علا را رحمت کندت خدایا هر کجا علا مالاروخ حال را همالراه او
قرار بده» 2و فرمود« :علا با قران انت و قران با علا انتت ا هالم جالدا یماشالوید تالا بالر نالر
حوض کوثر یاخ من بیایند» 3و هنگامی که میرف در موردش فرمود« :ح با ایالن انالت حال بالا
این انت» 4میگویم :اگر ما برای شناخ هدف عایشه و خروجش و فهمیدن این که آیا برای اصالم
ّ
حقی که در این جستد بتزرگ ّ
تجستم یافتته واگتذاریم
خرو کرد یا برای فاسد نمودن؟ قضاوت را به
میبینیم که با دهانی پر میگوید« :به خدا قسم طلحه و بیر و عایشه ماخایسالتند کاله مالن برحال
هستم و خوخشان مبطلند! (بر باطلند)» 5
و حضرت علی که هر کجا برود حق به دور او میچرخد باتقواتر از آن اس که بر چیزی غیتر
یقینی قسم بخورد ،حضرت به خدا قسم خورد که عایشه و طلحه و زبیر میدانستند که او بر ّ
حق است
و خودشان بر باطلند ،بنابراین ناچارا خرو عایشه به قصد ایجاد فساد بتود نته اصتالم ،چتون قصتد
اصالم باطل نیس و شرعا به صاحب آن «مبطل» نگویند.
و ناچاریم که امیرالمؤمنین

را در این فرمایشش تصدیق نماییم ،چرا کته پیتامبر

بترای او

گواهی داد که برای همیشه و تا به ابد بر حق اس  ،بنابراین نتیجه این میشود که عایشه میدانستته بتر
باطل اس ! و خروجش هم تنها برای امر باطلی بود اس  ،بنابراین آن کسانی که گمان میکنند عایشه
اصالم کنند بود چه قدر احمق و کودن هستند!
این اشکاالتی دهگانه اس که خیاالت پیروان عایشه مبنی بر این که عایشه برای اصالم بین مردم
خرو کرد اس را باطل مینماید.

ّ
و اما این که احتجا نمود اند و گفتهاند :عایشه گریه نمود به حدی که روستریاش ختیس شتد و

این نشان میدهد پشیمان شد و از گناهش توبه کرد اس

این هیچ داللتی بر ادعای آنها ندارد ،چترا
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که ضرورتا گریه نمودن مالزم با پشیمانی و توبه نیس  ،ما وقتی دانستیم که عایشه بعد از جنگ جمتل
اصغر با آن کشتاری که به را انداخته بود اصال پشیمان نشد و گریه ننمود و وقتی همانطور که گذش
دانستیم به مادر اوفی عبدیه چه جوابی داد و بر مکابر و ظلتم و تجتاوز اصترار نمتود 1،و از آن جتا کته
را ادامته داد و

دانستیم حتی بعد از جنگ جمل هم دشتمنی ختود بتا امیرالمتؤمنین و اهتل بیتتش

همانطور که خواهد آمد جنگ «قاطر» را بر علیه آنها به را انداخ  ...میگتویم :وقتتی تمتام اینهتا را
دانستیم بنابراین نمیتوانیم قبوخ کنیم گریهاش به خاطر پشیمانی و توبه بود است  ،بلکته گریتهاش در
بعضی مواق ظاهر سازی ،و گاهی مواق آهی از غصههای درونیاش بود که بته از بتین رفتتن امیتد و
آرزوهایش برمیگردد ،چون به صورت زشتی فراری داد شتد و او را حقیرانته برگرداندنتد! ایتن باعتث
میشد که گریه کند ،وقتی میدید بسیار به ملکه یا امیر شدن نزدیک شد بود ولتی امتروز در خانتهاش
بین چهار دیوار گوشهگیر شد و عمرش کم کم میگذرد تا بمیرد گریه میکرد!
از بین رفتن این آرزو قلبش را میسوزاند او را دچار اندوهی سخ نمود که گاهی منفجر میشد و
گاهی به صورت بارانهای اشک یا سخنان اندوهگین یا فریادهتای غتم و غصته بیترون میریخت ! از
جمله سخ ترین و دردآورترین چیزها بر انسان این اس که زندگیاش شکسته گردد.
و اهل مصر تا با امروز پیوسته در میان خود از ضرب المثلی قومی استفاد میکنند که شکستگی و
از بین رفتن امید و آرزو را بیان میکند ،و این ضرب المثتل از آن چته بعتد از جنتگ جمتل بتر عایشته
گذش گرفته شد اس  ،آنها به زن و مرد زیان دید که آرزویش از بین رفته میگوینتد« :ا

ن شالتر

نوار که ار ویش به باخ رفته!» و هنگامی که بعضی از آنها بعا دیگر را تهدید میکننتد میگوینتد:
«ایا حاخلیْ تعمل عیشه!» یعنی به زودی بعد از زد و خورد حال را مثتل عایشته متیکنم کته بته
صورت زیان دید و فراری و حقیرانه برگش و هیچ کدام از آرزوهایش برآورد نشد!

2

 
 .1به صفحه  600همین کتاب مراجعه کن.
 .2این دو ضرب المثل تا به امروز بین اهل مصر شای اس و معلوم میشود از چیزهایی اس که از دول فاطمی به ارث
برد اند ،و این دو ضرب المثل را صالح وردانی در کتابش «المصر الوجه اآلخر  ...فراعنه و عبید» صفحه  062به عنوان
ضرب المثلهای قومی دیگری که رایم اس ذکر کرد اس  ،این ضرب المثلها در اصل از مثاخهتای شتیعی هستتند ،از
جمله آنها این اس که وقتی کسی بخواهد دیگری را تحقیر کند یا در مردانگی او تشکیک نماید به او میگویتد« :خالدا را
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با برگشتن به ادعای پشیمانی و توبه عایشه مناسب میبینیم که در این جا مناظر بین شتی مفیتد
(رضوان الله تعالی علیه با یکی از بزرگان مخالفین به نام علا بالن عیسالا رومالایا در متورد قضتیه
جنگ جمل را نقل کنیم ،و آن هنگامی بود که شی مفید جتوانی کوچتک بتود و نتزد استاتیدش درس
میخواند ،در این مناظر ادعای توبه نمودن عایشه را نقا نمود به این صورت که گفته توبه او روای
اس ولی جنگ اهل جمل یقینی و قطعی اس و روای برای ما علم و یقین حاصل نمیکند! یعنی ما
باید بر علیه عایشه و طلحه و زبیر باقی بمانیم چرا که آنها بر امام حق خرو نمودند و بتا او جنگیدنتد
اگر چه شخصی گمان کند یا کسی روای کند که آنها بعدا توبه نمودند ،چرا که این تنهتا یتک روایت
اس که برای انسان فقط ّ
ظن و گمان حاصل میکند ،ولی ظلم و خرو آنها یقینی و قطعی اس .
ابن ادریس نقل کرد که ابا یاسر به شی مفید گف « :چرا یاخ علا بن عیسا رمایا علم کمِ را یاخ
یماگیر و ا او انتفاخه یماکناو گفت من او را یماشنانم و با او ایسا یدارِت کسا را به همراه
من بفرنت که مرا به او راهنمایا کندت شیخ مفید گفت این کار را ایجالاِ خاخ و کسالا را همالراه مالن
فرنتاخ که مرا به علا بن عیسا برنایدت بر او وارخ شدِ خر حالا که مجلس پالر ا جمعیالت بالوخت خر
اخر مجلس یشستم به طور که با یشستن من خیگر جایا یبوخت هر مان مرخِ مارفتند به او یاخیالک
ماشدِت کسا بر او وارخ شد و گفت شَصا امده و ا اهل بصره انت و خونت خارخ به مجلالس



خدا را ا عمر! اراِ عمر!»
جالب این جاس که بعضی بزرگان مصری بکریین از روی حماق و جهل بعضی از این ضرب المثلها را به کار میگیرند بتا
این که این مثاخها به بزرگانشان مثل عایشه توهین مینماید! شی وهابی معاصر یونف البدر بر ستفر شتی معاصتر عمالرو
خالد به لندن که برای خواندن درسهای دینتی دانشتگاهی بته آن جتا رفتته بتود تعلیقته زد او را تحقیتر کترد و خبتر داد کته
آرزوهایش به باد رفته و چنین گفته اس « :با من تصور کن که عمرو خالد خر لندن خرس انمِ یاخ ماگیالرخ! ا

ن شالتر

نوار که ار وهایت به باخ رفته!» به روزنامه مصریون به تاری  2یولیو  1119مراجعه کن ،صاحب مقاله سلیم عزوز اس .
البته باید بدانید که این یوسف بدری رسوایی مشهوری دارد که شبکههای مصری علنا آن را نشان دادند ،او بتا دو دختتر در
خانهاش جم شد بود تا به آنها حرزی شرعی یاد دهد و به خاطر این کار آنها را فریتب داد بتود و مبلتغ چهارصتد جنیته
مصری درخواس کرد بود! ای زن شتر سوار که آرزویش به باد رفته!
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تو بیاید گفت ا اهل علم انتو غممش گفت یماخایم ولا خونت خارخ خر مجلالس تالو حضالور
خاشته باشد .اجا ه وروخ خاخ و او خاخل شدت او را اکراِ یموخ و صحبت میان ان خو به خرا ا کشیدت ان
مرخ به علا بن عیسا گفت خر مورخ رو غدیر و ایه غار چه ماگویاو گفت خبر غار قطعا و یقینا
انت ولا خبر غدیر تنها یک روایت انتت و یک روایت کار خبر قطعا و یقینا را یماکند 1.گفت
ان مرخ بصر رفت و جوابا به او یداخ .شیخ مفید

گوید گفتم ا شالیخ نالؤالا خارِت گفالت

نؤالت را بپرست گفتم خر مورخ کسا که با اماِ عاخلا بجنگد چه ماگالویاو گفالت کالافر انالتت
نپس حرفش را عوض کالرخ و گفالت فانال انالتت گفالتم خر مالورخ امیرالمالؤمنین علالا بالن ابالا
طالب

چه ماگویاو گفت امالاِ انالتت گفالتم خر مالورخ جنالگ جمالل و طلحاله و بیالر چاله

ماگویاو گفت توبه کرخید .گفتم خبر جنگ جمل قطعا و یقینا انت ولا خبالر توباله تنهالا یالک
روایت انت! به من گفت ان هنگاِ که مرخ بصر ا من نؤال پرنید حضور خاشتاو گفالتم بلالهت
روایتا خر مقابل روایتا و قط و یقینا خر مقابل قط و یقینا! گفت به چه معروفا و یالاخ چاله کالس
ّ
خرس ماخوایاو گفتم به ابن المعلم معروفم و یاخ شیخ ابو عبد الله الجعل خرس ماخوایم .گفت
منتظر باش .نپس خاخل خایهاش شد و با خوخ یامها اورخ که ان را یوشته و مهر کرخه بوخ و گفالت
این یامه را به ابو عبد الله بده .یامه را یاخ او برخِت او هم پیونته ماخندید! نپس گفت خر مجلس او
چه اتفاقا برا تو افتاخه او نفارشت را به من کرخه و تو را به مفید لقالب خاخه انالتو قضالیه را باله او
گفتمت خندید».

2

 
 .1البته مخفی نیس که این کالم رمانی مغالطه اس چرا که خبر غدیر متواتر و قطعی اس آن هم در اعلی درجه تتواتر و
خبر غار اصال فضیل و منقبتی برای پسر ابوقحافه ثاب نمیکند بلکه همانطور که در فصل اوخ گذش بر عکس بترای او
عیب و عار اس  ،به آن مراجعه کن.
 .2السرائر ابن ادریس حلی جلد  2صفحه  ،658و معلوم میشود که لقب مفیتد استتادمان محمالد بالن محمالد یعمالان
ّ
(رضوان الله تعالی علیه اوخ از طرف مخالفین وارد شد  ،و اال ایشان در بغداد به ابن المعلم معروف بود اس .
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َ
اگر عایشه یبوخ انمِ تماِ عالم را ماگرفت!
ّ
تمردی که عایشه بر علیه امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه بته را انتداخ اولتین جنتگ حقیقتی
طائفهای بین مسلمانان بود که عایشه با آن اطاع نمودن از حضترت را بتر هتم زد و بتا آن بتین امت
اختالف انداخ  ،ام بعد از فتنه کشته شدن عثمان بر خلیفهای واحد جم شد بودند که تفرقه بتین
ام را برطرف مینمود تا این که عایشه با خروجش به بصر شکافی ایجاد نمود و با آن دوبار امت را
به تفرقه و فتنه برگرداند.
و این جنگ ملعون تمام نشد مگر این که در دلها کینههایی آرام نشتدنی و آتتش انتقتامی ختاموش
نشدنی به وجود آورد و آزاد شدگان فتح مکه و فرزندان آنها را فریب داد تا این که دوبار تجاوز و طغیان
کردند و هر حیلهگری را به طم انداخ که خرو نماید و با زور خالف را بگیرد و از این جا عایشته
ّ
سن جنگ طائفهای و انقالبهایی را قرار داد که خالف را مثل توپی نمود که گرو هتا بته هتم پتاس
میدهند تا این که حکوم تا همین روزگار ما برای کسی شد که غلبه پیدا کند! و فقهای مختالفین آن
را جایز دانستهاند و حکم کرد اند که از نظر شرع خالف برای کسی اس که غلبه پیدا کند!
آن جنگ جمل بود که تمام آن جنگهای بعدی خود که بین ام اسالم اتفتاق افتتاد را بته وجتود
آورد ،جنگ جمل باعث به وجود آمدن جنگ صفین و نهروان و کربالء و دیگر جنگها شد ،بلکه جنگ
جمل باعث به وجود آمدن تمام جنگهایی شد که تا به امروز بر سر این ام بدبخ به وجود میآید،
چون تمام این دردسرها و ناگواریها به همان روز برمیگردد که در آن عایشه این ام را سس نمود و
باعث شد برای همیشه قسم قسم شتوند ،بنتابراین اگتر عایشته از ختدا میترستید و در خانتهاش
میماند حاخ مردم به صالم درمیآمد و ارکان خالف محکم میشد و قوت و هیبتش برمیگشت بته
طوری که هیچ کس جرأت نمیکرد سنگ تفرقه بیاندازد یا بر آن ّ
تمرد و طغیتان نمایتد ،حتتی معاویته
اگر عایشه جنگ به را نیانداخته بود معاویه هم مجبور میشد حکم امیرالمؤمنین

را قبوخ کند چترا

که او و اهل شام نمیتوانستند در برابر جماع مسلمین مقاوم کنند ،ولی بعد از جنگ جمل شجاع
شد و قوت گرف  ،چرا که تنها بعضی از حضرت امیرالمؤمنین

پشتیبانی میکردند ولی دیگتران در

اثر خشم و کینه حضرت را تنها گذاشتند و تنها کسانی که برای ایشان بتاقی مانتد کته قتبال همراهشتان
جنگید بود و آنها هم خسته و سس شد بودند ،و در میان آنها مخالفینی مثل خوار وجود داشتتند،
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همان کسانی که نه با اطاع نمودن حضرت ختدا را عبتادت میکردنتد و نته فرمتان ایشتان را انجتام
میدادند.
عالمه شرف الدین در توصیف پسلرز های کتار عایشته (لعنهتا اللته چنتین گویتد« :و عایشاله
پیونته غیرت و تع ّصبشان را برماایگیَت تا بعد ا ان که بر نر مهار شتر چهل یفر کشته شدید
شالالتر پالالا شالالدت و بالاله اذن خداویالالد همگالالا فالالرار یموخیالالد .و اگالالر خر ان لحظالاله عنایالالت
ِ
امیرالمؤمنین برا حفظ عایشه یبوخ و خوخش عایشه را حفظ ینموخه بوخ اتفاقا برا عایشاله
ماافتاخ که خداوید او را ا این اتفاق خر این فتنه تاریک پناه خاخ و حفظ کرخت همان فتنها که تالا
رو قیامت اتحاخ مسلمین را بر هم خت و به خاطر ان صفین و یهروان و یاگوار کربمَ و تمالاِ
جنگها بعد ا ان حتا مصیبت فلسطین خر این مان ما به وجوخ امد!»

1

آری اگر ام در آن زمان ضعیف نبتود مصتیب فلستطین واقت نمیشتد ،و ضتعفش از ضتعف
حکوم و سلطن نشأت گرف که به دس ترشهای آخ عثمان بود و استعمار آن را از دستشان ربود،
و اگر آخ عباس غلبه نکرد بودند آخ عثمان حاکم این ام نمیشدند ،و اگر آخ امیه غلبه نکرد بودنتد
آخ عباس حاکم این ام نمیشدند ،و اگر رئیس بنی امیه معاویه غلبه نکرد بتود آخ امیته حتاکم ایتن
ام نمیشدند ،و اگر در ابتدا عایشه خرو نکرد بود معاویه خرو نمیکرد! بنابراین اسباب مصیب
فلسطین در اصل به عایشه برمیگردد!
و هنگامی که عایشه بر خلیفه شرعی خرو نمود و حاخ این ام را خوار و پس نمود خبر مرگ
اسالم را سر دادند ،چرا که مسلمانان به جای آن که برای نشر دین و فتح کشورها پشت ستر رهبرشتان
ّمتحد شوند به جنگهای طائفهای داخلی مشغوخ شدند که آنها را پار پار نمود و آن چه ستزاوار بتود
َ
به سم آن بروند از قبیل جهاد در را خدا و نشر اسالم در عالم را تعطیل کرد.

حاخ گواهی یکی از دانشمندان غربی به نام هربرت جور ولز 2را مشاهد کن که محمود ابتو ریته
 
 .1النص و االجتهاد ،عبد الحسین شرف الدین صفحه 559
 H. G. Wells .2دانشمند مشهور بریطانی اس که طبق تقویم مسیحیان در ساخ  0866به دنیا آمد و در ستاخ  0959از
دنیا رف  ،او چندین کتاب دارد که از جمله آنها کتاب «تجربه فی التتاری العتالم» میباشتد ،در ایتن کتتاب صتراحتا بتر
انسانی و عدال و رهبری یگانه رسوخ اعظم

ثنا و درود فرستاد اس  ،و مسلمانان بسیار به تصریحات او استدالخ
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نقل کرد اس  ،گوید« :فیلسوف مشهور ایگلیسا ولا که ا جمله خایشالمندان عصالر مانالت خر
کتابش «تجربه فا التاریخ العالم – خر مبحث انالمِ» خر مالورخ جایگالاه عایشاله خر جنگهالا
خاخلا چنین گوید اگر نیره اولیه انمِ باقا ماماید و ا همان ابتدا خر ونطش جنگ خاخلا
َ
عالم را گرفته بوخت ولا ّ
همت عایشه قبل ا هر چیا این بوخ که بر علا
خریماگرفت انمِ تماِ
1

پیرو گرخخ و او را مقهور کند!»
هم و ّ
آری ّ
غم عایشه همین بود ،و اگر آن جنگ سخ و وحشتناش را به را نیانداخته بود استالم
َ
تمام عالم را میگرف ! و نورش به همه آفاق میرسید! بنابراین عل محروم شدن گرو های بسیاری از
نور اسالم و عل عقب ماندگی و ضعف این ام عایشه اس  ،او باعث شد مسیر این امت منحترف
گردد و با دینی که به دروغ به رسوخ خدا

نسب داد شد و نصفش از عایشه گرفتته شتد ختدا را

عبادت کنند! انا لله و انا الیه راجعون.



نمود اند ،از جمله در مورد دعوت پیامبر

َ
گوید« :او خر عالم عقیدهها بارگا برا تعامالل عاخبیاله و کریمایاله

برپا یموخت او روح کرِ و ا اخ را خر مرخِ ماخمیدت همچنین شَصیتا ایسایا و تأثیر گذار خاشتت او اجتماعا را
تربیت یموخ که یسبت به اجتماعها قبلا قساوتها و ظلمها اجتماعااش بسیار کم بوخت او به عالرب فرهنگالا
َ
جدید بَشیدت و اعراب عقیدها را برپا کرخید که تا به امرو ا بارگترین ّقوتها یدگا خر عالم انالتت امالا ان
مرخ که شعله این اتش عربا را روشن کرخ محمد انت».
 .1شی المضیر محمود ابو ریه صفحه 072
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ماخر یواصب! (خشمنان اهل بیت)
طبق تعریفی که ابن منظور در لسان العرب بیان کرد تعریف ناصبی این چنین اس « :یواصالب
گروها هستند که خینشان بغض و خشمنا با حضرت علالا
نشانههای این بغا دشمنی با حضرت
ایشان و اهل بیتش

انالت» 1.و مخفتی نیست کته از

و جنگیدن و اذی نمودن و لعن نمتودن و دشتنام دادن بته

میباشد.

و ما میخواهیم در این مطلب تعداد مسائلی که صادق بودن این صف بر عایشه را ثاب مینماید
بته ختود ندیتد

را بشمریم تا معلوم شود تاری زنی دشمنتر و کینهورزتر از او نسب به آخ محمد
ّ
اس ! و در پی این مطالب سزاوار اس که عایشه به مادر نواصب ملقب گردد! چرا این چنین نباشتد و
حاخ آن که او در طوخ زمان مرج ناصبیان بود اس  ،چون همانطور که قبال گذش آنهتا او را نمتاد و
شعاری برای جنگیدن با شیعیان حضرت علی

قرار داد بودند! 2بلکه چرا این چنین نباشتد و حتاخ
3

در مورد او میگوید« :عایشه خشمنا با ما اهل بیت را رها یماکند!»
آن که پیامبر اعظم
ّ
و کسی ّ
و عایشته بتود بته جنتگ جمتل
توهم نکند آن دشمنی و تنفتری کته بتین اهتل بیت
برمیگردد و اگر جنگ جمل نبود بعدا این دشمنی و جدایی به وجود نمیآمد ،کسانی که چنین ّ
توهمی
ّ
نمود اند به ریشه این تنفر و علل آن که بسیار قبل از جنگ جمل است و خبتر از شخصتی دشتمنانه
عایشه میدهد و بیان میکند که عایشه همیشه بر علیته اهتل بیت پیتامبر

عمتل مینمتود توجته

نکرد اند ،حاخ خوشزبانان مخالفین خوشزبانی کرد و این مطلب را نفی نمود انتد و آن چته بتین دو
ّ
طرف واق شد را سبک کرد و از شدتش کاستهاند و در این کار بته قتوخ عایشته اعتمتاد کرد انتد کته
گوید« :به خدا قسم بین من و علا خر قدیم چیا یبوخ مگر مثل ان چه بین یک ن و پدر شالوهر
و ماخر شوهرش ماباشد! و او یاخ من با این که نر یشش کرخِ ا خوبان و ییکان انت!»

4

 
 .1لسان العرب ابن منظور ماد نصب.
 .2به صفحه  482همین کتاب مراجعه کن.
 .3الصراط المستقیم نباطی عاملی جلد  2صفحه  067به نقل از سعید بن مسیب از وهب.
 .4تاری طبری جلد  2صفحه  457و از طرف حضرت علی

تأییدی دروغین به این کالم عایشته اضتافه کرد انتد کته
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این حرفی که عایشه بعد از آن که شتوک و هیبتتش در بصتر شکستته شتد و مجبتور شتد حکتم
امیرالمؤمنین را قبوخ نماید به آن ّ
تمسک کرد و عذر آورد اگتر صتحیح باشتد حتتی کتودکی کته

ّذر ای فهم داشته باشد هم آن را قبوخ نمیکند! کجا فرماندهی کردن یک لشکر و فتوا بته کشتتن دادن و
تهییم و تحریک مردم بر جنگیدن و ریختن خون آن هم در یک هفته کامل  ...از اختالفاتی است کته
«بین یک زن و پدر و مادر شوهرش» وجود دارد! آیا اگر مردم ببینند یک زن با پدر و مادر شوهرش ایتن
چنین میکند برای او چنین عذری میآورند؟! هرگز! بلکه میبینند اختالفات او از «مشکالتی کته بتین
یک زن و پدر و مادر شوهرش» وجود دارد تجاوز نمود و تبتدیل بته اختالفتات یتک زن «بتا بتدترین

دشمنانش» گردید اس ! و به عبارت دیگر عرف قبوخ میکند که در زمان محتدودی میتان یتک زن و
ّ
پدر و مادر شوهرش کمی اختالف و دعوا باشد ،ولی اگر آن زن از حد تجاوز نمتود و بتر پتدر و متادر
شوهرش شمشیر کشید در این صورت عرف او را مثل سایر جنای کاران تنهتا یتک مجترم جنای کتار
میداند ،بلکه جنای آن زن بزرگتر و بدتر اس چون با پدر و مادر شوهرش و نزدیکانش چنین رفتاری
کرد اس  ،این در صورتی اس که بر آنها شمشیر بکشتد ،پتس حتاخ زنتی چگونته خواهتد بتود کته
لشکری را فرماندهی نماید و دریاهایی از خون جاری کند؟! آیا در این صورت عاقلی برای چنین زنتی
میگوید :آن چه او انجام داد تنها مثل اختالفاتی اس که میان یک زن و پدر و متادر شتوهرش وجتود
دارد؟!
هرگز! کینهای که عایشه در دلش نسب به حضرت علتی و اهتل بیت

داشت بزرگتتر از ایتن

حرفهاس  ،کینهها و دشمنی او بینظیر بود ،این کینهها مثل شعلههای آتشتی کته در کتور آهنگتری
اس در سینه عایشه شعلهور میشد! و این عین تعبیری اس که موالیمان امیرالمؤمنین (صلوات اللته
علیه وقتی به اهل بصر خطاب نمودند بیان کردند ،حضرت فرمود« :و اما عایشه رأ و یظر یالان



حضرت فرمود  :مسأله دقیقا همینطور اس ! ولی اخبار و احادیثی که بعدا خواهد آمد و در آن حضرت علتی

تصتریح

مینماید که عایشه از قدیم کینه او را در دخ داشته و عایشه هم تصریح میکند که هرگز حضرت را دوس نمتیدارد! و بعتد
از آن که خبر شهادت حضرت به او رسید سجد شکر به جا آورد! تمام اینها این حدیث جعلی را نقا میکند!
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و کینها که خر نینهاش مثل اتش خر کوره اهنگر ماجوشالید باله نالراغ او امالد! و اگالر ا او
ماخوانتند بر علیه شَصا خیگر غیر ا من خروج کند چنین کار یماکرخ! و او بعالد ا ایالن
1
حرمت ّاولش را خارخت و حسابش با خداوید متعال انت».
در این کالمش آشکار میکند که عملی که عایشه مرتکب شد به اختالفتاتی کته

امیرالمؤمنین

بین «یک زن و پدر و مادر شوهرش» وجود دارد برنمیگردد بلکه به «کینها که خر نینه عایشه مثالل
کوره اهنگر ماجوشید» برمیگردد! یعنی کینهای قدیمی و شتدید کته همتانطور کته کتور آهنگتر
میجوشد این کینه هم در سینه عایشه میجوشید! سپس امیرالمؤمنین

در کالمش تأکیتد مینمایتد

که این کینه عایشه تنها بر او ریخته میشد و کینهای شخصی بتود ،بته ختاطر همتین «اگالر ا عایشاله
ماخوانتند که بر شَصا غیر ا من خروج کند چنین کار یماکرخ!» یعنی اگتر کستی غیتر از
حضرت علی

خلیفه بود عایشه به آن خلیفه دشنام نمیداد و مردم را بر علیه او تحریتک نمیکترد و

برای جنگیدن با او لشکری آماد نمینمود ،عایشه نسب به حضرت کینهای شخصی و شدید داش و
به خاطر همین ّ
2
تحمل نمیکرد که او خلیفه و حاکم گردد!
حاخ مواردی را مشاهد کن که نشان میدهتد دشتمنی و عتداوت عایشته بتا حضترت علتی و آخ
پیامبر

زایید جنگ جمل نبود و همچنین اختالفی لحظهای و مشکلی گذرا که میتان یتک زن و

پدر و مادر شوهرش وجود دارد نبتود است  ،بلکته کینتهای ریشتهدار و قتدیمی در ستینه او بتود کته
عل های ظاهری و باطنی دارد و به زودی بعضی از این عل ها را بیان خواهیم نمود.
 مورخ اول در فصل دوم گذش که روزی عایشه – با نهای وقاح و زشتی – در اختالفتی کته
بین او و رسوخ خدا

به وجود آمد بود صدایش را بر ایشان بلند نمتود و گفت « :باله خالدا قسالم

خایستم که علا را بیش ا من و پدرِ خونت خار !» و این باعث شد که پدرش بته ستم او خیتز
 
 .1نهم البالغه خطبه شمار  ،046یکی از فرمایشات حضرت

که با آن به اهل بصر خطاب نمتود و از اتفاقتات آینتد خبتر

داد.
 .2اما این که حضرت فرمود« :و او بعد ا این حرمت اولش را خارخ و حسابش با خداوید متعال انالت» ان شتاء
الله به زودی توضیح آن خواهد آمد و آن چه بعضی ّ
حرمت دارد و
توهم کرد اند که عایشه به خاطر حرمت پیتامبر
نمیشود به او قدم و طعن وارد نمود را ّرد خواهیم کرد ،منتظر بمان.
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بردارد تا سیلی به صورتش بزند و ادبش نماید 1.
و این معلوم مینماید که عایشه از شدت کینه نسب به حضرت علی

باد میکرد و بته ایشتان

حسادت مینمود و طاق نداشته که ایشان نزد رسوخ خدا

چنین جایگا بلندی داشتته باشتد ،و

معلوم مینماید که عایشه خود و پدرش را با حضرت علی

مقایسه مینمود اس  ،همین که رسوخ

خدا

به حضرت علی

محب دارد و ایشان را بر عایشه و پدرش برتری میدهد قلب عایشه را

شعلهور نمود و کینه حضرت را به دخ میگیرد و به پیامبر

اعترا

مینماید ،و این واقعته بستیار

قبل از جنگ جمل اس که در ساخ سی و شش اتفاق افتاد ،و مثل این ساخهای طوالنی برای ایتن کته
کینه عایشه ریشهای و دوبرابر شود کافی اس  ،تا این که در روز بصر کینهاش را باز نمود و پخش کرد،
ّ
توهم بزرگی میباشد.
بنابراین این که میگویند کینه او زایید جنگ جمل اس
 مورخ خوِ عایشه بدش میآمد که امیرالمؤمنین

نزد پیتامبر

حضتور داشتته باشتد ،و

هنگامی که حضرت حاضر میشد عمدا به ایشان اهانت مینمتود و بتا حرفهتای زشت بته ایشتان
جسارت میکرد! و این باعث شد که پیامبر به پشتش بزند! 
ابن مردویه به سندش از عبد الله نقل کرد که گفت « :حضرت علا بر رنالول خالدا

وارخ

شد خر حالا که عایشه یاخ ایشان یشسته بوخت ایشان بالین رنالول خالدا

و عایشاله یشسالتت

عایشه گفت غیر ا ران من جایا برا یشستن تو یبالوخو! رنالول خالدا

باله پشالت او خ و

گفت ناکت شو! مرا خر مورخ براخرِ اذیت یکالنت او امیالر مؤمنالان و نالرور مساللمایان و رهبالر
نفید رویان انتت رو قیامت بر پل صراط مایشیند و اولیاهش را به بهشت و خشالمنایش را باله
جهنم خاخل ماکند».

2

و ابراهیم بن هالخ ثقفی به سندش از عبد الله بن حارث از حضرت علی
بر رنول خدا

نقل کترد « :ایشالان

وارخ شد خر حالا که ابوبکر و عمر یاخ ایشان بوخیدت بین رنول خدا

عایشه یشستت عایشه گفت برا ما تحتت جایا به جا ران من یالا ران رنالول خالدا
 
 .1به صفحه  181همین کتاب مراجعه کن.
 .2أرجح المطالب عبید الله حنفی آمر تسری صفحه  06به نقل از ابن مردویه.

و
پیالدا
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یکرخ و! رنول خدا

فرموخ ناکت شو! مرا خر مورخ براخرِ اذیت یکنت او امیر مؤمنالان و

نرور مسلمایان و امیر نفید رویان انت .رو قیامت خدا او را بر نر پل صراط مایشالاید و او
هم اولیاهش را به بهشت و خشمنایش را به جهنم خاخل ماکند».

1

در ایتتن جتتا وقاح ت و زشتتتی عایشتته و رکیتتک بتتودن زبتتانش آشتتکار میشتتود ،وجتتود رستتوخ
باعث نشد که ادب نماید و به برادش ایتن چنتین نگویتد« :غیالر ا ران مالن جالایا بالرا

خدا

یشستن تو یبوخو! برا ما تحتت جایا به غیر ا ران من پیدا یکرخ و!» منظورش ایتن است کته
حضرت در مکان و نزدیک بودن او پیامبر

مزاحمش شد اس !

کجا زنی باحیا و عف مییابی که در محضر مردان چنین لفظ و تعبیری را به کار برد؟! چته برستد
به این که چنین حرفی در محضر خاتم پیامبران

زد شد! ولی او حمیراء اس  ...مهار زبتانش را

رها میکند و در نتیجه بدون هیچ حیا و ادبی و بدون این که به وجود رسوخ ختدا

احتترام گتذارد

چنین الفاظ بازاری و قبیحی از او صادر میشود!
و منشأ این حرف او به بغا و دشمنیاش با امیرالمؤمنین
رسوخ خدا

برمیگردد ،چترا کته حضترت نتزد

جایگا خاص و باالیی دارد .عایشه به خاطر این که پیامبر

حضرت علی

را

بر او برتری میداد و او را به خود نزدیک میکرد ولی چنین رفتاری با عایشته نداشت انگاشتتانش را از
غیا گاز میگرف و اگر عایشه تفکر مینمود میفهمید که پیامبر با او این طور رفتار میکرد چترا کته
او سزاوار چنین نزدیکی و چنین جایگاهی نبود ،چون نفسش خبیث و اخالقش بد و زبانش رکیک بود،
ولی اگر او تمام این بدیها را معالجه مینمود و از بین میبرد نزد پیامبر خاتم
ّ
(علیهن السالم رسیدند.
میرسید همانطور که خدیجه و ام سلمه و ماریه

به جایگتا بتاالیی

عایشه از نفاق و خبث سریر و بدی اعماخ و رکاک زبانش دس برنمیداش  ،ولی با ایتن حتاخ
میخواس نزد رسوخ خدا

به جایگاهی واال برسد و مثل یک ملکه دس را آزاد بگذارد و هرکار

که میخواهد انجام دهد! و هدف او از ازدوا با پیامبر همین بتود ،همچنتین میخواست نتزد پیتامبر
 
 .1الیقین ابن طاووس صفحه  094به نقل از ثقفی و مانند آن در شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  9صتفحه  094بته
نقل از لمعانی.
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پدرش برتر باشد و از همه به پیامبر نزدیکتر باشد .ولتی دیتد او و پتدرش از نتزد پیتامبر
دورترند ،و پیامبر

حضرت فاطمه و علی

از همته

را بر آن دو ترجیح میدهد و بترای آنهتا کرامت و

فضیل و منقب نقل میکند و بر آنها درود و ثنا میفرستد و ام را در مورد آنها و نسلشتان ستفارش
میکند ،ولی او و پدرش سهمی ندارند!
فریاد بزند« :به خدا قسم خایستم که علا را

این باعث شد منفجر شود و در صورت پیامبر

بیش ا من و پدرِ خونت خار !» و وقتی میدید حضرت علی

وارد میشود و پیامبر

با او

انس میگیرد و او را به خود نزدیک میکند و مکان او را نزد ختود نزدیکتتر از او و پتدرش و عمتر قترار
ّ
میدهد باعث میشد به شدت غضب کند و نمیتوانس شدت غیظش را کنترخ نماید مگر این که بته
قصد اهان به او بگویتد« :غیر ا ران من جایا خیگر برا یشستنت یبوخ! برا مالا تحتالت جالایا
غیر ا ران من پیدا یکرخ !»
بود مان وارد شدن حضترت علتی

و باز همین باعث میشد وقتی در اتاق رسوخ خدا

شود و وقتی حضرت علی
جم شدن ایشان با رسوخ خدا
خواب اس یا کار دارد ایشان را ّرد میکرد!
که پیامبر
طبرسی از حضرت امام صادق از پدرانش
ان که رنول خدا

و

درب خانه را میزد به ادعای ایتن

از امیرالمؤمنین

نقل کرد که فرمتود« :بعالد ا

یما صبح را خواید من با ایشان خر مسجد بوخِت نپس رفت و مالن هالم

هرگاه ماخوانت به جایا بالروخ مالرا بالاخبر ماکالرخ و اگالر
همراه ایشان رفتمت رنول خدا
مایدیش خر ان جا به خرا ا ماکشید یاخ او مارفتم تا ا ایشالان خبالر بگیالرِت چالون قلالبم ّ
تحمالل
یماکرخ که حتا لحظها ا ایشان خور باشمت به من فرموخ من به خایه عایشاله مالاروِت رنالول
خدا

به ان جا رفت و من هم به خایه حضرت هراَ

رفتمت یاخ حسن و حسالین بالوخِ و

من و حضرت هراَ به ان خو مسرور و خوشحال بوخیمت نپس بلند شدِ و به خایه عایشه رفتمت
خرب را کوبیدِت عایشه گفت کیسالتو باله او گفالتم مالن علالا هسالتم .عایشاله گفالت پیالامبر
خوابیده! برگشتمت نپس با خوخ گفتم پیامبر

خوابیده و عایشه خر خایه انالت! برگشالتم و

خرب را کوبیدِت عایشه به من گفت کیستو به او گفتم مالن علالا هسالتم .گفالت پیالامبر کالار
خارخ! برگشتم و حیا کرخِ خوباره خر بایمت و تنگا خر نینهاِ احسالاس کالرخِ کاله یماتوایسالتم خر
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مقابلش صبر یمایمت با به نرعت برگشتم و به شدت خرب خایه را کوبیدِت عایشه به من گفت
کیستو گفتم من علا هستمت شنیدِ رنول خدا

فرموخ ا عایشاله خرب را بالرا او بالا

کن! خرب را با کرخ و خاخل شدِت پیامبر به من گفت ا ابا الحسن بنشالینت ان چاله مالن خر ان
بوخِ را برایت بگویم یا علت تأخیرت را بیان ماکناو گفتم ا رنول خدا شما نَن بگو کاله
نَن شما بهتر انتت فرموخ ا ابا الحسن من خر امالر بالوخِ کاله ا شالدت گرنالنگا ان را
پنهان کرخِت وقتا وارخ خایه عایشه شدِ و یشستن را طول خاخِ ولا او غالذایا یالاخش یبالوخ کاله
برا من بیاورخ خنتم را بلند کرخِ و ا خداوید یاخیک اجابت کننده خرخوانت یموخِت عایالاِ
جبرهیل بر من فروخ امد و این پریده همالراهش بالوخت و خنالتش را بالر پریالدها گذاشالت کاله
مقابلش بوخ و گفت خداوید ّ
عاوجل به من وحا یموخ که این پریده که بهتالرین غالذا بهشالت
انت را بگیرِ و ان را یاخ شما بیاورِ ا محمد .خدا را بسیار نتایش یموخِت جبرهیل به انالمان
باب رفتت خنتم را به نمت انمان بلند کرخِ و گفتم خداویدا بندها که تو و مرا خونالت خارخ
را یاخ من بفرنت تا همراه من ا این پریده بَورخ .کما صبر یموخِ ولا یدیدِ کسا خرب خایاله
را بکوبدت خنتم را بلند کرخِ و گفتم خداویدا بندها که تو و مرا خونت خارخ و تو و من هالم او
را خونت خاریم را یاخ من بفرنت تا همالراه مالن ا ایالن پریالده بَالورخ .کوبیالدن خرب و بلنالد
صدایت را شنیدِ و به عایشه گفتم علا را خاخل کنت پس تو خاخل شد ت پیونته خدا را حمد
و نتایش یموخِ که تو را یاخ من فرنتاخ چرا که تو من و خدا را خونت خار و خدا و من هم تو
را خونت خاریمت بَور ا علات وقتا من و پیامبر

ا ان پریده تناول یموخیمت به من فرموخ

ا علا صحبت کنت گفتم ا رنول خدا ا وقتا که ا شما جدا شدِ من و فاطمه و حسالن
و حسین مسرور و خوشحال بالوخیمت نالپس برخانالتم و باله خیبالال شالما امالدِت خرب خایاله را
کوبیدِت عایشه به من گفت کیستو گفتم من علا هستمت گفالت پیالامبر خوابیالده! برگشالتمت
وقتا کما راه رفتم برگشتم و گفتم پیامبر

خوابیده و عایشاله خر خایاله انالت! ایالن چنالین

ییست! امدِ و خرب خایه را کوبیدِت عایشه به من گفت کیستو به او گفتم من علا هسالتمت
گفت پیامبر کار خارخ! حیا یموخِ و برگشتمت وقتا به همالان جالایا رنالیدِ کاله خفعاله اول خر راه
با گشت به ان جا رنیدِ خر قلبم تنگا احساس یموخِ که یماتوایستم بر ان صبر کالنم و گفالتم
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کار خارخ و عایشه خر خایه انت! برگشتم و چنان خرب را کوبیدِ که شما صدایش را

پیامبر

شنید ت شنیدِ ا رنول خدا به عایشه ماگویا علا را خاخل کن .پیامبر

فرمالوخ خالدا

یماخواهد مگر این که مسأله این چنین باشدت ا حمیراَ! چرا چنین کار کرخ و گفالت ا
رنول خدا خوانتم پدرِ ا این پریده بَورخ! پیامبر به او فرموخ این اولین کینه بین تالو و علالا
ییست!»

1

که فرمود« :این اولین کینه بین تو و علا ییسالت» دقت کتن ،ایتن
در این فرمایش پیامبر
ّ
کالم اشار دارد که قبل از این هم کینههای بسیاری در میان بود اس  ،حمیراء بسیار و به شدت نسب
به حضرت ابا الحسن

کینه داش !

 مورخ نوِ عایشه به خاطر بغا شدیدش به امیرالمؤمنین
حضرت را ببرد! بنابراین وقتی حدیثی از رسوخ خدا

حتی طاق نداش نام شریف

نقل میکرد که در آن فضیل یتا منقبت یتا

خوبی برای حضرت علی بود اسم حضرت را مخفی میکترد و بته جتای آن میگفت « :مالرخ !» و
چنین کاری تنها به این دلیل بود که «عایشه خونت یداشت خیر و خوبا حضرت گفته شوخ!» 
بخاری و مسلم و نسائی روای کرد اند« :عمره بنت عبد الرحمن – و او خر خامن عایشه همسر
بارگ شد – ا عایشه یقل کرخه که گفت پیامبر

پیامبر

مرخ را فرمایده لشکر یمالوخ

و به جنگ فرنتاخت او برا اصحابش خر یما شان قراهت ماکرخ و به نوره قل هو الله احد خالتم
مایموخت وقتا برگشتند این مطلب را به پیالامبر

گالاارش خاخیالدت گفالت ا او بپرنالید چالرا

چنین کار ماکندو ا او پرنیدیدت گفت چرا که این نوره صفت خداوید رحمن انت و مالن
خونت خارِ ان را قراهت کنم .پیامبر
خارخ».

فرمالوخ باله او خبالر خهیالد کاله خداویالد او را خونالت

2

عایشه این حدیث را به دختری گفت کته او را در دامتنش بتزرگ میکترد و ایتن دختتر بعتدا نتزد
مخالفین فقیهی بزرگ گش  ،نامش عمره بنت عبد الرحمن یجاریاله است و نقتل نشتد کته وقتتی
 
 .1االحتجا طبرسی جلد  0صفحه  191به نقل از او بحار االنوار عالمه مجلسی جلد  28صفحه 258
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عایشه این حدیث را به ربیبهاش خبر میداد نام آن مرد مذکور را برایش گفته باشد ،چرا که این حدیث
فضتتیلتی ب ترای آن شتتخص ثاب ت میکنتتد کتته خداونتتد او را دوس ت دارد ،و ایتتن در آختتر حتتدیث
پیامبر

آمد بود که فرمود« :به او خبر خهید که خداوید او را خونالت خارخ» .بته همتین ختاطر

عایشه عمدا اسم آن مرد را مخفی نمود و گف « :پیامبر مرخ را به جنگالا فرنالتاخ»  ...متردی فقتط
همین!
و این مرد مظلوم که عایشه خواسته با مخفی نمودن نام او فضیلتش را بپوشتاند کستی نیست جتز
حضرت علی بن ابی طالب

! چرا که شخصی غیر از عایشه همین حدیث را نقل کترد و در نقتل

امان را رعای نمود و نام آن مرد را ذکر کرد و فضیلتش را ثاب نمود اس  ،آن کته ایتن حتدیث را
نقل کرد صاحب رسوخ خدا

عمران بن حصین خااعا (رضوان الله تعالی علیه اس .

شی صدوق از عمران بن حصین روای کرد « :رنول خدا
علا

لشکر فرنالتاخ و حضالرت

را فرمایده ان یموخت وقتا برگشتند ا ایها نؤال یموخت گفتند همهاش خیر بوخ غیالر ا

ان که او خر هر یما برا ما قل هو الله احالد ماخوایالد .فرمالوخ ا علالا چالرا چنالین کالار
کرخ و گفت چون قل هو الله احد را خونت خارِ .پیامبر
تا این که خداوید عاوجل تو را خونت خاشت».

فرمالوخ ان را خونالت یداشالتا

1

و اگر کسی به ادعای این که این حدیث از طریق شتیعه روایت شتد از آن اعترا

کنتد ولتی در

مصادر مخالفین دنباخ قرینهای بگردد ممکن اس آن مرد مذکور در این قضیه را شناسایی کنتد و اگتر
انصاف داشته باشد میگوید :او علی بن ابتی طالتب است نته دیگتری ،چترا کته در احادیتث رستوخ
خدا

وارد شد که خداوند تبارش و تعالی «حضرت علا را خونت خارخ» و این قرینه و شاهدی

اس که آن مردی که عایشه اسمش را مخفی نمود حضرت علی اس  .از جمله آن احادیتث روایتتی
اس که بخاری و مسلم و ترمذی و احمد بن حنبل و دیگران نقتل کرد انتد ،لفتظ روایت از بختاری
اس که به سندش از سهل بن سعد روای کرد « :پیامبر

رو خیبر فرمالوخ فالرخا پالرچم را باله

کسا خواهم خاخ که قلعه به خنتان او فتح خواهد شدت خدا و رنولش را خونالت خارخ و خالدا و
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رنول هم او را خونت خارید .مرخِ خر ان شب با این فکر که پالرچم را باله چاله کالس خواهالد خاخ
خوابیدیدت فرخا همه امید خاشتند که ان شَص خوخشان باشندت فرموخ علالا کجانالتو گفتاله
شد ا چشم خرخ شکوه ماکند .پیامبر اب خهایش را به چشالمان او مالیالد و بالرایش خعالا کالرخت
خوب شد گویا که اصم خرخ یداشته انت .پرچم را به او خاخت گفت با ایها ماجنگم تالا مثالل
ما شوید .پیامبر فرموخ اراِ نراغ ایها برو تا یاخ ایها فروخ ایا نپس ایهالا را باله انالمِ خعالوت
یمات و ان چه بر ایها واجب انت را به ایها خبر بدهت به خدا قسم اگر خداوید به خنت تالو یالک
یفر را هدایت یماید برایت بهتر انت که شتران نرخ مو خاشته باشا».

1

و از جمله حدیثی اس که ترمتذی در قضتیه ستخن چینتی نمتودن خالتد بتن ولیتد از حضترت
علی

خو لشالکر فرنالتاخ و بالر

روای کرد اس  ،او از براء بن عازب روای نمود « :پیامبر

یکا علا بن ابا طالب و بر خیگر خالد بن ولید را فرمایده یموخ و فرموخ اگر جنگ خر گرفالت
علا فرمایده انت .گفت حضرت علا قلعها را فتح یموخ و ا ان کنیا گرفتت خالد همالراه
مالالن یامالالها بالالرا پیالالامبر
پیامبر

فرنالالتاخ و ا حضالالرت علالالا نالالَن چینالالا یمالالوخ! یامالاله را یالالاخ

اورخِت ایشان یامه را خواید و ریگش تغییر کرخ! نپس فرمالوخ خر مالرخ کاله خالدا و

رنولش را خونت خارخ و خدا و رنول هم او را خونت خارید چه مابیناو گفتم ا غضب خدا
و پیامبرش به خدا پناه مابرِت من تنها یک یامهاورِ! پس ناکت شد».

2

و از جمله روایتی اس که ابن ماجه از عبد الرحمن بن ابی لیلی نقل کرد که گفت « :ابالو لیلالا
با حضرت علا شب یدار ماکرخیدت حضرت خر مستان لباس تابسالتان و خر تابسالتان لبالاس
مستان ماپوشیدت گفتیم چرا ا او یماپرناو 3گفت رنول خدا

خر رو خیبر باله خیبالال

من فرنتاخ خر حالا که چشمم خرخ ماکالرخت گفالتم ا رنالول خالدا چشالمم خرخ ماکنالد! اب
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نمیپرسی که چرا در زمستان لباس تابستانه و در تابستتان لبتاس زمستتانه میپوشتد؟ و

چگونه متوجه سرما و گرما نمیشود؟

فصل چهارم :اولین زن خون ریز در اسالم 679 ...........................................................
خهایش را به چشمم مالید و گفت خداویدا گرما و نرما را ا او ببر .گفت خیگر بعالد ا ان رو
گرما و نرمایا یمافهمیدِ و گفت مرخ را خواهم فرنتاخ که خدا و رنولش را خونالت خارخ و
خدا و رنولش هم او را خونت خارید و فرار یماکند .مرخِ یاخ ایشان امدید و ایشان پرچم را باله
خنت حضرت علا خاخ و او را فرنتاخ».

1

و از جمله حدیثی اس که مسلم و ترمذی و دیگران در قضیه امتناع نمودن سعد بن ابی وقاص از
انجام دادن امر معاویه مبنی بر دشنام دادن به حضرت علی

روای کرد اند ،از عامر بن ستعد نقتل

کرد اند« :معاویه بن ابا نفیان به نعد خنتور خاخ و گفت چه چیا تالو را منال مایمایالد کاله باله
ابوتراب خشناِ خهاو گفت رنول خدا

خر مورخ او نه حرف فرموخه به خاطر همین باله او

خشناِ یماخهم و اگر من تنها یکا ا ایها را خاشتم برایم بهتالر ا شالتران نالرخ مالو بالوخ .رنالول
خدا

خر یکا ا جنگهایش او را با خوخ یبرخت حضرت علالا باله ایشالان گفالت ا رنالول

خدا مرا با یان و بچهها گذاشتاو رنول خدا

فرموخ ایا راضالا ییسالتا کاله جایگاهالت

یسبت به من مثل جایگاه هارون یسبت به مونا باشد غیر ا این که بعد ا من پیامبر ییسالتو
و شنیدِ رو خیبر گفت پرچم را به مرخ خواهم خاخ که خدا و رنولش را خونت خارخ و خدا و
رنول هم او را خونت خارید .گفت ما برا این که ان شَص باشالیم گالرخن خرا یمالوخیم ولالا
ایشان فرموخ علا را برایم بَوایید .او را اورخید خر حالا که چشمایش خرخ ماکرخت اب خهایش
را به چشمان او مالید و پرچم را به خنت او خاخ و خدا به خنت او فتح یمالوخ .و وقتالا ایالن ایاله
یا ل شد بگو بیایید ما پسرایمان را و شالما پسالرایتان را و مالا یایمالان را و شالما یایتالان را و مالا
خوخمان را و شما خوختان را خعالوت یماییالد و نالپس مباهلاله مالاکنیم و لعنالت خداویالد را بالر
خروغگویان قرار ماخهیم  ...رنول خالدا
فرموخ خداویدا اینان اهل من هستند».

علالا و فاطماله و حسالن و حسالین را خوایالد و

2

این احادیثی که تصریح مینماید «خداوید و رنولش حضرت علا
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را خونت خارید» با آن
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حدیثی که فرمتود« :به او خبر خهید که خداوید او را خونت خارخ» همستان است  ،بنتابراین ناچتارا
قط حاصل میشود که آن شخص حضرت علی بود نه دیگری ،و چه کسی غیر از او میتوانتد باشتد
که عایشه از بردن نامش بدش میآید و میخواهد نتورش را ختاموش نمایتد؟! در حتالی کته خداونتد
میفرماید :ماخواهند با حرفهایشان یور خداوید را خاموش کنند ولا خداویالد یماخواهالد
مگر این که یورش را کامل گرخاید اگر چه کافران بدشان بیاید .

1

و اگر شتاهدی صتریحتر از ایتن میختواهی کته بیتان کنتد عایشته طاقت نمتیآورد کته ختوبی
امیرالمؤمنین

گفته شود به این شاهد توجه کن.

بخاری و مسلم به سندشان از عبید الله بن عبد الله نقل کرد اند که گف « :عایشه گفالت وقتالا
پیامبر ننگین شد و بیمار اش شالدت گرفالت ا همسالرایش اجالا ه گرفالت کاله خر خایاله مالن
پرنتار شوخت ایها به او اجا ه خاخیدت ایشان بین خو مرخ خارج شد خر حالا که پاهایش به مالین
ماکشیدت و میان عباس و فرخ خیگر بوخ! عبید الله گفت ان چاله عایشاله گفتاله بالوخ را باله ابالن
عباس گفتمت به من گفت ایا ماخایا فرخ خیگر که عایشه یامش را یبالرخ کاله بالوخو گفالتم یالهت
گفت او علا بن ابا طالب بوخ!»

2

عایشه در این جا همان اسلوب را به کار گرف  ،و در این حدیث نام حضرت علی

را نیتاورد و

گف « :و میان عباس و فرخ خیگر بوخ!» و هنگامی که عبید الله بن عبد الله بن عتبه بن مسالعوخ
نزد عبد الله بن عباس رف و قضیه را به او گف
کسی جز علی بن ابی طالب

عبد الله بن عباس برایش آشکار کرد که آن فرد دیگتر

نبود اس !

و اگر در این جا عایشه به امان خیان کرد و اسم فرد دیگر را پنهان نمود بختاری و مستلم هتم
خیان کردند چرا که این حدیث را در کتابشان تنها تا قوخ ابن عبتاس کته گفت « :او علالا بالن ابالا
طالب انت» نقل کرد اند و حدیث را تمام ننمود اند تا معلوم شود ابن عباس برای این کار عایشه چه
تفسیری نمود اس ! و این نیس مگر به خاطر این که ابن عبتاس گنتاهی صتریح بترای عایشته ذکتر
 
 .1سور توبه آیه 21
 .2صحیح بخاری جلد  0صفحه  061و صحیح مسلم جلد  1صفحه 11

فصل چهارم :اولین زن خون ریز در اسالم 680 ............................................................
میکند مبنی بر این که حضرت علی

را مبغو

میداش و دوس نداش خیر و خوبی حضرت

گفته شود!
تتمه حدیث چیس و آن را کجا مییابیم؟ جواب این اس که آن را در شرم صحیح بختاری ابتن
حجر و در مصادر دیگر مییابیم که ایتن حتدیث را بته طتور کامتل نقتل کرد انتد و آخترش را حتذف
ننمود اند.
ابن حجر در شرم این حدیث گوید« :انماعیلا خر روایت عبد الر اق ا معمر اضالافه کالرخه
ولا عایشه خونت یداشت خیر و خوبا حضرت علا گفته شوخ! و ابن انحاق هم خر مغالا
ا هر اضافه یموخه ولا عایشه طاقت یداشت ا علا به خوبا یاخ کند!»

1

و ابن سعد به سندش از عبید الله بن عبد الله بتن عتبته از عایشته نقتل کترد کته گفت « :وقتالا
ّ
ننگین گشت و بیمار اش شدت یافت ا همسرایش اجا ه گرفت که خر خایه من
پیامبر
پرنتار شوخت ایها هم به ایشان اجا ه خاخیدت پس میان خو یفر خارج شد خر حالا که پاهایش به
مین کشیده ماشدت بین ابن عباس – یعنا فضل بن عباس – و فرخ خیگر ! عبید الله گفالت ان
چه عایشه گفت را به ابن عباس خبر خاخِت گفت ایا ماخایا ان فرخ خیگر که عایشه یامش را یبرخ
که بوخو گفتم یهت ابن عباس گفت او علا بوخ! ولا عایشه خونت یدارخ خیر و خوبا او گفتاله
شوخ!»

2

و طبری به سندش از عبید الله بن عبتد اللته بتن عتبته از عایشته نقتل کترد کته گفت « :رنالول
خدا

ا بقی برگشتت خید نرِ خرخ ماکند و ماگویم وا نرِ! گفالت بلکاله ا عایشاله

من وا نرِ! نپس گفت به تو چه ضرر مارند که قبل ا من بمیر و من خوخت تو را کفالن
کنم و برایت یما میت بَوایم و خفنت کنمو گفتم به خدا قسم اگر چنین کار ایجاِ خهالا باله
خایهاِ برماگرخ و با بعضا همسرایت عرونا ماگیر ! رنول خدا

خندیدت خر همالین

 

 .1فتح الباری فی شرم صحیح بخاری ابن حجر عسقالنی جلد  1صفحه  020سپس هر کس این زیاد را انکار کرد را ّرد
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این یاخه ّرخ انت بر کسا که خوش بایا کرخه و گفته جایا ییست چنین گمایا به عایشه برخه شوخ!»
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حین که ایشان یوبت به یوبت به خایه همسرایش مارفت بیمار گشتت تالا ایالن کاله بیمالار اش
نَت شد خر حالا که خر خایه میمویه بوخت یایش را جم کالرخ و ا ایهالا اجالا ه گرفالت کاله خر
خایه من پرنتار شوخت ایها هم به ایشان اجا ه خاخیالدت پالس رنالول خالدا

خالارج شالد خر

حالا که میان خو یفر ا اهلش یعنا فضل بن عبالاس و فالرخ خیگالر بالوخ! و پاهالایش باله مالین
کشیده ماشد و نرش را بسته بوخ تا این که خاخل خایه من شدت عبید الله گفت حدیث عایشه
را به ابن عباس خبر خاخِت گفت ایا ماخایا ان فرخ خیگر که بوخو گفتم یهت گفت علا بالن ابالا
طالب بوخ! لکن عایشه ماتوایست ولا طاقت یداشت حضرت علالا را باله خیالر و خالوبا یالاخ
کند!»

1

و احمد بن حنبل به سندش از عبید الله بن عبد الله بن عتبه از عایشه نقل کرد که گف « :اولالین
بار که رنول خدا

ا بیمار شکوه یموخ خر خایه میمویه بوخت ا همسرایش اجا ه گرفالت

که خر خایه او پرنتار شوخت ایها هم به او اجا ه خاخیدت عایشه گفت ایشان خارج شد خر حالا
که یک خنتش رو خوش فضل بن عبالاس و خنالت خیگالرش رو خوش فالرخ خیگالر بالوخ! و
پاهایش به مین کشیده ماشد .عبید الله گفت این حدیث عایشه را به ابالن عبالاس خبالر خاخِت
گفت ایا ماخایا ان فرخ خیگر که عایشه یامش را یبرخ که بوخو او علا بوخ! ولا عایشاله خونالت
یداشت او را به خوبا یاخ کند!»

2

میبینی که حدیث همان حدیث و راوی همان راوی اس و آن که راوی از آن ایتن حتدیث را نقتل
کرد یکی اس و آن که راوی به او رجوع کرد (عبد الله بن عباس هم یکی اس  ...ولی با این حتاخ
بخاری و مسلم و هر که مثل آنهاس آخر حدیث را حذف نمود اند تا چشم مردم به قوخ ابن عباس در
مورد عایشه نیفتد که گف  :عایشه دوس نداش خیر و خوبی حضترت علتی گفتته نشتود! تتا متردم
متوجه این حقیق نشوند که این زن ناصبی اس و بغا ّ
را بته دخ دارد و از
وصی رسوخ خدا را
 
 .1تاری طبری جلد  1صفحه 522
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فصل چهارم :اولین زن خون ریز در اسالم 682 ...........................................................
بردن نام شریفش دوری مینماید و به عمد فضائل و مناقبش را مخفی میکند!
عایشه طاق نداش که حضرت علی را به خیر و ختوبی یتاد کنتد ،و خیتر او را نمیخواست  ،و
دوس نداش خیر و خوبی او گفته شود و تنها چیزی که برای حضرت میخواس فقتط ّ
شتر و بتدی
بود!
 مورخ چهارِ معلوم اس که تنها حضرت علی

علوم وحی را از رسوخ خدا

دریاف

میکرد ،چرا که خود خداوند متعاخ به پیامبرش دستور داد کته تنهتا حضترت علتی را بته علتوم وحتی
اختصاص دهد ،چون پیامبر

به حضرت علی

گف « :خدا به من خنالتور خاخه باله تالو یالاخ

خهم و کم یگذارِ و تو را به خوخ یاخیک گرخایم و خور یکنمت بنابراین بر من انت کاله باله تالو یالاخ
خهم و بر تونت که حفظ کنا» 1.
و این چنین پیامبر و ّ
وصیش (علیهما و آلهما السالم با هم اوقاتی خاص را برای ایتن کتار ستپری
مینمودند ،چون پیامبر چار ای نداش که علتم و حکمت ختود را بته ّ
وصتیش بستپارد ،تتا ایتن کته
امیرالمؤمنین

فرمود« :رسوخ خدا

استنباط کردم!» 2سپس رسوخ خدا

هزار باب علم به من یاد داد و من از هتر بتابی هتزار بتاب
علنا اعالم کرد« :مالن بالاب علالم هسالتم و علالا خرب ان

انتت پس هرکه علم ماخواهد باید ا خرب خاخل شوخ».
ولی عایشه از این که رسوخ خدا
زیاد خلوت مینمود و به او راز میگف
که حضرت علی

3

حضرت امیرالمؤمنین را به خود نزدیک میکترد و بتا او
از شدت خشم و غضب برافروخته میشد و ّ
تحمل نمینمود

ت که عایشه بغا او را به دخ داش و دشمن او بتود – بته علتوم نبتوت و رستال

اختصاص داشته باشد ،چرا که عایشه این اختصاص و بهر را بترای پتدرش میخواست نته حضترت
علی!
 
 .1مسند بزار جلد  4صفحه  190و تفسیر طبری جلد  19صفحه  69و گفته بعد از فرمایش رسوخ خدا
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به خاطر همین حمیراء – هر وق میدید که پیامبر و ّ
وصیش (علیهما و آلهما الستالم بتا هتم راز
میگویند – عمدا اجتماعشان را بر هم میزد به این صورت که خودش را میتان آن دو داختل میکترد و
دریاف نکند.
صحبتشان را قط مینمود تا حضرت علی اسرار علوم را از رسوخ خدا
و حمیراء در یکی از کارهای احمقانهاش از خانه خار شد و هنگامی که پیامبر و ّ
وصیش (علیهما
را خشتمگین

و آلهما السالم در را قدم میزدند میان آنها داخل گردید! کاری کته رستوخ ختدا
نمود.
لمعانی حدیث همراهی رستوخ ختدا
«رو

بتا امیرالمتؤمنین در را را نقتل نمتود است  ،گویتد:

پیامبر حضرت علا را همراها یموخ و را گوهااش با او به خرا ا کشیدت عایشه کاله پشالت

نرشان به راه افتاخه بوخ امد و میان ایها خاخل شد! و گفت صحبت شما خو یفر خر چه مالورخ
این قدر به خرا ا کشیدو گفته شده رنول خدا

خر ان رو خشمگین شد!»

1

و مخفی نیس زنی که از خانهاش خار میگردد و در را وسیعی بین همسرش و مرد دیگری کته
در را با همسرش صحب میکرد داخل میشود  ...این کار تنها داللت بتر کتم بتودن حیتا و پستتی
اخالقش میکند! و تنها چیزی که باعث شد عایشه چنین کاری انجام دهد این بود که از حضرت علی
بن ابی طالب

بدش میآمد! و اگر پیامبر

با غیر از ایشان راز میگف عایشته چنتین کتاری

انجام نمیداد!
 مورخ پنجم وقتی پیامبر اکرم

از دنیا رف و ابوبکر بر حکوم چیر شتد عایشته گتردن

درازی کرد و بر حضرت علی و زهراء (صلوات الله علیهما طغیان نمود! او بعد از آن که دختر ستلطان
آن زمان شد – همان سلطانی که حکومتش با ظلم و ستم به پتار جگتر رستوخ ختدا

آغتاز شتد –

پیوسته سطلهای کینه و دشنام را بر سر آنها خالی مینمود و با این کار جگرش را خنک میکرد! و ایتن
که ارث حضرت زهراء

غصب شد باعث سرور و خوشحالی عایشه گردید! 

لمعانی در توصیف حالتی که بین حضترت علتی و فاطمته
نمتود « :و پیونته ا مایا که رنول خدا

و عایشته وجتود داشت روایت

ا خییا رفت تا مایا کاله حضالرت هالراَ وفالات

 
 .1شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  9صفحه  094به نقل از لمعانی.

فصل چهارم :اولین زن خون ریز در اسالم 684 ...........................................................
یموخ به حضرت علا و فاطمه ا طرف عایشه هر چه بدشان ماامد مارنید! و ایها با نَتا و
یمالوخ و

خشم صبر مایموخید .عایشه با به حکومت رنیدن پالدرش اوج گرفالت و گالرخن خرا

شأن خوخ را باب برخت ولا حضرت علا و فاطمه بایاور مایالده و یاکالاِ مایدیالدت و فالدک گرفتاله
شدت حضرت فاطمه خر این باره چندین بار خارج شد و با ایها جدال یموخ ولا به چیا خنالت
ییافت و یان خرون و بیرون خر همین مورخ ا طرف عایشه هر کمما که ا ان بدش ماامد را باله
او مارنایدید!»

1

و این چنین حمیراء حضرت زهراء (صلوات الله علیها را دائما تا آخر عمرش بتا هتر کالمتی کته
ایشان از آن بدش میآمد اذی میکرد و هنگامی که ایشتان مظلومانته و مقهورانته بته شتهادت رستید
خوشحالی و سروری برای عایشه به وجود آمد که از سر تا کتف پتایش را در بتر گرفت ! و ختود را بته
مریضی زد و در عزای ایشان شرک ننمود ،سپس حقیق درونش را آشکار نمود به این صتورت کته از
طرف او برای حضرت علی

خبری آوردند که دالل بر خوشحالی و سرور او مینمود!
بالرا

لمعانی گوید« :نپس حضرت فاطمه ا خییا رفتت پس تماِ همسران رنول خدا

عااخار یاخ بنا هاشم امدید غیر ا عایشه! او ییامد و اظهار بیمالار یمالوخ و ا طالرف عایشاله
برا حضرت علا

کمما یقل کرخید که خبلت بر خوشحالا و نرور مایموخ!»

2

عایشه این چنین اس ! زنی که مانند بقیه انسانها احساس ندارد! زنی که قلبش از سنگ اس ! بته
َ
خاطر به شهادت رسیدن سرور زنان عالم (صلوات الله علیها خوشحاخ میشود ،همانطور که قبال بته
خاطر مردن ابراهیم پسر رسوخ خدا

خوشحاخ شد و اگر چه نارحتی ختود را ابتراز و اظهتار کترد

ولی در دلش خوشحاخ بود! و در آن زمان شاد و خوشحاخ نشد مگر به خاطر این که ابراهیم نور چشتم
رسوخ خدا و حضرت علی و فاطمه و ماریه (صلوات الله علیهم بود!
لمعانی در مورد نقش حضرت علی

در تبرئه ماریه گوید« :این ا جملاله چیاهالایا بالوخ کاله

نینه عایشه را پر ا کینه ماکرخ و کینهاش یسبت باله حضالرت علالا را تأکیالد مایمالوخ! نالپس
 
 .1شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  9صفحه  098به نقل از لمعانی.
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ابراهیم ا خییا رفتت عایشه خوشحالااش را مَفا یموخ و یاراحتا و ایدوهش را ابرا و اظهالار
کرخ! ولا حضرت علا

و حضرت فاطمه به خاطر مرخن ابراهیم به شدت یاراحت شدید!»

1

آیا زنی مثل عایشه این چنین کینهای و پس پیدا میکنی؟!
 مورخ ششم عایشه تصریح کرد که هرگز حضرت علی

را دوس نتدارد! چترا کته ایشتان

طبق روای خیالی عایشه تهمتی کته بته عایشته زد بودنتد را تأییتد مینمایتد و بتر علیته او بته رستوخ
ّ
مشورت میدهد و در مورد او از کنیزش بریر سؤاخ میکند و این باعث به وجود آمدن شک
خدا
در مورد عایشه شد و در نتیجه باعث شد عایشه دشمنی حضرت را به دخ گیرد! 
ابن عقد از عایشه روای کرد که گف « :هرگا علا را خونت یدارِ! ایا او کسا یبالوخ کاله بالا
صاحبش کنیا مرا تنها گیر اورخید و ا او خر مورخ من نؤال ماکرخیدو!»
میگویم :مهم تصریح عایشه اس بر این که هرگز امیرالمؤمنین

2

را دوس ندارد و دیگتر بعتد

از این تصریح عایشه کالمی در نصب و دشمنی او وجود ندارد!
 مورخ هفتم عایشه کمی قبل از شروع جنگ بتین او و حضترت

بته ختاطر ایتن کته گمتان

میکرد پیروزیاش بر حضرت نزدیک شد شادی مینمود و لشکریانش را بته شتادی نمتودن تشتویق
میکرد! مورخین حکای نمود اند که عایشه چگونه نامهای به خواهرش حفصه فرستاد و در آن ،حتاخ
حضرت علی

را به حاخ اسب زردی تشبیه نمود که اگر جلو بیاید پی میشود و اگتر برگتردد سترش

برید میشود! حفصه با خوشحالی این نامه را دریاف کرد و به این مناسب در مدینته مجلتس غنتائی
برپا کرد! تمام اینها نشان میدهد که چه قدر در دخ این دو زن خبیث نسب بته آخ پیتامبر

کینتهای

ریشهدار وجود داش  .
ابو مخنف روای کرد « :وقتا حضرت علا به ذ قار رنید عایشه باله حفصاله خختالر عمالر
یامه یوشت اما بعد به تو خبر ماخهم که علا به ذ قار امده و به خالاطر خبالر کاله خر مالورخ
تعداخ و یفرات ما به او رنیده با ترس و لر خر ان جا اقامالت کالرخه انالت! او مثالل انالب رخ
 
 .1شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  9صفحه 094
 .2الجمل شی مفید صفحه  116به نقل از ابن عقد  ،و منظور از «صاحبش» رسوخ خدا

میباشد.
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ماماید که اگر جلو بیاید پا ماشوخ و اگر برگرخخ نرش بریده ماشوخ! پالس حفصاله کنیاهالا
ِ
غنا و اوا ه خوایش که خف ما خید را جم کرخ و به ایها خنتور خاخ خر غنا و اوا شالان بگوینالد
چه خبر انتو چه خبر انتو علا خر نفر انتو مثل انبا رخ! اگر جلو بیاید پا ماشالوخ!
ِ
و اگر برگرخخ نرش بریالده ماشالوخ! و پیونالته خختالران ا اخشالدگان فالتح مکاله بالر حفصاله وارخ
ماشدید و برا شنیدن این غنا یاخ او جم ماگشتند! این خبر به اِ کلثوِ خختر حضرت علالا
رنیدت چاخرش را بر نر یموخ و خر میان یایا به صورت مَفیایه وارخ مجلس ایهالا شالدت نالپس
صورتش را با کرخت وقتا حفصه او را شالناخت خجالالت خه شالد و گفالت ایالا للاله و ایالا الیاله
راجعون! اِ کلثوِ گفت اگر شما خو یفر امرو بر علیه او خنت به خنت هم خاخهاید قبم هم بالر
علیه براخرش خنت به خنت هم خاخید تا این که خداوید ان ایه را بر علیه شما یا ل کرخ! حفصاله
گفت خدا تو را رحمت کند بالس انالت! و خنالتور خاخ یاماله را پالاره کننالد و ا خداویالد طلالب
بَشش یموخ!»

1

عایشهی احمق گمان میکرد فرود آمدن امیرالمؤمنین

در ذی قار دلیل بر ترس ایشتان است و

از تعداد و جماع عایشه ترسید اس ! به خاطر همین این نامه را نوشت کته داللت میکنتد گمتان
میکرد حضرت فرار میکند و مثل اسبی زرد کشته میشود! عایشه پیوسته شبها و روزها را میشمرد
تا ببیند خون حضرت علی ریخته میشود و همچنین خواهرش حفصه که مجالس غنا تشکیل میداد!
 مورخ هشتم عایشه همیشه کسانی که شدیدتر از همه با علی بن ابی طالب

دشمن بودند

را به خود نزدیک مینمود و به دنباخ آنهتا میفرستتاد تتا در جریانتات جنتگ جمتل نامتههایش را نتزد
حضرت ببرند و به آنها تأکید مینمود که العیاذ بالله حضرت ساحر و جادوگر اس ! 
روای کرد اند که فرمتود« :عایشه گفت کسا

صفار و قطب راوندی از حضرت امام صادق
ّ
که به شدت با این مرخ – یعنا حضرت علا الال خشالمن انالت را بالرایم پیالدا کنیالدت مالرخ را
اورخیدت مقابل عایشه یشستت عایشه نرش را بلند کرخ و گفت چاله قالدر بالا ایالن مالرخ خشالمن
هستاو گفت بسیار مواق ا پرورخگارِ ار و ماکنم که ا کاش او و اصحابش خر ونط من
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بوخید و با شمشیر ضربها ما خِ که قبل ا اصابت شمشیر خویشان بریاخ! 1عایشه گفالت تالو
صمحیت ایجاِ کار مرا خار ت این یامه مرا یاخ او ببر و به او تحویل بده چاله او را نالواره یالافتا
چه پیاخهت ولا اگر خید بر قاطر رنالول خالدا

نالوار شالده و کمالایش را بالر رو

ایالویش

گذاشته و جعبه تیرهایش را بر جلو و عقب ینش اویاان کرخه و اصحابش خر پشت نرش مثالل
پریدگایا به صف کشیدهاید مواظب باشد و اگر غذا و اب اشامیدیا به تالو تعالارف یمالوخ ا ان
یَور که خر ان نحر و جاخونت! رفت و حضرت را نواره یافالتت یاماله را باله او خاخت حضالرت
مهر یامه را گشوخ .نپس حضرت

فرموخ به منال ما بیا و ا غذا و اب اشامیدیا ما میل کالن

تا جواب یامهات را بنویسم .گفت به خدا قسم چنین چیا یَواهد شد! حضرت پایش را خم
یموخ و فروخ امد و اصحابش خورش حلقه خیدت نپس به او گفت ا تالو نالؤالا خارِو گفالت
بلهت گفت جوابم را ماخهاو گفت بلهت فرموخ تو را به خدا قسم مالاخهم ایالا عایشاله یگفالت
کسا که به شدت با این مرخ خشمن انت را برایم بیاوریدت تو را یاخش اورخیدت به تو گفالت چاله
قدر با این مرخ خشمناو گفتالا بسالیار ا مواقال ا پرورخگالارِ ار و مالاکنم کاله ا کالاش او
اصحابش خر ونط من بوخید و با شمشیر ضربها ما خِ که قبل ا اصالابت شمشالیر خویشالان
ماریَتو گفت به خدا همین طور بوخ! فرموخ تو را به خدا قسم مالاخهم ایالا عایشاله باله تالو
یگفت این یامه مرا یاخ او ببر و به او تحویل بده چه او را نواره یافتا چه پیاخهت ولا اگر خید بر
قاطر رنول خدا

نوار شده و کمایش را بر ایو یهاخه و جعبه تیر را به جلو و عقالب یالنش

اویاان کرخه و اصحابش پشت نرش مثل پریدگان صف کشیدهاید مواظالب بالاشو گفالت ار
به خدات فرموخ تو را به خدا قسم ماخهم ایا عایشه به تو یگفت اگر غذا و اب اشامیدیا به تالو
تعارف یموخ ا ان یَور که خر ان نحر و جاخونتو گفت ار به خدات فرموخ ایا پیاِ مالرا باله
او مارنایاو گفت ار به خدات من یاخ تو امدِ خر حالا که با هی کس به ایدا ه شما خشمن
 
 .1یعنی آرزو میکند که آنها در وسط او بسته شد بودند و ضربهای میزد که قبل از اصاب شمشیر خونشتان بریتزد و ایتن
کنایه از سرع و نفوذ اس  ،در نتیجه حضرت و اصحابش با این ضربه کشته میشدند چرا کته در وستط او بودنتد و ایتن
ّ
آرزوی او از شدت بغا و دشمنیاش با حضرت و اصحابش پرد برمیدارد به طوری که تا زمانی که آنها با این ضربه
کشته میشوند برایش مهم نیس که خودش هم میمیرد و کشته میشود.
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یبوخِ ولا اآلن هی کس را به ایدا ه شما خونت یدارِ! مالرا باله هالر چاله ماخالواها فرمالان خهت
فرموخ این یامه مرا به عایشه برنان و به او بگو ا خدا و رنولش اطاعت یکرخ کاله تالو را امالر
یموخید خر خایهات بمایات خارج شد و خر میان لشکریان رفالت و امالد یمالوخ  .و باله ان خو –
طلحه و بیر – بگو شما با خدا و پیامبرش با ایصاف رفتار یکرخید که همسران خالوخ را خر خایاله
یگه خاشتید و همسر رنول خدا

را خارج یموخید .یامه حضرت را یالاخ عایشاله بالرخ و ان را

یالالالاخ او ایالالالداخت و فرمالالالایش حضالالالرت را بالالاله او و طلحالالاله و بیالالالر رنالالالایدت نالالالپس یالالالاخ
امیرالمؤمنین برگشت و خر صفین کشته شدت عایشه گفت به خدا قسم هی کالس را یالاخ او
ّ
1
یفرنتاخیم مگر این که او را خراب کرخ و بر ضد ما یموخ!»
میگویم :این که عایشه امیرالمؤمنین را به سحر و جادو ّمتهم نمود همان گفتار مشرکین است
که رسوخ خدا

را به سحر و جادو ّمتهم نمود! و این روش اهل باطل اس که به اهل حق تهمت

میزنند تا مردم مطی آنها نشوند.
 مورخ یهم قبال رجز عوف بن قطن (لعنه الله گذش که وقتی مهار شتر عایشه را گرفتته بتود
آن را سرود و خطاب به مادرش حمیراء چنین گف :
ا مالالاخر ا مالالاخر وطالالن ا مالالن خالالالا شالالد

و مالالالن یالالاله قبالالالر ماخالالالواهم و یالالاله کفالالالن!

محشر عوف بن قطن ا این جا شروع ماشوخ

اگر امرو علا ا خنتمان بروخ ضرر کالرخهایم!
2

بنابراین با یاراحتا و غصه بسالیار مامیالرِ!
یا اگر پسرایش حسن و حسین ا خنتمان رفتند
ّ
این که مهار شتر را گرفته بود یعنی بین او و صاحبش عایشه حداکثر یتک یتا دو قتدم فاصتله بتود

اس  ،و این یعنی نزدیک عایشه بود و عایشه او را میدید و او هم عایشه را میدید و عایشه صدای او
را میشنید و او هم صدای عایشه را میشنید ولی با این حاخ عایشه او را نهی نکرد و این قتوخ او را ّرد
ننمود و مثال به او نگف « :وای بر تو! چگونه علی را تهدید به قتل میکنی در حالی که او پستر عمتوی
رسوخ خدا

اس ! و چگونه آرزو میکنی که حسن و حسین را بکشی در حالی کته آنهتا نو هتای
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پیامبرند! ما تنها آمد ایم خون عثمان را طلب کنیم و اصالم نماییم نه این که علی و اهل بی پیتامبر را
بکشیم!»
سکوت نمودن عایشه در مقابل حرف این زنا زاد تأکید مینماید که به حرف او راضی بود و آن را
دوس داشته اس  ،یعنی عایشه در قلبش آرزو میکرد آن چه در این ابیات آمد محقق شود و سرهای
برید حضرت علی و حسن و حسین

را پیش رویش مشاهد کند! و این تأکید مینماید که عایشته

دشمنی و بغضش نسب به اهل بی را پنهان مینمود اس ! و اال آیا برای این سکوتش تفسیر دیگتری
وجود دارد و آیا این که مهار شترش را به ملعونی سپرد که در جنگ فریاد متیزد« :عثمالان خویبهالایا
جا علا بن ابا طالب و فر یدایش یدارخ» تفسیر دیگری دارد؟!
 مورخ خهم قبال گذش که عایشه در اثنتای جنتگ جمتل رأس تهیتیم کننتدگان لشتکرش بتر
جنگیدن بود ،او کسی بود که مردم و حتی کسانی که در ابتدا از جنگیدن خودداری میکردند مثتل ابتو
رجاء که قبال ذکرش گذش  1را به جنگیدن وادار میکرد ،ابو رجاء خون ریزی را بزرگ میدانست و از
جنگیدن خودداری میکرد و مثل اهل جاهلی که از جنگیدن در ما های حرام پرهیز مینمودند و ستر
نیز های خود را جدا میکردند و کنار میگذاشتند از جنگ خودداری مینمود ،ولی با این حتاخ وقتتی
عایشه را سوار بر کجاو دید فریفته او شد و نتوانس خودش را کنترخ کند و با پرتاب کردن تیرهایی بته
جنگ وارد شد! 
ابن شبه از ابو رجاء نقل کرد « :او خون ریا را یاخ یموخ و ان را بارگ خایست و گفالت اهالل
جاهلیت اگر ماهها حراِ فرا مارنید یکا ا ایها نر ییاه را ا ییاهاش جدا ماکالرخ و ان را خر
میان یان قرار ماخاخت و ماگفتند جدا کننده نر ییاهها امده .نالپس باله خالدا قسالم خر جنالگ
جمل کجاوه عایشه را خیدِ که مثل خارپشت شالده بالوخ! باله او گفتاله شالد ان رو جنگیالد و
گفت تیرهایا ایالداختم! باله او گفتاله شالد چگویاله ایالن چنالین انالت و حالال ان کاله ان طالور
ماگویاو! 2گفت قضیه این بوخ که ما مالاخر مؤمنالان را خیالدیم و یتوایسالتیم خوخمالان را کنتالرل
 
 .1به صفحه  611همین کتاب مراجعه کن.
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کنیم!»

1

این چنین عایشه مردم را فریب داد و آنها را به جنگی خانگی کشاند ،حتی کسانی را فریب داد کته
از جنگیدن خودداری میکردند و خون ریزی را بزرگ میدانستتند و از مشتارک در زد و ختورد پرهیتز
مینمودند.
و بعد از گذش چند روز از کشتار پی در پی ،عایشه دید لشکرش از جنگیدن سست شتد و بته
این سو و آن سو میروند و نشانههای فرار و شکس از چشمان آنها آشکار اس و از جنگیدن خسته و
ضعیف شد اند ،در این هنگام فهمید که تنها را پیروزی و تمام کردن این معرکه قط نمتودن ستر یتک
نفر اس یعنی :نر حضرت علا

! به خاطر همین برای کسی که ستر ایشتان را بیتاورد جتایز ای

مالی تعیین نمود که آب دهان را به را میانداخ ! «خنتش را ا کجاوه خارج یمالوخ خر حالالا کاله
بدرها ا خینار خر خنتش بوخ و با بلندترین صدایش فریاخ خ چه کالس نالر ایالن مالرخ اصالل را
مااورخ تا این بدره برا او باشدو! پس لشکر یک صدا فریاخ خید و به فکالر جنگالا بالا شالتاب
افتاخید!»

2

و منظور حمیراء از اصل (کسی که بیشتر موهای سرش ریخته باشد حضترت علتی

است ،

چرا که ایشان چون زیاد کال خود جنگ بر سر شریفش میگذاش به این صف شناخته شد بود.

3
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اصل نبود بلکه انزع بود ،چترا کته

موی دو طرف پیشانی ایشان ریخته شد بود و این معنای انزع اس یعنی کسی که دو طرف پیشانیاش آشکار شد باشد و
عرب نزع را دوس دارد و به شخص انزع ّ
تبرش میجوید ،بر عکس آن غمم و ّ
اغم اس که عرب آن را بد و شوم میدانتد،
به لسان العرب ابن منظور ماد نزع مراجعه کن.
ولی دشمنان حضرت علی

از روی مبالغه و به قصد اهان به ایشان اصل میگفتند! در حالی که بتین صتف حقیقتی

حضرت و محقق شدن صف اصل مراحلی وجود دارد ،کسی که موی دو طرف پیشانیاش ریخته شد باشد ایاع است ،
اگر کمی بیشتر ریخته باشد اجلح اس  ،اگر به نصف و مانند آن رسید اجلا اس  ،ستپس اگتر بتیش از ایتن مقتدار هتم
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ْ
و َبدر همانطور که ابن منظور گوید« :کیسه پولا انت که خر ان هالاار یالا خه هالاار باشالد و باله
کیسه بچه گونفند یامیده شده و جمعش بدور انت» 1.و منظور این است کته در آن کیسته هتزار
دینار یا د هزار درهم میباشد ،و این جدا مبلغ سنگینی اس که در زمتان متا معتادخ صتد هتزار دالر
اس ! و این طبق نیروی خریداری دینار و درهم در آن زمان اس  ،در آن زمان گوسفند به یک دینتار یتا
د درهم خریداری میشد  ،بنابراین با هزار دینار یا د هزار درهم میتوان هزار گوسفند خریتد ،امتروز
قیم یک گوسفند صد دوالر اس بنابراین قیم صد گوسفند صد هزار دالر میباشد!
و این چنین صورت زنی ناصبی و خار از دین به بتدترین و زشت ترین شتکل ترستیم میشتود،
هدف حمیراء حضرت علی

اس نه شخص دیگری! سر او را میخواهد! و جایز بزرگ مالی بترای

کسی قرار میدهد که سر ّ
وصی رسوخ خدا
توانس سرور ناصبیان و خوار ّ
اولیه باشد!

را قطت کنتد و نتزد او بیتاورد! و عایشته بتا ایتن کتار

 مورخ یا خهم در فصل قبلی گذش که محمد بن ابوبکر در مورد خواهرش عایشه گف  :بعد
از تمام شدن جنگ جمل « بان او ا خشناِ خاخن به حضرت علا متوقف یماشوخ!» 2
و این زمانی بود که محمد خواهرش را به خانه عبد الله بن خلف خااعا در بصر بترد تتا در آن
جا بماند تا به فرمان امیرالمؤمنین
دادن به علی بن ابی طالب

به مدینه برگردد ،عایشه در طوخ آمدنش بته ایتن جتا جتز دشتنام

و فحش دادن به برادرش محمد و دلسوزی برای اصحاب شتر ملعتون

که همرا او بودند و کشته شدند تسبیحی نداش !
و هنگامی که حمیراء در این خانه مستقر شد زنان جوان مرد را جم نمود تتا بترای کشتههایشتان
مجالس سوگواری برگذار کنند و به حضرت علی

فحش و دشنام دهند و دعا کنند که هتالش شتود



ریخته باشد اصل اس  ،به لسان العرب ابن منظور ماد جله مراجعه کن.
و امیرالمؤمنین

تنها دارای صف اولی (انزع بود فقط همین ،و این صف در حضترت تنهتا نشتانه نیکتویی و زیبتایی

ایشان بود.
 .1لسان العرب ابن منظور – ماد بدر.
 .2به صفحه  417همین کتاب مراجعه کن.
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تا فرزندانش یتیم گردند! تمام این کارها در محضر عایشه انجام میشد و این زنان برای او سگانی شتد
بودند که پارس می کردند! و عایشه عبد الله بن زبیر و مروان بن حکم و عبد الله بن عامر و دیگر یتاران
زخمی او که از جنگ جمل نجات پیدا کرد بودنتد را در ایتن خانته مخفتی نمتود بتود و بتا ایتن کته
حضرت

میدانس آنها در این خانه مخفی شد اند ولی بخشندگی کرد و از حمله به آنها و کشتتن

آنها صرف نظر نمود.
ابن اعثم و ابن اثیر نقل کرد اند – :لفظ روای از ابن اعثم اس – «حضالرت علالا قالاطر رنالول
خدا را

طلب یموخ و بر ان نوار شد و به خایه عایشاله امالدت اجالا ه گرفالت و خاخالل شالدت

یاگهان خید عایشه یشسته و پیرامویش یایا ا اهل بصره هستندت او ماگرید و ایها هم همراه او
ماگریند! گفت صفیه ثقفیه خختر حارث ن عبد الله بن خلف خااعا به حضرت علالا یگالاه
کرخ و او و هر یا که خر ان جا بوخ همگا با هم فریاخ خید ا کشنده عایاان! ا بر هالم ینالده
جم ! خدا فر یدایت را یتیم گرخاید همایطور که فر یدان عبالد اللاله بالن خلالف را یتالیم کالرخ !
حضرت علا به او یگاه کرخت او را شناخت و گفت من تو را مممت یماکنم کاله مالرا مبغالوض
ّ
خار خر حالا کاله جالد تالو را خر رو بالدر! و عمویالت را خر رو احالد! و اآلن هالم شالوهرت را
کشتهاِ! و اگر من ان طور که شما ماگویید کشنده عایاان بوخِ هر کس خر این اتالاق و خر ایالن
خایه بوخ را ماکشتم! گفت حضرت علا رو به عایشه کرخ و گفت ایالا ایالن نالگایت را ا مالن
خور یماکناو! بدان که قصد کرخهاِ خرب این خایه را با کنم و هر که خر ان انالت را بکشالم! و
اگر عافیت و نممتا را خونت یداشتم همین اآلن ایها را خارج ماکرخِ و گرخیشان را مالا خِ!
گفت عایشه و یان ناکت شدید و هی یک ا ایها نَن یگفت! گفت نالپس رو باله عایشاله
کرخ و پیونته توبیَش مایموخ و ماگفت خدا به تو فرمان خاخ که خر خایالهات بمالایا و پشالت
نتر و پرخه مَفا شو و ینت یکنات ولا تو او را عصیان یموخ و خونها را ریَتا! بالا مالن
ظالمایه ماجنگا و مرخِ را بر علیه من ماشورایاو! و خداوید به چه ونیلها تو و پالدرایت را
شرافت خاخ و تو را ماخر مؤمنان یامید و حجاب را بر تو واجب یموخو حال بلند شالو و بالرو و خر
همان جایا که رنول خدا

تو را خر ان جا پشت نر گذاشت مَفا شو تا مرگ به نراغت
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اید! نپس حضرت علا بلند شد و خارج گرخید».

1

و در این روای موارد قابل مالحظهای وجود دارد ،از جمله این که حضرت

فرمتود« :چرا این

نگایت را ا من خور یماکناو!» و این دالل میکند که وقاح آن زنان و دشنامشتان بته نهایت
رسید بود و اال امیرالمؤمنین

به آنها سگ نمیگف و از عایشه که باعث پارس کردن آنها شد بود

در خواس نمیکرد که آنها را از او دور کند.
و از جمله این فرمایش حضرت

اس « :ظالمایه با من ماجنگا و مالرخِ را بالر علیاله مالن

ماشورایا!» که تأکید مینماید حمیراء (لعنها الله نسب به ایشان کینه شخصی داشته و مردم را بتر
کشتن ایشان تحریک و تشویق میکرد اس .
و از جمله این فرمایش حضرت

اس « :و خداوید به چه ونیلها تو و پدرایت را شالرافت

خاخ و تو را ماخر مؤمنان یامید و حجاب را بر تو واجب یموخو» که به عایشه میفهماند اگر خداوند
به خاطر ازدوا با رسولش

به او و پدرانش شتراف نمیبخشتید و در پتی آن او را متادر مؤمنتان

نمینامید و حجاب را بر او واجب نمیکرد چیز قابل توجهی نبود ،یعنی اگر بنی هاشم نبودند عایشته
ّ
چنین جایگاهی نداش  ،حاخ به جای آن که از آنها تشکر کند و به آنها نیکی نماید آنها را عاق نمود و
با حضرت جنگید و مردم را بر علیه او شوراند .و ان شاء الله این مطلب بته زودی در مطالتب آینتد در
کالمی که ابن عباس به عایشه گفته خواهد آمد.
و از جمله این فرمایش حضرت

اس « :حال بلند شو و برو و خر همان جالایا کاله رنالول

تو را پشت نر گذاشت مَفا شو تا مرگ به نراغت اید!» که همان مطلبتی کته قتبال
خدا
اشار کردیم را بیان میکند که نمیتوان از ّ
شر و ایجاد فساد عایشته در زمتین در امتان بتود ،بته ختاطر
همین عایشه عالجی ندارد مگر در همان جایی که رسوخ خدا

او را پش سر گذاشت «مخفتی

شود» تا مرگ به سراغش آید و هتالش گتردد! یعنتی ناچتارا بایتد او را حتبس نمتود و بته زور در خانته
بازداش کرد و اال فساد ایجاد میکند و خون میریزد.
و آن چه در این مورد مهم میباشد این اس که عایشه تنهتا ختودش بته امیرالمتؤمنین
 
 .1الفتوم ابن اعثم جلد  1صفحه  585و الکامل فی التاری ابن اثیر جلد  2صفحه 146
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نمیداد بلکه در مجالس خود زنان دیگر را هم به این کار وامیداش ! و در فصل قبلی گذش که او به
زبان نجسش که از دشنام دادن به مردم پر میشد مشهور بود.
و اگر دشنام دادن عایشه به امیرالمؤمنین

را به حکم رسوخ خدا

برگردانیم بته ایتن نتیجته

خواهیم رسید که عایشه بتا ایتن کتار از استالم ختار شتد و مستتحق کشتته شتدن است ! چترا کته
پیامبر

در حدیث صحیحی فرمتود« :هر کس به علا خشناِ خهد به من خشناِ خاخه و هر کس

به من خشناِ خهد به خداوید متعال خشناِ خاخه انت».
و معلوم اس که هر کس به خداوند متعاخ و رسولش
شد  ،و از آن جا که دشنام دادن به حضرت علی

1

ّ
دشنام دهد خونش هدر اس و مرتتد

دشنام دادن بته ختدا و رستولش

میباشتد

بنابراین عایشه و همنشینهایش و همچنین هر کس که ثاب شد به حضترت دشتنام داد و بته ایشتان
ّ
نقص وارد کرد – مثل عبد الله بن زبیر که خواهد آمد – مرتد و کافر اس و باید کشته شود.
 مورخ خوا خهم عایشه حضرت علی

را امیتر مؤمنتان و خلیفته شترعی نمیدانست ! بلکته

معتقد بود او دین مردم را از بین میبرد! سپس به دشمنیاش با حضرت و تمام بنی هاشم تصریح نمتود
و گف  :مبغو ترین شهر در نظر او شهری اس که آنها در آن اقام میکنند! 
شی طوسی به سندش از موسی بن عبد الله اسدی روای کرد که گف « :وقتا اهل بصره فالرار
یموخید علا بن ابا طالب

خنتور خاخ عایشه خر قصر ابا خلف اقامت کندت وقتا عایشه به

ان جا رفتت عمار بن یانر

یاخ او امد و به او گفت ا ماخر جنگیدن فر یدایت برا حفالظ

خینشان را چگویه خید و عایشه گفت ا عمار چون غلبه یموخها بصالیرت پیالدا کالرخه و خایالا
شدها ! عمار گفت بصیرت من ا این حرفها بیشتر انتت به خدا قسم اگر ما را ما خیالد باله
ّ
ّ
حد که ما را به شاخهها یَل احساَ یا بحرین مارنایدید با ماخایستیم که ما بالر حقالیم و
 
 .1مستدرش الحاکم جلد  2صفحه  010و مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه  212و هر دو روای از ام ستلمه (رضتوان
الله تعالی علیها نقل شد  ،و سنن نسائی جلد  4صفحه  022به نقل از ام سلمه و بریتد االستلمی (رضتوان اللته تعتالی
علیه  ،و روایات بسیار دیگر .و ذهبی در التلخیص و هیثمی در مجم الزوائد و ستیوطی در الجتام الصتغیر و البتانی در
صحیحش به شمار  2221به صح این حدیث تصریح نمود اند.
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شما بر باطل! عایشه به او گفت این چنین خیال ماکناو! ا عمار ا خدا بترس! ّ
نن و نالال
تو یاخ شده و انتَوایت نست گشالته و مرگالت یاخیالک گشالته ولالا خینالت را باله خالاطر پسالر
ابوطالب ا بین برخ ! عمار گفت به خدا قسم من به اصحاب رنول خدا

یظر کالرخِ و

خیدِ حضرت علا بیش ا همه ایها کتاب خدا را قراهت ماکند و ا همه باله تأویالل ان عالالمتر
انت و ا همه حرمت ان را بیشتر یگه ماخارخ و ا همه به ننت خایاتر انتت عموه بر این کاله ا
همه به رنول خدا
عایشه ناکت شد».

یاخیکتر ماباشد و خر انمِ نَتاها و بمها

یاخ کشیده انالت.

1

و شاهد ما در این حدیث گفتار عایشه به عمار اس که گف « :خینت را به خاطر پسر ابوطالالب
ا بین برخ !» او امیرالمؤمنین را متهم مینماید که دین مردم را از بتین میبترد! و امتا ایتن گفتتار
ّ
مصتر
عایشه« :این چنین خیالا ماکنا!» خبر از این میدهد که او هنوز بر گمراهتی و ظلتم ختود
اس و با این که به خاطر او این همه خون ریخته شد باز عناد میورزد و میگوید بر ّ
حق اس !
و این کالمی که بعد از جنگ جمل بین عایشه و ابن عبتاس ّرد و بتدخ شتد از حقیقت دشتمنی و
بغضی که این زن نسب به حضرت علی و اهل بی پیامبر (صلوات الله علیهم در دخ خود دارد پترد
برمیدارد.
ابن عبد ربه اندلسی از عکرمه از ابن عباس روای کرد که گف « :وقتا جنگ جمالل باله پایالان
رنید علا بن ابا طالب خو اجر خوانت و بر باب ان رفتت خدا را نتایش کرخ و بر او ثنالا و
خروخ فرنتاخ و گفت ا یاران یک ن و اصحاب یک حیوان چهارپالا! ان حیالوان صالدا یمالوخت
امدید و پا شدت فرار یموخید! خر بدترین شهر اقامت یموخید که یسبت به تماِ شهرها ا انمان
ِ
 
 .1امالی طوسی صفحه  052و تقریبا نزدیک به همین روای را واقدی در االقتصتاد صتفحه  118نقتل کترد است  ،ایتن
ّ
فرمایش عمار (علیه الرضوان « :به خدا قسم اگر ما را ما خید به حد که ما را به شاخهها یَل احساَ یا بحالرین
ّ
ّ
محتدثین و ّ
متورخین از او در جنتگ
مارنایدید با ماخایستیم که ما بر حقیم و شما بر باطل» مشتهور است و آن را
جمل و صفین نقل کرد اند تا این که ضرب المثل شد .و مراد از سخن او این اس که اگر در جنگ با ما پیروز میشدید تتا
این که ما را به دورترین مساف تبعید میکردید باز اعتقاد ما – مبنی بر این که بر ّ
حق هستیم و شما بر باطل و کشتههای متا

در بهشتند و کشتههای شما در ّ
جهنم – تغییر نمیکرد.
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خورتر انتت تماِ ابها خر این شهر فرو روخ و بدترین یاِها را خارخت این شهر بصالره و ُبصالیره و
مؤتفکه و تدمر انت .ابن عباس کجانتو ابن عباس گفت ا هر یاحیه مرا برا ایشان طلالب
ماکرخیدت یاخ ایشان امدِت فرموخ یاخ این ن بروت او باید به خایهاش که خداوید امالر یمالوخه خر
ان باقا بماید برگرخخ .گفت یاخ او رفتم و برا وروخ اجا ه گرفتم ولا به من اجا ه یالداخت بالدون
اجا ه وارخ شدِ! و تشکا که خر خایه بوخ را برخاشتم و رو ان یشستم .عایشاله گفالت ا ابالن
عباس به خدا قسم مثل تو را یدیدهاِ! بدون اجا ه ما وارخ خایه ما ماشو و بدون فرمان ما بالر
رو تشک ما مایشینا! گفتم به خدا قسم این خایه تو ییست! و این خایها که خداوید به تالو
فرمان خاخ خر ان بمایا و تو چنین یکرخ ییسالت! امیرالمالؤمنین باله تالو خنالتور ماخهالد کاله باله
خایهات برگرخ به همان شهر کاله ا ان خالارج شالد  .عایشاله گفالت خالدا امیرالمالؤمنین را
رحمت کند! او عمر بن الَطاب بوخ! گفتم بله و این هم امیرالمالؤمنین علالا بالن ابالا طالالب
انت .عایشه گفت قبول یدارِ! قبول یدارِ! گفتم قبول یکرخن تو تنها به ایدا ه خوبار خوشالیدن
شتر کم شیر بوخت ولا بعد ا ان یه خر مسألها شیر ین کسالا ا تالو اطاعالت ماکنالد و یاله خر
ّ
مسألها ترش و یه خنتور ماخها و یه یها ماکنا! 1گفت عایشاله گریاله یمالوخ باله حالد کاله
صدا گریهاش بلند شد و نپس گفت برگرخت مبغوضترین شهر یاخ من شهر انت که شالما
خر ان هستید! گفتم به خدا قسم این پاخاش ما ا تو ییست چرا که ما تو را برا مؤمنالان مالاخر و
ّ
پدرت را برا ایها صدی قرار خاخیم! عایشه گفت ا ابن عباس ایا به ونیله رنول خدا به مالن
ّ
ّ
منت ماگذار و گفتم بلهت بر تو به ونیله کسا منت ماگذاریم که اگالر تالو هالم یسالبت باله او
ّ
جایگاه ما را خاشتا به ونیله او بر ما منت ماگذاشتا .ابن عبالاس گفالت یالاخ حضالرت علالا
 
 .1یعنی :این که قبوخ نمیکنی حضرت علی

امیرالمؤمنین اس تنها مدت کمتی دوام آورد ،آن زمتان کته خواستتی در

جنگ جمل خالف او را ساقط نمایی ولی شکس خوردی و فترار نمتودی و بینتیات بته ختاش مالیتد شتد و حضترت
علی

خلیفه باقی ماند! و بعد از آن دیگر کسی نه در مسألها شیرین و یه خر مسألها ترش ا تو اطاعت یماکرخ و

دیگر نه خنتور ماخها و یه یها ماکنا ،یعنی دیگر بعد از آن که زیان دید و بدبخ گشتی دیگر کستی از تتو اطاعت
ّ
نمیکند! و عایشه هم این معنای دردآورد را از ابن عباس فهمید ،به خاطر همین «گریه یموخ به حد که صدا گریهاش
بلند شد».
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امدِ و به او خبر خاخِت میان خو چشم مرا بونید و گفت پدرِ فالدایتت خوخمالایا کاله بعضالا ا
یسل خیگر هستند و خداوید شنوا خایانت».
ابن اعثم نقل کرد « :نپس حضرت علا

1

عبد الله بن عباس را طلبید و به او گفت یاخ عایشه

برو و به او بگو همایطور که امده به مدینه برگرخخ و خر بصره اقامت یکند .یاخ عایشه امد و برا وروخ
ا او اجا ه گرفتت ولا عایشه به او اجا ه یداخت عبد الله هم بدون اجا ه وارخ شد! یگاه کرخ تَتا خید
که رو ان تشکهایا وجوخ خاشتت تشکا برخاشت و پهن یموخ و بر ان یشست .عایشه گفالت ا
ابن عباس! ننت را رعایت یکرخ ! بدون اجا ه من وارخ خایهاِ شد ! ابالن عبالاس گفالت اگالر خر
خایهات بوخ که رنول خدا

تو را خر ان گذاشت بدون اجا هات بر تو وارخ یماشالدِت همالان

خایها که خدا به تو فرمان خاخ خر ان باقا بمایا ولا ا فرمان خدا و رنولش محمد

نرپیچا

کرخ و ا ان خارج شد  .حال بدان که امیرالمؤمنین به تو خنتور ماخهد باله مدیناله برگالرخ ت پالس
برگرخ و ا فرمان نرپیچا یکنت عایشه گفت خدا امیرالمؤمنین را رحمت کند! او عمر بن الَطاب
بوخ! ابن عباس گفت و به خدا قسم این هم امیرالمؤمنین انت اگر چه بینا بعضا به خاک مالیالده
شوخ و صورتشان نیاه گرخخ! عایشه گفت ا ابن عباس من قبول یدارِ که او امیالر مؤمنالان انالت!
ابن عباس گفت رو ها تو کوتاه و بد و باخیر اش ظاهر و اشکار بوخ! و رو گالار تالو تنهالا باله
ایدا ه خوشیدن شیر شتر بوخ تا این که خیگر یه هدیه خریافت ماکنا و یه عطا مایمایا و یه خنالتور
ماخها و یه یها ماکنا! و تو تنها ان طور هستا که براخر بنا اند گفته
همیشه اشعار که به همدیگر هدیه ماکالرخیم

خشناِ خاخن به خونتان و لقبها شت بالوخ!

تا این که رها شالد ت گویالا خر هالر مجلسالا

2

گفتار تو یالاخ ایهالا صالدا مگالس انالت!
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میتان دو چشتم ابتن

عباس را بوسید بعید اس .
ّ
 .2یعنی :میان ما و تو تنفر به وجود آمد ،مثل اشعار تحقیر کنند که در آن دشنام به دوستان و لقبهای زش زیتاد است ،
ّ
تا این که رها شدی و نزد مردم رسوا گشتی و دیگر سخن قیمتی نداش به حدی که سخن تو در هر مجلسی برای آنها تنها
«صدا مگسا» بود!
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گفت عایشه به شدت گریه یموخ و گفت ار به خدا قسم ماروِت ا بنا هاشم خداویالد
خر یاخ من شهر مبغوضتر ا شهر که شما خر ان باشید خل یکرخه انت! ابن عباس گفت
ا خختر ابوبکر به خدا قسم این پاخاش کار که برا تو کرخیم ییست! عایشاله گفالت ا ابالن
عباس شما برا من چه کرخیدو گفت تو را ماخر مؤمنان قرار خاخیالم خر حالالا کاله تالو خختالر اِ
ّ
رومان هستا! و پدرت را صدی قرار خاخیم خر حالا که او پسر ابوقحافه انت! و باله ونالیله مالا
ماخر مؤمنان یامیده شد یه به ونیله قبیله تیم و عد ! عایشاله گفالت ا ابالن عبالاس! ایالا باله
ّ
بالر تالو
بر من منت ماگذاریدو گفت چرا به ونیله رنالول خالدا
ونیله رنول خدا
ّ
منت یگذاریم خر حالا که اگر مو یا یاخنا ا ایشان خر تالو بالوخ باله ونالیله ان بالر مالا و بالر تمالاِ
َ
ّ
عالمیان منت ماگذاشتا! حال بدان که تو تنها یکا ا یه همسر رنول خدا بوخ ت یاله صالورتت
ا همه ایها یباتر و یه َح َسبت ا همه ایها کریمتر و یه رگ و ریشهات ا همه ایها بهتر انالت! و
حال تو ماخواها نَن گویا و ا نَنت نرپیچا یکنند و خنالتور خهالا و بالا تالو مَالفالت
یکنند خر حالا که ما گوشالت و خالون رنالول خالدا

هسالتیم و میالراث و علالم او خر میالان

مانتو! عایشه گفت ا ابن عباس علا بن ابا طالب خر مقابل چه مقدار به تو عطا یمالوخهو
ابن عباس گفت به خدا قسم من ان را برا ایشان مالاخایم و ان میالراث بالرا ایشالان نالااوارتر
انتت چرا که او براخر و پسر عمو رنالول خالدا و همسالر خختالرش طالاهره و پالدر خو یالوهاش
ماباشد و شهر علم او و برطرف کننده نَتاها ا چهره ایشان انتت ولالا تالو باله خالدا قسالم
یعمتهایا که به تو و پدرت خاخیم را شکر یکرخ ! نپس خارج شد و یاخ حضرت علا رفالت و
1
کمما که میان او و عایشه ّرخ و بدل شده بوخ را بیان یموخ».
و ابن ابی الحدید روای کرد « :حضرت علا عبد الله بن عباس را یاخ عایشه فرنتاخ تالا او را
امر یماید که به مدینه برگرخخت گفت یاخ عایشه امدِ و بر او خاخل شدِت چیا برایم پهالن یکالرخ
که بر ان بنشینمت تشکا که خر انانیه او بوخ را برخاشتم و رو ان یشستم! عایشه گفت ا ابالن
عباس! به ننت عمل یکرخ ! خر خایه ما بدون اجا ه ما رو تشک ما یشستا! گفتم این خایه
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تو ییست که خداوید خنالتور خاخ خر ان بمالایا و اگالر خایالهات بالوخ بالدون اجالا هات بالر تشالک
یمایشستم .نپس گفتم امیرالمؤمنین مرا یاخ تو فرنتاخه تا به تو بگویم باید به مدیناله برگالرخ .
عایشه گفت امیرالمؤمنین خیگر کیستو! او عمر بوخ! ابن عباس گفت عمر و علالا! (هالر خو
امیرالمؤمنین هستند!) عایشه گفت قبول یدارِ! گفتم به خدا قسالم قبالول یداشالتن تالو کوتالاه
مدت و نَتااش بسیار و منفعالتش کالم و بالد و باخیالر اش اشالکار بالوخ! و خیگالر قبالول
یداشتنت فایدها یدارخ! به خدا قسم امر تو تنها به ایدا ه خوشیدن شیر گونفند بوخ تا این کاله
خیگر یه خنتور ماخها و یه یها ماکنا! و یه هدیه خریافت مایمایا و یه عطا مالاکنالا! و تالو
تنها همایطور هستا که براخر بنا اند گفته
شالالالالت بالالالالوخ!

همیشه ان چه باله همالدیگر هدیاله ماکالرخیم

غیبالالالالت و لقبهالالالالا

تا به جایا رنید که صدا تو میالان انهالا

خر هر پیشامد مثل صدا مگس ماماید!

گفت عایشه چنان گریه کرخ که صدا گریهاش ا پشت پرخه شنیده شالد و گفالت ان شالاَ
الله تعالا هر چه نریعتر به شهرِ برماگرخِت به خدا قسم هالی شالهر یالاخ مالن مبغالوضتر ا
شهر که شما خر ان باشید ییست! گفتم برا چهو! به خدا قسم ما تو را ماخر مؤمنان و پدرت
ّ
ّ
را صدی قرار خاخیم! عایشه گفت ا ابن عباس به ونیله رنول خدا بر من منالت ماگالذار و
ّ
گفتم چرا به ونیله او بر تو منت یگذارِ خر حالا که اگر خوخت هم جا من بوخ به ونیله او
ّ
بر من منت ماگذاشتا! نپس یاخ حضرت علا امدِ و گفتار عایشه و خوخِ را باله او خبالر
خاخِت به من فرموخ خوخمایا که بعضا ا یسل خیگر هستند و خداوید شالنوا خایانالت .و خر
روایتا امده من هنگاما که تو را فرنتاخِ تو را ا خوخت هم بهتر ماشناختم».
کشتتی روای ت کتترد « :وقتالالا علالالا بالالن ابالالا طالالالب
امیرالمؤمنین

1

اصالالحاب جمالالل را فالالرار خاخ

عبد الله بن عباس (رحمة الله علیهما) را یاخ عایشه فرنتاخ تا به او فرمان خهد

هر چه نری تر ا بصره بروخ و خر بصره مدت کما بماید .ابن عباس گوید یاخ عایشه امالدِ خر
حالا که خر قصر بنا خلف خر کنار بصره اقامت خاشتت گوید ا او اجالا ه گالرفتم ولالا اجالا ه
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یداخت بدون اجا ه وارخ شدِ! یاگهان خیدِ خایه خالا انت و بالرا مالن جالا یشسالتنا امالاخه
یشده و عایشه هم پشت خو پرخه بوخت گوید یگاه کرخِ خیدِ کنار خایه انانیها انت که خر ان
فرش وجوخ خارخ .گوید فرش را پهن کرخِ و بر ان یشستمت عایشه ا پشت پالرخه گفالت ا ابالن
عباس! به ننت عمل یکرخ ! بدون اجا ه ما به خایه ما وارخ شد و بدون اجا ه ما بر فرشالمان
یشستا! ابن عباس (رحمة الله علیه) به او گفت ما ننت را بهتر ا تو ماخاییم! و نالنت را مالا
به تو یاخ خاخیم! خایه تو همان انت که رنول خدا

تو را خر ان باقا گذاشت و بالا ظلالم باله

خوخ و خیایت به خین و نرپیچا ا پرورخگار و یافرمایا ا رنول خدا

ا ان خارج شد !

وقتالالا بالاله خایالالهات برگشالالتا بالالدون اجالالا هات وارخ ان یماشالالویمت و بالالدون امالالر تالالو بالالر فرشالالت
به تو خنتور ماخهالد کاله باله مدیناله برگالرخ و

یمایشینیم .امیرالمؤمنین علا بن ابا طالب
ّ
مدت مایدت خر بصره کم باشد .عایشه گفت خدا امیرالمؤمنین را رحمالت کنالد! او عمالر بالن
الَطاب بوخ! ابن عباس گفت این به خدا امیرالمؤمنین انت اگر چه صورتها نالیاه گالرخخ و
بیناها به خاک مالیده شوخ! بدان به خدا قسم او امیر مؤمنان انت و یسالبت باله پالدرت و عمالر
ّ
یوراییالت و
رحمش به رنول خدا بیشتر و قرابتش یاخیکتر و نابقهاش بیشتر و علمش افاونتر و
مقامش بابتر و اثارش بیشتر بوخ! عایشه گفت قبول یدارِ! ابن عباس گفت به خدا قسم قبول
یداشتن تو کوتاه مدت و تبعاتش ننگین و بد و باخیر اش اشکار بوخ! قبول یکرخن تو تنهالا
به ایدا ه خوشیدن شیر گونفند انت تا این که خیگر یه خنتور ماخها و یه یهالا ماکنالا و یاله
َ
َ
بلند ماکنا و یه مین ماگذار ! و َمثل تو َمثل حضرما بن یجمان براخر بنالا انالد انالت کاله
ماگوید
همیشه اشعار که به همدیگر هدیه ماکالرخیم

خشناِ خاخن به خونتان و لقبها شت بالوخ!

تا این که ایها را به صورتا رها کرخِ که گویالا

خلها ایان خر هر مجلسا صدا مگس انت!

گوید اشکش جار شد و صدا یالهاش بلند گرخید و گفت به خدا قسالم ا پالیش شالما
ماروِت خر رو

مین هی شهر یاخ من مبغوضتر ا شهر که شما خر ان باشید ییست! ابن

عباس (رحمة الله علیه) گفت چراو! به خدا قسم این تقصیر ما ییست و ما با تو چنالین کالار
ّ
یکرخیم! ما تو را ماخر مؤمنان قرار خاخیم خر حالا که تو خختر اِ رومان هستا! و پدرت را صدی
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قرار خاخیم خر حالا که او فر ید ابوقحافهایست که برا میهمایالان ابالن جالدعان کاناله گوشالت
ّ
مابرخ! عایشه گفت ا ابن عباس به ونیله رنول خدا بر من منت ماگذار و! گفت چرا باله
ّ
ّ
ونیله او بر تو منت یگذاریم که اگر تراشها ا او خاشتا با ان بر ما منت ماگذاشتا! خر حالالا
که ما گوشت و خون او هستیم و ا او ماباشیم و به نو او مارویم و تو تنها یکا ا یه همسر
او هستا که بعد ا خوخ به جا گذاشته که یه نفیدترین ایان یباروترین ایان هستا و یه رگ و
ریشهات ا همه ایها بهتر انت و یه ا همه ایها تر و تا ه تر و یه اصالالتت ا هماله ایهالا بیشالتر
انت! ولا با ایالن حالال امالر ماکالرخ ت اطاعالت ماشالد و خرخوانالت ماکالرخ ت اجابالت
َ
ماشد ! َمثل تو همان انت که براخر بنا فهر گفته

ّ
بر قوِ خوخ منت یهاخِ ولا ایها با من خشمنا کرخیالد!

به ایها گفتم خنت ا خشمنا برخارید و شکر یعمت کنید
خر چنین کار ا مایند شما رضالایت خونالتتان انالت
و اگر نتم و کفر یعمت یموخید با شما احتجالاج مالاکنم
گوید نپس برخانتم و یاخ امیرالمؤمنین امدِ و گفتار عایشه و جوابا که باله او خاخِ را باله
حضرت خبر خاخِت فرموخ من هنگاما که تو را فرنتاخِ تو را بهتر ا خوخت ماشناختم».

1

را امیرالمؤمنین نمیدانتد و بته

حمیراء این چنین اس  ،آشکارا اعالم میکند که حضرت علی
خلیفه بودن او اقرار نمیکند و خلیفه ّ
حق و امیرالمؤمنین نتزد او تنهتا ابتو حفتص (عمتر است ! و در
جواب ابن عباس میگویتد« :خالدا امیرالمالؤمنین را رحمالت کنالد! او عمالر بالن الَطالاب بالوخ!
کجانت امیرالمؤمنین! او عمر بالوخ!» و هنگتامی کته ابتن عبتاس بترای او تأکیتد میکنتد کته ابتا
الحسن

امیرالمؤمنین اس باز عناد میورزد و میگوید« :قبول یدارِ! قبالول یالدارِ! ا عبالاس

من امیرالمؤمنین بوخن او را قبول یدارِ!»
 
 .1بحار االنوار عالمه مجلسی جلد  21صفحه  169به نقل از کشی ،و رجاخ کشی که به اختیتار معرفتة الرجتاخ معتروف
اس و مؤلف آن شی طوسی اس جلد  0صفحه  177و قبال در فصل اوخ صفحه  004و صفحه  087به این خبتر اشتار
شد.
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سپس وقتی بعد از ّرد و بدخ شدن صحب به او دستور میدهتد کته بته مدینته برگتردد دشتمنی و
عداوت درونیاش را آشکار میکند و با صراح میگوید« :ار به خدا ا پیش شالما مالاروِت ا
بنا هاشم خداوید خر یاخ من شهر مبغوضتر ا شالهر کاله شالما خر ان باشالید خلال یکالرخه
انت!» و در روای مفید وارد شد که عایشه گف « :به خدا نوگند ماخورِ که یاخ من هیج جالا
مبغوضتر ا جایا که او خر ان باشد ییست» 1و منظورش حضرت علی
او از بنی هاشم بدش میآید و نسب به حضرت علی و آخ محمد

اس !
کینه دارد و طاق ندارد کته

با آنها در یک شهر زندگی کند! و دلیل این بغا و کینه چیزی نیس جز این که او میدانتد بته ختاطر
پستی اصال و نسبش – که دربار آن به طور مفصل در فصل اوخ صحب کردیم – ناقص و حقیر اس
و معلوم اس که اشخاص درجه پایین و پس به اشخاص برتر از خود حسادت میورزند و نسب بته
آنها کینه دارند.
خود را از این پستی و حقارتی که در خود
عایشه میخواس با ازدوا کردن با پیامبر اسالم
ّ
توق
میدید بیرون بکشد و ملکه امپراطویی بشود که این پیامبر اساس آن را میگذارد و از پیامبر
داش که او را صاحب مقام اوخ قرار دهد ،ولی عایشه مصیب زد شد ،چرا که پیامبر حضرت فاطمه و
ّ
خدیجه و ام سلمه و ماریه و حتی ام ایمن (سالم الله علیهن را بر او مقدم میداش  ،به همین ختاطر
آتش کینه در دلش شعلهور شد!
سپس وقتی این پیامبر

به شهادت رسید و پدرش حاکم شد او گرف و بتاال رفت و مثتل

اولین سرور عصر طالییاش را سپری نمود .هنگامی که پدرش هالش شد و رفیق او عمر بته حکومت
ّ
رسید به خاطر دوستی خاصی که بین او و عمر وجتود داشت دوران طالیتیاش را ادامته داد ،او توقت
داش که در زمان عثمان هم این چنین باشد ،ولی عثمان حاخ او را تغییر داد و عو

کرد و دوستتی را

به دشمنی تبدیل نمود ،به خاطر همین عایشه هم کینه او را به دخ گرف و مردم را بر علیه او شتوراند تتا
این که او را کش !
هدف عایشه اقتضا میکرد پسر عمو و عزیزش طلحه امور را به دس گیرد ولی باد همیشه موافتق
 
 .1الجمل شی مفید صفحه 84
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کشتی نمیوزد ،پس علی بن ابی طالب

به حکوم رسید و این بترای عایشته یتک کتابوس بتود!

بازگش بنی هاشم ،بازگش آخ محمد ،بلکه بازگش خود محمد که عایشته همیشته میخواست از
دس او و زمانش خالص شود ،چرا که در زمان پیامبر به زور بین چهار دیوار گوشته گیتر شتد بتود و
ُ
شأن و مقامی نداش مگر این که «یکا ا یه همسر رنول خدا بوخ که یه یباروترین ایها بوخ و یاله
حسبش ا همه ایها کریمتر بوخ و یه رگ و ریشهاش ا همه بهتر بالوخ!» همتانطور کته ابتن عبتاس
گف !
مسألهای که کم کم او را میکش  ،به خاطر همین با حضرت علتی

و بنتی هاشتم جنگیتد تتا

حکومتشان را ساقط نماید و به دوران طالیی امپراطوریاش برگردد!
ّ
او بعد از آن که بر بصر مسلط شد و بی المالش را تصاحب کرد و به سرع رهبر مردان آنها شد
به پیروزی بسیار نزدیک شد بود! و گمان میکرد به پایان رسیدن جنگش با پسر ابوطالتب تنهتا مستأله
گذر زمان و وق اس و «او را به مثل انب رخ ماخایست که اگالر جلالو بیایالد پالا شالوخ و اگالر
ِ
برگرخخ نرش بریده گرخخ!» و وقتی در جنگ با او رو به رو شد مباهات نمود و به حضرت گف « :باله
خدا قسم تنها تا ظهر منتظر خواها ماید!»
ولی ظهر فرا نرسید مگر با فرار کردن او آن هم چه فراری! و بعد از تمام اینها منطقی اس که زنتی
حسود که تمام امید و آرزوهایش را بر باد رفته میبیند پر از غیظ و غضب شود و از شدت کینته نستب
به حضرت علی و اهل بی ایشان

منفجر گردد! چون آنها بودند که تمام آرزوهایش را بر باد دادنتد

و تمام اهدافش را از بین بردند و او را برگرداندند تا مثل یک رخ خواب در همان جایی کته قتبال بتود
بماند تا از غصه و اندو بمیرد!
و از توجه کردن به گفتار عایشه به ابن عباس که در روای ابن اعثم آمد غفل نکن ،بته او گفت :
«ا ابن عباس علا بن ابا طالب خر مقابل چه مقدار به تو عطا کرخهو» و این یعنی – البته اگر آن
را تغییر نداد باشند – عایشه حضرت علی را ّمتهم میکند که ّذمته و دیتن متردم را میخترد! چتون
معنای عبارتش این اس که از ابن عباس میپرسد« :حضرت علا خر مقابل جایت که بالرایش فالدا
یموخها چه مقدار به تو خاخه تا همراهش باشاو!»
مهم این اس که به تصریح خود عایشه مبغو ترین شهر نزد او شهری اس که بنی هاشم در آن
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باشند بنابراین او بر علیه خودش شهادت داد که زنی ناصبی و دشمن اهتل بیت است ! و بتا ناصتبی
بودنش از اسالم خار شد چرا که اجر رسال که ّ
است را
متودت و دوستتی نزدیکتان پیتامبر

نداد  ،خداوند متعاخ میفرماید :بگو خر مقابل رنالتم غیر ا ّ
موخت و خونت خاشالتن یاخیکالایم
چیا ا شما یماخواهم  1ولی عایشه دوس داشتن آنها را به بغا و دشمنی با آنها تبدیل نمود!
 مورخ نیاخهم اگر عایشه سر جنگ و ّ
تمرد بر امیرالمؤمنین

بود عبد الله بن زبیر دست و

پای آن بود و اگر عبد الله بن زبیر عایشه را تحریک نمیکرد جنگ جمل برپا نمیشد و آتش آن روشتن
نمیگش  .
و این پسر زبیر پسر خواهر عایشه بود و اضافه بر این عالقه خانوادگی که بین آن دو بود عالقتهای
خاص هم بین آن دو وجود داش  ،چون آن قدر که عبد الله به قلب عایشته نزدیتک بتود و عایشته او را
ّ
دوس داش هیچ کدام از نزدیکان عایشه نزد او این چنین نبودند ،به حدی که عایشه به نام عبتد اللته
کنیه گرف  2و به کسی که خبر سالمتی او را رساند د هزار عطا نمود! 3و به عبد الله بتن زبیتر وصتی
ّ
مسلط شد را به او بخشید ،همانطور که در فصل دوم به طور ّ
مفصتل توضتیح
نمود و آن اتاقی که بر آن
دادیم.

4

عرو گوید« :بعد ا رنول خدا هی کس یاخ عایشه مثالل ابالوبکر و بعالد ا او مثالل پسالر بیالر
محبوب یبوخ» 5.و هشام بن عرو گوید« :یشنیدِ عایشه و ماخرِ انماَ ان طور که برا عبالد اللاله
6

خعا ماکنند برا احد خعا کنند».
و دانستی که ّ
حب شدید عایشه به پسر زبیر او را وادار به جنگیدن با امیرالمتؤمنین
قبال گذش که در نامهای که حضرت

کترد و ایتن

به عایشته نوشت فرستتاد« :قرابالت بالا طلحاله و خونالت

 
 .1سور شوری آیه 12
 .2به احواالت عبد الله بن زبیر در کتاب االستیعاب ابن عبد البر و اسد الغابه فی معرفه الصحابه ابن اثیر مراجعه کن.
 .3سیر اعالم النبالء ذهبی جلد  2صفحه 270
 .4به صفحه  559همین کتاب مراجعه کن.
 .5سیر اعالم النبالء ذهبی جلد  2صفحه 270
 .6شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  11صفحه  000به نقل از یحیی بن معین.
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ّ
خاشتن عبد الله بن بیر تو را به اعمالا واخار یکند که تالو را باله جهالنم مابالرخ!» 1و هنگتامی کته
عایشه بعد از جنگ جمل از حاخ عبد الله بن زبیر سؤاخ نمود محمد بن ابتوبکر بته ختواهرش عایشته
گف « :چرا ا حال عبد الله نؤال ماکناو به خدا قسم هی کس غیر ا او تو را باله کالاِ مالرگ
یکشاید!»

2

و شاید در این جا از ّ
سر محب شدید عایشه نسب به عبد الله بن زبیر سؤاخ کنتی ،هتیچ کتس از
نزدیکان عایشه به جایگا عبد الله نرسید .چرا عایشه مثال به جای محب و ّ
مودت و دعا کردن عبد الله
میدارد و او را

نسب به برادرش محمد این چنین نیس ؟ بلکه میبینیم به جای آن ،برادرش را مبغو
نفرین میکند تا نابود گردد و او را ّ
مذمم مینامد! 3به خاطر همین چرا مثل این عالقه محکم که میان او
و عبد الله بن زبیر وجود داش را میتان او و بترادرش کته از حیتث ختانوادگی بته او نزدیتکتر است
نمییابیم؟
ّ
سر این مطلب این اس که محمد بن ابوبکر دوس دار مخلص حضرت علی بود ،امتا عبتد
ّ
شدت با او دشمن بود! به خاطر همین عایشه از آن اولی بدش میآمد ولی این ّ
دومتی را
الله بن زبیر به
دوس داش !
پسر زبیر با حضرت علی و اهل بی
حضرت علا

ّ
به شدت دشمن بود ،تاری در مورد او گفته است « :او

را مبغوض ماخاشت و به ایشان یقص وارخ ماکرخ و باله ابالرو ایشالان طعالن

ما خ!» 4و کفرش به جایی رسید که در روز بصر آشکارا خطبه خواند و گف « :ان وغد لنیم 5علالا
بن ابا طالب یاخ شما امده!» 6و او به دشمنی و بغضش نسب به اهل بی تصریح کرد چرا که بته
 
 .1به صفحه  485و  484همین کتاب مراجعه کن.
 .2الفتوم ابن اعثم جلد  1صفحه 584
 .3به صفحه  416همین کتاب مراجعه کن.
 .4شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  5صفحه 60
 .5مترجم گوید :دشنام زش عبد الله بن زبیر (وغد ل یم لعنه الله به حضرت امیرالمؤمنین
خواهد به ماد «وغد و ل م» در کتب لغ رجوع کند.
 .6شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  0صفحه 11

را ترجمه نکردیم ،هر کته
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ابن عباس گوید« :من ا چهل نال پیش بغالض شالما اهالل بیالت را پنهالان مالاکنم!» 1او در ایتام
یاد نمیکرد و در متورد

حکوم و خالفتش به خاطر بغضش نسب به اهل بی پیامبر از پیامبر

اهل بی ایشان میگف « :اهل بد هستند!» زهری گوید« :یکا ا بارگترین مساهلا که به عبالد
را یاخ یماکرخ و وقتا ا

الله بن بیر اعتراض ماکرخید این بوخ که خر خطبهاش رنول خدا

او خر این مورخ نؤال ماکرخید ماگفت او اهل بد خارخ که اگالر او را یالاخ کالنم باله خالاطر یالاخ
یموخن او ّ
تکبر و گرخن خرا ماکنند!» 2و در مورد آنها گف « :به خدا قسم اگالر بتالوایم هالم بالا
ایها را خوشحال یماکنم! به خدا قسم تصمیم گرفتم طویلها برا ایهالا امالاخه کالنم و نالپس
ایها را خر ان بسو ایم! من ایها را یماکشم مگر این که گناهکار و کافر و جاخوگر هسالتند! خالدا
ایها را یاخ یگرخاید و به ایها برکت یدهد! خایواخه بد هستند! یه اولا خاریالد و یاله اخالر !»

3

اتفاقا واقعا آنها را در در دهانه کوهی جم کرد تا با آتش آنها را بسوزاند ولی سپاهیان مختار کته آنهتا را
به همین غر

به مکه فرستاد بود آنها را در آخرین لحظه نجات دادند!

4

این ملعون همان کسی اس که والی و دوستی پدرش با آخ محمد
آنها تبدیل کرد ،چرا که امیرالمؤمنین

را به دشمنی با جنگ بتا

میفرماید« :پیونته بیر ا ما اهالل بیالت بالوخ تالا ایالن کاله
6

پسرش عبد الله بارگ شد و او را تغییر خاخ!» 5و در لفظ دیگری وارد شد «و او را فاند یموخ!»
ّ
محتب حضترت علتی و اهتل
بنابراین اگر آن طور که مخالفین ادعا میکنند عایشته دوست دار و
بی

بود سزاوار بود از پسر زبیر اعرا

کند بلکه بر او اعترا

کنتد ،چتون او ناصتبی و پست و

فرومایه بود و به خاطر بغضش نسب به آخ پیامبر (صلوات الله علتیهم از استالم ختار شتد بتود و
 
 .1شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  5صفحه  61و مرو الذهب مسعودی جلد  4صفحه  062به نقتل از او ستمط
النجوم العوالی ،عصامی جلد  1صفحه 001
 .2انساب االشراف بالذری جلد  1صفحه  508و مثل آن در العقد الفرید ابن عبد ربه اندلسی جلد  5صفحه 502
 .3شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  11صفحه 017
 .4مرو الذهب مسعودی جلد  0صفحه  280و االغانی ابو الفر اصفهانی جلد  9صفحه 06
 .5تاری دمشق ابن عساکر جلد  08صفحه  515و مثل آن در اسد الغابه ابن اثیر جلد  2صفحه 061
 .6شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  5صفحه 79
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ّ
ّ
ّ
حداقل با او هم مثل دیگر نزدیکانش رفتار میکرد .ولی میبینیم عایشه او را بته شتدت و زیتاد از حتد
دوس دارد و او را بر دیگران برتری میدهد و نزد عایشه مثل فرزندش مورد ّ
محب اس ! و این کاشف
از این اس که عایشه هم مثل او ناصبی و دشمن اهل بی میباشد بلکه عایشه قلتب او را از بغتا و
ّ
دشمنی اهل بی پر نمود چرا که مادر و معلم او بود!
 مورخ چهارخهم قبال گذش که عایشه بعد از جنگ جمل نزد امیرالمؤمنین

ّ
تضرع و زاری

نمتتود تتتا حضتترت او را ببخشتتد و بتته ایشتتان گف ت « :مالالالک شالالد پالالس عفالالو کالالن و خرگالالذر»
حضرت هم این کار را انجام داد و بر او ّمن نهاد و او را از جمله آزاد شدگان ختود قترار داد و او را
مجازات ننمود با این که جرم او از همه بزرگتر بود و رأس و اساس این فتنه بود .ولی با این حاخ از عفتو
و نیکی حضرت تشکر نکرد بلکه پیوسته از ایشان بد میگف و مردم را بر علیته او تحریتک میکترد و
ّ
برای برانگیختن مردم برای جنگیدن دوبار با ایشان نامههای متعددی مینوش ! و چه قدر شاعر خوب
گفته:
اگر شَص بارگوار را اکراِ کنالا مالالک او شالدها
ولا اگر شَص پستا را اکالراِ کنالا ّ
تمالرخ ماکنالد!
امیرالمؤمنین

1

فرمان داد حمیراء به مدینه برگردد و برای حفاظ از او در ایتن مستیر زنتانی کته

لباس مردانه پوشید بودند را همرا او قرار داد تا فردا نتواند بگوید« :پسر ابی طالب پوشش مترا هتتک
کرد و مردانی را برای همراهی من فرستاد!» ولی با این حاخ عایشه (لعنها اللته چنتین کتاری را انجتام
داد ،چرا که نمیدانس آنها زن هستند! او در بین را پیوسته از امیرالمؤمنین

بدگویی میکرد تا ایتن

که آن زنان برای او آشکار نمودند که زن هستند نه مرد! و چون آنها او را توبی کردنتد مجبتور شتد نتزد
آنها عذرخواهی نماید و اظهار ندام و پشیمانی کند.
ابن عبد ربه اندلسی در بیان این که انسان اگر میتوانتد بایتد عفتو کنتد و ببخشتد میگویتد« :ا
جمله گفتار ایهانت که گفتند مالک شد پس عفالو کالن و خرگالذرت ایالن را عایشاله خر جنالگ
جمل به علا بن ابا طالب ّ
کرِ الله وجهه گفتت وقتا ایشان پیرو شد یاخیالک کجالاوه عایشاله
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امد و با او صحبت کرخت عایشه جواب خاخ مالک شد پس عفو کن و خرگذرت یعنالا حالال کاله
پیرو شد ییکا یما .ایشان هم او را به بهترین شکل اماخه یموخ و چهل ن را همراه او فرنالتاخ
و بعضا گفتهاید هفتاخ نت تا به مدینه رنید».

1

یایا ا اهل بصره را طلبید و باله ایهالا فرمالان

و ابن اعثم نقل کرد « :نپس حضرت علا

خاخ که عایشه را تا مدینه همراها یمایندت عایشه خر میان این یان ا بصره خالارج شالد .حضالرت
علا

به ایها خنتور خاخه بوخ که شکل مرخان خرایند و عمامه بگذرایدت عایشه هم خاهمالا خر راه

امدن به مدینه ماگفت علا با ان این چنین کرخ و حال هم همراه من مرخایا را فرنتاخه تا مرا به
مدینه برگرخایند! یا ا ایها صدا او را شنیدت شترش را حرکت خاخ تالا یاخیالک عایشاله رنالید و
گفت وا بر تو ا عایشه! ایا ان کار که کرخ برایت بس یبوخ که حال خر مالورخ ابالا الحسالن
این چنین ماگویاو! نپس یان جلو او امدید و صورتهایشان را با یموخیدت عایشه گفت
ایا لله و ایا الیه راجعون و انتغفار یموخ و گفت این چیا انت کاله ا پسالر ابوطالالب باله مالن
رنیده! نپس عایشه وارخ مدینه شد و با پشیمایا ا کار خوخ به خایهاش رفت و ان یان هالم باله
خایهها خوخ خر بصره برگشتند».

2

و ابن قتیبه روای کرد « :حضرت علا

همراه او چهالل ن فرنالتاخ و باله ایهالا فرمالان خاخ

عمامه به نر بگذارید و شمشیر حمایل کنند و عایشه را همراها یمایند و او هم یفهمد ایهالا ن
هستند .عایشه خاهما خر راه ماگفت خدا با پسر ابوطالب همان کنالد کاله خالوخ ماخایالد! بالرا
همراها من مرخایا را فرنتاخه! وقتا به مدینه رنیدید عمامهها و شمشیرها را برخاشالتند و بالر او
وارخ شدیدت عایشه گفت خدا پاخاش پسر ابوطالب را بهشت قرار خهد!»
شی مفید روای کرد « :وقتا امیرالمؤمنین

3

خوانت به کوفه روخ به عایشه فرمان خاخ که

به مدینه بروخت عایشه برا این کار اماخه شدت حضرت چهل ن را به همراها او فرنتاخ و فرمالان
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خاخ عمامه و کمه بر نر بگذارید و شمشیر حمایل کنند و امر یموخ ا عایشاله محافظالت کننالد و
نمت رانت و چپ و پشت نر باشندت عایشه خاهما خر راه ماگفت خدایا علا بن ابا طالالب
را به خاطر این کارش مجا ات کن! او مرخایا را برا همراها من فرنتاخه و حرمت رنول خدا
را حفظ یکرخه انت! وقتا ان یان با عایشاله باله مدیناله رنالیدید عمامالهها و شمشالیرها را کنالار
گذاشتند و بر عایشه وارخ شدیدت وقتا ایها را خید بر این که امیرالمؤمنین را ّ
مذمت یموخه بوخ
و خشناِ خاخه بوخ پشیمان شد و گفت خدا به پسر ابوطالب جاا خیر خهد کاله حرمالت رنالول
خدا

را خر مورخ من حفظ یموخ».

1

واقعا مسخر اس که عایشه امیرالمؤمنین
در مورد او حرم رسوخ خدا

را مالم میکند و به ایشان دشنام میدهد که چترا

را حفظ ننمود و برای حفاظ از او مردانی را همتراهش فرستتاد

 ...در حالی که خود او در میان لشکری بزرگ که مردان از هر طرف او را احاطه کترد بودنتد بته بصتر
رف ! آیا او کسی نیس که حرم و حجاب رسوخ خدا

را هتک نمود؟! آیا مردان در روز بصتر

مهار شترش را نگرفته بودند و سم راس و چپ او را پر نکرد بودند او هم آنها را بر جنگیدن تهیتیم
مینمود؟! آیتا متردان دور او نمیچرخیدنتد و پیرامتون او پشتکل و سترگین شتترش را برمیداشتتند و
میبوییدند و میگفتند« :پشکل شتر ماخرمان بو مشک ماخهالدو!» پتس چترا ختودش را هتتک
کنند حرم رسوخ خدا

نداس و هتک حرم را به پسر ابوطالب

نستب داد؟! ستبحان

الله! این در حالی اس که معلوم شد آنان که هنگام بازگش به مدینه پیرامونش بودند زنانی بودند کته
به شکل مردان درآمد بودند فقط همین!
حقیقتا  ...او عقربی اس که با سخنش انسان را میگزد!
و این که عایشه از حرم صحب میکند امری اس که زن جوان مترد را میخندانتد و مثتل آن
اس که زنی زناکار دم از شراف بزند! حقیقتا  ...اگر شتخص پستتی را اکترام نمتودی ّ
تمترد میکنتد!
ّ
همین که عایشه به مدینه رسید شروع کرد دوبار مردم را بر ضد امیرالمؤمنین بشوراند!
ابن اسحاق روای کرد  :وقتی عایشه «خر با گشت ا بصره به مدینه رنید پیونالته مالرخِ را بالر
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علیه امیرالمؤمنین علا

تحریک مایموخ! و به ونیله انوخ بن ابا بَتر به معاویاله و اهالل

شاِ یامه مایوشت و ایها را بر علیه حضرت تهییج و تحریک ماکرخ!» 1و در روای عماد التدین
طبرسی آمد وقتی معاویه نامه را دریاف کرد آن را پیش روی مردم شتام خوانتد ،در نتیجته آنهتا بترای
برپا کردن جنگ صفین با حضرت علی

شجاع شدند!

2

و این کار عایشه عالو بر این که توبه و پشیمانی او را تکذیب میکند ثابت مینمایتد کته او بتر
عداوت و دشمنی با امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه پایدار بود ،چون کاری نداش جز این که دوبار
جنگی جدید بر علیه حضرت به را بیاندازد! و این جنگ واقعا برپا شد ،چون جنگ صفینی بته وجتود
آمد که عایشه با فرستادن نامههایش به معاویه در روشن کردن آن مشارک نمود!
 مورخ پایاخهم عایشه همیشه منتظر از دنیا رفتن امیرالمؤمنین

بود ،چون سینه پر از کینهاش

را به غیر از این خبر که حضرت علی از دنیا رف چیزی شفا نمیداد! ولی اگر گفته شود :حضترت بته
صورت بدی کشته شد در این صورت شکی نخواهد بود که آن روز ،روز شتادی و سترور و بلکته روز
طرب و آواز خوانی او خواهد بود! 
و این چیزی اس که واقعا اتفاق افتاد طبری و ابن اثیر ابو الفر و ابن دمشتقی و شتافعی و ابتن
سعد و بالذری روای کرد اند – لفظ روای از طبری اس – که «وقتا خبالر کشالته شالدن حضالرت
علا

به عایشه رنید گفت

 
 .1الشافی ،شریف المرتضی جلد  5صفحه  246و االقتصتاد شتی طوستی صتفحه  119و هتر دو از ابتن استحاق نقتل
کرد اند .انوخ بن ابا البَتر (لعنه الله پدرش در روز بدر کشته شد ،به همتین دلیتل دائمتا نستب بته رستوخ ختدا و
امیرالمؤمنین (صلوات الله علیهما و آلهما کینه داش  ،هنگامی که مکه فتح شد مجبور شد از ترس مسلمان شود ،ستپس
از جمله تیرهای معاویه شد و هنگامی که معایه او را همرا بسر بن ارطاه به مدینه فرستتاد تتا شتیعیان امیرالمتؤمنین

را

بشکند حقد و کینه خود را خالی نمود و سینهاش را شفا داد! و این که عایشه با این مرد ناصبی رابطه برقرار نمود و نامههای
خود را به وسیله او برای معاویه میفرستاد تأکید میکند که او در محیط نواصب و دشمنان اهتل بیت زنتدگی میکترد و
جزئی از آنان بود اس  ،همان محیط نجسی که اهل آن دس به دس هم میدهند تا بر علیه اهل بی رسوخ خدا (صلی
الله علیهم اجمعین حکم کنند.
 .2اسرار االمامه عماد الدین حسن بن علی طبرسی ،این کتاب نسخهای کامپیوتری از اصل نسخه خطی اس .
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(ان ن) عصایش را ایداخت و تصمیمش قطعا شالد
همایطور که چشم مسافر ا برگشتن روشن ماگالرخخ!

1

نپس گفت چه کسا او را کشتو گفتند مرخ ا قبیله مراخ .گفت
اگالالر چالاله او خور انالالت ولالالا جالالوایا خبالالر

مرگش را اورخ که بر خهایش خاک ییسالت!

2

ینب بنت ابا نلمه 3گفت ایا خر مورخ حضرت علا این چنین ماگویاو! عایشه گفالت
من فراموش کار شدهاِ! هر مان فراموش کرخِ به یاخِ بیاورید!» 4و در روای شی مفیتد آمتد :
« ینب بنت ابا نلمه به عایشه گفت ایالا خر مالورخ حضالرت علالا چنالین ماگالویاو! عایشاله
خندید و نپس گفت من فراموش کار شدهاِ! هر مان فراموش کرخِ به یاخِ اورید! نالپس باله
خاطر خبر کشته شدن حضرت که به او رنیده بوخ نجده شکر یموخ!»

5

و حدیثی که ابو الفر به سندش از عمرو بن مر از ابی البختری روایت کترد ستجد شتکر او را

 

َ
َ
 .1شاعر این بی عبد ّربه ُسلمی یا ُسل ْیم بن ثمامه حنفی یا لبید بن ربیعه یا معقر بن حمار بارقی اس  ،به لسان العرب ابن
منظور جلد  04صفحه  64رجوع کن .این بی ضرب المثلی اس برای شادی و خوشحالی که از خبری حاصل میشود،
خبری که به جان آرامش و آسایش میبخشد و چشم را روشن میکند ،همانطور که مسافر در خانتهاش مستتقر میگتردد و
عصایش را میاندازد و چشمش روشن میگردد! و معموال کسانی که دشمنانشان را کشتهاند یا خبر مرگ دشمنشان بته آنهتا
رسید این شعر را میخوانند همانطور که وقتی منصور خوایقا ،ابو مسلم خرانایا را کش این شعر را خواند .بته ستیر
اعالم النبالء ذهبی جلد  6صفحه  71مراجعه کن.
 .2مقصوش این اس که :اگر چه حضرت

دور اس ولی کسی خبر از دنیا رفتن حضرت را به او بشارت داد که متورد

اعتماد اس و دروغ نمیگوید و آن شخص نفیان بن عبد شمس بن ابا وقاص هر است همتانطور کته در تتاری
طبری جلد  4صفحه  041آمد اس .
 .3او ربیبه رسوخ خدا

اس یعنی دختر همسر قبلی ام سلمه (سالم الله علیها میباشد.

 .4تاری طبری جلد  5صفحه  004و الکامل فی التاری ابن اثیر جلد  2صفحه  295و مقاتل الطالبین ابو الفر اصفهانی
صفحه  16و جواهر المطالب ابن دمشقی شافعی جلد  1صفحه  015و مثل آن در طبقات ابن سعد جلد  2صتفحه  51و
انساب االشراف بالذری صفحه 414
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تأکید میکند ،گوید« :وقتا خبر کشته شدن حضرت علا به عایشه رنید نجده یموخ!»

1

اما زبیر بن بکار از زینب بن ابی سلمه روای میکند که عایشه معتقد بود که خداوند حضترت
علی را به دس عبد الرحمن ملجم مرادی کشته اس ! زینب گوید« :رو
همسر پیامبر

یاخ عایشه خختر ابالوبکر

بوخِت خر همین حین مرخ عمامه به نر که یشایه مسافرت بر او وجوخ خاشت

وارخ شد و گفت علا بن ابا طالب

کشته شد! عایشه گفت
او را اورخه کالاله بالالر خهالالایش خالالاک ییسالالت!

اگر خبر مرگش را اورخ ت کسالا خبالر مالرگ

نپس گفت چه کسا او را کشتو گفتند مرخ ا قبیله مراخ .گفت چه بسا خداوید کسا
را به خنت مرخ ا قبیله مراخ بکشد! ینب گوید گفتم نبحان الله ا مالاخر مؤمنالان! ایالا خر
مورخ حضرت علا که ان نابقه و فضیلت را خارخ چنین ماگویاو! عایشه خندیالد و گفالت باله
یاِ خدا! هر مان فراموش کرخِ به یاخِ بیاورید!»

2

این چنین عایشه ملعون اس ! در همان زمان که شهادت امیرالمؤمنین (صلوات الله علیته ارکتان
مؤمنین و مؤمنات را تکان داد شادی و خوشحالی میکند و میخندد!
و در همان زمان که جبرئیل

میان زمین و آسمان فریتاد میزنتد« :باله خالدا قسالم نالتونها

هدایت فرو ریَتت به خدا قسم نتارگان انمان و یشایهها تقوا یاپدیالد شالدت باله خالدا قسالم
ّ
وصا برگایده ایشان کشته شالدت
ریسمان محکم الها پاره شدت پسر عمو مصطفا کشته شدت
علا مرتضا کشته شدت به خدا قسم نرور اوصیاَ کشالته شالد و بالدبَتترین بالدبَتها او را
کشت» 3در همین هنگام سجد شکر به جا میآورد و میگوید چشمش روشن شد و شمات میکند
و این شعر را میخواند:
(ان ن) عصایش را ایداخت و تصمیمش قطعا شالد
همایطور که چشم مسافر ا برگشتن روشالن ماگالرخخ!
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و هنگامی که جبرئیل

در مورد عبتد الترحمن بتن ملجتم مترادی

و قبل از او رسوخ خدا

(لعنه الله گویند« :بدبَتترین بدبَتهانت» 1عایشه بتر او ثنتا و درود میفرستتد و میگویتد:
«چه بسا کسا که خدا او را به خنت مرخ ا قبیلاله مالراخ بکشالد!» بنتابراین در نظتر عایشته عبتد
الرحمن دس خداس که حضرت علی را کشته اس !
و هنگامی که زینب بن ابی سلمه بر او اعترا

میکند میخندد و مستخر میکنتد و میگویتد:

«من فراموش کار شدهاِ! هر مان فراموش کرخِ به یاخِ اورید!» و چرا شادمان نباشتد و مستخر
نکند در حالی که با رفتن کسی که او را بزرگترین دشمن خود میدانس سینهاش شفا یافته؟! و چگونته
از او میخواهند خوشحالی نکند در حالی که آن کتوهی کته او را در تنگنتا قترار داد بتود فترو ریختته
اس ؟!
حاخ میتواند به خیابان رود و از محدودی هایش آزاد شود و هیچ کس نمیتواند بر او چیر گتردد
یا حکم قرآن را بر او اجرا کند و او را به نشستن در خانهاش مجبور نماید! دیگر قرآن ناطق علی بن ابتی
از دنیا رفته و حکومتش تمام شد  ،همان حکومتی که تتالش میکترد عایشته «زنتی آزاد»
طالب
ّ
نگردد که بتواند هر چه میخواهد رغب ها و شهوتهایش را محقق کند!
حاخ عایشه آزاد گردید و محدودی هایش برداشتته شتد ! و همترا او تمتام منتافقین و فاستقین و
مجرمین و مفسدین آزاد گشتهاند! حمیراء آشکارا به آنها بشارت داد که دور جدیدی آغاز شد که دیگر
ابا الحسن و امر و نهیهایش در آن وجود ندارند! و هر کار میخواهند بکنند که دیگر کسی آنها را نهی
نمیکند!
ابن عبد البر و محب الطبری و صفدی و ابن قتیبته روایت کرد انتد« :وقتالا خبالر کشالته شالدن
حضرت علا به عایشه رنید گفت حال عرب هر کار ماخواهد ایجاِ خهد کاله خیگالر کسالا
ییست که او را یها کند!»

2

 
 .1پیامبر

در مورد او این چنین گف و این یکی از خبرهای غیبی مشهور ایشان اس  .به آن چه حاکم در مستتدرکش

جلد  2صفحه  002و بیهقی در سننش جلد  8صفحه  49و طبرانی در معجمش جلد  0صفحه  016و بسیاری دیگتر نقتل
کرد اند مراجعه کن.
 .2االستیعاب ابن عبد البر جلد  0صفحه  256و الریا

النضر فی مناقب العشر محب الطبتری صتفحه  196و التوافی
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ّ
 مورخ شایاخهم عایشه از شدت خوشحالیاش بته ختاطر بته شتهادت رستیدن امیرالمتؤمنین
(صلوات الله علیه و به خاطر دوس داشتن عبد الرحمن بن ملجم که یکی از بزرگترین آرزوهایش را
برآورد کرد نام یکی از غالمانش را عبد الرحمن گذاش ! 
شی مفید و سید مترضی از مسروق روای کرد اند که گف  – :لفظ روای از سید مرتضی اس –
«بر عایشه وارخ شدِ و یاخ او یشستمت برایم حدیث یقل کرخ و یکا ا غممالان نالیاهش باله یالاِ
عبد الرحمن را طلبید تا یاخ او امدت گفت ا مسروق ماخایا چرا او را عبد الرحمن یامیدهاِو
گفتم یهت گفت به خاطر این که عبد الرحم بن ملجم را خونت خارِ!» 1و در روای ابی الصتالم
حلبی آمد عایشه بعد از این گفتگو آن غالم را از بردگی آزاد نمود!

2

 مورخ هفدهم عایشه سجد شکر و خواندن اشعار شادی و بشارت دادن و نامگذاری غالمش
بتته عبتتد التترحمن را ب ترای ختتالی نمتتودن خوشتتحالی و ستترورش بتته ختتاطر بتته شتتهادت رستتیدن
امیرالمؤمنین

کافی ندید ،به همین خاطر با تمام این کارها به خاطر این مناسب بتا ستعادت! میتان

دشمنان و مبغضین حضرت به عنوان هدایایی نقدی چهل دینار پخش نمود! 
هنگامی که عایشه با حضرت امام حسن مجتبی (صلوات الله علیه رو بته رو شتد ظتاهر ستازی
نمود و به صورت دروغین به خاطر به شهادت رسیدن امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه اظهتار تأستف
کرد در این هنگام حضرت امام حسن

این راز را آشکار نمود و هنگام بیان این راز او را از اثتری کته

در دستش ماند بود آگا کرد و هنگامی که این راز آشکار شد عایشه حیا نکرد بلکه گنا خود را گرامتی
داش و به آن اقرار کرد و دشمنی و کینهای که در قلبش نسب به حضرت علی و اهل بی
نمود را بیشتر و بیشتر آشکار کرد! و تصریح نمود که کشته شدن حضرت علی

مخفی

سینه او را شتفا داد

اس !



بالوفیات صفدی جلد  6صفحه  556و الجوهر ّ ،
البری ،صفحه  011به نقل از کتاب المعارف ابن قتیبه.
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حافظ رجب برسی روای کرد وقتی امام حسن
ایشالالان امدیالالد و کشالالته شالالدن امیرالمالالؤمنین
پیامبر
ّ
جدت ییست مگر رو

بعد از صلح از کوفه به مدینه آمتد « یان یالاخ
را بالاله ایشالالان تسالاللیت ماگفتنالالد و همسالالران

هم بر ایشان وارخ شدیدت عایشه گفت ا ابا محمد هی رو
که پدرت ا خییا رفت! حضرت اماِ حسن

مثالل ا خییالا رفالتن

به او گفت ایا فراموش

کرخ که شبا بدون چراغ با اهنا مین خایهات را کند و ان اهن به خنتت اصابت کالرخ و تالا
به حال اثر خمش باقا انت و پارچه کهناله نالبا بیالرون اورخ کاله خر ان امالوالا بالوخ کاله ا
خیایت جم یموخه بوخ ! و چهل خینار ان را برخاشتا مقدار که برا ان ار شا قاهل یبوخ و
ان را بین مبغضین و خشمنان حضرت علا صلوات الله علیاله کاله ا قبیلاله تالیم و عالد بوخیالد
1

پَش کرخ و با کشته شدن حضرت خوخ را شفا خاخ ! عایشه گفت ار این چنین بوخ!»
ّ
و در روای حسین بن حمدان خصیبی تفصیل بیشتری وارد شد  ،او به سندش از مفضل بن عمتر
جعفی از حضرت امام صادق
علا

نقل کرد که فرمود« :وقتا حضرت اماِ ابالا محمالد حسالن بالن

ا کوفه به مدینه امد اهل مدینه با او خیدار یموخید و شهاخت امیرالمالؤمنین

را باله

بالر ایشالان

ایشان تسلیت و وارخ شدیشان به مدینه را تبریک گفتند و همسران رنالول خالدا
ّ
وارخ شدیدت عایشه گفت ا ابا محمد به خدا قسم رو مثل ا خییا رفتن جدت ییسالت مالرگ
رو

که پدرت ا خییا رفت و هنگاما که خبر شالهاختش را باله مالا رنالایدید خر مالورخ او حالرف

صاخقایها گفتم که خروغ یبوخ! حضرت اماِ حسن

به او فرموخیالد شالاید منظالورت مالایا

انت که شعر لبید بن ربیعه را خواید که ماگوید
به او بشارت خاخت او هم نریعا رونر اش را به نالر کالرخ
و چالاله بسالالا بشالالارتهایا کالاله ا عجلالالهها ماکاهالالد
نالالالالواران بالالالاله او خبالالالالر خاخیالالالالد کالالالاله میالالالالان او و
رونالالالتا یجالالالران و شالالالاِ کالالالافر وجالالالوخ یالالالدارخ
پالالس عصالالایش را ایالالداخت و تصالالمیمش قطعالالا شالالد
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همایطور که چشم مسافر ا برگشالتن روشالن ماگالرخخ
نپس بعد ا ان گفتا حال که علا کشته شده خیگر عرب هر چه ماخواهد بکنالد! عایشاله
ّ
به او گفت ا پسر فاطمه! خر علم غیب پایت را جا پا جد و پدرت گذاشتها و! چه کسالا
این کار مرا به شما خبر خاخو! حضرت به او گفت این غیب ییست چرا که ان را اشکار کالرخها
و این حرف ا تو شنیده شده! غیب این انت که خر ونط خایهات بدون چراغ مین را کند و
پارچه نبا کهنها بیرون اورخ و با اهن خنت خوخ را بریالد تالا تبالدیل باله خمالا شالد و اب
خنتت را اشکار کن و به یان پیرامویت یشان بده! پارچه نالبا کهنالها بیالرون اورخ کاله خر ان
اموالا بوخ که ا خیایت جم یموخه بوخ ! چهل خینار ان را برخاشتا مقالدار کاله یماخایسالتا
چه قدر ار ش خارخ و به شکرایه کشته شالدن امیرالمالؤمنین
امیرالمؤمنین

ان را میالان مبغضالین و خشالمنان

که ا قبیله تیم و عد بوخید پَش کرخ ! عایشه گفت ا حسن به خدا قسم

همایطور بوخ که گفتا! پاخاش پسر هند با خدا باشد کاله قلالب خالوخ و مالرا شالفا خاخ! اِ ناللمه
همسر رنول خدا

به او گفت وا بر تو ا عایشه! چنین چیالا ا تالو عجیالب ییسالت!

گواها ماخهم که رنول خدا

خر حالا که تو و اِ ایمن و میمویه هم حضور خاشتید به من

فرموخ ا اِ نلمه مرا خر قلب خوخ چگویه یافتاو گفالتم بسالیار یاخیالک کاله یماتالوایم ان را
وصف کنمت فرموخ علا را خر قلب خوخ چگویه یافتاو گفتم یه ا شما نبقت ماگیالرخ و یاله ا
شما عقب ماماید و شما خو یفر یاخ من یکسان هستیدت فرموخ ا اِ نلمه خدا این عقیالدهات
را گراما خارخت اگر علا خر قلب تو مثل مالن یبالوخ خر اخالرت ا تالو براهالت ماجسالتم و یاخیالک
بوخیت با من خر خییا برایت فایدها یداشتت تو به رنول خدا

گفتا ا رنول خالدا هماله

همسرایت این چنین هستندو فرموخ بلهت گفتا به خدا قسم خر قلب خوخ جا خور یالا یاخیکالا
برا علا یمایابم! پیامبر به تو فرموخ ا عایشه همین برایت کافا انت! عایشه گفت  1ا اِ
نلمهت محمد و علا ا خییا رفتند و حسن هم مسموِ خواهد شد و ا خییا ماروخ و حسین هالم
ّ
ّ
کشته خواهد همایطور که جدشان خبر خاخه! حضرت اماِ حسن به او فرموخ جالدِ رنالول
 
 .1یعنی بعد از آن که ام سلمه (سالم الله علیها بر علیه عایشه شهادت داد و آن حدیث را ذکر کرد ،عایشه گف ... :
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به تو خبر یداخ که چگویه مامیر و به کجا خواها رفتو عایشه به او گفت مرا تنها
خدا
ّ
باله
به خیر و ییکا خبر خاخه! حضرت اماِ حسن فرموخ به خدا قسم جدِ رنول خدا
ّ
خاصا خواها ُمرخ به این صورت که خالم بارگالا خر قلبالت باله وجالوخ
تو خبر خاخ که با بیمار
ّ
ّ
مااید و تو را ماکشد و این مرخن اهل جهنم انت! و تو و حابالت باله جهالنم خواهیالد رفالت!
عایشه گفت ا حسن چه مایا این چنین گفتو فرموخ ان هنگاِ که خبالر ا خشالمنا تالو بالا
امیرالمؤمنین علا خاخ و فرموخ جنگا به راه خواها ایالداخت کاله خر ان ا خایالهات خالارج
ّ
خواها شد و نوار بر شتر مسخ شده ا جنیان به یاِ بکیر 1امر و یهالا خالواها یمالوخ و خالون
بیست و پنج هاار مرخ مؤمن که گمان ماکنند تو ماخرشان هستا را ماریا ! عایشه به او گفت
ّ
جدت این را به تو خبر خاخه یا ا علم غیب خوخت انتو! حضرت به او فرموخ ا علالم غیالب
خدا و رنولش

و امیرالمؤمنین

انت .حضرت اماِ صاخق فرموخ عایشاله صالورت ا

اماِ حسن برگرخاید و با خوخ گفت به خدا قسم چهل خینالار صالدقه خالواهم خاخ! و برخانالت.
به او فرموخ به خدا قسم اگر چهل قنطار هم صدقه بدها پاخاشت غیالر

حضرت اماِ حسن
ّ
2
ا جهنم چیا یَواهد بوخ!»

آن چه در ایتن روایت قابتل توجته میباشتد گفتتار عایشته است  ،بعتد از آن کته حضترت امتام
حسن

بیان نمود که او به شکرانه کشته شدن امیرالمؤمنین

چهل دینار پخش کرد عایشه گفت :

«ا حسن به خدا قسم همایطور بوخ که تو گفتا! پاخاش پسر هند با خدا باشد که قلب خالوخ و
مرا شفا خاخ!» ،عایشه در این جا تصریح مینماید که به خاطر ترور شدن حضرت علی

خوشحاخ

اس و بر قاتلش درود و ثنا میفرستد! ظاهر روای این اس که عایشه بتر عبتد الترحمن بتن ملجتم
درود و ثنا میفرستد که با کارش قلب او را شفا داد ،اگر چه احتماخ دیگر این اس که بر معاویته درود
و ثنا میفرستد چون همانطور که معلوم اس مادر معاویه هند بنالت عتباله میباشتد ،ولتی ایتن بعیتد
 
 .1قبال گذش که امیرالمؤمنین

تصریح نمود که این جمل شیطانی از ّجن بود و حاخ مطلب جدیدی معلتوم میشتود

که نام آن شیطان بکیر بود و همانطور که گذش وقتی به شتر مس شد نامش به عسکر تغییر یافته اس .
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اس  ،بنابراین ترجیح دارد که منظورش ابن ملجم باشد و در این صورت نام مادر او هتم هنتد است .
البته من نام او را نیافتم و تمام آن چه فهمیدم این اس که در حدیث امیرالمتؤمنین

بته زنتی یهتوی

وصف شد  ،حضرت فرمود« :مرا پسر ن یهوخ کشت» 1.در هر صورت درود فرستادن عایشته بتر
ابن ملجم یا پستر ابوستفیان کاشتف از ایتن است کته او ختوار و ظتالمین و نواصتب کته دشتمنان
امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه هستند را دوس دارد.
باز از جمله چیزهایی که در این روای قابل توجه میباشد ایتن است کته ام ستلمه (ستالم اللته
علیها برای عایشه یادآوری کرد که در محضر پیامبر اکرم

گف « :به خدا قسم خر قلالب خالوخ

برا علا جایا خور یا یاخیالک یمایالابم!» عایشته تصتریح نمتود کته نته کتم و نته زیتاد حضترت
علی

را دوس ندارد و به او احترام نمیگذارد! این در حالی اس که پیامبر

در همتان لحظته

پیش روی او گفته بود هر که همسر اوس ولی برای علی مقامی مثل او معتقد نیست در آخترت از او
برائ میجوید و نزدیک بودنش با پیامبر در دنیا نفعی به او نمیدهد! یعنی عایشه به این اخطار پیتامبر
اهان نمود و برای آن اعتباری قائل نشد و بر دشمنی و عتدواتش نستب بته امیرالمتؤمنین

اصترار

نمود! و این تأکید میکند که او منافق بود  ،چون شخص مؤمن اگر اخطاری مثل این شتنید ختودش را
معالجه میکند تا در آخرت زیان نبیند و به خاطر بغا نسب به حضرت علتی بته ّ
جهتنم نترود و
این همان کاری اس که بریده انلما( 2رضوان الله تعتالی علیته انجتام داد ،او در ابتتدا ناصتبی و
 
 .1بحار االنوار عالمه مجلسی جلد  51صفحه 185
 .2شی طوسی در کتاخ امالی صفحه  159به سندش از عبتد اللته بتن بریتد از پتدرش نقتل کترد کته گفت « :رنالول
خدا

هر کداِ ا علا بن ابا طالب

و خالد بن ولید را جداگایه به جنگ فرنتاخ و به ان خو فرموخ اگالر بالا

هم جم شدید علا فرمایده انت .گوید ما رانت یا چپ (قلعه) را گرفتیم و حضرت علا هم گرفت و خور شدت
ّ
ایشان عدها را انیر کرخ و ا نهم خمس کنیا برا خوخ برخاشت .بریده گوید بغض من یسالبت باله حضالرت
علا ا همه شدیدتر بوخ و خالد بن ولید این را فهمیده بوخت مرخ یاخ خالد امد و به او خبر خاخ که حضرت علا ا
نهم خمس کنیا برخاشتهت خالد گفت این چنین ییست .نپس خیگر امد و خیگر امد و اخبالار خر ایالن بالاره
یاخ شدت خالد مرا طلبید و گفت ا بریده تو خوخ فهمید که او چه کرخهت با این یامه من یاخ رنول خالدا بالرو و
ایشان را باخبر کن و برا ایشان یامه یوشت .با یامه او بر رنول خدا وارخ شدِت ایشان یامه را گرفت و ان را با خنت
چپ یگه خاشتت ایشان همایطور که خدا فرموخه یه مایوشت و یه ماخواید و من مرخ بوخِ که هنگالاِ صالحبت
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دشمن حضرت بود ولی بعد از آن کته پیتامبر

او را بتر حتذر داشت توبته نمتود و از شتیعیان و

دوس داران حضرت علی شد .ولی عایشه بیخیاخ بتود و ستعی و اهتمتامی ننمتود و ایتن تأکیتد
میکند که در باطن کافر بود و حقیقتا به ّ
ایمتان نیتاورد همتانطور
نبوت و پیامبری خاتم االنبیاء
که در فصل ّ
سوم بر این مطلب دالئل و براهینی اقامه نمودیم .در نتیجه آن طور کته اشتخاص خوابیتد



کرخن نرِ را پایین ماایداختم تا خرخوانت خوخ را بیان کنمت نرِ را پالایین ایالداختم و صالحبت کالرخِ و خر مالورخ
حضرت علا بدگوها کرخِ تا حرفم تماِ شد! نپس نرِ را باب اورخِ و خیدِ رنول خدا به شدت غضالب یمالوخه
به طور که غیر ا رو قریظه و بنا یضیر مثل این غضب را یدیده بوخِ! به من یگاه کرخ و فرمالوخ ا بریالده علالا
بعد ا من ّ
ولا و نرپرنت شمانتت علا را خونت بدار که هر چه به او امر شده را ایجاِ ماخهالد .گویالد بلنالد
شدِ خر حالا که هی کس را به ایدا ه حضرت علا خونت یداشتم و عبد الله بن عطاَ گوید این حدیث را به ابا
حرب بن نوید بن غفله خبر خاخِت گفت عبد الله بن بریده مقدار ا این حدیث را ا تو مَفا یموخه که رنول
خدا به او گفت ا بریده ایا بعد ا من یفاق ور ید و!»
و از طریق مخالفین نسائی در الخصائص صتفحه  99از عبتد اللته بتن بریتد از پتدرش نقتل کترد کته گفت « :رنالول
را هم خر لشکر خیگالر باله ایجالا فرنالتاخ و

ما را همراه خالد بن ولید به یمن فرنتاخ و حضرت علا
خدا
فرموخ اگر به هم برخورخید حضرت علا ّ
کرِ الله وجهه فرمایده مرخِ انت و اگر جالدا شالدید هالر کالداِ ا شالما
ّ
فرمایده لشکر خوخش باشد .با قبیله بنا ید ا یمن خرگیر شدیم و مسلمایان بر مشرکین پیرو شالدید .باله شالدت

جنگیدیم و پیرو شدیم و خایواخه ایها را انیر یموخیمت حضرت علا کنیا ا انیران را برا خوخ برخاشتت خالد
بن ولید خر این باره یامها به پیامبر
پیامبر خاخِ و ا حضرت علا

یوشت و به من خنتور خاخ ا حضرت علا شکایت کنم! گوید یامه را به

بدگوها کرخِ! ریگ صورت رنول خدا

تغییر کرخ و فرموخ ا بریده بغض

علا را به خل یداشته باشت چرا که علا ا من انت و من ا او هستم و او بعد ا من ّ
ولا و نرپرنت شمانت».
و در روای طبرانی در کتاب المعجم االوسط جلد  6صتفحه  062آمتد کته رستوخ ختدا

فرمتود« :ا بریالده ایالا

یماخایا علا بیش ا ان کنیا که برخاشته نهم خارخ و بعد ا من ّ
ولا و نرپرنت شمانالتو! گفالتم ا رنالول
خدا تو را به صحابا بوخیم قسم ماخهم که خنتت را با کنا که خوباره با شما بر نر انالمِ بیعالت کالنم! پالس ا
ایشان جدا یشدِ مگر این که با ایشان بر نر انمِ بیعت کرخِ» .یعنی برید (رضوان الله تعالی علیه معتقد بود که به
خاطر بغضش نسب به حضرت علی

کافر شد به همین خاطر دوبار با پیامبر

او را با عمل عایشه کنار هم گذار که هیچ سعی و اهتمامی نشان نداد!

بیع نمود اس  ،حاخ این کتار
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ّ
توهم کرد اند ممکن نیس عایشه (لعنها الله با رسوخ خدا

در بهش جم شود ،چتون پیتامبر

به مقتضای این حدیث و به اعتراف خود عایشته از عایشته بتریء است  ،بنتابراین طبتق حتدیثی کته
ّ
ّ
نقل نمود که فرمود« :تو و حابت به جهنم خواهید رفت!»
حضرت امام حسن از جدش
عایشه اآلن در آتش ّ
جهنم اس .
باز از جمله چیزهای قابل توجه گفتار عایشه به ام سلمه اس  ،بعد از آن که ام سلمه حدیثی را بته
یاد عایشه آورد که در آن رسوخ خدا

پستی و گنا عایشه را بیتان میکنتد عایشته گفت « :ا اِ

نلمه محمد و علا رفتند و حسن مسموِ خواهد شد و ا خییا خواهد رفت و حسین هم کشالته
ّ
ّ
خواهد شد همایطور که جدشان خبر خاخه!» این گفتار عایشه کاشف از شتدت بغتا و دشتمنی و
اس ! آنها در نظر او به وسیله ّ
سم و کشته شدن از این دنیا میروند
توهین او به پیامبر و آخ ایشان
تا فضا آماد شود و هر کاری که میخواهد انجام دهد!
جالب این اس که بعد از آن که حضرت امام حسن

عایشه را ترساند و فرمود راهش به ستوی

ّ
جهنم اس عایشه به عنوان رازی با خود گف « :به خدا قسم چهل خینار صدقه مالاخهم!» گویتا –
ّ
پنهانی و در زمانی کوتا – گمان کرد این کار کفتار او از آن عملتش خواهتد بتود کته بعتد از شتهادت
امیرالمؤمنین میان دشتمنان ایشتان چهتل دینتار پختش کترد بتود ،ولتی خداونتد حضترت امتام
حسن را بر گفته او آگا نمود و حضرت هم کالم او را ّرد کرد و فرمود« :به خدا قسالم اگالر چهالل

ّ
قنطار صدقه بدها تنها پاخاشت جهنم خواهد بوخ!» یعنی نمیتوان امید داش که عایشته توبتهای
حقیقی نماید! همچنین هیچ کدام از اعمالش قبوخ نیس چرا که خداوید تنها ا تقواپیشگان قبالول
ماکند  1.و کسی که رأس کفر و شاخ شیطان و مادر نواصب اس چه تقوایی دارد؟!
اما آن چه نو بزرگ پیامبر

آشکار نمود که عایشه از پارچه کهنه سبزی چهل دینار بیترون آورد و

امتتواخ موجتتود در آن پارچتته را از «خیایالالت» جمت نمتتود بتتود توضتتیح ایتتن مطلتتب را بتته فصتتلی
وامیگذاریم که در آن خیان به شوهر و زنای او را ثابت مینمتاییم ،در ایتن قستم کالمتی شتدید
وجود دارد که ان شاء الله آن را به جای خود موکوخ میکنیم ،پس منتظر بمان.
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 مورخ هجدهم در فصل دوم گذش که عایشه با تکیه به حکوم پدرش و رفیق او عمر اتتاق
شریف پیامبر را غصب نمود و آن را به اتاق خود ضمیمه کرد و همین که ابوبکر و عمر از دنیا رفتنتد آن
دو را وارد این اتاق نمود و به صورت غصبی کنار رسوخ خدا

دفنشان کرد .

سپس عایشه این اتاق را ترش نمود و برای زنتدگی کتردن بته خانتهای وستیعتر و بزرگتتر رفت کته
مساحتش به انداز مسجد شریف پیامبر بود ،معلوم میشود عایشه در ضمن عملیتات بتزرگ ستازی و
ساخ و ساز مدینه منور به آن جا منتقل شد و شاید آن اتاق را معاویه به او بخشید باشد یا از اموالی
سیاسی که به عنوان رشو دریاف میکرد خرید باشد! چون پسر ابوسفیان در ساخهای اوخ حکومتش
مبالغ سنگینی از امواخ مسلمین را بته عایشته میبخشتید و بتا آن ستکوت عایشته را میخریتد ،چتون
میترسید عایشه مردم را بر علیه او تحریک کند ،مثل همان کاری که با عثمان انجام داد و حکومتش را
ساقط نمود و معلوم اس که عایشه قرار و ثباتی ندارد!
یکی از قضایای تاریخی رشو های معاویه به عایشه حدیثی است کته ابتن کثیتر روایت کترد ،
گوید :معاویه برای عایشه که در مکه بود گردن بندی فرستاد که قیمتش صدهزار بود و عایشه هتم آن را
خود را پرداخ کرد! 1و حدیثی است کته ابتو نعتیم روایت

قبوخ نمود! و با آن هجد هزار دینار قر

کرد  ،گوید :معاویه برای عایشه لباسها و نقر ها و چیزهایی هدیه فرستاد و عایشه آنها را در جعبتهاش
قرار داد! 2و حدیثی اس که ابن سعد نقل کرد  ،گوید :معاویه در یک شب برای عایشه مبلتغ ستنگینی
فرستاد که بیش از د هزار درهم بود! 3و عبد الله بن عامر که حکمران معاویه بتر بصتر بتود بترای او از
بی الماخ بصر ماخ و پوشاش فرستاد!

4

در هر صورت عایشه برای سکون به این خانه جدید منتقل نشد مگتر بعتد از آن کته درب اتتاق
مقدس پیامبر را قفل کرد تا بفهمانتد ایتن اتتاق در ّ
مالیکت اوست و بترای ایتن کته ایتن اتتاق بته آخ
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محمد

که ورثه شرعی رسوخ خدا بودند نرسد!

حضرت امام حسن مجتبی (صلوات الله علیته کمتی قبتل از شتهادتش وصتی نمتود کته کنتار

ّ
دفن شود یا دیداری با ایشان تاز کند چون ایشان سزاوارتر به رسوخ خدا و میتراث ایشتان
جدش
وصیش حضرت امام حسین (صلوات الله علیه خواست بته ّ
اس  ،وقتی به شهادت رسید و ّ
وصتی
برادر عمل کند عایشه از خانهاش سوار قاطری شد و در حالی که گروهتی از اوبتاش بنتی امیته را بته
همرا داش به اتاق مقدس پیامبر آمد تا نگذارد حضرت امام حسن

را کنار پیامبر

دفن کنند!

با بیان این دلیل که «این خانه ،خانه اوس !» و با تصریح به این که «او نمیخواهد کستی در خانتهاش
دفن شود که او را دوس ندارد!» سپس عایشه دستور داد که جناز نو رسوخ خدا

را تیرباران کنند

و خودش هم در این کار شرک نمود! امری کته نزدیتک بتود دوبتار جنتگ ختونینی بته را بیانتدازد،
حضرت امام حسین هم برای این که به ّ
وصی برادرش – مبنی بر این که در تشیی جنتاز و دفتنش
تا جایی که ممکتن است ختونی ریختته نشتود – عمتل کنتد مجبتور شتد جنتاز را بته بقیت ببترد تتا
برادرش

آن جا دفن شود.

روایات تاریخی که این حادثه مشهور را نقل میکند بسیار اس و در کتب هر دو فرقه آمد اس ،
از جمله حدیثی که ابن عبد البر نقل کرد « :وقتا اماِ حسن ا خییا رفالت خوانالتند او را خر خایاله
رنول خدا

خفن کنندت ولا عایشه قبول یکرخ! و نوار قاطر شد و مالرخِ را جمال یمالوخ!

ابن عباس به او گفت گویا تو ماخواها همایطور که گفتنالد رو جمالل (شالتر) بگوینالد رو
بغل (قاطر)و! عایشه گفت خدا تو را رحمت کند ان رو
گفت هی رو

مثل ان رو به یاخها یمایده!»

بوخ که فراموش شالد! ابالن عبالاس

1

و از جمله روایتی اس که مسعودی نقل کرد « :اماِ حسین
کنار رنول خدا

عاِ خوخ را جاِ کرخ کاله او را

خفن کندت ولا عایشه مای شد و نوار قاطر شد و خروج یموخ و شالروع

کرخ مرخِ را بر علیه او تهییج کند و بشوراید! وقتا اماِ حسین

خید این چنین انت او را کنار

ماخرش خر بقیه خفن کرخت وقتا عایشه به منالش بر ماگشت یکا ا بنا هاشم با او خیدار کرخ – و
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روایت شده ان شَص ابن عباس بوخ – و به او گفت ایالا برایالت بالس ییسالت کاله بگوینالد رو
جمل تا این که بگویند رو بغل! رو
رنول خدا

نوار بر شتر و رو

نوار بر قاطر ماشو و حجالاب

را اشکار مایمایا ماخواها یور خداوید را خاموش کنا! ولا خداوید یالور

خوخ را کامل کند اگر چه مشرکان بدشان ایدت ایا لله و ایا الیه راجعون .عایشه به او گفت ا من
ُ ّ
1
خور شوت اف بر تو باخ!»
و از جمله روایتی اس که ابن عساکر از عباد بن عبد الله بن زبیر نقل کترد کته گفت « :شالنیدِ
عایشه خر ان رو ماگوید چنین چیا هرگا یَواهد شد! او خر بقی خفن ماشوخ و چهالارمین
یفر ایان یَواهد بوخت به خدا قسم رنول خدا خر مان حیاتش این خایه را به من بَشید! و عمر
هم که خلیفه بوخ بدون اجا ه من خر ان خفن یشد! و یاخ ما ان چه ا علا باقا مایده (یعنا امالاِ
حسن) ییکو ییست»

2

و از جمله حدیثی اس که ابو الفر اصفهانی از علی بن طتاهر بتن زیتد نقتل کترد کته گفت :
«وقتا خوانتند او را خفن کنند عایشه نوار قاطر شد و ا بنا امیاله و مالروان بالن حکالم و هالر
کس ا ایها و یاخیکایشان که ان جا بوخید کمک و یار خوانت! و او گفتاله رو
رو

بر شتر نوار انت!»

بالر قالاطر و

3

و از جمله روایتی اس که سبط بن جوزی از واقدی و ابن سعد نقل کترد « :وقتالا امالاِ حسالن
محتضر شد گفت مرا یاخ پدرِ خفن کنیدت منظورش رنول خدا
او را خر اتاق رنول خدا

بوخت اماِ حسین خوانت

خفن کند ولا بنا امیه و مروان بن حکم و نعید بالن عالاص – کاله

حکمران مدینه بوخ – مای شدید! بنا هاشم خوانتند با ایها بجنگندت ابوهریره گفت به یظرتالان
اگر فر ید حضرت مونا ا خییا مارفت ایا کنار پدرش خفن یماشدو! ابن نعد گفت عایشاله
هم جاو ایها بوخ! و (عایشه) گفت هی کس کنار رنول خدا خفن یماشوخ!»
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و از جمله روایتی اس که یعقوبی و ابن اعثم و ابو الفداء نقل کرد اند – لفتظ روایت از یقعتوبی
اس – «گفته شده عایشه نوار قاطر خاکستر شد و گفت خایه من انت و اجا ه یماخهم
کسا خر ان خفن شوخ! قانم بن محمد بن ابوبکر یاخ او امد و گفت ا عمه هنو نالرهایمان
1

را ا رو جمل خویین یشستهایم ایا ماخواها بگویند رو قاطر خاکستر و!»
ِ
حاخ یکی از نزدیکان عایشه آمد تا از جرم عایشه بکاهد به همتین ختاطر ادعتا کترد در آن روز
ّ
دفن شتود نزدیتک بتود
مروان بن حکم و بنی امیه چون نمیگذاشتند امام حسن کنار جدش
با بنی هاشم بجنگند عایشه ترسید که خون ریزی درگیرد به همین خاطر بته آنهتا پیوست ! متدائنی از
هشام بن عرو – همانطور که قبال گفتیم او نو خواهر عایشه اس – نقل کرد که گف « :امالاِ حسالن
خفن کنید مگر این که بترنید ّ
شر برپا شوخ.
هنگاِ وفاتش گفت مرا کنار قبر رنول خدا
ّ
وقتا خوانتند او را خفن کنند مروان بن حکم گفت یباید عثمان خر حش کوکب 2خفالن شالوخ و
حسن را این جا خفن کنند! بنا هاشم و بنا امیه جم شدید و گروهالا اینهالا و گروهالا ایهالا را
یار کرخید و خنت به نمح شدیدت ابوهریره به مروان گفت ایا یماگذار حسن خر ایالن جالا
خفن شوخ خر حالا که ا رنول خدا

شنیدِ که مافرموخ حسالن و حسالین نالرور جوایالان

اهل بهشتند! مروان گفت ما با تو کار یداریم! حدیث رنول خدا ضای شد چرا که غیر ا تو
و ابو نعید خدر کسا ان را حفظ یکرخ! خر حالا که تو خر رو خیبر مسلمان شد ! ابوهریره
گفت رانت گفتا! رو خیبر مسلمان شدِ ولا مم ِ رنول خدا گشتم و ا ایشان جدا یشالدِ
و خاهما ا او نؤال ماپرنیدِ و به این کار اهتماِ ور یدِ تا این که خایستم ایشالان چاله کسالا را
خونت و چه کسا را خشمن خاشت و چه کسا را به خالوخ یاخیالک و چاله کسالا را ا خالوخ خور
گرخاید و چه کسا را جا خاخ و چه کسا را تبعید و طرخ کرخ و چه کسا را لعن یمالوخ و بالرا کاله
 
 .1تاری یعقوبی جلد  1صفحه  114و الفتوم ابن اعثم جلد  5صفحه  211و تاری ابی الفداء جلد  0صتفحه  082و بته
صفحه  554همین کتاب مراجعه کن.
 .2مکانی اس کنار بقی که یهودیان مرد های خود را در آن جا دفن میکردند و بعد از آن که مسلمانان بته جستد عثمتان
ّ
سنگ زدند و نگذاشتند داخل بقی کنار مسلمین دفن شود او را در حش کوکب دفن کردند! به تاری طبری جلد  2صفحه
 528مراجعه کن.
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خعا کرخ! 1وقتا عایشه نمح و مرخان را مشاهده کرخ ترنید میان ایها ّ
شر برپالا گالرخخ و خالون
ریَته شوخ گفت خایاله خایاله مالن انالت! و اجالا ه یمالاخهم کسالا خر ان خفالن شالوخ! ولالا
ّ
حسین قبول یماکرخ مگر این که او را کنار جدش خفن یمایدت محمد بن حنفیه به او گفالت
وصیت کرخه بوخ این جا خفنش کنیم خفنش ماکالرخیم ّ
ا براخر اگر او ّ
حتالا اگالر مامالرخیم ولالا
شر برپا گرخخ و چه ّ
انتثنا کرخ و گفت مگر این که ّ
شر بالدتر ا ان چاله خر ان هسالتیم وجالوخ
خارخو! پس او را خر بقی خفن کرخید».

2

و این روای همین طور اس که میبینی ،نو خواهر عایشه با این روای میخواهد بترای عایشته
عذری بیاورد که هیچ کدام از روایات قبلی آن را تأییتد نمیکنتد ،همتان روایتاتی کته تصتریح نمودنتد
عایشه کسی بود که مای خفن شد و مرخِ را جم کرخ و تحریک یموخ و یارگیر کرخ! یعنی او مثل
روز جمل رأس و اساس این حمله وحشیانه بود ،روزی سوار بر قاطر و روزی سوار بر شتر! و اگتر ایتن
روای هشام صحیح باشد باز میشود جرم عایشه را ثاب نمود ،چون او به جای بنی هاشم به بنی امیه
پیوس و به کسانی که مان دفن نو پیامبر

کنار ایشان بودند ضمیمه شد ،چرا به جای این به بنی

هاشم نپیوس تا مقابل بنی امیه بایستاد و مثال بگوید« :خانه خانه من است و اجتاز نمتیدهم متان
ّ
جدش شوید!» این کار هم ّ
شر را از بین میبرد و خونها را حفظ میکرد! یتا
دفن شدن امام حسن کنار
این که «خرو کردن عایشه برای اصالم» چیزی جز ظلم نمودن به اهل بی

و بنی هاشم و یاری

کردن آخ ابی سفیان و بنی امیه نبود!
ّ
و آن چه از ائمه اطهار در این زمینه روای شد یقین ما را زیاد میکند کته عایشته علت ایتن
حمله ظالمانه بود  ،این روایات بسیار زیاد و مستفیا اس کته جترم و جنایت عایشته و متروان بتن
ّ
حکم و بنی امیه را مشخص میکند ،به خالف روایات مخالفین که در آن اجماخ وجود دارد ،اگتر چته
همانطور که گذش اشار میکند که عایشه فرماند و رهبر این حمله بود.
کلینی به سندش از محمد بن مسلم از حضرت امام باقر (صلوات الله علیه نقل کرد که فرمتود:
 
 .1در این جا به مروان کنایه میزند ،چرا که رسوخ خدا
 .2شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  06صفحه 05

او و پدرش را تبعید و طرد نمود.
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به حالت احتضار خر امد باله امالاِ حسالین گفالت ا بالراخر باله تالو

«وقتا حسن بن علا
ّ
وصیتا ماکنمت پس ان را حفظ کالنت هنگالاما کاله ا خییالا رفالتم مالرا امالاخه یمالا و یالاخ رنالول
خدا

ببر تا با ایشان عهد تا ه یمایمت نپس مرا یاخ ماخرِ فاطمه

با گرخان و بعالد ا ان

مرا به بقی ببر و خر ان جا خفن کن .بدان که به وخ ا طرف حمیالراَ مصالیبتا باله مالن خواهالد
رنید که مرخِ خشمنا او با خدا و رنول

و ما اهل بیت را ماخایند! وقتا اماِ حسن

خییا رفت او را بر تَتا گذاشتند و به محالل یمالا خوایالدن رنالول خالدا
جنا هها یما ماخواید برخیدت اماِ حسین بر اماِ حسن

ا

کاله خر ان جالا بالر

یما خوایدت وقتا بر او یما خوایالد
توقالف یموخیالد خبالرش باله

او را حمل کرخید و به مسجد برخیدت وقتا یاخ قبر رنول خالدا

عایشه رنید و به او گفته شد 1ایها حسن بن علا را اورخهاید که کنار رنالول خالدا خفالن کننالد!
عایشه به نرعت نواره بر ین قاطر خارج شدت او اولین یا بوخ که خر انالمِ نالوار بالر یالن
شد! عایشه ایستاخ و گفت فر یدتان را ا خایه من خور کنیدت کسا خر این خایه خفن یماشالوخ و
حجاب رنول خدا هتک یماشوخ! حسین بن علا
رنول خدا

به او گفت قبم تو و پالدرت حجالاب

را هتک یموخید و کسا را خاخل خایهاش کرخ که رنالول خالدا

یاخیالک

بوخن به او را خونت یداشت! و ا عایشه خداوید خر این مورخ تو را با خوانت خواهالد یمالوخ!
براخرِ به من امر یموخه که او را یاخیک پدرش رنول خدا

ببرِ تا با ایشان عهد تا ه کنالدت

بدان براخرِ خایاترین مرخِ به خدا و رنولش بوخ و به تأویل کتاب خالدا خایالاتر بالوخ کاله بَواهالد
حجاب رنول خدا

را هتک کندت چرا که خداوید مافرماید ا کسایا که ایمان اورخید

خاخل خایهها پیامبر یشوید مگر ان که باله شالما اجالا ه خهنالد ولالا تالو بالدون اجالا ه رنالول
 
 .1در روای دیگری که کلینی در الکافی جلد  0صفحه  211از حضرت امام باقر

نقل کرد آمد « :اماِ حسین بالر او

یما خواید و او را حمل کرخید و به مسجد اورخیدت وقتا یاخ قبر رنول خدا

توقف یموخیالد جانونالا یالاخ

عایشه رفت و به او گفت ایها حسن را اورخهاید تا همراه پیامبر خفن کنند! عایشه به نرعت نواره بر یالن قالاطر
خارج شد و او اولین یا بوخ که خر انمِ نوار ین شد!» معلوم میشود عایشه داخل مسجد جاسوس داشته که به او
خبر میداد اند! اما این که او «اولین زنی اس که در اسالم سوار زین شد» توضیح آن را به فصلی وامیگذاریم که در آن در
مورد بیحیایی و فجور عایشه صحب میکنیم ،پس صبر کن.
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خدا

مرخان را خاخل خایهاش یموخ ! خر حالا کاله خداویالد مافرمایالد ا کسالایا کاله

ایمان اورخید صدا خوخ را بابتر ا صدا پیامبر یبرید ولا به جان خوخِ قسم تو و پالدرت و
فاروقش (عمر) کنار گوش رنول خدا

کلنالگ خیالد! خر حالالا کاله خداویالد مافرمایالد

کسایا که یاخ رنول خدا صدا خوخ را اراِ ماکنند خدا خلهایشان را به تقوا ا موخه ولا باله
ایشالان را اذیالت

جان خوخِ قسم پدرت و فاروقش بالا یاخیالک شدیشالان باله رنالول خالدا
ّ
به ان خو امر یموخه بوخ را رعایت یکرخید!
یموخید! و ح ایشان که خدا با بان رنول خدا
خداوید هر ان چه برا مؤمنین خر حال حیاتشان حراِ کرخه خر حال مرگشالان هالم حالراِ یمالوخه
انتت ا عایشه به خدا قسم اگر خفن یموخن اماِ حسن

یاخ پدرش صلوات الله علیهما کاله

تو ان را خونت یدار میان ما و خدا جایا بوخ مافهمید که حتما خر ان جا خفن ماشد اگالر
چه بینا تو به خالک مالیده شوخ! گوید نپس محمالد بالن حنفیاله صالحبت کالرخ و گفالت ا
عایشه رو

بر قاطر و رو

بر شتر نوار ماشو ! به خاطر خشمنا بالا بنالا هاشالم یاله مالالک

خوخ و یه مالک مین ماشو ! گوید عایشه به او رو کرخ و گفت ا پسر حنفیه اینها فر یالدان
باله او گفالت چالرا

فاطمه هستند که صحبت ماکنند تو خیگر چاله ماگالویاو امالاِ حسالین

محمد را ا فر یدان فاطمه خور ماکناو به خدا قسم ناله فاطماله او را اییدهایالد فاطماله بنالت
عمران بن عاهذ بن عمرو بن مَاوِ و فاطمه بنت اند بن هاشم و فاطمه بنت اهده بن اصم بن
رواحه بن حجر بن عبد معیص بن عامر .گوید عایشه به اماِ حسالین

گفالت فر یالدایتان را

خور کنید و ان را ببرید که شما گروها نتیاه جو و پرخاشگرید! گوید اماِ حسین
ماخرش رفتت نپس اماِ حسن را ا ان جا خارج یموخ و خر بقی خفن کرخ».

یاخ قبالر

1

و قطب راوندی از حضرت امام صادق (صلوات الله علیه نقل کرد کته فرمتود« :وقتالا هنگالاِ
ّ
فرا رنید به شدت گریه یموخ و گفت من به نالمت امالر بالارگ و
وفات حسن بن علا
ترنا که تا به حال نراغ مثل ان یرفتهاِ ماروِ .نپس وصیت یموخ که او را خر بقی خفن کنند و
ّ
ببر تا با ایشان عهد تالا ه
گفت ا براخر مرا بر تَتم حمل یما و یاخ قبر جدِ رنول خدا
 
 .1الکافی کلینی جلد  0صفحه 211
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کنمت نپس مرا یاخ قبر ماخر بارگم فاطمه بنت اند ببر و ان جا خفن کنت ا پسر مالاخرِ باله وخ
خواها خایست که ان قوِ گمان ماکنند شما ماخواهید مرا کنار رنول خدا

خفن کنید باله

همین خاطر برا من یموخن شما جم خواهند شد! و تو را به خدا قسم مالاخهم کاله مبالاخا باله
او را غسل خاخ و کفن یموخ و بالر تَالت

خاطر من قطره خویا ریَته شوخت وقتا اماِ حسین
ّ
شد تا عهد با ان تا ه کند مروان بالن حکالم و
حمل کرخ و متوجه قبر جدش رنول خدا
همراهان او ا بنا امیه امدیدت مروان گفت ایا عثمان خر خورتالرین جالا مدیناله و حسالن کنالار
پیامبر خفن شوخو! چنین چیا هرگا یَواهد شد! و عایشه نوار با قاطر امد و ماگفت مالرا
با شما چه کارو! ماخواهید کسا را به خایهاِ خاخل کنید که او را خونت یدارِ! ابن عباس باله
مروان بن حکم گفت ما یماخواهیم صاحبمان را خفن کنیمت او به حرمت قبر رنول خدا خایاتر
انت که بَواهد ان را ویران کند به خمف خیگر که قبرش را ویران ناخت و بدون اجا ه وارخ
خایهاش شد! برگرخ ما همایطور که خوخش ّ
وصیت کرخه او را خر بقی خفن خواهیم کالرخ .نالپس
به عایشه گفت ا وا ا این مصیبت! رو
گوید ] و خر روایتا امده رو
بر فیل ماشو !»

بر قاطر و رو

نوار بر شتر و رو

بر شتر نوار ماشو ! [روایالد

نوار بر قاطر شد و اگر یده بمایا نوار

1

و شی صدوق از حضرت امام صادق (صلوات الله علیه روای نمود که فرمود« :اولین یا که
بعد ا رنول خدا
علا

نوار قاطر شد عایشه بوخ! او به مسجد امد و مای شالد کاله حسالن بالن

کنار رنول خدا

خفن شوخ».

2

 
 .1الخرائم و الجرائح قطب رواندی جلد  0صفحه  151و قبال گذش که ابن حجا بغدادی این معنا را به شتعر در آورد،
به صفحه  554همین کتاب مراجعه کن.
 .2علل الشرائ شی صدوق جلد  0صفحه  114و شاید مثل آن چه گذش منظور این باشد که عایشه اولین زنی اس که
سوار زین قاطر شد یا اولین زنی اس که مثل مردان برای حمله نمودن سوار قاطر شد.
بخاری در کتاب الکنی صفحه  4روای کرد که عایشه سوار قاطری شد و با آن حرک نمود تتا ایتن کته ابتن عبتاس او را
مسخر کرد! به نقل از ابی ادریس عبدی روای کرد «او خید عایشه نوار بر قاطر یر یا ماخها میان صفا و مروه نالعا
(حرکت) ماکندت قاطر او را به خور خوخ چرخاید! ابن عباس گفت رو قاطر انت!» ظتاهرا عایشته بعتد از آن کته
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شی مفید از زیاد مخارقی روای کرد که گف « :وقتا وفات اماِ حسن

فرا رنالیدت امالاِ

حسین را طلبید و گفت ا براخر من ا تو جدا خواهم شد و به پرورخگارِ خواهم پیونالتت
نم خورایدهاید و کبدِ را خر طشت بیرون ریَتهاِ! و من ماخایم چه کسا باله مالن ّ
به من ّ
نالم
ّ
خورایده و ا کجا فریب خورخه و من یاخ خدا با او نتیاه خواهم یموخت به حقا کاله بالر تالو خارِ
نوگندت ماخهم که خر این مورخ چیا ا من مپرس و منتظر ان چاله خداویالد بالرا مالن پالیش
خواهد اورخ باشت هنگاما که ا خییا رفتم مرا پنهان کن و غسل بده و کفن یمالا و مالرا بالر تَالتم
ّ
ببر تا با او عهد تا ه کنمت نپس مرا کنار قبر ماخر بارگم
بگذار و کنار قبر جدِ رنول خدا
فاطمه بنت اند رحمة الله علیها برگرخان و خر ان جا خفن کنت ا پسر مالاخرِ باله وخ خالواها
خایست که ایها گمان ماکنند شما ماخواهید مرا کنار رنول خالدا

خفالن کنیالد باله همالین

خاطر جم شوید و مای شما گرخیدت تو را به خدا قسم ماخهم مباخا به خاطر مالن قطالره خالویا
به

ریَته شوخ .نپس خر مورخ اهل و فر یدان و هر چه به جا ماگذارخ و ان چه امیرالمؤمنین
او ّ
وصیت کرخه بوخ ان هنگاِ که او را خلیفه یموخ و به جا خوخ قرار خاخ و شیعیان را به خمفت
او راهنمایا کرخ و او را بعد ا خوخ حاکم قرار خاخ همه را به اماِ حسین ّ
وصیت یموخ .وقتالا ا
خییا رفت اماِ حسین

او را غسل خاخ و کفن کرخ و بر تَتا حمل یموخت مروان و همراهالان او

خفن خواهند کرخ به همالین خلیالل جمال
ا بنا امیه شک یداشتند که او را کنار رنول خدا
ّ
اورخ تالا بالا
شدید و نمح برخاشتندت وقتا اماِ حسین او را کنار قبر جدش رنول خدا
ایشان عهد تا ه کند ایها جم شدید و به نراغ او امدیدت عایشه هم نوار با قاطر باله ایهالا
پیونت! و ماگفت مرا با شما چه کالارو! ماخواهیالد کسالا را خاخالل خایالهاِ کنیالد کاله او را
خونت یدارِ! و مروان ماگفت چه بسا جنگا که بهتر ا صلح باشد! 1ایا عثمان خر خورتالرین



رفیق حیوانش یعنی شتر را از دس داد به جای آن با رفیق جدیدی یعنی قاطر دوس شد و سوار بر آن میان صفا و مترو
سعی نمود تا این که قاطر او را به دور خود چرخاند!
ّ
 .1بعد از آن که با روی کار آمدن معاویه (لعنه الله حکوم به دس مروان و بنی امیه افتاد آنها میخواستند با هر علت
ّ
فرصتی اس که با
و بنی هاشم را بشکنند و دیدند قضیه دفن شدن امام حسن کنار جدش
و سببی اهل بی
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جا مدینه ولا حسن کنار پیامبر خفن شوخو! تا شمشیر به خنت من انت هرگالا چنالین چیالا
یَواهد شد! و یاخیک بوخ بین بنا هاشم و بنا امیه فتنه برپا شوخ .عباس به نرعت یالاخ مالروان
رفت و به او گفت ا مروان ا همان جا که امدها برگرخت مالا یماخالواهیم صالاحبمان را کنالار
ّ
وصیتش ماخواهیم با یارت پیامبر عهالد تالا ه کنالیم و
خفن کنیم بلکه طب
رنول خدا

بعد او را یاخ ماخر بارگش فاطمه مابریم و کنار او خفن ماکنیم و اگر ّ
وصیت یموخه بوخ کاله او را

کنار پیامبر

خفن کنیم مافهمید که تو یاتوانتر ا ان هستا که بَالواها مالای مالا شالو ت

ولا او به خدا و رنول و حرمت قبر ایشان خایاتر بوخ که بَواهالد ان را ویالران نالا خ باله خالمف
خیگر که قبر ایشان را ویران یموخ و بدون اجا ه خاخل خایه ایشان شد! نپس رو به عایشه کالرخ
و به او گفت وا ا این مصیبت! رو

بر قاطر و رو

بر شتر نوار ماشو ! ماخواها یور

خدا را خاموش کنا و با اولیاَ خدا بجنگا! برگرخ که ان چه ماترنید ا نرت رف شالد و باله
ان چه خونت خاشتا رنید ! و خداوید اهل این خایه را اگر چه بعالد ا مالایا یالار خواهالد
ّ
وصالیت یکالرخه بالوخ کاله خونهالا
کرخ .اماِ حسین فرموخ به خدا قسم اگر اماِ حسن به من
حفظ شوخ و به خاطر او قطره خویا ریَتاله یشالوخ مافهمیالد کاله چگویاله شمشالیرها خالدا
حسابتان را مارنیدت شما عهد و پیمان میان ما و خوختان را یقض یموخید و ان چه ما برا خوخ
بر شما شرط کرخیم را باطل یموخیدت اماِ حسن
اند بن هاشم بن عبد مناف

را برخید و او را کنار ماخر بارگش فاطمه بنت

خر بقی خفن کرخید و به بهشت رفتم».

و طبری امامی روای کرد  :وقتی امام حسین
ّ
نماز خواند «جسد او را کنار قبر جدش رنول خدا
به مروان بن حکم طرخ شده رنول خدا

امام حسن

1

را غسل داد و کفن نمتود و بتر او

برخ تا او را کنار ایشان خفن کندت خبر ان

رنیدت نوار بر قاطر به نرعت یاخ عایشه رفت و



آن میتوانند نزاع برپا کنند و هدف خبیث خود مبنی بر نابود کردن آخ پیامبر
باعث شد امام حسین

را عملی نمایند و این همان چیزی بود کته

آن جناز شریف را به بقی ببرد و آن جا دفن کند تا این فرص آنها از دس برود.

 .1االرشاد شی مفید جلد  1صفحه 07
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ّ
به او گفت ا ماخر مؤمنان! حسین ماخواهد براخرش حسن را کنار قبر جدش خفن کنالد و باله
خدا قسم اگر او را کنار پیامبر خفن کند خیگر تا رو قیامالت فَالر پالدرت و رفالیقش عمالر ا بالین
خواهد رفت! عایشه به او گفت ا مروان چه کار کنمو گفت یاخ قبر پیامبر بالرو و یگالذار کنالار
قبر بیایند .عایشه گفت چگویه ان جا بروِو گفت این قاطر من انت نوار ان شو و یالاخ ایهالا
برو و یگذار وارخ شوید .مروان ا قاطرش پایین امد و عایشه نوار ان شالد! و باله نالرعت نالراغ
ایها رفت و اولین یا که نوار ین شد او بوخ! به ایها رنید خر حالا کاله ایشالان وارخ حالرِ قبالر
ّ
شده بوخیدت عایشه خوخش را بین قبر و ایها ایداخت و گفت به خالدا
جدشان رنول خدا
قسم حسن این جا خفن یماشوخ و اب مو نرِ را ماتراشم و بالا خنالتش مالو پیشالایااش را
خارج یموخ! وقتا عایشه نوار قاطر شده بوخ مروان بنا امیه را جم کرخه و تحریک یموخه بالوخت
او و اصحابش امدید و ماگفتند چه بسا جنگا که بهتر ا صلح باشد! ایا عثمان خر خورتالرین
جا مدینه ولا حسن کنار رنول خدا خفن شوخو! به خدا قسم تا مایا کاله شمشالیر خر خنالت
من انت چنین چیا یَواهد شد! و یاخیک بوخ فتنه بر پا شوخ و عایشه ماگفت به خدا قسالم
کسا که ا او بدِ مااید یباید خاخل خایهاِ شوخ! اماِ حسین باله او گفالت ایالن خایاله رنالول
خدانت! و تو تنها یکا ا یه همسر هستا که رنول خدا به جالا گذاشالته و نالهم تالو ا ایالن
خایه تنها جا پایت ماباشد! بنا هاشم همان حرف را ما خید و نمح به خنت گرفتندت ولالا
اماِ حسین ایها را من یموخ و گفت شما را به خدا شما را باله خالدا چنالین کالار یکنیالد و
وصیت براخرِ را ضای ینمایید و به عایشه گفت اگر او به من ّ
ّ
وصیت یکرخه بوخ که باله خالاطر او
قطره خویا ریَته یشوخ او را خر همین جا خفن ماکرخِ اگر چه به خاطر ان بینا تالو باله خالاک
مالیده شوخ! و او را به بقی برخ و کنار غریبالان خفالنش یمالوخ! عبالد اللاله بالن عبالاس گفالت ا
حمیراَ! چه قدر ما باید ا خنت تو مصیبت بکشیمو! رو
ماشو ! عایشه گفت ار رو
وارخ خایه من یماشوخ!»

بر شتر و رو

1
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نوار بر شتر و رو

نوار بر قاطر

بر قاطر نوار ماشوِ! به خالدا قسالم حسالن
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و حسین بن حمدان خصیبی و حسین بن عبد الوهاب روایت نمود انتد – لفتظ روایت از دومتی
اس – که امام حسن به امام حسین

گف « :ا براخر وقتا من ا خییا رفتم مرا غسل بالده و بالر

ّ
من حنوط بریا و مرا کفن کن و یاخ جدِ ببر تا مرا کنار او خفن کنات ولا اگر مای تو شالدید باله
ّ ّ
و پدرت امیرالمؤمنین و ماخرت فاطمه هراَ با کسا نالتیا
ح جدت رنول خدا
یکن و جنا ه مرا نریعا به بقی ببر تا مرا کنار ماخرِ

خفن کنالا .وقتالا امالاِ حسالین ایشالان را

غسل خاخ و کفن کرخ و یما خواید و او را کنار قبر رنول خدا برخ تا ان جا خفنش کند مروان بن
حکم طرخ شده رنول خدا

نوار قاطر شد و یالاخ عایشاله امالد و باله او گفالت ا مالاخر

مؤمنان! حسین ماخواهد براخرش حسن را کنار رنول خدا خفن کند! باله خالدا قسالم اگالر او را
کنار ایشان خفن کند خیگر فَر پدرت و رفیقش عمر تا رو قیامت ا بین خواهالد رفالت! عایشاله
گفت ا مروان چه کنمو گفت یاخ قبر رنول خدا برو و یگالذار او را کنالار ایشالان خفالن کننالد.
عایشه گفت چگویه یاخ ایها روِو گفت نوار این قاطر من شو! مروان ا قاطرش پایین امالد و
عایشه نوار ان شدت عایشه مرخِ و بنالا امیاله را بالر علیاله امالاِ حسالین
تحریکشان ماکرخ که مای او شوید! وقتا به قبر رنول خدا
جنا ه اماِ حسن

تحریالک مایمالوخ و

یاخیک شد – و البتاله قالبم باله

رنیده بوخ – خوخ را ا قاطر پایین ایالداخت و گفالت باله خالدا قسالم هرگالا

حسن این جا خفن یماشوخ و اب این موهایم را ماچینم! و با خنالت خالوخ باله موهالایش اشالاره
گفت شما را به خالدا شالما را باله خالدا

کرخ! بنا هاشم خوانتند خعوا کنند ولا اماِ حسین
ّ
وصیت براخرِ را ضای یکنید و به بقی بروید چون او مرا قسم خاخ که اگالر یگذاشالتند او را کنالار

ّ
جدش رنول خدا

خفن کنم با هی کس نتیا ینمایم و او را خر بقی کنار ماخرش

کنم .او را به بقی برخید و خر ان جا کنار ماخرش

خفن یموخید .ابن عباس بلند شالد و گفالت

ا حمیراَ رو هایا که ا تو مصیبت کشیدهایم یکا ییست! رو

بر شتر و رو

بر قاطر نوار

ماشو ! ایا برایت بس یبوخ که بگویند رو جمل تا این که بگویند رو قاطرو! رو
رو

خفالن

بر این و

بر ان حجاب رنول خدا را اشکار ماکنا و ماخواها یور خدا را خالاموش یمالایا ولالا
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خداوید یورش را کامل ماگرخاید اگر چه مشرکین بدشان اید! ایا لله و ایا لیه راجعون! عایشه به
ّ
1
او گفت ا من خور شو! اف بر تو و قومت!»
و شی طوسی به سندش از ابن عباس در حدیث ّ
روایت
وصی امام حسن به امتام حستین
ّ
وصالیت مالاکنم کاله
کرد که گف « :ا حسین من تو را خر مالورخ اهالل و فر یالدان و اهالل بیالتم

گناهایشان را ببَشا و ییکاهایشان را قبول یمایا و برا ایها جایشین من و پالدر باشالا و مالرا
ّ
خفن کنت چون من به پیامبر و خایهاش یسبت باله کسالایا کاله بالدون
کنار جدِ رنول خدا
اجا ه وارخ خایهاش شدید و ایها هم بعالد ا او خر تأییالد کارشالان یالا ل یشالد نالااوار هسالتم!
خداوید خر کتاب خوخ بر پیامبرش

چنین یالا ل کالرخه ا کسالایا کاله ایمالان اورخیالد باله

خایهها پیامبر وارخ یشوید مگر این که به شما اجا ه خاخه شوخ به خدا قسم خر مان حیاتش به
ایها اجا ه وروخ یداخ و بعد ا وفاتش هم اجا ها برا این کارشان صاخر یشالدت ولالا مالا خر ان
چه بعد ا ایشان به ارث برخهایم اجا ه ّ
تصرف خاریمت اگر ان ن 2مای تو شدت تو را به قرابتالا کاله
خداوید به وجوخ اورخه و یسبت با رنول خدا
ریَته شوخ تا رنول خدا

قسم ماخهم مباخا به خاطر من قطره خالویا

را ممقات کنیم و خعوا خوخ را یاخ ایشان ببریم و ان چه بعد ا

ایشان مرخِ بر نر ما اورخید را به ایشان خبر خهیم .نپس حضرت
گوید اماِ حسین

ا خییا رفالت .ابالن عبالاس

من و عبد الله بن جعفر و علا بن عبد الله بن عباس را طلبید و فرمالوخ

پسر عمویتان را غسل خهیدت او را غسل خاخیم و بر او حنوط ریَتیم و کفنش کرخیمت نپس او را
خارج یموخیم و خر مسجد بر او یما خوایدیمت اماِ حسین خنتور خاخ کاله خرب خایاله بالا شالوخ
ولا مروان بن حکم و ال ابونفیان و هر که ا فر یدان عثمان بن عفان خر ان جا حاضر بوخ مای
شدید و گفتند ایا امیرالمؤمنین عثمان ان شهید که ظالمایه کشته شالد خر بالدترین مکالان بقیال
خفن شوخ ولا حسن کنار رنول خدا خفن گرخخ! به خدا قسم هرگا چنالین چیالا یَواهالد شالد
مگر این که شمشیرها و ییاهها میان ما بشکنند و تیرها تماِ گرخخ! اماِ حسین

فرمالوخ قسالم
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 .2یعنی عایشه (لعنها الله
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به خدایا که به مکه حرمت خاخ حسن بن علا بن فاطمه یسبت به کسا کاله بالدون اجالا ه وارخ
خایه رنول خدا شد به رنول خدا و خایهاش نااوارتر انتت به خدا قسم اماِ حسن یسبت باله
کسا که مرتکب ان همه خطا و اشتباه شد 1به این مکالان نالااوارتر انالتت او ابالوذر را تبعیالد
یموخ و ان کار را با عمار کرخ و ان بم را به نر عبد اللاله بالن مسالعوخ اورخ و ا قالومش حمایالت
مایموخ و طرخ شده رنول خدا

را پناه خاخ! ولا شما بعد ا او امیالر شالدید! و خشالمنان و

فر یدان خشمنان با شما بیعت کرخید! ابن عباس گویالد او را حمالل کالرخیم و یالاخ قبالر مالاخرش
فاطمه

اورخیم و کنار او خفنش یموخیمت خداوید ا او راضا باشد و او را راضا گرخاید .ابالن

عباس گوید مالن اولالین کسالا بالوخِ کاله برگشالت و نالر و صالدا شالنیدِ و ترنالیدِ کاله امالاِ
حسین عجله کند و بر کسا که امده حمله یماید و شَصالا را خیالدِ و ا چهالرهاش ّ
شالر را
خریافتمت به نرعت امدِ و یاگهان خیدِ عایشه نوار بر قاطر

ینخار میان چهالل نالواره پالیش

رو ایهانت و به ایها فرمان جنگ ماخهد! وقتا مرا خید گفت ا ابن عباس یاخ من بیالا یالاخ
من بیا! خر خییا بر من جرأت یموخید و مرتبها پس ا خیگر ّ
اذیتم ماکنید! ماخواهید کسا را
خاخل خایهاِ کنید که او را خونت یدارِ! گفتم ا وا ا این مصیبت! رو
رو

نوار بالر قالاطر و

نوار بر شتر ماشو ! ماخواها یور خداوید را خاموش کنا و با اولیاَ خدا بجنگا!

و میان رنول خدا

و عایاش مای شو و یگالذار کنالار او خفالن شالوخ! برگالرخ کاله خالدا

نَتاات را برطرف یموخ و اماِ حسن کنار ماخرش خفن شدت او تنها به خالدا یاخیالکتر و شالما
تنها ا خدا خورتر شدید! ا وا ا ایالن مصالیبت! برگالرخ کاله ان چاله خوشالحالت مایمالوخ را
خید ! گوید بر چهره من خشم یموخ و ابروایش را خر هم کشید و با بلنالدترین صالدایش فر یالاخ
خ ا ابن عباس ایا هنو جنگ جمل را فراموش یکرخهایدو! شما کینالها هسالتید! گفالتم باله
خدا قسم اهل انمان ان را فراموش یکرخهاید حال چگویه اهل مین فراموشش کننالدو! عایشاله
 
 .1یعنی عثمان بن عفان (لعنه الله  ،و آن چه در ادامه حدیث آمد بعضی جرمهای اوس  ،از جمله تبعید کردن ابتوذر بته
ربذ و زدن ضربات متعدد به شکم عمار و زدن عبد الله بن مسعود و حمای از آزاد شدگان فتح مکه و پنا دادن حکم بتن
ابی العاص همان کسی که رسوخ خدا

او را تبعید نمود بود.
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برگشت خر حالا که ماگفت
(ان ن) عصایش را ایداخت و تصمیمش قطعا شالد
همایطور که چشم مسافر ا برگشتن روشالن ماگالرخخ!»

1

شاید به آن چه در این روای آخری آمد بود توجه کرد باشی که مروان تهدید نمود و گفت « :باله
خدا قسم هرگا چنین چیا یَواهد شد مگر این که میان ما شمشیرها و ییاهها بشالکند و تیرهالا
ّ
تماِ شوخ!» از این کالم میفهمی که جنگی واق شد یا حداقل تیرهایی پرتاب شتد  ،و ایتن مطلتب
درس و به جاس  ،چون تاری در متورد جنتاز امتام حستن

مصتیب های بزرگتی نقتل نمتود ،

جنای کاران جسد پاش حضرت را تیرباران کردند تا این که هفتاد تیتر بته ایشتان اصتاب کترد! و ایتن
چیزی اس که در تاری برای هیچ جناز دیگری واق نشد .
ذهبی و ابن عساکر در مورد شهادت امام حسن

از حسن بن محمد بن حنفیه روای کرد انتد:

– لفظ روای از دومی اس – «مروان پیکا یاخ معاویه فرنتاخ تا او را ا وفات امالاِ حسالن بالاخبر
کند و بگوید که ایها ماخواهند او را کنار پیامبر خفن کنند ولا تا مالن یالدهاِ باله ایالن هدفشالان
یَواهند رنید! حسین بن علا کنار قبر پیامبر

امد و گفت همین جا را بکنیدت نعید بالن

عاص که حکمران بوخ کنار کشید و میان او و قبر مای یشدت 2مروان بر بنا امیاله فریالاخ کشالید و
ایها را جم یموخ و همگا نمح برخاشتند! و مروان گفت این هرگا یَواهد شد! حسین به او
گفت ا پسر رقاَ 3به تو چه مربوطو مگر تو حکمران مدینها و! گفت تا وقتالا مالن یالدهاِ
 
چندین بار این شعر را خوانتد

 .1امالی شی طوسی صفحه  ،061میبینی که عایشه برای شفا دادن قلبش از آخ پیامبر
اس ! دفعه اوخ بعد از شهادت امیرالمؤمنین و دفعه ّدوم هم همین دفعه بعد از شهادت امام حسن

بود.

 .2یعنی :نعید بن عاص امو که در آن زمان حکمران مدینه بود – طبق این روای – مان نشد که امام حسین
هاشم امام حسن

را در اتاق رسوخ خدا

و بنتی

دفن کنند.

 .3زرقاء همان امیه بنت موهب مادر بزرگ پدری مروان بن حکم اس  .او زنی زانیته و از صتاحبان پترچم بتود ،در بتازار
عکاظ میایستاد و مردم را به زنای با خودش دعوت میکرد! و گفته شد او به خاطر دو چشمش زرقتاء نامیتد شتد (چتون
آوردند که ایشان برایش دعا کند قبوخ ننمود و بته وستیله
زرقاء یعنی :زن چشم آبی و هنگامی که مروان را نزد پیامبر
ّ
مادر زناکار مروان به او عیب و نقص وارد نمود و همانطور که در الفتن ابن حماد جلد  0صتفحه  019آمتد گفت « :پسالر
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چنین کار یَواهد شد! اماِ حسین به نوگند فضول فریاخ خت بنا هاشم و تیم و هره و انالد
و بنا جعویه بن شعوب که ا قبیله بنا لیث بوخید همگا نمح برخاشتندت مروان پرچمالا بلنالد
یموخت و حسین بن علا هم پرچما برافراشتت هاشمیون گفتند کنار پیامبر
تا این که میان ایها تیرایدا

شد!»

خفن ماشالوخ.

1



رقاَ! همک بیشتر امت من به خنت او و فر یدان اونت!»
و سبط بن جوزی در تذکر الخواص صفحه  009به نقل از ابن اسحاق روایت کترد کته گفت « :مالروان بالن حکالم کاله
حکمران مدینه بوخ پیکا یاخ اماِ حسن

فرنتاخ تا به او بگوید مروان به تو ماگوید پدرت کسا انت که بالین

جماعت مسلمین تفرقه ایداخت و امیرالمؤمنین عثمان را کشت و علما و اهدان – یعنا خوارج – را یابوخ کرخ و تو
به غیر ا خوخت افتَار ماکنا و هنگاما که به تو ماگویند پدرت کیستو ماگویاو خایالا انالب! وقتالا امالاِ
حسین

کمِ او را شنید به پیک گفت به او بگو حسین بن علا بن فاطمه به تو ماگوید یا پسر رقالاها کاله خر

با ار ذ المجا مرخِ را به یا با خوخش خعوت ماکرخ و خر با ار عکاظ پرچم خاشت! و ا پسر کسا که رنالول
خدا او را طرخ کرخ و لعن یموخ! خوخ و پدر و ماخرت را بشناس!  ...اصمعا گوید اما این که اماِ حسین فرمالوخ
ا پسر کسا که مرخِ را به یا با خوخش ماخواید ابن انحاق گفته یاِ مالاخر مالروان امیاله بالوخ و او ا یاکالاران
جاهلیت بوخ و پرچما مثل پرچم خاِ پاشک خاشت که با ان شناخته ماشد! و به او اِ حبتل رقاَ ماگفتند!»
 .1سیر اعالم النبالء ذهبی جلد  2صفحه  176و تاری دمشق ابن عساکر جلد  02صفحه  ،190نوگند فضول سوگندی
ّ
بود و هدفشتان
اس که در جاهلی بین این قبائل مذکور جم مینمود و رهبرشان هم عبد المطلب جد پیامبر
حمای از مکه مکرمه و حمای از ضعیفان و کمک به مظلومین و من ظالمین و دف نمودن متجاوزین بود حتی اگتر ایتن
ظالمین از خود همین قبائل هم سوگند بودند و به آن سوگند ّ
مطیبین (خوشبو کنندگان هم میگفتند چرا که وقتتی بتا هتم
پیمان میبستند و هم سوگند میشدند دستان خود را در عطر فرو میبردند .در مقابل آن نوگند احمف بود کته بنتی عبتد
الدار و بنی مخزوم و بنی سهم و بنی جم و بنی عدی را جم مینمود و هدفشان این بود کته همتدیگر را تقویت کننتد و
فرزندانشان را دف نمایند حاخ چه ظالم باشند چه مظلوم! این سوگند تنها سوگندی قبیلهایست کته در آن مبتادی و اختالق
انسانی وجود ندارد و به آن حلف لعقة الدم (لیسیدن خون هم میگویند چون آنها وقتتی بتا هتم پیمتان میبستتند و هتم
سوگند میشدند خون گاوی را لیس میزدند!
همانطور که در نووی در المجموع جلد  09صفحه  285گفته اسالم سوگند اولی را امضا نمود چرا که این سوگند در واق
با تعالیم اسالم مبنی بر یاری مظلوم و من ظالم همخوان بود به خالف سوگند دومی که اسالم آن را باطل را نمود چتون بته
خاطر ظلم و دشمنی برمیخواستند.
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میبینی که این روای و امثاخ آن که مخالفین نقل نمود اند ثاب میکند که در حین تشیی جنتاز
تیراندازی شد  ،ولی بیان نمیکند که چه مقدار تیر به جناز شریف اصاب کرد
نو بزرگ پیامبر
ّ
و اولین کسی که تیراندازی نمود و به بقیه جرأت داد که بود و تنها عل این بیان نکردن ایتن است کته
میخواهند جرم قبیحتر عایشه و فرزندانش را مخفی کنند! چون معلوم میشود عایشه اولین کستی بتود
که تیرانداری نمود و بنی امیه و لشکریان ّ
شامی آنها هم از او تبعی کردند تا این که هفتاد تیر به جنتاز
شریف حضرت اصاب نمود!
ابن شهر آشوب در مورد آن چه در آن هنگام اتفاق افتاد از ابن عباس روای کترد « :و باله جنالا ه
ّ
1
حضرت تیر پرتاب کرخید به حد که ا جنا ه هفتاخ تیر بیرون اورخه شد!»
و شهید قاضی نور الله تستری گفته عایشه «نوار بر قاطر شد و همراه با مالروان و گروهالا ا
پیروایش برا من کرخن ایها امدید تا این که بین او و ابن عباس ان چه قبم یقل کرخیم واق شد
و قضیه به این جا کشید که جنا ه اماِ حسن
رنید!»

را تیرباران یموخیالد! و تیرهالا باله بالدن شالریفش

2

اما فتح الدین حنفی تصتریح کترد کته ایتن قضتیه کته متان شتدند و نگذاشتتند حضترت امتام
ّ
دفن کنند ثاب اس و این من باعث شد که به جناز حضترت ستنگ
حسن را کنار جدش
هم بزنند! گو ید« :بدان ثابت شده که به جنا ه امالاِ حسالن
یگذاشتند ایشان خفن شوخ!»

نالنگ و چیاهالا خیگالر خیالد و

3



البته آن چه در روای وارد شد که قبیله تیم هم در این سوگند فضوخ وجود داش غریب و بعید اس  ،چون در فصتل دوم
گذش که اصال قبیله تیم در جاهلی شأن و جایگاهی نداش و آن را به حساب نمیآوردند ،مگر این که گفته شود قبیلته
تیم بعدا با قوت گرفتن به وسیله قبائل نیرومند خودش را به آنها ملحق نمود یا این که اصال مقصود قبیلته بنتی تتیم التالت
اس نه قبیله تیم.
 .1المناقب ابن شهر آشوب جلد  2صفحه 115
 .2الصوارم المهرقه شهید قاضی نور الله تستری صفحه 060
 .3فلک النجاة فتح الدین حنفی صفحه  ،44او عالمی ّ
بکری و حنفی بود ،ولی بعدا شیعه شد ،آن هتم بته وستیله یکتی از
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و همانطور که در روز جمل عایشه با صادر نمودن فتوای کشتن مسلم عبدی آتش جنگ را شعلهور
نمود در روز قاطر هم این چنین شد! عماد الدین طبرسی روای کرد که اوخ عایشه تیراندازی نمتود،
گویتد« :عایشه ا مروان کمان و تیر خوانت و به جنا ه حضرت تیر پرتاب کرخ! نالپس لشالکر
شاِ هم به تبعیت ا او تیرایدا

یموخید!»

1

بنابراین عایشه کسی اس که به آنها جرأت داد تا جناز شتریف حضترت را تیربتاران کننتد و ایتن
پستی و رذال او از فرومایگی و جنای و دشمنیاش پترد برمتیدارد و معلتوم مینمایتد کته او زنتی
سنگدخ و بیروم بود چرا که با تیر جناز شریف نو رسوخ خدا

و سرور جوانتان اهتل بهشت را

هدف قرار میدهد! و این کاری اس کته ختود متروان هتم بتا آن کفتر و جنتایتش آن را شتروع نکترد!
همچنین هیچ کدام از دشمنان اهل بی

که لشکر اهل شام هم در میانشان بودند جترأت نکردنتد

در آن هنگام چنین کاری را آغاز نمایند .ولی عایشه بر این کار جرأت نمود و توهین کرد تا اعالم نمایتد
که برای هیچ کدام از احکام شرع هیچ ارزشی قائل نیس  ،شرع این عمل عایشه را حرام میداند حتتی
باشد؟!
اگر ّمی کافر باشد! چه برسد به این که پار جگر رسوخ خدا
و تأمل نما که حمیراء فرماند این حمله ظالمانه و رهبر جماع بنی امیه و هم پیمانان آنها بتود! و
مروان تنها به وسیله عایشه نیرو گرف فقط همین و نقش فرماندهی را به عایشه سپرد تا او هر طتور کته
ّ
تصرف نماید و تصمیم بگیرد! عایشه کسی بود کته «بنالا امیاله و
میخواهد دربار دفن امام حسن
مروان بن حکم و هر کس ا خویشاویدان ایها که ان جا بوخ را جم یموخ و نوار بالر قالاطر خر
حال حرکت خر میان چهل نواره به میان امالد و ایهالا را فرمایالدها مایمالوخ و فرمالان جنگیالدن
ماخاخ!» و از جمله چیزهایی که رأس کار بودن او را تأکید میکند این اس که امتام حستن بته امتام
حسین

فرمود« :اگر ان ن مای تو شد!» و این دالل دارد که عایشه رأس و اساس ایتن حملته



شاگردانش که به خاطر رابطه داشتن با یکی از علمای شیعه قبل از او شیعه شد بود و طبق آن چه در احواالت او در همتین
کتاب ذکر کرد اند مدت زمان بحث او د ساخ طوخ کشید.
 .1اسرار االمامه عماد الدین حسن بن علی طبرسی ،نسخهای کامپیوتری از اصل نسخه خطی اس .
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ّ
بود و من او باعث شد که امام حسن از دفن شتدن کنتار جتدش رستوخ ختدا

محتروم شتود نته

کارهای مروان و بنی امیه ،چرا که آنها در این عملیات تنها دم عایشه بودند!

ّ
سپس در اقواخ و موض گیریهای عایشه که در روایات گذشته ذکتر شتد تأمتل نمتا کته از شتدت
پرد برمیدارد .از جمله گفتار اوس که گف « :یالاخ مالا

عداوت و دشمنیاش با اهل بی پیامبر

ان چه ا علا باقا مایده ییکو ییست!» و گف « :مرا بالا شالما چاله کالارو! ماخواهیالد کسالا را
خاخل خایهاِ کنید که او را خونت یدارِ! به خدا قسم حسن این جالا خفالن یماشالوخ و اب ایالن
موهایم را ماتراشم! به خدا قسم کسا که ا او بدِ مااید خاخل خایهاِ یماشالوخ! خر خییالا بالر
من جرأت یموخید و مرتبها پس ا خیگر اذیتم ماکنید! ماخواهیالد کسالا را خاخالل خایالهاِ
کنید که او را یماخواهم و خونت یدارِ!»
همانطور که میبینی که این حرفها صریح در این اس که عایشه امام حسن
و بلکه از او بدش میآید! در حالی که پیامبر

را دوس ندارد

در مورد ایشان فرمود« :خالدایا مالن او را خونالت

خارِ پس تو هم او را خونت خاشته باش و هرکه او را خونت خارخ را خونت بدار» 1.و طبق مفهتوم
این حدیث عایشه نزد خداوند متعاخ مبغو
ندارد.
و هنگامی که ابن عباس به او اعترا

اس  ،چون از امام حسن

بدش میآید و او را دوس

ّ
کرد عایشته بته او گفت « :ا مالن خور شالو! اف بالر تالو و

قومت!» و این کالم او از کینههایی که نسب به بنیهاشم در دخ دارد پرد برمیدارد ،ولی جالب ایتن
جاس که عایشه آنها را متهم به کینه میکند ،او بته ابتن عبتاس گفت « :ایالا هنالو جنالگ جمالل را
فراموش یکرخهایدو! شما کینها هستید!» دقیقا مثل این ضرب المثل که گوینتد« :بیمالار اش را
به من یسبت خاخ و خوخ را راحت یموخ».
و هنگامی که ابن عباس به او گف « :ا حمیراَ! چه قدر باید ا خنت تو مصالیبت بکشالیم!
رو

بر شتر و رو

بر قاطر نوار ماشو !» عایشته بته او جتواب داد« :ار رو

بالر شالتر و
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رو

بر قاطر نوار ماشوِ! به خدا قسم حسن خاخل خایه من یماشوخ!» و این جتواب تأکیتد

مینماید که همانطور که گذش عایشه از برپا کردن جنگ جمل پشیمان نبود!
سپس فراموش نکن که عایشه با خواندن این شعر
(ان ن) عصایش را ایداخت و تصمیمش قطعا شالد
همایطور که چشم مسافر ا برگشتن روشالن ماگالرخخ!
به امام حسن توهین نمود و با به شهادت رسیدن نتو رستوخ ختدا

قلتب ختود را شتفا داد و

خوشحاخ شد که مان دفن شدن ایشان در کنار پیامبر شد اس .
ّ
و اگر این عداوت و دشمنی نیس پس دیگر عداوت و دشمنی چیس ؟! و اگر برای عایشه مقتدر
شد بود که تا روز عاشوراء که در آن حضرت امام حسین (صلوات الله علیه کشته شتد زنتد بمانتد
ّ
میدیدیم که سوار فیل یا زرافهای شد و مردم را بر کشتن ایشان تشویق میکند! چون به ختاطر شتدت
ّ
تصور نمیشود که در آن زمان کار دیگری بکند و قبال گذش که شاعر در
دشمنیاش با اهل بی
مورد او گف :
ا خختالالالالالالر ابالالالالالالوبکر ا کالالالالالالاش

یالالالاله تالالالالو بالالالالوخ و یالالالاله ابالالالالوبکر!

نالالالالالوار شالالالالالتر و قالالالالالاطر شالالالالالد

و اگر یده بمالایا نالوار فیالل ماشالو !

 مورخ یو خهم از میان بحثهای گذشته فهمیدی که عایشه بته راحتتی دروغ میگفت و آن را
ّ
حالخ میدانس به حدی که دروغگوترین مردم شد و آن قدر در عقائد و احکام و سیر و تتاری دروغ
گف که دیگر سنگی روی سنگ بند نمیشد! 
و همچنین دانستی عایشه آن قدر که نسب به حضرت علی بن ابی طالب

کینه داش نسب

به هیچ کس دیگر کینه نداش و بعد از این طبیعی اس که برای حضرت علی

دروغهایی درست

کند که از مقام و جایگاهش نزد مردم بکاهد ،عایشه با این کار کینه ریشهدار خود نسب به حضترت را
آرام میکرد ،خصوصا بعد از جنگ جمل که وسیلهای پیدا کترد بتود کته بتا آن کینته ختود نستب بته
حضرت را آرام کند و جعل احادیثی که طعن به حضرت وارد میکنتد تنهتا یکتی از روشهتای انتقتام
گرفتن او بود.
این احادیث جعلی تنها به حضرت علی

نقص وارد نمیکرد بلکه در اصل ایمان و عاقب بته
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ّ
ّ
وصتیش
نستب داد کته ایشتان فرمتود
خیری او شک وارد مینمود ،عایشه بته دروغ بته پیتامبر
ّ
مرتد خواهد شد و بر غیر دین اسالم از دنیا خواهد رف و ّ
جهنمتی خواهتد شتد! از
حضرت علی
این حرف به خدا پنا میبریم.
عایشه عباس بن عبد المطلب را هم در این احادیث جعلی داخل نمود ،شاید ایتن کتار بته ختاطر
کینهای بود که نسب به پسرش عبد الله داش که طبق آن چه گذش میان او و عایشه آن حرفها ّرد و
بدخ شد بود .در هر صورت دو حدیث از این احادیث را فرزند خواهر عایشه عرو بن زبیر نقل نمود
که از شاگران ّ
خاص عایشه بود .این دو حدیث آن قدر زشت و قبتیح است کته باعتث شتد یکتی از

بزرگترین راویان حدیث در زمان بنی امیه به یاِ ابن شهاب هر عایشه و عرو را ّمتهم کند که بترای

خراب نمودن بنی هاشم احادیث زش جعل میکنند!
ّ
ازمعمر نقل کرد « :یاخ هر خو حدیث به یقل ا عروه ا عایشه وجوخ خاشت کاله
عبد الرزاق
خر مورخ حضرت علا بوخت رو ا او خر مورخ ان خو نؤال کرخِ گفالت بالا ان خو و حدیثشالان
ّ
1
چه کنمو! خدا به ان خو خایاتر انت! من ان خو را خر مورخ بنا هاشم مورخ اتهاِ ماخایم!»
معمر مخفی نمود کدامند که به خاطر آن عایشه و عترو را ّ
آن دو حدیثی که زهری از ّ
متتهم کترد
که در مورد بنی هاشم احادیث زش جعل میکنند؟!
حدیث اوخ :روایتی اس که عرو بن زبیر نقل کرد  ،گوید« :عایشه به مالن گفالت یالاخ رنالول
ّ
خدا بوخِ که عباس و علا امدیدت ایشان فرموخ ا عایشه این خو یفر بر غیر ملت من یا گفالت
بر غیر خین من مامیرید!»

2

حدیث دوم :روایتتی است کته بتاز عترو بتن زبیتر از عایشته نقتل کترد کته گفت « :مالن یالاخ
بوخِ که عباس و علا امدیدت ایشان فرموخ ا عایشه اگر تو را خوشحال ماکند که
پیامبر
ّ
به خو یفر ا اهل جهنم یگاه کنا به این خو یفر که امدید ماایند یگالاه کالن .یگالاه کالرخِ خیالدِ
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عباس و علا بن ابا طالب هستند!»
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ّ
و این که عایشه این دو حدیث دروغین و امثالش را جعل نمود بتدون شتک دشتمنی و نفتاق او را

ثاب میکند .مناسب اس در ایتن جتا اشتار کنتیم کته عایشته همتانطور کته ختود بترای حضترت
علی

طعن و نقص جعل میکرد دوس داش دیگران هم همین کار را بکننتد ،اگتر بتین عایشته و

شخصی کمی ناراحتی و اختالف وجود داش فورا برطرف میشد البته آن زمانی که عایشه میفهمیتد
آن شخص از جمله کسانی اس که بر علیه حضرت علی

حدیث جعل میکند یا فضائل و مناقب

او را برای شخص دیگری جعل مینماید خصوصا اگر آن شخص دیگری پدرش یا رفیق او عمر باشد!
به عنوان مثاخ جریانی اس که بین او و ابوهریر واق شد ،عایشه ابوهریر را ّمتهم به دروغ نمود و
گف زیاد حدیث به رسوخ خدا

نسب داد و هنگامی که دنیا به ابوهریر رو کترد بتود و کتارکن

معاویه و بنی امیه گشته بود سوار بر قاطری شد بود که با طال زین شد بود ،عایشه شتراف و بزرگتی
او را انکار نمود ولی ابوهریر عایشه را در تنگنا قرار داد و گف  :ابوهریر کسی اس که برای باال بتردن
شأن پدر عایشه و رفیق او و برای پایین آوردن شأن حضرت علی

حدیث جعل میکترد ،و عایشته را

سرزنش نمود و گف « :آیا پاداش من این اس ؟» عایشه هم ساک شد و از او دس برداش !
حاکم از سعید بن عمرو بن سعید بن عاص از عایشه روای کرد «عایشه ابالوهریره را طلبیالد و
به او گفت ا ابوهریره! این چه احاخیثا انت که به ما خبر رنیده ایهالا را ا پیالامبر

یقالل

ماکناو! مگر همان که ما شنیدیم را یشنید و مگر همان که ما خیدیم را یدیالد و! گفالت ا
ماخر! تو را اینه و نرمه و خوخارایا برا رنول خدا
ایشان غافل و مشغول ینموخه بوخ!»

مشغول یموخه بوخ ولا چیالا مالرا ا

2

ذهبی از اسحاق بن سعید از پدرش روای کرد که گف « :ابو هریالره بالر عایشاله خاخالل شالدت
عایشه به او گفت ا ابوهریره یاخ ا رنول خدا حدیث یقل کرخها ! گفت ار باله خالدا ا
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ماخر! مرا اینه و نرمه و روغن ا رنول خدا

غافل و مشغول یکرخه بوخ!»
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و ابن عبد البر و ابن عساکر و احمد بن حنبل از ابی حسان روای کرد اند – :لفظ روایت از اولتی
اس – «خو مرخ بر عایشه وارخ شدید و گفتند ابوهریره ا رنول خدا

یقالل کنالد کاله ایشالان

فرموخه فال بد خر ن و خایه و حیوان انت! یصفا ا عایشه باله انالمان و یصالف خیگالرش باله
مین رفت! 2و گفت قسم به کسا که فرقان را بر ابا القانم یا ل کرخ خروغ گفته! چه کسا این
حدیث را ا او یقل کرخهو! رنول خدا
خایه و حیوان انت».

ماگفت اهل جاهلیت ماگفتند فال بالد خر ن و

3

موض گیری عایشه نسب به ابوهریر این چنین بتود و همتانطور کته میبینتی بتا او ناستازگاری و
دشمنی نمود و او را تکذیب کرد ،البته اآلن برای ما مهم نیس که به چه غتر

چنتین کتاری نمتود ،

ولی مهم این اس که به خاطر بریء نمودن پیامبر از دروغ نبود چون قبال دانستیم کته در واقت ختود
عایشه رأس و اساس پخش نمودن دروغها بود و ابوهریر نسب بته دروغهتای عایشته تنهتا گتوزی از
گوزهای او بود ،بنابراین ناچارا باید برای این موض گیری انگیز های دیگری باشد.
در هر صورت این موض گیری بعدا هنگامی که ابوهریر هدف معاویه را محقق نمود و بتر علیته
حضرت علی (صلوات الله علیه احادیث زش جعل کرد و فضائل و مناقب ایشان را بترای ابتوبکر و
ّ
عمر (لعنهما الله جعل نمود به کلی عو شد!
ابو جعفر اسکافی گوید« :معاویه گروها ا صحابه و گروها ا تابعین 4را خعوت کرخ کاله بالر
علیه حضرت علا

روایات شت جعل کنند که خر ایشان طعن وارخ یماید و مرخِ ا او بر َ

شوید و به خاطر این کار برا ایها هدایایا فریبنده قرار خاخ! ایها هم احاخیثا جعل یموخیالد کاله
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او را راضا یموخت ا جمله صحابه ابوهریره و عمرو بن عاص و مغیالره بالن شالعبه هسالتند! و ا
جمله تابعین عروه بن بیر انت!»

1

از جملهی این روایات جعلی حدیثی اس که ابن ابی الحدیتد از اعمتش نقتل کترد کته گفت :
«وقتا ابوهریره خر نال جماعت همراه معاویه به عراق امدت به مسجد کوفاله رفالتت وقتالا خیالد
مرخِ چه قدر یالاخ ا او انالتقبال یموخهایالد خو ایالو رو باله رو مالرخِ یشسالت و چنالد بالار باله
پیشایااش خ و گفت «ا اهل عراق! ایا گمان ماکنید من بر خدا و رنولش خروغ مابنالدِ و
ّ
شالنیدِ کاله فرمالوخ هالر
خوخِ را با اتش جهنم مانوا یمو! به خدا قسالم ا رنالول خالدا
پیامبر حرما خارخ و حرِ من خر مدینه بین عیر تا ثور انت (هر خو یاِ کوه انت)ت هر کالس خر
ان چیا جدید (مثل بدعت) به وجوخ بیاورخ لعنت خداوید و ممهکه و تماِ مالرخِ بالر او بالاخ و
من شهاخت ماخهم که علا خر ان چیا جدید به وجوخ اورخ! وقتا خبالر حالرف او باله معاویاله
رنید او را اکراِ یموخ و امارت مدینه را به او نپرخ».

2

و هنگامی که ابوهریر حکمران مدینه شد – اگر چه تنها در زمان نبود مروان بن حکم حکمران بتود
ّ
– دوبار دنیا به او روی آورد و شروع کرد بهترین لباسها را بپوشتد بته حتدی کته آب بینتی ختود را در
پارچهای کتانی میریخ ! 3و بهترین چهارپا را سوار میشد که با طال زین شد بود! وقتی عایشته بته
این کارهایش اعترا نمود ابوهریر او را ساک کرد و گف  :او (ابتوهریر کستی است کته فضتائل
حضرت علی را برای ابوبکر و عمر جعل کرد ! و به خاطر این کار بر عایشه ّمن دارد!
عماد الدین طبرسی روای کرد که ابوهریر «نوار قاطر

ّ
ینت شده با طالم و مجلالل شالده

بوخت عایشه که تنها کفش پوشیده بوخ (و نوار حیوایا یشده بوخ) بر او اعتراض یمالوخت ابالوهریره
گفت ا ماخر مؤمنان! خنت برخارت من هفتصد حدیث ا احاخیالث رنالول خالدا کاله خر مالورخ
علا بن ابا طالب گفته بوخ را تغییر خاخِ و برا پدرت و رفیقش جعالل کالرخِ تالا کارشالان پالیش
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روخ! عایشه نرش را ا خجالت پایین ایداخت!»

1

بعد از این طبیعی اس که موض گیری عایشه نسب به ابوهریر تغییر کند و کینه و دشتمنی ختود
ّ
نسب به ابوهریر را از بین ببرد و از او به خاطر جعل و تحریف و دروغهایش تشکر کند ،آری نصب و
ّ
دشمنی یک مل اس و اهلش هم برادر و رفیق همدیگرند!
ّ
 مورخ بیستم این متورد بته صتورتهای متعتددی تقستیم میشتود کته حتدیث امیرالمتؤمنین
ّ
(صلوات الله علیه در بیان عل های کینه عایشته نستب بته ایشتان ایتن صتورتها را بیتان میکنتد،
حضرت

بعضی از کینهها و بغاهایی که در جاهای مختلتف در ستینه عایشته نستب بته ایشتان

وجود داش را آشکار مینماید که بعضی از آنها به تبعی از پدرش بود که عایشه را بیشتر و بیشتتر بتر
علیه حضرت برمیانگیخ  .
شی مفید از عمر بن ابان روای کرد که گفت « :وقتا امیرالمؤمنین بر اهالل بصالره پیالرو شالدت
ّ
مرخایا ا ایها یاخ حضرت امدید و گفتند ا امیر مؤمنان چه علتا خاشت که عایشه بر علیه شالما
عمل مایموخ تا این که مَالفتش با شما به این جا رنید و حال ان که او ن انت و جنگیدن بر او
یوشته یشده و جهاخ بر او واجب یشده و به او اجا ه خاخه یشده که ا خایهاش خالارج شالوخ و میالان
مالالرخان ینالالت کنالالد و خر هالالر صالالورت کالالار کالاله ایجالالاِ خاخ هالالی ربطالالا بالاله او یداشالالتو
حضرت

فرموخ مساهلا را بیان خواهم یموخ که عایشه به خاطر ایهالا کیناله مالرا باله خل گرفالت و

البته خر هی کداِ یسبت به او گناها ایجاِ یداخِ ولا او ایها را جرِ من به حساب اورخ.
ّ
مورخ اول رنول خدا مرا بر پدرش برتالر مالاخاخ و خر جایگاههالا خیالر مالرا بالر او مقالدِ
ماخاشتت این مسأله بر عایشه خشوار بوخ و به خاطر ان کینه ماور یالد و ایالن را ا پالدرش یالاخ
گرفته بوخ و خر این مورخ ا رأ و یظر او تبعیت ماکرخ!

2

مورخ خوِ وقتا رنول خدا بین اصحابش عقد براخر بستت ابوبکر و عمر را با هالم بالراخر
 
 .1اسرار االمامه عماد الدین حسن بن علی طبرسی ،نسخهای کامپیوتری از اصل نسخه خطی اس .
ّ
امیرالمؤمنین را در جایگا های خیر بر ابوبکر مقدم داشته پتدرش
 .2یعنی عایشه میفهمید که چون رسوخ خدا
ابوبکر ناراح اس  ،پس از رأی و نظر پدرش تبعی مینمود و نسب به حضرت ابا الحسن

کینه میورزید.
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یموخ و مرا به براخر خوخ اختصاص خاخت این مسأله بر عایشه گالران امالد و چالون مقالاِ مالن ا
پدرش بابتر شد به من حساخت یموخ!
مورخ نوِ رنول خدا

فرمالان خاخ خرب خایاله تمالاِ اصالحابش کاله خر مسالجد بالوخ را

ببندید مگر خرب خایه منت وقتا پیامبر خرب خایه پدر عایشه و رفی او را بست و خرب خایه مالرا
خر مسجد با گذاشت یکا ا خایواخهاش خر این مورخ صحبت یموخت حضرت

فرموخ من

خرب خایهها شما را یبستم و خرب خایه علا را بالا یگذاشالتمت بلکاله خداویالد عاوجالل خرب
خایهها شما را بست و خرب خایه علا را با گذاشتت به همین خاطر ابوبکر عصالبایا شالد و
بر او ننگین امد و با خایواخهاش خر این مورخ صحبت یموخ و خخترش صحبت او را شنید و باله
خاطر همین به من کینه ور ید!
رنول خدا رو خیبر پرچم را به خنت پدر عایشه خاخ و به او امر یموخ که بریگرخخ مگر این که
پیرو یا کشته شوخت ولا او تحمل یکرخ و فرار یموخ! فرخا پرچم را به عمر بن الَطاب خاخ و به او
مثل رفیقش امر یموخت ولا او هم فرار یموخ و صبر یکرخ! رنول خدا

ا این کار ایها بالدش

امد و علنا فرموخ فرخا پرچم را به خنت مرخ خواهم خاخ که خالدا و رنالولش را خونالت خارخ و
خدا و رنولش هم او را خونت خاریدت پا خر پا حمله ماکند و فرار یماکندت بریماگالرخخ مگالر
این که خداوید ما را به خنت او پیرو گرخاید و پرچم را به خنت من خاخت من صبر کالرخِ تالا ایالن
که خداوید به خنت من قلعه را فتح یموخت این مسأله پدر عایشه را یاراحت و ایالدوهگین یمالوخ!
به همین خاطر به من کینه ور ید خر حالا که من یسبت به او گناها مرتکب یشدِت عایشاله هالم
به خاطر کینه پدرش یسبت به من کینه ور ید!
رنول خدا

پدر او را فرنتاخ تا نوره براهت را بر مشرکین بَواید و به او فرمالان خاخ کاله

عهد و پیمان را به مشرکین تأیید یمایدت او رفت تا به جرف رنیدت خداوید به پیامبرش وحا یموخ
که او را برگرخاید و ایات را ا او بگیرخ و به من بدهدت پیامبر هم خنتور خداوید را به پدر او ابمغ
کرخ و خر وحیا که خداوید بر پیامبر یا ل کرخه بوخ امده بوخ کسا این کار را ا طالرف تالو ایجالاِ
یماخهد مگر مرخ که ا خوخت باشد و من ا رنول خدا بوخِ و ایشان ا مالن بالوخت باله همالین
خلیل با کینه مرا به خل گرفت و خخترش هم ا یظر او تبعیت کرخ!
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عایشه ا خدیجه بنت خویلد بدش ماامد و مثل عاخت هووها به او کینه ماور یدت عایشه
ماخایست خدیجه یاخ رنول خدا چه مقاما خارخ و این برا او خشالوار و نالَت بالوخت عایشاله
کینه یسبت به خدیجه را به خختر او فاطمه نرایت خاخت به همین خاطر یسبت به مالن و فاطماله و
خدیجه کینه ماور ید! و این مسأله میان هووها معروف و مشهور انت.
رو

قبل ا ان که حجاب بر همسران رنول خدا واجب شوخ بر ایشان وارخ شدِ خر حالالا

که عایشه یاخیک رنول خدا یشسته بوخ! وقتا ایشان مالرا خیالد جالا بالا کالرخ و فرمالوخ ا علالا
یاخیک من بیا .پیونته مرا به خوخ یاخیک مایموخ تا این که مرا بین خوخش و عایشه یشاید .ایالن
مسأله بر عایشه ننگین و خشوار امد به همین خاطر رو به من کرخ – و همایطور که یظالر یالان بالد
انت و نری نَنا گویند – گفت ا علا برا مالا تحتالت جالا ران مالن جالا خیگالر پیالدا
یکرخ ! پیامبر

به او تشر خ و گفت ایا به علا چنالین حرفالا ما یالاو! باله خالدا قسالم او

اولین کسا انت که به من ایمان اورخ و مرا تصدی یموخ و اولین کسا انت که بر نالر حالوض
کوثر یاخ من اید و او ا یظر عهد و پیمان ا همه مرخِ به من نااوارتر انتت هی کس بغالض او
ّ
را یدارخ مگر این که خدا با صورت او را خرون اتش جهنم ماایالدا خ! باله همالین خالاطر عایشاله
کینهاش یسبت به مرا یاخ یموخ!
و هنگاما که چنین تهمتا به او خیدت این تهمت بر پیامبر

نَت امدت به همین خاطر

خر مورخ او با من مشورت کرخت من به ایشان گفتم ا رنول خالدا ا کنیالاش بریالره بپالرس و ا
قضیه جویا شوت اگر خید عایشه مرتکب کار شده او را طمق بده که یان یاخید .ایشالان باله
من خنتور خاخ که نؤال یموخن ا بریره را به عهده گیرِ و قضیه را ا او جویا شوِت من هالم ایالن
کار را ایجاِ خاخِت به همین خلیل عایشه کینه مالرا باله خل گرفالت! باله خالدا قسالم مالن بالد او را
یماخوانتم و تنها یاصح خدا و رنولش بوخِ.

1

 
 .1این مورد با آن چه ما در فصل دوم ثاب کردیم مبنی بر این که قضیه افک از دروغهای عایشه اس تناقا ندارد ،چتون
میتوان بین هر دو جم کرد ،به این صورت که به عایشه در حادثهای تهم زد اند ،ولی عایشه آن را بزرگ نمود و با جعل
آن چه در غزو مریسی برایش اتفاق افتاد نزوخ آیات افک را در تبرئه خودش قرار داد  ،تأمل کن .به نظر من آن تهمتی کته
به او زد اند مربوط به بعضی کارهای او میشود ،مثل این که در زمان رسوخ خدا

بعضی مردان را به خانته ختود وارد
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و امثال این موارخ که گفتمت اگر ماخواهید ا او بپرنید چرا کینه مرا به خل گرفت تا این که
همراه یقض کنندگان بیعت من خروج یموخ و خالون شالیعیان مالرا ریَالت و بالین مساللمین باله
خشمنا با من تظاهر یموخ و خلیل تماِ اینها تنها ظلم و نتم و کینه یسبت به من بوخ ان هم بدون
خلیلا که خر خین موجب چنین کینها شوخو! و خداوید یار کننده انت .ان گروه گفتنالد ا
امیرالمؤمنین به خدا قسم همان انت که گفتا و ا قضیه پرخه برخاشتات ما شهاخت ماخهیم کاله
شما یسبت به کسا که با شما خشمنا یموخ به خدا و رنولش نااوارتر ».

1

این بیس مورد ثاب میکنتد کته عایشته متادر نواصتب و ختوار و دشتمنان اهتل بیت رستوخ
خدا

اس  ،بعضی از این موارد به بعضی دیگر ضمیمه میگردد و آن موض گیریهای دشمنانهی

معلوم عایشه که قبال ذکر کردیم هم به آن اضافه میشود و تمتام اینهتا روی هتم قطت و یقتین حاصتل
میکند که عایشه مطلقا بزرگترین زن ناصبی اس که تاری به خود دید اس !



میکرد آن هم به این ادعا که آنها برادر او از رضاع کبیر (شیر خوردن مرد بالغ از زن بالغ هستند و ان شاء الله به زودی این
قضیه خواهد آمد .در هر صورت این مورد ربطی به غزو مریسی و حادثه افک حقیقی که برایش چندین آیه نازخ شد ندارد،
چون در این جا نام کنیز او بریر آمد و قبال در صفحه  245گفتیم که بریر تنها بعد از فتح مکه کنیز عایشه شد ،و بین فتح
مکه و غزو مریسی حدودا دو ساخ فاصله اس  ،بنابراین این حادثه – اگر اتفاق افتاد باشد – ربطی به اتفاقی که عایشه برای
غزو مریسی جعل کرد ندارد.
شی مفید در کتاب الجمل صفحه  81از عایشه نقل کرد که وقتی امیرالمؤمنین

امر سؤاخ نمودن از بریر کنیز عایشه را

به عهد گرف «برا (اقرار گرفتن ا ) بریره شالاخه یَلالا را قطال کالرخ و بالا او خلالوت یمالوخ و ا او خر مالورخ مالن
ماپرنید و او را تهدید ماکرخ و ماترنایدت من جرِ و گناها یدارِ هرگا علا را خونت یَواهم خاشت!»
 .1الجمل شی مفید صفحه 108
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ان که حرمت شکسته چه حرمتا خارخو!
مخالفین و بتریون و احمقانی امثاخ آنها برای ترویم این ادعا کته بتدگویی و نقتص وارد کتردن بته
عایشه جایز نیس و واجب اس به او احترام بگذاریم چون او در اسالم حرمتی خاص دارد! دائمتا بته
کالم امیرالمؤمنین که به اهل بصر خطاب کرد ّ
تمسک میکنند!

کالم حضرت همان اس که قبال گذش و وعد دادیم که مف ّصل در مورد آن صحب کنتیم،
1
ایشان میفرماید« :و عایشه هنو هم حرمت ّاولش را خارخ و حسابش با خداوید متعال انت».

ادعای اینان از خانه عنکبوت سس تر اس  ،چون اگر مراد این کالم طبق خیاخ آنها حرم طعن
و ّ
ّاولش را نقا میکنتد! چتون
مذم نمودن عایشه باشد در این صورت آخر کالم امیرالمؤمنین
حضرت در اوخ کالمش صریحا عایه را ّ
مذم میکند ،این تمام کالم حضرت اس « :و اما عایشاله

رأ و یظر یان و کینها که خر نینه او مثل کوره اهنگر ماجوشید باله نالراغش امالد! و اگالر
خعوت شده بوخ که بر علیه غیر ا من خروج کند چنین کار یماکالرخ! و او هنالو هالم حرمالت
ّاولش را خارخ و حسابش با خداوید متعال انت».
و اگر مراد حضرت همان باشد که آنها خیاخ میکنند در این صورت ایتن کتالم قترآن و حتدیث و
سیر را نقا خواهد نمود ،اما قرآن چون در قرآن آیاتی در ّ
مذم عایشه و حفصه آمتد و آن دو را بته
تشبیه کرد که بیان آن در فصل قبلتی گذشت  ،امتا حتدیث و ستیر آن احادیتث
زن نوم و لوط
رسوخ خدا و ائمه طاهرین که قبال بسیاری از آنها را در طعن و ّ
متذم عایشته آوردیتم پتیش روی
شماس و این سیر ای قطعی اس کته بته بطتالن ایتن تأویتل فاستد – کته اینهتا بته وستیله آن کتالم
امیرالمؤمنین

را تأویل میبرند و بیش از داللتش بر آن تحمیل میکنند – شهادت میدهد.

و در این مورد سیر اصحاب نیکوکار پیامبر و ائمه

هم بته ستیر آنتان اضتافه میشتود ،همتان

اصحابی که در بدگویی حقیقی (نه دروغ در مورد عایشه و بلکه در ریختن خون و کشتتن او اشتکالی
شرعی نمیدیدند! همانطور که ابو الیقظان عمار بن یاسر (رضوان الله تعتالی علیهمتا در حتدیثی کته
مخالفین روای کرد اند انجام داد ،ابن قتیبه در بیان آن چه در جنگ جمتل واقت شتد نقتل کترد « :و
 
 .1نهم البالغه خطبه شمار  ،046از جمله سخنان حضرت

که برای پیشگویی به اهل بصر خطاب نمود اس .
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شتر که عایشه بر ان نوار بوخ پا شد و مرخِ فرار کرخید و عایشه و مروان بن حکم و عمرو بالن
ِ
عثمان و مونا بن طلحه و عمرو بن نعید بن عاص انیر شدیدت عمار به حضرت علا گفت
این انیران را بکش! حضرت علا فرموخ ایها را یماکشمت اگر اهل قبله ا کار خوخ برگشالتند و
خنت برخاشتند ایها را انیر ماکنم».

1

و خواستار کشتن یک نفر شدن کاشف از این اس که درخواس کننتد بترای ختون آن شتخص
حرمتی قائل نیس در حالی که حرم خون بزرگترین حرم هاس  ،بنابراین نزد او حرمت طعتن و
نقص وارد کردن و ّ
مذم نمودن آن شخص – که سبکتر اس – به طریق اولتی منتفتی است  .در ایتن
مقام عماری که از بزرگان اصحاب رسوخ خدا
دلیل که عایشه همسر رسوخ خدا

و از بزرگان فقهای اصحاب ایشان است بته ایتن

اس برای او مطلقا حرمتی قائتل نیست  ،چتون هنگتامی کته

عایشه به پیامبر خیان کرد و بر خلیفه ایشان خرو نمود دیگر این رابطه اعتباری از بتین متیرود ،بته
خاطر همین عمار از حضرت درخواس کرد که عایشه را با بقیه اسیران جمل بکشد تا جزای جنگیدن
با امام زمانش را ببیند ،ولی حضرت بر عایشه ّمن گذاش و او را نکش تتا مفستد بزرگتتر را از
بین ببرد که این مفسد به زودی برای روشن خواهد شد.
ّ
مقدمه کتاب به طور ّ
مفصل خیاالت کسانی که ستعی میکننتد نقتد و ّ
متذم عایشته را
و قبال در
محفوظ میماند ذات عایشه هم محفتوظ بمانتد را ردّ
حرام کنند تا همانطور که ذات رسوخ خدا
نمودیم ،به آن مراجعه کن.
ّ
به خاطر همین شکی نیس که مقصود این کتالم امیرالمتؤمنین « :و او هنالو هالم حرمالت
ّاولش را خارخ و حسابش با خداوید متعال انت» به هیچ وجه من از قدم و ّ
مذم عایشه نیست و
در این تأویل مبالغه شد  ،پس مراد از حرم چیست و مقصتود حضترت از ایتن بیتان چیست ؟ بتا
ّ
مالحظه احکام اسالم و تفکر در احادیث شریفی که عل آن چته از امیرالمتؤمنین بعتد از جنتگ
جمل واق شد را بیان میکند جواب این سؤاخ معلوم میشود .این هم تفصیل مطلب:
انسان زمانی که مسلمان میشود سه حرم پیدا میکند ،حرم ختون ،حرمت آبترو و حرمت
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ماخ و عنوان «حرم اسالم» جام این سه حرم اس  ،البته با صترف نظتر از ایتن کته ایتن انستان
صادقانه مسلمان شد و اسالم در قلب و درونش وارد شد یا نه ،بنابراین حتی اگر در قلتبش استالم را
تصدیق نکرد باشد – مثل شخص منافق و شک کنند – کافی اس با زبانش اسالم را تصتدیق کنتد تتا
این احکام بر او جاری شود و دارای حرم اسالم گردد .این حرم از او برداشته نمیشود مگتر ایتن
ّ
کتته کتتاری انجتتام دهتتد کتته آن حرم ت را نقتتا نمایتتد ،مثتتل ایتتن کتته مرتتتد شتتود یتتا بتتا ختتدا و
رسولش

بجنگد یا ضروری دین را انکار کند یا با این که همسر دارد زنا کند و امثاخ این کارها که

با انجام آن کشتن او جایز میگردد و آبرویش مبام میشود 1و امتوالش را بته ارث میبرنتد یتا بته بیت
الماخ ضمیمه میگردد.
و اگر زنی با شخصی ازوا نمود به خاطر حرم او دارای حرم میشود و جتایز نیست متردان
به او ّ
تعر کنند ،مثل این که کسی با او ازدوا کند یا از او خواستگاری نماید یا او را فریب دهتد کته
از شوهرش طالق گیرد که خودش با او ازدوا کند یا بدون اجاز همسر او با او اجتماع کند – اگتر چته
در خلوت نباشند – چرا که در این صورت این زن «حرم آن مرد» شد و واجب اس تا زمانی کته آن
مرد زند اس و طالقتش نتداد حرمت او را در متورد زنتش حفتظ کنتیم .حتاخ اگتر آن مترد ختاتم
پیامبران

باشد این حرم امتداد و توسعه پیدا میکند تا «حرم پیامبر» باشد ،اما از نظر امتداد

این حرم تا بعد از به شهادت رسیدن پیامبر

هم ادامه دارد بنتابراین ایتن زن بتر دیگتران حترام

ابدی اس و اما از نظر توسعه این زن باید در پوشاندن و مخفی کردن خود از تمام مردان مبالغه کند،
به خاطر همین واجب اس تنها از پش حجاب از او کتاالیی بخواهنتد و در خانتهاش بمانتد و از آن
خار نشود مگر برای امری بسیار ضروری .این حرم خاص از او برداشته نمیشود مگر زمتانی کته
ّ
کاری انجام دهد که آن را نقا نماید ،مثل این که مرتد شود یا خیان نماید یا زین کند یا بر خلیفته
شرعی خرو نماید و امثاخ این امور که به وسیله آن کشتتن یتا استیر نمتودن یتا طتالق دادن او جتایز

 

ّ
 .1به این معنا که اگر چه زند باشد عقد نکاحش فس میگردد ،دقیقا مثل زمانی که مرتد شد باشد و سپس جایز اس بتا
ّ
همسرش ازدوا کنند ،البته بعد از آن که عد نگه داش .
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میشود و طبق بیانی که در فصل دوم گذش ازدوا کردن با او مبام میگردد.
و شاهد ما بر معنای «حرم پیامبر

1

» و این که باید همسرش را در خانهاش حتبس کنتد تتا

خود را جلوی دیدگان مردان آشکار ننماید کالم امیرالمؤمنین
نمود و گف « :ایها خارج شدید و حرمت رنول خدا

اس که به طلحته و زبیتر اعتترا
را مثالل کنیالا کاله هنگالاِ خریالدن

کشیده ماشوخ به خیبال خوخ ماکشیدید! و او را به بصره مابرخیدت یان خوخ را خر خایههایشالان
را برا خوخ و خیگران اشکار یموخید!»

حبس کرخید و حبس شده رنول خدا

2

عایشه این معنای حرم را به خوبی میدانست  ،قتبال گذشت کته او ستعی نمتود بته حضترت
طعن وارد کند و چنین گف « :خداویدا با علا بن ابا طالب همان کن که خوخ ماخایا!

علی

برا همراها من مرخایا را فرنتاخه! و خر مورخ من حرمت رنول خدا را حفظ یکرخه!»

3

» در مثل این مقتام چیتزی جتز ایتن نیست  ،یعنتی در
بنابراین معنای «حرم رسوخ خدا
پوشش و حفظ او در خانهاش مبالغه شود تا مورد ّ
تعر مردان قرار نگیرد اگر چه تنها به سایهاش نگتا
کنند.
حاخ که این را دانستی میگوییم :حرمتی که در این قوخ حضرت

«و او هنو حرمت ّاولالش

» و در هر دو صتورت ربطتی بته

را خارخ» قصد شد یا «حرم اسالم» اس یا «حرم پیامبر
ّ
حرم طعن و قدم و مذم نمودن عایشه ندارد ،چون «حرم اسالم» چیزی جتز حرمت ختون و
آبرو و ماخ نیس و «حرم پیامبر

» چیزی جز برگرداندن عایشه به خانهاش و مخفی نمتودن او

نیس و این چیزی اس که عملی شد.
و اگر بگویی پس انگیز حضرت امیرالمؤمنین
تحصیل حاصل اس ؟ در جواب گفته شود :حضرت

از این بیان چه بود  ،اگر ایتن چنتین باشتد کته
بعد از آن که در ابتدای کالمش گنا و جترم

و بزرگی کینه عایشه را آشکار نمود و از کار او شکای کرد خواس در آختر کالمتش بته اهتل بصتر
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اعالم کند که آن مجازاتی که عایشه شرعا مستحق آن اس را بر سر عایشه نیاورد  ،بعد از آن کته ختود
میتوانس حرمتش را ساقط کند و او را بکشد یا اسیر کنتد ،ولتی

عایشه حرمتش را درید حضرت
حضرت بر او ّمن نهاد و همان حرم قبلی او را باقی گذاش و فرمتود« :و او هنالو هالم حرمالت
ّاولش را خارخ و حسابش با خداوید متعالال انالت» و مجتازاتش را بته خداونتد ستپرد و ایتن تعبیتر
حضرت که فرمود« :حرم ّاولش» اشار دارد که حضرت بعد از آن که حرمت عایشته ستاقط شتد
حرمتش را باقی گذاش  ،حضرت میتوانس مثال بگوید« :و او هنوز حترمتش را دارد و حستابش بتا
خداوند متعاخ اس » ولی وصف «اوخ» را به آن اضافه نمود تا همین نکته را بفهماند.
خترو نمتود و بتا او جنگیتد و متردان

و به عبارت دیگر :بعد از آن که عایشه بر امام زمتانش

نیکوکتتار را کشتت و در زمتتین فستتاد نمتتود دیگتتر بتترای او هتتیچ حرمتتتی بتتاقی نمانتتد ،پتتس
حضرت

میتوانس او را بکشد یا اسیر کند ،همانطور که میتوانس تمتام کستی کته بتر علیته او

خرو نمود بودند را بکشد و زنانشان را اسیر کند و اموالشان را غنیم بگیرد ،ولی همانطور که وقتتی
مکه را فتح نمود بر اهل مکه ّمن نهاد حضرت هتم بتر آنهتا ّمنت نهتاد و اهتل
رسوخ خدا
جمل از جمله آزاد شدگان ایشان گشتند ،یکی از آنها عایشه اس که حضترت حرمت اوخ او را بتاقی
گذاش و او را به خانهاش در مدینه برگرداند.
احادیثی که بر این مطلب دالل میکند بسیار اس  ،از جمله حدیثی اس که طبرستی و طبتری
ّ
بر اهل مکه منالت
امامی از امیرالمؤمنین نقل کرد اند که فرمود« :همایطور که رنول خدا
ّ
یهاخ من هم بر اهل بصره منت یهاخِت اگر بر ما خروج یموخید ایها را به خاطر گناهشان خنالتگیر
کرخیمت ولا خر قبال بارگ ایها کوخک خنتگیر ینموخیم».

1

و از جمله حدیثی اس که شتی طوستی از حضترت امتام زیتن العابتدین روایت کترد  ،از
ّ
متعصبا بالوخت
حضرت سؤاخ شد« :علا بن ابا طالب چگویه رفتار کرخو فرموخ عمار مرخ
ّ
گفت ا امیرالمؤمنین فرخا با اینها چگویه رفتار خواها کرخو حضرت فرموخ بر ایهالا منالت
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مایهم همایطور که رنول خدا

ّ
بر اهل مکه منت یهاخ».

1

و از جمله حدیثی اس کته کلینتی از حضترت امتام صتادق

روایت کترد کته فرمتود« :بالر

امیرالمؤمنین واجب بوخ که وقتا بر ایها پیرو شد به عدالت رفتار کند همالایطور کاله رنالول
ّ
بالالا اهالالل مکالاله رفتالالار یمالالوخت پیالالامبر بالالر ایهالالا منالالت یهالالاخ و ایهالالا را بَشالالید و
خالالدا
امیرالمؤمنین
خدا

هم وقتا بر اهل بصره پیرو شالد بالا ایهالا همالایطور رفتالار یمالوخ کاله رنالول

با اهل مکه رفتار کرخ و پایش را خقیقا جا پا پیامبر گذاشت».

و از جمله حدیثی اس که شی صدوق از حضرت امتام بتاقر
حضرت علا

2

نقتل کترد کته فرمتود« :اگالر

کسایا که با او جنگیدید را انیر مایمالوخ و غنیمالت ماگرفالت شالیعیایش ا

مرخِ بم بارگا ماخیدید .نپس فرموخ به خدا قسم رفتار او برا شما ا ان چاله خورشالید بالر
ان ماتابد بهتر بوخ».

3

و از جمله حدیثی اس که باز شی صدوق از حضترت امتام صتادق نقتل کترد کته فرمتود:
ّ
ّ
بالر اهالل مکاله منالت یهالاخت
«حضرت علا بر ایها منت یهاخ همایطور که رنول خالدا
ایها را رها کرخ چون ماخایست که بعدا شیعیایا خواهالد خاشالت و حکومالت

حضرت علا
ّ
باطل بر ایها مسلط خواهد شدت خوانت خولت باطل هم خر مورخ شیعیایش به او اقتدا کننالد (و
همایطور که حضرت ایها را یکشت ایهالا هالم شالیعیان حضالرت را یکشالند) و شالما اثالار ان را
تماِ اهل بصره را

خیدیدت حال به نیره حضرت علا عمل ماشوخ ولا اگر حضرت علا
ّ
کشته بوخ و اموال ایها را گرفته بوخ این کار برایش حمل بوخت ولا بر ایها منت یهاخ تا بعد ا او بر
 
 .1تهذیب االحکام شی طوسی جلد  6صفحه  ،045ابا الیقظان همان عمار بن یاسر (رضوان الله تعالی علیه اس و قبال
را بر این کار برمیانگیخ  ،این

روای مخالفین گذش که عمار اصرار داش که اسیران جمل کشته شوند و حضرت
حدیث امام زین العابدین هم همین را تأکید میکند که او مردی تند و ّ
متعصب بود و همانطور کته در بحتار عالمته
مجلسی جلد  4صفحه  150آمد حضرت امام صادق
ّ
تعصب وجوخ خارخ».
 .2الکافی کلینی جلد  8صفحه 081
 .3علل الشرائ شی صدوق جلد  0صفحه 041
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ّ
شیعیایش منت یهند».

1

روایت کترد کته فرمتود:

و از جمله حدیثی اس که شی طوستی از حضترت امتام صتادق
ّ
«حضرت علا بر ایها منت یهاخ و رهایشان کرخ چون ماخایست که بعدا ایها بالر شالیعیایش
ّ
مسلط ماشویدت ولا وقتا حضرت قاهم قیاِ کند شمشالیر را خر میالان ایهالا خواهالد گذاشالت و
ّ
انیرشان خواهد یموخ چون ماخاید خیگر هرگا بعالد ا او کسالا بالر شالیعیایش مساللط یَواهالد
شد».

2

و از جمله حدیثی اس که باز شی طوسی از حضرت امام صادق
«رفتار حضرت علا

روایت کترد کته فرمتود:

با اهل بصره برا شیعیایش ا ان چه خورشید بر ان ماتابد بهتالر بالوخت

او خایست که ان قوِ خولتا خواهند خاشت و اگر ایها را انیر کند بعدا شیعیایش انالیر خواهنالد
بالر ایهالا

شد .گفتم به من خبر بده ایا قاهم هم مثل ایشان رفتار کندو فرموخ حضالرت علالا
ّ
منت یهاخ چون ماخایست ایها بعدا به حکومت خواهند رنیدت ولا حضالرت قالاهم باله خالمف
3

ایشان رفتار کند چون ایها خیگر حکومتا یَواهند خاشت».
ّ
این اخبار عل ّمن نهادن امیرالمؤمنین بر آنها را روشن میکند ،حضرت بر آنها ّمنت ننهتاد
چون آنها استحقاق آن را داشتند ،بلکه بر آنها ّمن نهاد تا مفسد شتدیدتر را از بتین ببترد و آن مفستد
این بود که بعدا بر شیعیانش حمله میکنند و اگر حضرت بعد از جنگ جمل زنانشان را اسیر کرد بتود
آنها هم انتقام میگرفتند و زنان شیعیان را اسیر مینمودند و چون کته خداونتد بته ایشتان خبتر داد کته
دشمنانش بعد از ایشان دولتی ظالم خواهند داش که دول بنی امیه باشد حضرت به آنها ّمن نهاد
تا این سیر ای شود و آنها هم مجبور شوند به آن عمل کنند اگر چه به انگیز مقابله به مثل باشد.
بنابراین امیرالمؤمنین
اختیاری که برای رسوخ خدا

میتوانس مثال عایشته را بکشتد یتا استیر کنتد ،او امتام است و هتر
اس برای ایشان هم هس  ،حاخ طبق مصلحتی کته میبینتد چته
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بکشد و اسیر کند و چه عفو کند و ببخشد ،ولی اگر چنین چیزی واق میشد چنان مفاستد و خطترات
بزرگی به دنباخ داش که قابل ّ
تخیل نبود ،همین کافی بود که تنها ولوله یا اضطرابی در میتان لشتکرش
که اکثرشان از مخالفین بودند به وجود میآمد ،آنها ّ
تحمل نمیکردند که مثال ببینند عایشه اسیر شد و

چون حضرت

این را میدانس وقتی خواستند بقیه زنان را اسیر کننتد بته آنهتا گفت  :اوخ بتر ستر

عایشه قرعه بیاندازند که او رأس و اساس این فتنه و رهبر این جماع عهد شتکن بتود ،بنتابراین استیر
کردن او از دیگران سزاوارتر اس ! تنها جواب آنها برای این فرمایش حضرت این بود کته ترستیدند و از
اصرار خود دس برداشتند!
متقی هندی از ابی البحتری نقل کرد که گفت « :وقتا اهل جمل فرار کرخیالدت حضالرت علالا
گفت خارج ا لشکر خیبال کسا یکنید و هر چه مرکب و نمح انت برا شمانت و کنیاایالا
که ا ارباب خوخ بچهخار شدهاید برا شما ییستند و ان چه به عنوان ارث باقا مایده طب حکم
ّ
الها تقسیم ماشوخ و هر یا که شوهرش کشته شده بایالد چهالار مالاه و خه رو عالده یگاله خارخت
گفتند ا امیرالمؤمنین خونها ایهالا بالرا مالا حالمل انالت ولالا یایشالان بالرا مالا حالمل
ییستندو! فرموخ حکم اهل قبله این چنین انتت ایها با حضرت مجاخله کرخیالد! فرمالوخ پالس
چوبها قرعه را بیاورید و بر نر عایشه قرعه بایید! کاله او رأس و انالاس ایالن جنالگ و رهبالر
ایهانت! گوید ایها متفرق شدید و گفتند ا خدا طلب بَشش ماکنیم! و حضرت علا این
چنین جوابشان را خاخ».

1

اگر امیرالمؤمنین عایشه را اسیر میکرد باعث میشد بیشتتر لشتکرش بتر علیته او قیتام کننتد
ّ
همانطور که خوار بعد از صفین فریب قرآن سر نیز کردن را خوردند و بر علیه حضرت قیام کردنتد و
در نتیجه یا حضرت

کشته میشد و یا از خالف خل میگش یا حداقل قدرتش ضعیف میشتد

و در نتیجه معاویه و حزبش در زمانی کوتا بدون به را انداختن صفین و نهروان و هتیچ جنگتی بلکته
تنها یا یک اتفاق به حضرت دس مییافتند.
اگر حضرت

عایشه را میکش آن را بزرگترین دلیل بر علیه حضرت قترار میدادنتد و بهتترین
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انگیز برای جم شدن شمشیرهای مردم بر علیه ایشان میشد .عمرو بن عاص به این مطلتب تصتریح
کرد  ،او به عایشه گف « :ا کاش رو جمل کشته شده بوخ ! عایشه گفت ا بالا پالدر چالراو
1

گفت تو مامرخ و به بهشت مارفتا و ما تو را بارگترین خلیل بر علیه علا قرار ماخاخیم!»
ّ
البته این غیر از آن عل هایی اس که روایات قبلی بیان نمود مبنی بر این که اگر حضرت بر آنهتا
ّمن نمینهاد بعد از او زنان شیعیانش را اسیر میکردند و آبروی آنها را هتک مینمودند ،به همتین ختاطر
امیرالمؤمنین

حرم ّاوخ عایشه را باقی گذاش  ،نه به این دلیل که عایشه استحقاق داشته باشتد بلکته

به خاطر شیعیانش و به خاطر این که فرص را از دشمنانش بگیرد که نتوانند بیش از این بر علیته او توط ته
کنند و برای این که وحدت لشکرش را حفظ نماید همان لشکری که در آن زمان هنوز به ّ
حق معتقد نشتد
بودند بلکه همانطور که در مقدمه گفتیم بعد از گذش مقدمات و اموری مستبصر شدند.
این همان معنای فرمایش حضرت اس که فرمود« :و او هنو حرمت ّاولش را خارخ» ،ایتن
کالم به این معنا نیس که عایشه کرام یا مقامی دارد که مان طعتن و قتدم وارد نمتودن بته اوست ،
چگونه این چنین باشد و حاخ آن که او کسی است کته بتا خترو کتردن و زینت کتردن بته صتورت
جاهلی اولی این حرم را درید و از بین برد؟! بلکه کالم حضرت

تنهتا نتاظر بته بقتای حرمت

خون و آبروی اوس و این که باید به مدینه برگردد و در خانهاش حبس شود تتا طتالق دادن او و جتواز
ازدوا کردن دیگر مردان با او ّ
مهیا گردد 2،تمام اینها تنها ّمنتی بود از طرف حضرت بر عایشه و بتر
سایر پیمان شکنان اهل جمل نه چیزی بیشتر.

 

 .1الکامل ّ
مبرد صفحه  71و شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  6صفحه 211
 .2به صفحه  178همین کتاب مراجعه کن که بیان نمودیم حضرت امام حسین

در زمان خودش او را طالق داد.

فصل چهارم :اولین زن خون ریز در اسالم 749 ...........................................................

مجرما که با ضربتا شدید یتیمان را پهن مین ماکرخ!
خداوند به ما امر نمود که با یتیم مهربانی کنیم و او را نیتازاریم ،او در کتتابش میفرمایتد :و ّامالا یتالیم را
ییا ار  1،همچنین به ما امر نمود که به یتیمان نیکی کنیم و در قرآن فرمود  :و خالدا را بپرنالتید و چیالا را
شریک او قرار یدهید و به پدر و ماخر خوخ و یاخیکان و یتیمان و خرمایدگان ییکالا کنیالد  2،و چتون ایتن
مسأله اهمی دارد خداوند نیکی به یتیمان را از جمله عهد و پیمانهای خود قرار داد که از بنی اسرائیل در متورد
آن پیمان گرفته ،خداوند میفرماید :و ان هنگاِ که ا بنا انراهیل پیمان گرفتیم که غیر ا خدا را یپرنتند و
به پدر و ماخر خوخ و یاخیکان و یتیمان و خرمایدگان ییکا کنند و با مرخِ به ییکا صحبت کننالد و یمالا را
به پا خارید و کات بدهندت ولا شما قبول یکرخید و ا ان اعراض یموخید مگر عده کما .

3

هم دستور داد که با یتیمان با مهربانی و شفق رفتار کنند آن هم با زیبتاترین وصتی ها
پیامبر اکرم
ّ
که دلهای مردم را به اسالم جذب نمود  ،چون در اسالم چنین رحم گسترد ای را دید اند که حدی نتدارد ،از
جمله فرمایشات حضرت

این اس که فرمود« :برا یتیم مثل پدر مهربان باش» 4و فرمود« :یتالیم

را به خوخ یاخیک کن و با او مهربایا یما و نرش را یوا ش کن و ا غذا خوخ به او بَوران که ایالن کالار
ّ
در مورد یتیم بته حتدی رستید
قلبت را یرِ مایماید و حاجتت را براورخه ماکند» 5.و سفارش پیامبر
که ضمان نمود هر کس یتیمی را سرپرستی کند در بهش رفیق و همنشین پیامبر

خواهد بود! و فرمتود:

«من و نرپرنت یتیم خر بهشت این چنین هستیم و ایگشت نبابه و ونطااش را کنار هم قرار خاخ».
پیامبر

6

انذار داد که هر کس یتیم را بگریاند عرش خداوند را لرزاند اس ! و وعتد داد کته

هر کس یتیم را آرام نماید به بهش خواهد رف  ،ایشان

میفرماید« :هنگاما که یتیم ماگرید
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عرش خداوید مالر خ! پس خداوید متعال ماگوید چه کس این بنده من که خر کالوخکا پالدر و
ماخرش را ا او گرفتم را ماگریایدو! به عات و جملم نوگند هی کس او را اراِ یماکند مگالر
این که بهشت را بر او واجب مایمایم».

1

از جمله تعالیم موالیمان امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه هم این اس که میفرماید« :هی مرخ
ّ
ترحم بر نر یتیما یماگذارخ مگر این که خداوید بالرا او خر ا ا
و ن مؤمنا خنتش را ا رو
هر مویا که خنتش را بر ان کشیده پاخاشا مایویسد» 2.و امام صادق ما (صلوات الله علیته هتم
ّ
ترحم بر نر یتیمالا یماکشالد مگالر ایالن کاله رو
این چنین فرمود « :هی کس خنتش را ا رو
قیامت خداوید خر ا ا هر مویا یور به او عطا کند».
تعالیم آسمانی و سیر انبیاء و اوصیاء

3

این چنین اس  ،حاخ رفتار آنها را با برختورد عایشته بتا

یتیمان کنار هم بگذار و مقایسه کن.
بخاری به سندش از شمیسه عتکیه نقل کرد که گف « :یاخ عایشه ا چگویاله اخب کالرخن یتالیم
ّ
4
صحبت کرخید گفت من یتیم را ما یم به حد که منبسط ماشوخ!»
و ابن االعرابی به سندش از شعبه از شمیسه عتکیه نقل کرد که گف « :ا عایشه خر مورخ چگویه
ّ
5
اخب کرخن یتیم نؤال یموخِ گفت من یکا ا ایها را ما یم به حد که منبسط شوخ!»
اگر میخواهی معنای انبساط را بدانی به کالم صغانی توجه کن که گوید« :ابسط یعنالا کشالیده
ّ
شد و ا شدت ضربه پهن گرخید! و حدیث عایشه ا همین قبیل انت که گوید عایشاله یتیمالا
ّ
6
که خر اتاقش بوخ را ما خ به حد که منبسط ماشد یعنا پهن مین ماگشت!»
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فصل چهارم :اولین زن خون ریز در اسالم 760 ............................................................
و زمخشتتری روای ت کتترد « :خر مالالورخ عایشالاله امالالده عایشالاله یتالالیم را مالالا خ و او را ملبالالوط
ماناخت!»

1

اگر میخواهی معنای ملبوط را بدانی به کالم ابن منظور توجه کن که گوید« :و خر حدیثا امالده
ّ
حد که ان یتیم ّ
متلبط ماشد یعنا پهن مالین ماگشالت! و خر روایتالا
عایشه یتیم را ما خ به
امده یتیم را ما خ و ملبوط ماناخت یعنا او را به مین ما خ!» 2و همچنین به کالم ابن اثیتر
توجه کن که گویتد« :و حدیث عایشه هم ا همین قبیل انت که گویالد یتالیم را مالا خ و ملبالوط
ماناخت یعنا او را به مین ما خ!»

3

وای از دس این زن وحشی که ذر ای رحم و شفق و مهربانی در دلش وجود ندارد!
خبری به دس ما نرسید که سرکشان مشرکین در جاهلی با یتیمان چنین رفتاری داشتهاند ،بلکه
نهای کاری که انجام میدادنتد ایتن بتود کته یتیمتان را اکترام نمینمودنتد و ّ
حتق آنهتا را نمیدادنتد،
همانطور که خداوند میفرماید :هرگات ایها یتیم را اکراِ یماکنند  4و میفرماید :ایا ان که خین
ّ
5
را تکذیب ماکند را خید * همان انت که یتیم را ا حقش ماراید .
اگر یکی از آنها به نهای قساوت میرسید شاید یتیم را میزد یا ضربهای بته ستینه او متیزد ،ولتی
ّ
ّ
این که یتیم را با ضرباتی محکم و شدید و درد آور به طور پی در پی بزند به حدی که از شتدت ضترب
پهن زمین گردد  ...این چیزی اس که آن را در سیر و رفتار کسی مشاهد نمیکنیم مگر این زن ّدرند
وحشی!
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خر یهایت جرِ و جنایت او ّ
حتا حیوایات را هم خر بر گرفت!
در ابتدای این فصل بعضی از جنایات عایشه را بیان کردیم تا طبیع وحشی و مجرمانه او آشتکار
گردد و معلوم شود که او زنی خونریز بود که به تجاوز و ترساندن و خونریختن بسیار عالقته داشت و
احادیث و آثاری را آوردیم که به ما فهماند جرم و جنایات عایشه انس و ّ
جن را در بر گرفت ! امتا انتس
جن در ابتدای این فصتل گذشت کته عایشته ّ
مثل جنگ جمل و اتفاقات قبل و بعد از آن و اما ّ
جنتی

مسلمان و بیگنا را کش !
حاخ این فصل را با حدیثی به پایان میرسانیم که به متا میفهمانتد جترم و جنایتات عایشته حتتی
حیوانات بیگنا را هم در بر میگرف و آن قدر حیوانات را میزد که باعث شد رسوخ ختدا

او را

نهی و سرزنش کند.
مسلم و احمد بن حنبل و بیهقی روای کرد اند که عایشه – لفظ روای از بیهقتی است – «نالوار
شتر شده بوخ و پیونته ان را ما خ! پیامبر

فرموخ ا عایشه بر تو باخ مدارا کرخنت چالون

مدارا کرخن خر چیا یباشد مگر این که ان را ینت خهد و ا چیا گرفته یشوخ مگر این که ان را
معیوب و شت کند».

1

میگویم :چه قدر بین رفتار رسوخ اعظم و اهل بی اطهارش

در برخورد کردن با مخلوقات از

جمله حیوانات و رفتار عایشه و امثالش فرق اس ! در همان وقتی که رسوخ ختدا

بته او دستتور

میدهد با حیوانات مدارا کند عایشه حیوان بیگناهی را میزند!
رسوخ خدا

فرمتود« :خداوید تبارک و تعالا مدارا کرخن را خونالت خارخ و بالر ان کمالک

ماکندت هنگاما که نوار مرکبا یاتوان شدید او را خر جایگاه خوخ فروخ اوریدت پالس اگالر مالین
خشک و باگیاه بوخ به نرعت ا ان جا بروید و اگر مین اباخ و نرنبا بوخ او را خر جایگاه خوخ
فروخ اورید».

2
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فصل چهارم :اولین زن خون ریز در اسالم 762 ...........................................................
حاخ اگر میخواهی مقایسه کنی مثال برخورد عایشه با مرکبش را با برخورد حضرت امام علی بن
الحسین زین العابدین
الحسین

با مرکبش کنار هم بگذار ،حضرت امام صادق

با مرکبش خه نال به حج رفت ولا هرگا به ان شمقا یاخ».

میفرماید« :علا بالن
1

آری  ...اخالق و رفتار اهل بی رحم (صلوات الله علیهم این چنین و اخالق و رفتتار عایشته
َ
آن چنان اس  ،اگر عایشه در زمان ما زند بود تمام سازمانهای مداف حقتوق حیوانتات در عتالم بتر
ّ
ضدش قیام میکردند! چه برسد به سازمانهای مداف از حقوق انسانها! چه بسا سازمانهای مداف از
ّ
حقوق محیط هم ضدش قیام میکردند! چون زنی که از حاخ طبیعی زنان ختار میشتود و تبتدیل بته
جتن و حیتوان حملتهور میشتود و کتاری میکنتد کته ّ
وحشی ّدرند ای میگردد و بته انستان و ّ
حتتی
َ
سرکشترین مردان عالم هم انجام نمیدهنتد متردم از وجتود چنتین زنتی بتر کتر زمتین و جنایتاتش
میترسند! چه زمینی میتواند دارای خیر و سالمتی و امنی و محیطی پاش باشد در حالی کته عایشته
در آن وجود دارد؟!

عایشه زنی خالی از باطنی انسانی بود ،بلکه ّ
حتی باطنی حیوانی هم نداش ! او مثل جمادات مثل

دیوار بود! نه باطنی نه جوانمردی و نه احساسی و نه شعوری! متا در بیتان ایتن مطلتب دربتار او دروغ
نمیگوییم و مبالغه نمیکنیم ،این ام المؤمنین ام سلمه (رضوان الله علیها اس که به صتورت کامتل
ذات و باطن عایشه را شناخته ،ایشان بعد از جنگ جمل با عایشه قهر کرد و بتا او قطت رابطته نمتود و
حتی آخرین لحظه زندگیاش با او صحب نکرد و هنگامی که حمیراء خواست ایشتان را راضتی کنتد
ایشان در جواب او گف « :ا خیوار!»
بیهقی روای کرد « :عایشه بعد ا با گشت ا جنگ جمل بالر اِ ناللمه وارخ شالدت اِ ناللمه
نوگند خورخه بوخ که چون عایشه به جنگ علا بن ابا طالب رفتاله خیگالر هرگالا بالا او صالحبت
یکندت عایشه گفت نمِ بر تالو ا مالاخر مؤمنالان .اِ ناللمه گفالت ا خیالوار! ایالا تالو را یهالا
یکرخِو! ایا به تو یگفتمو! عایشه گفت من ا خدا طلب بَشش مایمایم و به نالو او توباله
ماکنمت ا ماخر مؤمنان با من نَن بگو! اِ نلمه گفت ا خیوار! ایا به تو یگفتمو! ایا تالو را
 

 .1وسائل الشیعه شی ّ
حر عاملی جلد  00صفحه 452
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یها یکرخِو! اِ نلمه با عایشه نَن یگفت تا این که ا خییا رفت!»

1

واقعا نیکوس که به بانوی بزرگوار ام ستلمه (ستالم اللته علیهتا اقتتداء نمتاییم و نتزد متؤمنین و
مسلمین لقب «دیوار» را برای عایشه قرار دهیم تا گفته شود :عایشهی دیوار!
بعد از آن که طبیع مجرم عایشه را شناختی ،ایتن برایت مقدمتهای خواهتد بتود تتا از حقیقت
ارتکاب بدترین و زش ترین کار در طوخ تاری توسط عایشه استقباخ کنتی ،آن کتار کشتتن بزرگتترین
َ
اس ! که عایشته
شخصی در عالم وجود یعنی سرور تمام مخلوقات حضرت محمد مصطفی
(لعنها الله با خورداندن ّ
سم به او ،او را به شهادت رساند.
بعد از آن که در این فصل طبیع مجرم عایشه را شناختی دیگر این حقیق برای بعیتد نخواهتد
بود ،چون فهمیدی وقتی عایشه هدفی داشته باشد هر چیز کته ستر راهتش متان شتد و نگذاشت بته
هدفش برسد را نابود میکند.
و چون این جنای زش و دردناش او بزرگ و پراهمی اس چنین دیدیم که باید بترای آن فصتل
ّ
ّ
خاصی باز کنیم ،حاخ با توکل بر خدا به سراغ آن میرویم.

 
 .1المحاسن و المساوی بیهقی جلد  0صفحه  580و مثتل آن در الحتاوی الکبیتر متاوردی جلتد  04صتفحه  ،994البتته
مخالفین این حدیث را بر این حمل نمود اند که ام سلمه میخواس با این کار از شکستن سوگندش مبنی بتر ایتن کته بتا
عایشه سخن نگوید فرار کند که البته وهن و سستی این حرف آشکار اس .

فصل پنجم :قاتل رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله
ّ
هر کس از سیر عایشه مطل شود میفهمد که او بسیار دوس داش باالتر از همه در صدر باشتد ،بته
خاطر همین خودش و پدرش سعی کردند که او با رسوخ خدا

ازدوا کند ،چون رسوخ خدا نتزد آنهتا

سلطان آن زمان بود که باید از آن چته در اختیتار دارد استتفاد نمتود .آرزوی عایشته ایتن بتود کته نتزد ایتن
پیامبر

بهر مند شود به طوری که اولین سرور گردد و هیچ زن دیگر و بلکه مترد دگیتری بته جایگتا او

نرسد ،او از پیامبر انتظار داش که از خدا بخواهد که در مدحش آیاتی نازخ کند و در ثنای او احتادیثی بیتان
نماید و برای او شأنی بزرگ و جایگاهی واال قرار دهد ،ولی وقتی دید پیامبر با این رغب های او کنار نمیآید
عو شد و شروع کرد ایشان را آزار دهد و روشنایی زندگیاش را سیا کند و بر علیه ایشان اقدام کند تا ایتن
که خداوند در ّ
مذم و تهدید او قرآنی نازخ کرد که تالوت میشود و قبال در فصل ّ
سوم بیان آن گذش .
به آرزوها و خواستههای حمیراء او را خشتمگین نمتود،

این بیتوجهی پی در پی رسوخ خدا
ّ
او از پیامبر توق داش که او را فضیل و شراف دهد ولی ناگهان دید او را پوشش خود و حبس شتد

در خانه و تنها همسری از همسرانش قرار داد فقط همین ،بلکه دیگران مثل خدیجه و ام سلمه و ماریته
ّ
(علیهن السالم را بر او برتری داد و بارها و بارها برای مردم خطبته میخوانتد و علنتا برتتری فاطمته و
شوهر و فرزندانش

را بیان میکرد و بر امتش واجب مینمتود کته ّ
محبت و والیت آنهتا را داشتته

باشند و از دستورات آنها اطاع کنند و در هر نماز بر آنها صلوات بفرستند و آنها را بتر جتان و اوالد و
ّ
مالشان مقدم بدارند ،ولی او و پدرش به ّذر ای از این مقامات نمیرسند!
از جمله عادات پیامبر

این بود کته بته حضترت فاطمته و علتی

توجته میکترد و روی

میآورد که باعث میشد سینه عایشه پر از حسادت و کینه گردد ،ایشان به مسافرتی نمیرف مگر ایتن
که ابتدا به مالقات حضرت فاطمه میرف و از مسافرتی برنمیگش مگتر ایتن کته بتا ایشتان دیتدار
میکرد و گاهی در مورد او میگف « :پاره جگر من انالت» 1و گتاهی میگفت « :یالور چشالم مالن
 
 .1الخصاخ شی صدوق صفحه  472و کفایه االثر خزاز قمی صفحه  27و صحیح بخاری جلد  5صفحه  101و صتحیح
مسلم جلد  7صفحه  050و سنن نسائی جلد  4صفحه  97و بسیاری دیگر.
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انت» 1و بار سوم میگف « :میوه خل من انت» 2و مرتبه چهارم میفرمود« :روح مالن انالت کاله
بین خو پهلویم ماباشد» 3و مرتبه پنجم میفرمود« :حوریالها ایسالان انالت» 4و در مرتبته ششتم
میفرمود« :نرور یان اهل بهشت انت» 5و مرتبه هفتتم میفرمتود« :پالدرش باله فالدایش» 6و در
مرتبته هشتم میفرمود« :خدا ا غضالب او غضالب ماکنالد و باله خالاطر راضالا بالوخن او راضالا
ماشوخ» 7و فضائل و مناقب بسیار دیگری که قابل شمارش نیس  .ولتی او – یعنتی عایشته – ّذر ای از

این مناقب را از طرف پیامبر دریاف نمیکرد ،بلکه بر عکس چون اعمالش بد و زش و ّنیتش خبیتث

بود پیامبر همیشه او را نهی و سرزنش مینمود ،مثل این که به او فرمتود« :ا حمیراَ گمالان ماکنالا
من تو را یماشنانمو! امت من ا خنت تو رو خویینا خواهند خید!» 8و بته او فرمتود« :خالدا
خنتت را قط کند!» 9و به او فرمتود« :خییالا را شالکم خالوخ قالرار خاخها » 10و در متورد او فرمتود:
 
 .1امالی شی صدوق صفحه  074و روضة الواعظین فتاخ نیشابوری صفحه  041و بشار المصطفی

محمد بن علی

طبری صفحه 216
 .2امالی شی صدوق صفحه  074و بشار المصطفی

محمد بن علی طبری صفحه  216و اللمعه البیضتاء تبریتزی

انصاری صفحه 842
 .3اعتقادات شی مفید صفحه  014و عیون اخبار الرضا

شی صدوق جلد  1صفحه  16و امالی شی طوسی جلد 1

صفحه 50
 .4الفضائل شاذان بن جبرئیل قمی صفحه  9و دالئل االمامه محمد بن جریر طبری امامی صفحه  058و المحتضر حسن
بن سلیمان حلی صفحه 019
 .5کماخ الدین شی صدوق صفحه  162و روضه الواعظین فتاخ نیشابوری صفحه  059و صحیح بخاری جلتد  5صتفحه
 082و سنن ترمذی جلد  4صفحه  216و مسند احمد بن حنبل جلد  2صفحه 81
 .6امالی شی صدوق صفحه  214و مناقب ابن شهر آشوب جلد  2صفحه 010
 .7عیون اخبار الرضا

شی صدوق جلد  1صفحه  16و مستدرش الحاکم جلد  2صفحه  045و المعجم الکبیر طبرانی

جلد  0صفحه  018و بسیاری دیگر.
 .8اثبات الهدا شی ّ
حر عاملی جلد  0صفحه  290به نقل ا اختصاص شی مفید.
 .9مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه  41و سنن بیهقی جلد  9صفحه  89و إمتاع األسماع مقریزی صتفحه  164و بته
صفحه  186همین کتاب مراجعه کن.
 .10کنز العماخ متقی هندی جلد  04صفحه  161و العقود المحمدیه شعرانی صفحه  777به نقل از بیهقتی و بته صتفحه
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ّ
«عایشه خشمنا با ما اهل بیت را رها یماکند!» 1و به شدت به ستینه او زد و او را بته درد آورد! 2و او
را این چنین وصف کرد که« :رأس و اناس کفر!» 3و «شاخ شیطان انت!» 4و تمام اینها آتشی که
در سینه عایشه وجود داش را بیشتر شعلهور میکرد.
رسوخ خدا

همیشه شأن و مقام برادرش حضرت علی

را باال میبرد ولی از شتأن و مقتام

تنها یک کلمه بد میگفتند او را یاری میکرد و بترایش

پدر عایشه میکاهید ،و اگر به حضرت علی
ّ
تعصب مینمود و میفرمود« :چه شده گروها را که به علا یقص وارخ ماکنندو! هر کس به علا
یقص وارخ کند به من یقص وارخ کرخه و هر کس ا علا جدا شوخ ا من جدا شده و علالا ا مالن
انت و من ا اویمت او ا طینت من و من ا طینت ابراهیم خل شدهاِ و من ا ابراهیم افضل و
برترِت خایدایا که بعضا ا بعض خیگر هستند و خداوید شنوا خایانالت» 5و بته همتین مقتدار
بسند نمیکرد و تأکید مینمود که بعد از ایشان حضرت علتی ولتی و سرپرست ایتن امت است و
میفرمود« :او ا من انت و من ا اویم و او بعد ا من ّ
ولا و نرپرنت شمانت» 6.ولی ابوبکر
از طرف پیامبر این چنین یاری نمیشد بلکه وقتی در محضر پیامبر

به او با بتدترین کتالم ناستزا

میگفتند پیامبر تنها میخندید! 7و برای این که فکر سزاوار بودن ابوبکر برای خالف را از ذهتن متردم



 404همین کتاب مراجعه کن.
 .1الصراط المستقیم نباطی عاملی جلد  2صفحه  067به نقل از سعید بن مسیب از وهب.
 .2به صفحه  576همین کتاب مراجعه کن.
 .3صحیح مسلم جلد  8صفحه  081و بسیاری دیگر.
 .4صحیح بخاری جلد  5صفحه  011و بسیاری دیگر.
 .5مجم الزوائد هیثمی جلد  9صفحه  018به نقل از طبرانی.
 .6مسند احمد بن حنبل جلد  4صفحه  246و کنز العماخ متقی هندی جلد  00صفحه  618و تاری دمشق ابتن عستاکر
جلد  51صفحه  089و مثل آن در مسند الطیالسی صفحه  000و مصنف ابن ابی شیبه جلد  7صفحه  415و ستنن نستائی
جلد  4صفحه  021و صحیح ابن حبان جلد  04صفحه  275و معجم الطبرانی جلد  01صفحه  78و سنن ترمتذی جلتد
 02صفحه  064و بسیاری دیگر.
 .7به صفحه  016و  017همین کتاب – حدیث اهان دغفل بن حنظله بته ابتوبکر – مراجعته کتن ،همچنتین بته حتدیث
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پاش کند در روز خیبر پرچم فتح را به او سپرد و او هم شکس ختورد و فترار نمتود و «اصالحابش را
ترنو ماخواید و اصحابش هم او را ترنو ماخوایدید!» 1و ابتدا به او دستور داد که سور برائ را
در مراسم حم برای مشرکین بخواند ولی او را عزخ نمود و حضرت علی

را به جای او قرار داد چون

«کسا غیر ا خوخت یا مرخ که ا خوخت باشد این کار را ایجاِ یماخهد» 2بنتابراین ابتوبکر از
پیامبر نیس !
بنابراین عایشه – که آزمند اس و چنین آرزوهایی در سر دارد – میخواهد چته کنتد و حتاخ آن کته
میبیند پیامبر

تمام آرزوهای او را برای اهل بیتش

محقتق میکنتد و او و پتدرش را از همته

چیز محروم مینماید؟! عایشه میخواهد چه کند در حالی که میبیند هم از میراث مادی و هم میتراث
اعتباری رسوخ خدا محروم شد ؟! خصوصا که از ایشان بچهدار هم نشد  ،در حالی کته پیتامبر در هتر
موقعیتی اعالم میکند که حضرت فاطمه و خاندانش

ورثه او و ادامه راهش هستند و بترای تأکیتد

این حقیق با این گفتار خداونتد و ما فر یالدایمان و شالما هالم فر یالدایتان را  3موافقت نمتود و
تصریح کرد که امام حسن و امام حسین

فرزندانش هستند و فرمتود« :خایالدان هالر پیالامبر ا

صلب خوخش هستند ولا خایدان من ا صلب علا ماباشند».
عایشه که میبیند اگر پیامبر

4

رهبری ام بعد از خودش را به اهتل بیتتش

تستلیم کنتد



ابتتوهریر در مستتند احمتتد بتتن حنبتتل جلتتد  2صتتفحه  067مراجعتته کتتن کتته متتردی بتته ابتتوبکر دشتتنام میدهتتد ولتتی
پیامبر

خوشش میآید و می خندد! اما آن حدیثی که بختاری نقتل نمتود کته ابتوبکر و عمتر بتا هتم دعتوا کردنتد و

پیامبر

از ابوبکر دفاع نمود نشانههای جعل در آن آشکار اس .

 .1تاری طبری جلد  2صفحه  92سنن بیهقی جلد  9صفحه  016و مستدرش حاکم جلد  2صتفحه  28و ذختائر العقبتی
محب الطبری صفحه  81و حلیه االولیاء ابو نعیم جلد  0صفحه  61و بسیاری دیگر.
 .2تفسیر سیوطی جلد  2صفحه  119و تفسیر بغوی جلد  1صفحه  167و کنز العماخ متقی هندی جلد  0صفحه  157و
تاری ابن کثیر جلد  4صفحه  28و بسیاری دیگر.

 .3سور آخ عمران آیه  60و مراد از فرزندانمان به اجماع ّام امام حسن و امام حسین (صلوات الله علیهما میباشند.
 .4االحتجا طبرسی جلد  0صفحه  77و مثل آن در ینابی المود قندوزی حنفی صفحه  092به نقل از طبرانی.
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تمام آماخ و آرزوهایش از بین میرود چار ای ندارد جز این که با هدف پدرش و رفیق او مبنی بتر چیتر
شدن بر حکوم هم آواز شود! تنها به حکوم رسیدن اس که به او اجاز میدهتد بته آن جایگتاهی
که آرزو یش را داش برسد تا در نتیجه نصف دین از او گرفته شود! و مثل امیر مؤمنان اوامر و فرامینش
را اجرا کنند! و به او دو هزار هدیه دهند! و بعد از این جایگا و برتریاش مثل «برتتری غتذای تریتد بتر
ّ
ّ
مقدس شود که به پشکل و سرگین شتترش ّ
تبترش جوینتد و بتوی آن نتزد
سایر غذاها گردد!» و تا حدی
مردم مثل بوی مشک باشد!
قضیه ترور رسوخ خدا

و وارونه کردن نظام حکوم بعد از ایشان و بر عکس کتردن اوامتر و

تحریف تعالیمش از همین جا شروع شتد و حمیتراء در ایتن قضتیه دردآور نقشتی اساستی و محتوری
داش .
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مار افعا کشنده به صورت کبوتر باا ار و مهربان!
یا اخهت
ِ ِ

متأسفانه اعتقاد زشتی میان مسلمانان وجود دارد و آن ایتن است کته رستوخ ختدا

بته طتور

طبیعی از دنیا رفته! ولی حقیق این اس که ایشان کشته شد و خداوند به صورت شهید روم ایشان را
قبا نمود و نزد خود برد ،ولی دو عامل اس که این حقیق را از متردم میپوشتاند :اول مختالفین
تالش میکنند که فرزندانشان را از هر چه جنای امامانشتان مثتل ابتوبکر و عمتر و عایشته را آشتکار
را بستهاند و از بیان
میکند دور کنند ،به خطر همین آنها باب بحث نمودن دربار شهادت پیامبر
ّ
آن خودداری کرد اند یا تنها به آن اشار ای نمود اند تتا ایتن مستأله باعتث جستتجو از علت حقیقتی
شهادت رسوخ خدا

نگردد تا در نتیجه مادرشان عایشه گناهکار شناخته شود! خوِ دوست داران

اهل بی از ترس این که مبادا این حقیق مخالفین – که فریفته مادرشان عایشه شتد اند – را برانگیزانتد
ّ
ضای گش و ّامت از فهمیتدن علت
آن را آشکار نمیکنند! در نتیجه مظلومی خاتم پیامبران
ّ
حق دارد!
به شهادت رسیدن ایشان محروم شدند در حالی که ایشان بیش از همه بر این ّام
سزاوار نیس در کشته شدن رسوخ خدا

شک کنیم ،چون این فرمتایش خداونتد صتریح در

این مطلب اس  :و محمد تنها پیامبر انت که قبل ا او هم پیالامبران امدیالدت ایالا اگالر بمیالرخ
«أو» (یا) کشته شوخ به ایین پیشین خوخ با ماگرخیدت هر کس به ایین پیشین خوخ بالا گالرخخ باله
خدا ضرر یمارناید و خداوید به وخ به شکر کنندگان پاخاش خواهد خاخ  1و بعتد از آن کته
ّ
معلوم اس که شک و تردید برای خداوند جایز نیس بنابراین «أو» (که در آیه آمد و معنای ابتدایی آن
«یا» میباشد در این جا به معنای اضراب (اعرا

از حکتم قبلتی است یعنتی بته معنتای «بلکته»

میباشد ،مثل این فرمایش خداوند :و او را به نراغ صد هاار یفر «یا» بیشالتر فرنالتاخیم  2و ایتن
گفتار خداوند :نپس خلها شما بعد ا این واقعه نَت شد همچون ننگ «یا» نالَتتر
و این گفتار خداوند :و هنگاما که منانک ّ
حج خالوخ را ایجالاِ خاخیالد مثالل همالایطور کاله ا
 
 .1سور آخ عمران آیه 055
 .2سور صافات آیه 057
 .3سور بقر آیه 75
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پدرایتان یاخ ماکنید «یا» بهتر و بیشتر ا ان خدا را یاخ کنیالد  1و ایتن فرمتایش خداونتد :و امالر
قیامت خرنت مایند چشم برهم خن و «یا» ا ان هم یاخیکتر انت  2بنابراین معنتای آیته چنتین
میشود :اگر بمیرخ و بلکه کشته شوخ و مفادش این اس که رسوخ خدا

حتما کشته خواهد

شد و اگر در کالم نوعی ابهام وجود دارد به خاطر مشرکین اس که هنگتام نتزوخ آیته خواستتار کشتته
شدن پیامبر

در جنگ احد و ما بعد آن بودند (به خاطر همین خداوند در کالمش ابهتام آورد تتا
پیدا نکنند و اال اعرا

مشرکین به یقین به کشته شدن رسوخ خدا

کردن از کالم ما قبل به خاطر

غلط بودن آن بر خداوندی که عالم به غیب و پنهان اس محاخ میباشد.
شهادت میدهد ،اما احادیث نزد ما امامیه احادیث

بنابراین قرآن به حقیق شهادت پیامبر

فرمود اند« :به خدا قسم تماِ ما کشته و شالهید ماشالویم» 3و ایتن

بسیاری وارد شد که ائمه
ّ
عام اس (و شامل رسوخ خدا
روای

هم میشود و دالل میکند که پیامبر

هتم کشتته

شد و به شهادت رسید اس .
اما روایات ّ
خاص که تصریح به مطلب کرد سلیم بن قیس هاللتی از عبتد اللته بتن جعفتر نقتل
نمود که پیامبر

در میان مردم خطبه خواند و فرمود« :ا مرخِ هنگاما که مالن شالهید شالدِ

علا یسبت به شما ا خوختان نااوارتر انت و هنگاما که علا به شهاخت رنید فر یدِ حسالن
یسبت به مؤمنین ا خوخشان نااوارتر انت و هنگالاما کاله فر یالدِ حسالن باله شالهاخت رنالید
فر یدِ حسین یسبت به مؤمنین ا خوخشان نااوارتر انالت و هنگالاما کاله فر یالدِ حسالین باله
شهاخت رنید فر یدِ علا بن الحسین یسبت به مؤمنین ا خوخشان نااوارتر انت کاله ایهالا بالا
وجوخ او اختیار یدارید .نپس رو به علا

یموخ و فرموخ ا علا تو علا بالن الحسالین را

خرک خواها یموخ نمِ مرا به او برنان .هنگاما که او شهید شالد فر یالدش محمالد یسالبت باله
مؤمنین ا خوخشان نااوارتر انت و ا حسین تو را به وخ خرک خواها یموخ نمِ مرا باله او
 
 .1سور بقر آیه 111
 .2سور نحل آیه 77
 .3إعالم الوری طبرسی جلد  1صفحه  021به نقل از حضرت امام صادق
صفحه  187به نقل از امام رضا

و عیون اخبار الرضا شتی صتدوق جلتد 0

و مثل آن در کافیه االثر خزاز صفحه  117به نقل از حضرت امام مجتبی

.
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برنان .بعد ا ان خر صلب محمد مرخایا خواهند بوخ که یکا پس ا خیگر این چنالین هسالتند
و با وجوخ ایها خیگران اختیار یدارید و این فرمایش را نه بار تکرار یموخ و فرموخ و تماِ ایهالا
یسبت به مؤمنین ا خوخ مؤمنین نااوارترید و مؤمنین با وجوخ ایها اختیار یداریدت تمالاِ ایهالا
هدایت شده و هدایتگر هستند یه یفر ا فر یدان حسین .علا بن ابا طالب خر حالا که گریاله
ماکرخ یاخ ایشان رفت و گفت پدر و ماخرِ فدایت ا پیامبر خدا ایا شالما کشالته ماشالو و!
فرموخ ار ! به ونیله ّ
نم شهید ماشوِ و تو به ونیله شمشیر کشته ماشو و ریشت ا خون

نرت ریگین ماگرخخ! و فر یدِ حسن به ونیله ّ
نم و فر یدِ حسین باله ونالیله شمشالیر کشالته

ماشوخ! او را نتمگر فر ید نتمگر یا اخه فر ید یا اخه مناف فر ید مناف ماکشد!»

1

نقتل کترد  – :لفتظ روایت از

راوندی و ابن شهر آشوب از حضرت امتام صتادق از پتدرانش
راوندی اس – «اماِ حسن به اهل بیتش فرموخ من با ّ
نم کشته ماشوِ همایطور که رنالول
خدا

شهید شد .گفتند چه کس چنین کار با شما کندو فرمالوخ همسالرِ جعالده خختالر

اشعثت معاویه او را فریب ماخهد و او را به چنین کار امر مایماید .گفتنالد او را ا خایالهات
اخراج کن و ا خوخت خور نا ! فرموخ چگویه او را اخراج کنم خر حالا که هنو کالار ایجالاِ
یداخهو و اگر هم او را اخراج کنم کسا غیالر ا او مالرا یَواهالد کشالت» 2مقتضتای ایتن حتدیث
مطابق کیفی شهادت اس  ،بنابراین همانطور که امام حسن به وسیله ّ
سم کشته میشود رستوخ
خدا

هم به وسیله ّ
سم کشته شتد و همتانطور کته همستر امتام حستن

همچنین همسر رسوخ خدا

شتوهرش را میکشتد

شوهرش را کش .

عیاشی از عبد الصمد بن بشیر از حضرت امام صادق

نقل کرد که فرمود« :ایا ماخاییالد کاله

ا خییا رفت یا کشته شدو خداوید مافرماید ایا اگر بمیرخ یا کشته شوخ شما به ایالین
پیامبر
نم خاخید! ان خو یفالر باله ایشالان ّ
پیشین خوخ برماگرخیدت به ایشان قبل ا مرخن ّ
نالم خورایدیالد!
 
 .1کتاب سلیم بن قیس هاللی صفحه  261و به نقل از او بحار االنوار عالمه مجلسی جلد  22صفحه 166
 .2إثبات الهدا شی ّ
حر عاملی جلد  1صفحه  448به نقل از الخرائم و الجرائح راوندی و بحار االنتوار عالمته مجلستی
جلد  52صفحه  217به نقل از مناقب ابن شهر آشوب.
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گفتیم ان خو و پدرایشان بدترین خل خداوید هسالتند!» 1و مخفتی نیست کته منظتور عایشته و
حفصه و پدرانشان میباشند.
باز عیاشی از حسین بن منذر نقل کرد که گف « :ا حضالرت امالاِ صالاخق

خر مالورخ ایالن

فرمایش خداوید ایا اگر بمیرخ یا کشته شوخ به ایالین پیشالین خالوخ برماگرخیالدو نالؤال کالرخِ و
گفتم ایا ایشان ا خییا رفت یا کشته شدو فرموخ منظور اصالحاب رنالول خدانالت کاله چنالین
کار کرخید!»

2

و قبال در فصل سوم هم دو حدیث در این مورد گذش  ،اولا حدیثی اس کته نبتاطی بیاضتی از
نقل کرد که فرمود« :پیامبر باله حفصاله خبالر خاخ کاله پالدرش و ابالوبکر باله

حضرت امام صادق

خمفت خواهند رنیدت حفصه این را را یاخ عایشه فاش کرخ و عایشه هم ان را به پدرش گفالتت
او هم به رفیقش خبر خاخت پس خو یفر جم شدید که با ّ
وختالر
نم خورایدن به حضالرت
به حکومت برنند!»

3

و خوما حدیثی اس که علی بن ابراهیم قمی در تفسیر سور تحتریم نقتل کترد « :نالبب یالا ل
شدن این نوره این بوخ که رنول خدا

خر خایه یکا ا همسرایش باله نالر مابالرخ و ماریاله

قبطیه هم همراه ایشان بوخ و به ایشان خدمت ماکرخت رو

خر خایاله حفصاله بالوخت حفصاله باله

خیبال کار رفتت خر این هنگاِ رنول خدا

با ماریه همبستر شدت حفصاله ا قضالیه بالاخبر

گشت و خشمگین شد! و رو به رنول خدا

یموخ و گفت ا رنالول خالدا خر رو مالن و

خر خایه من و خر رختخواب من! رنول خدا

ا او حیا یمالوخ و گفالت خنالت بالرخار کاله

ماریه را بر خوخ حراِ کرخِ و بعد ا این خیگر با او همبسر یماشوِ و من را

را به تو ماگالویم

که اگر ان را فاش کنا لعنت خدا و ممهکه و تماِ مرخِ بر تو باشدت حفضه گفت باشالدت ان را
چیستو فرموخ بعد ا من ابوبکر به خمفت مارند و بعد ا او پالدر تالوت حفصاله گفالت چاله
 
 .1تفسیر عیاشی جلد  0صفحه 111
 .2تفسیر عیاشی جلد  0صفحه 111
 .3الصراط المستقیم علی بن یونس نباطی بیاضی جلد  2صفحه  068و به نقل از او بحار االنوار عالمه مجلسی جلتد 11
صفحه 156
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کس این را به تو خبر خاخهو فرموخ خداوید خایا ا گاه به من خبر خاخه انتت حفصاله خر همالان
رو قضیه را به عایشه گفت! و عایشه هم به ابوبکر خبر خاخت ابوبکر هالم یالاخ عمالر امالد و باله او
گفت عایشه ا حفصه خبر برایم یقل کرخه ولا من به گفتالار او اطمینالان یالدارِ! تالو خالوخ ا
حفصه بپرس .عمر یاخ حفصه امد و به او گفت این چه چیا انت که عایشه ا تو خبالر خاخهو
ّ
حفصه ان را ایکار یموخ و گفت من چیا به او یگفتهاِ! عمر به او گفت اگر این مطلالب حال
انت به ما خبر بده تا برا ان اقداِ کنیم! حفصه گفت ار رنول خدا چنین چیا گفت .خر
ّ
1
نم خهند!»
یتیجه چهار یفر جم شدید تا به رنول خدا
بیشتر مخالفین در اصل قضیه با ما موافقند و میگویند رسوخ خدا

به خاطر خوردن ّ
ستم بته

شهادت رسید اس و از جمله احادیثی که در این مورد به آن استناد کرد اند حدیثی است کته احمتد
بن حنبل و طبرانی و عبد الرزاق صنعانی از عبد الله بن مسعود نقل کرد اند که گف « :اگر یه بار قسم
بَورِ که رنول خدا

کشته شد برایم خونتخاشتناتر ا این انت که یک بار قسم بَالورِ

که کشته یشد! خداوید او را پیامبر قرار خاخ و به صورت شهید پیش خوخ برخ».

2

ولی مخالفین در تشخیص قاتلین با ما اختالف دارند ،ما به تبعی از امامان ختود

میگتوییم

قاتلین رسوخ خدا که توط ه کرد بودند عایشه و حفصه و پدرانشان میباشند ولی مخالفین میگوینتد
قاتالنی که توط ه نمود بودند یهودیان هستند و قضیه این بود که زنی از یهود به نتام ینب بنت حارث
خواس بفهمد که آیا حقیقتا محمد

پیامبر اس یا نه؟ و همچنین خواس انتقام خون بترادرش

مرحب که در خیبر بته دست امیرالمتؤمنین کشتته شتد بتود را بگیترد ،بته همتین ختاطر رستوخ
و اصحابش را به خوردن غذایی دعوت نمود که در آن ّ
از
سم ریخته بود ،رستوخ ختدا
خدا

این غذا مقدار کمی خورد و اثر ّ
سم در ایشان باقی ماند تا این که باالخر در اثر آن از دنیا رف و ایشان

فرمان داد که این زینب بن حارث را بکشند!
 
 .1تفسیر القمی جلد  1صفحه  276و به نقل از او بحار االنوار جلتد  11صتفحه  129و بته صتفحه  567و  568همتین
کتاب مراجعه کن.
 .2مسند احمد بن حنبل جلد  0صفحه  518و المعجم الکبیر طبرانی جلد  01صتفحه  019و مصتنف صتنعانی جلتد 4
صفحه 168
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ما هنگامی که این دو قوخ را مورد بررسی دقیق علمی قرار میدهیم متوجته میشتویم کته قتوخ متا
صادق و مورد اطمینان اس ولی قوخ آنها چنین نیس و این به خاطر چند چه اس :
 جهت اول قوخ ما از ائمه اطهار از آخ محمد (صلوات الله علیهم گرفته شتد کته از دیگتران
ّ
اتفاق افتاد آگا ترند و به تصریح قرآن راستتگو و از هتر عیبتی مبت ّرا
به حقیقتی که برای جدشان
هستند ،بنابراین اگر آن چه از دیگران نقل شد با قوخ آنها مخالف و ّ
تضاد بود باید قوخ دیگران را طترم
کرد و کنار بیندازیم .
 جهت خوِ این که گویند زن یهودی به پیامبر

ّ
سم داد بعد از فتح خیبر واق شد  ،یعنی

در آختر ستاخ دهتم بته شتهادت
در اوخ ساخ هفتم هجرت شریف پیامبر ،در حتالی کته پیتامبر
ّ
جدا بعید اس که وفات ایشان به خاطر خوردن آن ّ
سم در بیش از سه ساخ پیش باشد،
رسید  ،بنابراین
چرا که اثر سم معموال تا چنین زمان طوالنی باقی نمیماند و اگر هم باقی بماند اثرش هم باقی خواهد
ماند و میبینی که ّ
صح و سالمتی شخص مستموم کتم کتم از بتین متیرود و نشتانههای بیمتاری و
از روز فتتح خیبتر تتا کمتی مانتد بته

ضعف پدیدار میشود ،ولی ما میبینیم کته رستوخ ختدا
ّ
شهادتش کامال در سالم و عافی بود به حدی که به صورت طبیعی در جنگهتا و غزو هتا شترک
مینمود و هیچ چیز بیشتر بر این مطلب دالل نمیکند از این که اثر این ّ
سم در خیبر بر ایشتان نبتود،
البته اینها همه در صورتی اس که ّ
سم خوردن ایشان در خیبر صحیح باشد ولی به همانطور که خواهد

آمد چنین چیزی صحیح نیس  .
 جهت ن ّوِ بعضی روایات بیان نمتود کته رستوخ ختدا

اصتال از آن گوستفند مستموم

نخورد ،خداوند به او خبر داد که گوسفند مسموم اس  ،ایشان هم بته اصتحابش دستتور داد کته از آن
و دلیلی از دالئل ّ
نبوتش بود .
نخورند و این معجز ای از معجزات ایشان
ابو داود و بیهقی و خطیب از ابوهریر نقل کرد اند که گف  « :یا ا یهالوخ گونالفند مسالموِ
برا رنول خدا

هدیه اورخت ایشان به اصحابش فرموخ ان را یَورید که مسالموِ انالت و

به ان ن گفت چه چیا باعث شد چنین کار کناو گفت خوانتم بدایم اگر پیامبر که خالدا
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شما را بر کار من ا گاه ماکند و اگر خروغگویا مرخِ را ا خنتت راحت ماکنم! گویالد رنالول
خدا

او را مجا ات ینموخ».

1

بخاری و دارمی از ابوهریر نقل کرد اند که گف « :وقتا خیبر فتح شد برا پیالامبر گونالفند
که خر ان ّ
نم ریَته بوخید هدیه اورخیدت پیامبر فرموخ هر که یهوخ خر این جا وجوخ خارخ را برا
من جم کنیدت یهوخیان را برا ایشان جم کرخید .پیامبر به ایها فرموخ من ا شما نالؤالا خارِ
ایا اگر ا شما نؤال بپرنم مرا تصدی ماکنیدو گفتند بله ا ابا القانم .پیامبر به ایها فرمالوخ
پدرتان کیستو گفتند فمیا پدرمان انت .به ایها فرمالوخ خروغ گفتیالد! بلکاله پالدرتان فمیالا
انت .گفتند رانت گفتا و ییکا کرخ  .به ایهالا فرمالوخ ایالا اگالر ا شالما نالؤالا بپرنالم مالرا
تصدی ماکنیدو گفتند ار ا ابا القانم و اگر به شما خروغ گفتیم خروغ ما را خواها فهمیالد
ّ
همایطور که خر مورخ پدرمان فهمید  .به ایها فرموخ اهل جهالنم چاله کسالایا هسالتندو گفتنالد
باله

کما خر جهنم خواهیم بوخ و بعد ا ان شما به جا ما به جهنم ماروید .رنالول خالدا
ّ
ّ
ایها فرموخ چَه به جهنم بروید! به خدا قسم ما هرگا به جا شما به جهنم یمالارویمت نالپس
به ایها فرموخ ایا اگر ا شما نؤالا بپرنم مرا تصدی ماکنیدو گفتند ار  .فرموخ ایالا خر ایالن
غذا ّ
نم ریَتهایدو گفتند بلهت فرموخ چه چیا باعث شد چنین کار کنیدو گفتنالد قصالدمان
این بوخ که اگر خروغگویا ا خنتت راحت ماشویم و اگر پیامبر ضرر به شما یمارند».
 جهت چهارِ بعضی روایات تأکید نمود که پیامبر

ّ
متعر

2

زینب بن حارث نشتد و

او را مجازات ننمود و نکش  ،همانطور که در روای ابی داود و بیهقی و خطیب گذش  ،همچنین در
روای ابی داود از جابر بن عبد الله آمد که گفت « :رنالول خالدا
یکرخ» 3بلکه در روای طبری آمد « :پیامبر خدا

او را بَشالید و مجالا ات

خندید و او را رها کرخ» 4.

 
 .1السیر النبویه ابن کثیر جلد  2صفحه  296به نقل از بیهقی و ابی داود و تاری بغتداد جلتد  7صتفحه  285و بستیاری
دیگر.
 .2صحیح بخاری جلد  5صفحه  66و سنن دارمی جلد  0صفحه  22و بسیاری دیگر.
 .3السیر النبویه ابن کثیر جلد  2صفحه  297به نقل از ابی داود
 .4تهذیب االثار طبری جلد  6صفحه 280

ّ
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و عبد الرزاق صنعانی و ابن حجر عسقالنی از زهری نقل کرد اند کته« :ان ن یهالوخ مساللمان
شد و به همین خاطر پیامبر

او را رها یموخ».

1

و آن چه در روای بختاری و مستلم آمتد هتم ایتن مطلتب را تأییتد میکنتد کته وقتتی از رستوخ
خدا

سؤاخ شد« :ایا او را یکشیمو فرموخ یه».

2

انگیز برای تصدیق کردن این مطلب بیشتر اس  ،چون بتا اختالق پیتامبر در بخشتش و گذشت
موافق دارد و چون خیلی به واق بته نظتر میرستد کته آن زن یهتودی بتا شتنیدن خبتر غیبتی رستوخ
ّ
و این که حضرت کار او را آشکار نمود یا حداقل به خاطر فترار از مجتازات مستلمان شتد
خدا
باشد چرا که اسالم ما قبل خود را میپوشاند و از بین میبرد.
 جهت پنجم اگر ما مضمون این روایات که میگوید پیامبر
این که بداند ّ
سمی اس خورد را قبوخ کنیم در واق بتاب طعتن در ّ
نبتوت پیتامبر و تکتذیب پیتامبری
ّ
ایشان را باز کرد ایم! چون آن زن یهودی در عل کار خود گف «خوانتم بدایم اگر پیالامبر هسالتا
آن گوسفند مسموم را بتدون

که خداوید تو را ا کار من ا گاه خواهد کالرخ و اگالر خروغگالو هسالتا مالرخِ را ا خنالتت راحالت
ماکنم!» بنابراین اگر حقیقتا خداوند متعاخ پیامبرش

را بر آن آگا نکرد باشد و ایشان هم از آن

و لو یک لقمه خورد باشد این باعث میگردد که آن زن و یهودیان – پنا بتر ختدا – بته دروغگتو بتودن
رسوخ خدا معتقد شوند و این چیزی اس که از خداوند حکیم صادر نمیگردد ،خداوند پیتامبرانش را
ّ
تحدی 3یاری مینماید و صدق و راستی آنها در ادعای ّ
نبوتشان را آشتکار میستازد،
در مثل این مواق

همانطور که تاری ّ
نبوت و انبیاء

به آن شهادت داد اس  .

بنابراین به هیچ وجه نمیتوانیم بگوییم رسوخ خدا

بدون این که بداند یا خداوند بته او خبتر

دهد از آن گوسفند مسموم خورد ،همچنین نمیتتوانیم بگتوییم رستوخ ختدا

مقتدار کمتی از آن

 
 .1مصنف صنعانی جلد  00صفحه  18و به نقل از او سیر ابن کثیر جلد  2صفحه  298و االصابه فی تمییز الصتحابه ابتن
حجر عسقالنی جلد  8صفحه 044
 .2صحیح بخاری جلد  2صفحه  050و صحیح مسلم جلد  7صفحه 04
ّ
تحدی یعنی :برای اثبات ّ
نبوت خود از دیگران میخواهد که اگر میتوانند همانند معجز او را بیاورند( .مترجم
.3
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گوسفند مسموم را خورد و سپس خداوند او را از ّ
سم آگا نمتود ،چتون چنتین چیتزی در نظتر آن زن و
یهودیان آگا بودن از غیب نیس و از نشانهها و دالئل پیامبری نمیباشد ،چون میگویند بعد از آن که
لقمهای خورد فهمید که غذا مسموم اس به همین خاطر از ختوردن دست برداشت و ایتن بته طتور
قطعی ّ
نبوت ایشان را ثاب نمی کند ،این مطلب از جمله چیزهایی است کته امتروز دشتمنان استالم
یعنی مسیحیان و یهودیان ترویم میکنند و آن را به عنوان طعنی در ّ
نبوت ختاتم پیتامبران

اتختاذ

کرد اند و ما این جا در غرب از بعضی از آنها ایتن مطلتب را شتنیدیم و تتالش نمتودیم کته آنهتا را بته
روایات آخ محمد

و آن چه با این روایات موافق اس برگتردانیم کته تأکیتد مینمایتد آن گوستفند

مسموم به سخن درآمد و به پیامبر

گف « :من مسالموِ هسالتم» 1ولتی آنهتا حترف متا را قبتوخ

نکردند و با روایات بخاری و مسلم و امثاخ آن دو بر ما احتجا نمودند ،همان کستانی کته حرفهتای
دروغ و جعلی را از امثاخ عایشه و ابی هریر و امثاخ آنها روای کرد اند!
امام ما حضرت عسکری (صلوات الله علیه تفاصیل دقیق آن چته در آن روز اتفتاق افتتاد را نقتل
نمود اس  ،آن جا که در تفسیر شریفش میفرماید« :و اما قضیه نَن گفتن ان گونفند مسموِ
رنول خدا

هنگاما که ا خیبر به مدینه برماگشت و خداوید خیبر را بالرایش فالتح یمالوخه

بوخ یا ا یهوخ یاخ ایشان امد که اظهار ایمان یموخه بوخ و همراهش ناق نرخ شده و مسالموِ
فرموخ ایالن چیسالتو ن یهالوخ
گونفند بوخت ان را مقابل پیامبر گذاشت .رنول خدا
گفت ا رنول خدا پدر و ماخرِ فدا شمات رفتن شما به خیبر برا من ّ
مهم بالوخ و ماخایسالتم
که خیبریان مرخایا نَت و مقاوِ هستندت 2این هدیه برا مالن بالوخ و ان را بالارگ مایمالوخِ و
مثل فر یدِ ا ان یگهدار ماکرخِت فهمیدِ محبوبترین غذا یاخ شما گوشت بریالان انالت و
محبوبترین گوشت بریان یاخ شما ناق گونفند انت به همین خاطر برا خدا یذر کالرخِ کاله
اگر شما را ا خنت ایها نالم بدارخ ان را برایتان ذبح کنم و گوشت بریان نالاقش را بالرا شالما
 
 .1امالی شی صدوق صفحه  195و الثاقب فی المناقب ابن حمز طوسی صفحه  80به نقل از امیرالمؤمنین
 .2منظورش این اس که بر پیامبر
مردانی سخ و مقاوم هستند

.

شفق و مهربانی نمود چون ایشان به جنگ مردانی از یهود رفته کته درمیانشتان

ّ
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هدیه اورِ و حال خداوید شما را ا ایها نالم یگه خاشته و بر ایها پیرو یموخهت مالن هالم ایالن را
اورخهاِ تا به یذرِ وفالا کالنم .بالراَ بالن معالرور 1و علالا بالن ابالا طالالب
خدا

بوخیدت رنول خدا

فرموخ یان بیاورید .یان اورخید و براَ بالن معالرور خنالتش را

خرا یموخ و لقمها ا ان را برخاشت و خر خهان گذاشتت علا بن ابا طالب
براَ ا رنول خدا

هالم همالراه رنالول
به او گفت ا

جلو یان .براَ – که اعرابا بوخ – 2به او گفالت ا علالا گویالا تالو رنالول

را بَیل یماخایم ولالا ایشالان
را بَیل ماخایا! علا گفت من رنول خدا
خدا
ّ
را بارگوار و وابمقاِ ماخایمت یه من و یه تو و یه هی یک ا مَلوقالات خداویالد حال یالدارخ خر
گفتار یا کرخار یا خورخیا یا یوشیدیا بر رنول خدا
رنول خدا

را بَیل یماخایمت علا

نالبقت بگیالرخ .بالراَ گفالت مالن

گفت من به خاطر این چنین حرفا یاخِت ولا این

ن این غذا را اورخه و او یهوخ بوخه و ما حال او را یماخاییمت اگالر ایالن غالذا را بالا امالر رنالول
خدا

بَور خوخ ایشان ضامن نممتا تو خواهند بالوخت ولالا اگالر بالدون اجالا ه ایشالان

خورخ نممتاات به خوخت واگذار خواهد شد .علا

این را ماگفالت خر حالالا کاله بالراَ

لقمه را ماجویدت یاگهان خداوید ناق گونفند را به نَن خراورخ و گفت ا رنول خالدا مالرا
یَور که من مسموِ هستم! و براَ به حالت مرگ خرامد و بلند یشد مگر این که ا خییا رفته بالوخ!
رنول خدا

فرموخ ان ن را یاخ من بیاوریدت او را اورخیالدت باله او فرمالوخ چاله باعالث شالد

چنین کار کناو گفت یسبت به من ظلم و نتم بارگالا ایجالاِ خاخ ! پالدر و عمالو و بالراخر و
همسر و فر یدِ را کشتا! من هم چنالین کالار کالرخِ و گفالتم اگالر پاخشالاه انالت ا او ایتقالاِ
وعالده

ماگیرِ و اگر همایطور که ماگوید پیامبر انت و به او فتح یموخن مکه و یار و پیرو
خاخه شده که خداوید مای رنیدن ّ
نم باله او خواهالد شالد و او را ا ایالن غالذا مسالموِ حفالظ
خواهد یموخ و ضرر به او یَواهد رنید .رنول خدا

فرموخ رانت گفتا ا

ن .رنالول

 
 .1در نسخه این چنین آمد ولی ظاهرا نام فرزند او بشر که صاحب این قضیه اس از دس کاتب افتاد و آن را ننوشته و در
نتیجه چنین اشتباهی در حدیث تکرار شد اس .
 .2یعنی دارای صفات اعراب آن زمان از جمله غلظ و خشون بود ،نه این که از نظر نسب اعرابتی باشتد چترا کته او از
شهر مدینه و از انصار اس .
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خدا
خدا

به او فرموخ مرخِ براَ به تو ضرر یمارناید چون به خاطر نبقت گرفتن بالر رنالول
شالر و ّ
خداوید او را امتحان یموخ و اگر به امر رنول خدا ا غذا خورخه بوخ ا ّ
نالم ان

خر امان بوخت نپس رنول خدا

فرموخ فمیا و فمیا را یاخ من بَوایید و گروها ا ییکالان

اصحابش را ذکر کرخ که ا جمله ایها نلمان و مقداخ و عمار و صهیب و ابوذر و بمل بوخیالد و
گروها هم ا بقیه صحابه بوخید که همگا خه یفر شدید و علا
رنول خدا

هم همراه ایها حاضالر بالوخ.

فرموخ بنشینید و خور غذا حلقه یید .رنالول خالدا

خنالتش را بالر نالاق

مسموِ گونفند گذاشت و خر ان فوت یموخ و گفالت بسالم اللاله الالرحمن الالرحیمت بسالم اللاله
الشافيت بسم الله الکافيت بسم الله المعافيت بسم الله الذي ب یضر م انمه شیئ و ب خاَ فالا
ابرض و ب فا السماَ و هو السمی العلیم .و فرموخ
خدا

بالا یالاِ خداویالد بَوریالدت رنالول

خورخ و ایها هم خورخید تا نیر شدید و بعد ا ان هم اب خورخید و فرمان خاخ ان ن
به او فرموخ ایالا اینهالا

را حبس کرخیدت وقتا رو خوِ فرا رنید ان ن را اورخیدت رنول خدا
نم را یَورخیدو حال چگویه خید که خداویالد ّ
خر حضور تو ان ّ
نالم را ا پیالامبر و اصالحابش
ّ
خف یموخو ان ن گفت ا رنول خدا من تا به حال خر پیامبر شالما خر شالک بالوخِ ولالا اآلن
یقین یموخِ که حقیقتا رنول خدایا و شهاخت ماخهم که خدایا به جا خالدا یکتالا ییسالت و
شریکا یدارخ و شما حقیقتا بنده و پیامبر او هستا و انممش ییکو گرخید».

1

این حدیث تعارضی که در روایات مختالفین وجتود داشت را برطترف میکنتد ،در بعضتی از آن
روایات آمد بود که رسوخ خدا

از گوسفند مسموم تناوخ نمود و در بعضی دیگر آمد بتود ایشتان

از گوسفند مسموم نخورد و ساق گوسفند به صدا در آمد و گف « :من مسموِ هستم» همتانطور کته
قاضی عیا

روای کرد  ،او گویتد« :و خر روایتا ییکو وارخ شده که ران گونفند به نَن خرامالد

و گفت من مسموِ هستم و خر روایت ابا نلمه ابن عبد الرحمن امده که ران گونالفند گفالت
من مسموِ هستم و خر روایت ابن انحاق هم این چنالین امالده و خر ان گویالد ایشالان ا ان ن
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خرگذشت» 1.یعنی رسوخ خدا

آن زن را عفو کرد و بخشید و مجازات ننمود.

همچنین یعقوبی روای کرد « :و ینب خختر حارث خواهر مرحب گونفند مسموِ بالرا
پیامبر اورخت ایشان لقمها ا ان را برخاشت و ناق گونفند با ایشان صحبت کرخ و گفالت مالن
2

مسموِ هستم».
ّ
بنابراین حل مشکل این چنین اس که پیامبر

از آن گوسفند مسموم نختورد مگتر بعتد از آن

که خداوند ایشان را از مسموم بودن آن آگا کرد ،سپس بعد از آن که نام شافی و کتافی خداونتد را یتاد
نمود خود و اصحابش از آن خوردند و ّ
سم نه در ایشان و نه در اصحابش اثر نکرد ،دقیقا همانطوری که
از ائمه اهل بی

روای شد اس  .در هر صورت به هیچ وجه نمیتوان گف پیامبر

بدون

این که بداند یا خدا او را با خبر کند از آن غذای مسموم تناوخ نمود ،چون الزمه ایتن ختوردن تکتذیب
ّ
نبوت و پیامبری ایشان و برانگیختن یهودیان و دیگران بر انکار رستال ایشتان میباشتد و ایتن محتاخ
اس .
آن را نخورد یا به امر خداوند آن را تناوخ نمود

بنابراین چگونه میگویند این غذایی که پیامبر
و با معجز ایشان ّ
سم درون غذا تأثیری ننمود همانطوری که به امر خداونتد آتتش بتر ابتراهیم

اثتر

نکتترد  ...چگونتته میگوینتتد ایتتن غتتذا بعتتد از بتتیش از ستته ستتاخ باعتتث بتته شتتهادت رستتیدن رستتوخ
خدا

شد؟!
 جهت ششم آن شخصی که روای نمود که به شتهادت رستیدن پیتامبر

بته ختاطر آن

گوسفند مسمومی بود که ایشان سه ساخ قبل تناوخ نمود بود عایشه اس ! او در این متورد حتدیثی بتر
جعل کرد و به رسوخ خدا

نسب داد اس  ،بخاری روایت کترد کته عایشته گفت « :رنالول

خر همان بیمار اش که به خاطر ان ا خییا رفت پیونته ماگفت ا عایشه پیونالته
خدا
خر خوخ خرخ غذایا که خر خیبر خورخِ را مایابم و حال خیدِ که به خالاطر ایالن ّ
نالم رگ شالر یان
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قلبم قط شده انت!» 1
ما نمیتوانیم این روای عایشه را قبوخ کنیم ،نه تنها به خاطر مطالب گذشته که گفتیم محاخ اس
سم بیش از سه ساخ در بدن انسان جریان داشته باشد آن هم بدون این کته ّ
ّ
صتح بتدن تغییتر کنتد و
بیمار شود بلکه چون نقل کنند این روای شخصی اس که دروغگویی او معلتوم و آشتکار است و
ایمان ندارد ،قبال در فصل دوم و سوم آیاتی که در ّ
مذم و گناهکار بودن و اثبات منحرف بودن عایشته
نازخ شد بود گذش و حدیثی که ایمان او را نفی میکترد و ختودش اعتتراف مینمتود کته بته رستوخ
دروغ نسب میداد بیان شد ،حاخ چگونه میتوانیم بته اخبتار و روایتات او اعتمتاد کنتیم؟!
خدا
خود او ّمتهم اس .
خصوصا که در جرم کشتن پیامبر
این مسأله را رها کن .چگونه میتوانیم به این حدیث عایشه اعتماد کنیم در حتالی کته ختود او در
حدیث دیگری خالف آن را گفته؟! او گمان نمود که پیامبر

به ختاطر بیمتاری ذات الجنالب یتا

ذات الَاصره از دنیا رفته و این دو بیماری به خاطر ورمی درونی در پهلو یا خاصر (اطراف پهلو بته
وجود میآید که اگر این ورم پار و منفجر شود انسان میمیرد.
ابو یعلی از عایشه روای کرد که گفت « :رنول خدا
خییا رفت!»

به خاطر بیمالار ذات الجنالب ا

2

این در حالی اس که خود عایشه حدیث ّ
سومی نقل کرد که مفادش ایتن است کته هتیچ وقت

امکان ندارد که پیامبر

دچار بیماری ذات الجنب شود چون این بیماری از شیطان است ! حتاکم

از عرو از عایشه نقل کرد که گف « :وقتا ایها گفتند ماترنیم بیمار رنول خدا ذات الجنالب
ّ
فرموخ ذات الجنب ا شیطان انت و خداوید شیطان را بالر مالن مساللط
باشد رنول خدا
یماکند».

3

تمام اینها خبر از سرگردانی واضحی میدهد ،یک بار گمان میکند پیامبر
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به خاطر ّ
سمی که در خیبر خورد و رگ شریان قلبش را قطت نمتود از دنیتا متیرود و بتار دیگتر گمتان
میکند که ایشتان در اثتر بیمتاری ذات الجنتب از دنیتا رفت ! و بتار ّ
ستوم گمتان میکنتد کته رستوخ
فرمود امکان ندارد به بیماری ذات الجنب دچتار شتود! حتاخ نمتیدانیم بته کتدام یتک از
خدا
به خاطر ّ
سم از دنیا رف ؟ یا بته
احادیث عایشه اعتماد کنیم؟! آیا به حدیثی که گوید رسوخ خدا
حدیثی که گوید به خاطر بیماری ذات الجنب از دنیا رف ! یا به حدیثی که گوید :امکان نتدارد ایشتان
ّ
به این بیماری مبتال شود اعتماد کنیم یا جویای عل دیگری باشیم؟!
سم میمیرد و آن ّ
تصریح نمود که به خاطر ّ
ستم
اگر همانطور که عایشه گمان میکند پیامبر
رگ شریان قلبش را قط نمود پس چگونه دوبار گمان کرد که ایشان به خاطر بیمتاری ذات الجنتب
از دنیا رف و خاصر اش ورم نمود بود؟! مگر این کته چنتین حرفتی تکتذیبی از طترف عایشته بترای
پیامبر

باشد!

تصریح نمود که ممکن نیس به بیماری ذات الجنب مبتال شود چتون
همچنین اگر پیامبر
ّ
این بیماری شیطانی اس و شیطان نمیتواند بر ایشان مسلط شود پس چگونه عایشه گف ایشتان بته
خاطر بیماری ذات الجن از دنیا رف ؟! مگر این که این حرفش تکذیبی از طترف او بترای پیتامبرص
باشد!
ّ
سترگردان
این سرگردانی دالل میکند که عایشه در تفسیر عل به شهادت رستیدن پیتامبر
ّ
بود و این مطلب او را ّمتهم مینماید ،چون همیشه شخصی که شک و شبهه میانتدازد نزدیتک است
که بگوید :مرا دریابید!
 جهت هفتم در این قضیه حدیثی وجود دارد که مخالفین از عایشه نقتل کرد انتد ،عایشته در
این حدیث بیان میکند که وقتی پیامبر بیمار و بیهوش شد به زور ّ
ماد ای غریب و ناشناخته در دهتان
رسوخ خدا

ریخ ! او گمان نمود این ّ
ماد «لدود» بود و آن دارویتی است کته در کنتار دهتان

میریزند! هنگامی که پیامبر

به هوش آمد و قضیه را فهمید پرسید چه کسی چنین کاری کترد ،در

این هنگام عایشه و یاوران او بلند شدند و به دروغ به عباس بن عبد المطلب عموی پیامبر تهم زدنتد
عمتوی ختود را ّ
مبترا ستاخ و فرمتان داد کته
و این عمل را به او نسب دادند! ولی رسوخ ختدا

عایشه و همراهان او از همین ّ
ماد بخورند تا مجتازات آنهتا باشتد و ادعتای عایشته مبنتی بتر ایتن کته
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میترسید ایشان دچار بیماری ذات الجنب شد باشد (به خاطر همین به ایشان دارو خوراند را باطل
نمود و تأکید کرد که بیماری ذات الجنب شیطانی اس و ممکن نیس ایشان به آن دچار شود .
این تمام حدیثی اس که بخاری و مسلم روای کرد اند« :عایشه گوید ما باله رنالول خالدا خر
بیمار اش لدوخ خورایدیم و ایشان پیونته به ما اشاره مایموخ که باله ایالن لالدوخ یَوراییالدت مالا
گفتیم مریض ا خارو بدش مااید! وقتا به هوش امد گفت ایا شما را یها یکرخِ کاله باله مالن
لدوخ یَوراییدو! گفتیم ا خارو بدت ماامالد! ایشالان

فرمالوخ هالی کالس ا شالما بالاقا

یماماید مگر این که باید جلو چشمان من لدوخ بَورخ مگر عمویم عباس که شاهد کار شما
یبوخ».

1

و احمد بن حنبل از عایشه نقل کرد کته گفت « :باله رنالول خالدا

خر بیمالار اش لالدوخ

خورایدیمت ایشان به ما اشاره یموخ که به من لدوخ یَوراییدت گفتم بیمار ا خارو بالدش ماایالد!
وقتا به هوش امد گفت ایا شما را یها یکرخِ که به من لدوخ یَوراییدو! گفالت هالی ا شالما
باقا یماماید مگر این که باید لدوخ بَورخ غیر ا عمویم عبالاس کاله او شالاهد کالار شالما یالان
یبوخ».

2

و حاکم از عایشه روای کرد که گف « :خرخ ورِ خاصره نالراغ رنالول خالدا ماامالد و بالرا
بیمار کلیه گرفته و خونت یداشتیم بگالوییم
ایشان نَت بوخ و ما ماگفتیم رنول خدا
ّ
ّ
خاصرهت رو خرخ به نراغ رنول خدا امد و شدت گرفت به حد که بیهوش شدت ما بر ایشان
ترنیدیم و مرخِ هم یگران شدیدت گمان کرخیم خچار بیمار ذات الجنب شده به همین خاطر به
او لدوخ خورایدیمت نپس بیمار ا رنول خدا بیرون رفت و به هوش امالد و فهمیالد کاله باله او
لدوخ خورایدهاید و اثر ان لدوخ را مشاهده کرخت فرموخ ایا گمالان کرخیالد کاله خالدا بیمالار ذات
ّ
ّ
الجنب را بر من مسلط کرخهو خدا ان را بر من مسلط یماکندت قسم به کسا که جایم باله خنالت
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اونت غیر ا عمویم هی کس خر خایه باقا یماماید مگر این که باید لدوخ بَورخ».
و در روای ابن کثیر به نقل از بیهقی از عایشه آمد که گف « :رنول خدا

1

به هوش امد و

گفت چه کسا چنین کار کرخو گفتند عمویت عباس! ترنید کاله شالما خچالار بیمالار ذات
فرموخ بیمار ذات الجنب ا شیطان انت و خداوید ان

الجنب شده باشیدت رنول خدا
ّ
را بر من مسلط یماکندت به غیر ا عمویم عباس هی کس خر خایه باقا یماماید مگالر ایالن کاله
باید به او لدوخ بَورایید».

2

در این جا اموری قابل مالحظه اس :
اول در این جا ّ
ماد ای غریب و ناشناخته در هنگام بیهوشی رسوخ ختدا

در دهتان ایشتان

ریخته شد و ممکن نیس این ّ
باشتد و اال ایشتان از آن نهتی نمیکترد و
ماد به نف رسوخ خدا
ّ
شک این ّ
ماد به ضرر ایشان بود ،بته همتین ختاطر
اشار نمینمود که به او لدود نخورانند ،بلکه بدون
ایشان

دستور داد کسانی که در انجام این جرم مشارک کردند را مجازات کنند به این صورت که

از همین ّ
ماد به آنها بخورانند.

خوِ این کار خطرناش بود  ،به همین خاطر چون خواستتند از تبعتات آن راحت شتوند عبتاس را
عمویش را ّ
مبرا نمود و خبر داد که عباس شاهد کار آنها نبتود است و
ّمتهم نمودند ،ولی پیامبر
اال الزم میآید که پیامبر

را تکذیب نماییم و عایشه را تصدیق کنیم که به عباس نستب داد کته او

گف « :به یظر ما رنول خدا خچار بیمار ذات الجنب شده بیایید تا به او لدوخ بَوراییم! و باله
ایشان لدوخ خورایدید!» 3و از روای اسماء بن عمیس معلوم میشود کته او هتم از جملته کستانی
اس که به او تهم زد اند ،چون میگوید« :هنگاما که باله هالوش امالد فرمالوخ ایالن چیسالتو!
گفتیم این کار را یایا ایجاِ خاخید که ا این جا امدید و به مین حبشه اشاره کرخید کاله انالماَ
بنت عمیس هم خر میان ایان بوخ!»

4
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نوِ کسانی که جرأت نمودند و این ّ
ّ
ماد را به پیامبر
بودند ،چون رسوخ خدا

خوراندنتد از جملته همستران ایشتان

در روای احمد بن حنبل که قبال ذکر شد فرمود« :غیالر ا عبالاس کاله

شاهد کار شما یان یبوخ» و این خطاب به زنان اس و آن چه از اسماء بن عمیس در روای احمتد
بن حنبل وارد شد هم با این مطلب موافق دارد ،در روای آمد بود« :اولین بار که رنول خدا ا
ّ
بیمار شکوه یموخ خر خایه میمویه بوخ و بیمار اش شدید شد به حد که بیهوش گرخیدت پس
یایش خر لدوخ خورایدن به او مشورت کرخید و به او لالدوخ خورایدیالد» 1بنتابراین کستانی کته بته
پیامبر لدود خوراندند همسرانش بودند نه کس دیگری.
چهارِ عایشه رأس و اساس کسانی بود که چنین کاری کردند ،چون او در روایتش گویتد« :بته او
لدود خوراندیم» و او رأس و اساس کسانی بود که با فرمان رسوخ خدا

کته فرمتود بته متن لتدود

نخورانید مخالف کردند آن هم به این ادعا که او مریا اس و مصلح خود را نمیداند و به همتین
خاطر از دارو بدش میآید! همانطور که در روایت گذشتته احمتد بتن حنبتل آمتد عایشته میگویتد:
«گفتم مریض ا خارو بدش مااید!» بنابراین عایشه چنین حرفی زد و رأس و اساس کستانی بتود
که تشویق مینمود اند که به زور این ّ
ریخته شود!
ماد درون دهان پیامبر
مخالف نمود و به ایشان لتدود خورانتد ایتن

مخفی نیس که چون عایشه با فرمان پیامبر
ّ
درجهنم اس و عذاب دردناکی دارد ،چتون خداونتد متعتاخ
یقین حاصل میکند که اآلن برای همیشه
ّ
میفرماید :و هر کس با فرمان خداوید و رنولش مَالفت کند بالرا همیشاله و ابالد خر جهالنم
انت  2و میفرماید :و هر کس با فرمان خداوید و رنالولش مَالفالت کنالد و ا حالدوخ الهالا
ّ
3
تجاو یماید خداوید او را برا همیشه خاخل جهنم ماکند و برا او عذاب خرخیاکا انت .
که او را

حاصل ان که تمام دالئل و اشارات این جرم پیرامون عایشه و همسران دیگر پیامبر
در ریختن این ّ
ماد ناشناخته در دهان شریف پیامبر یاری نمودند میچرخد و الزم نیس بگتوییم کته
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نزدیکترین آنها به عایشه کسی نیس جز حفصه .بنابراین تمام اینها قرائنی خواهتد بتود کته صتدق و
ّ
راستی آن چه از ائمته اطهتار (علتیهم الصتالة و الستالم در بیتان علت بته شتهادت رستیدن پیتامبر
وارد شد را ثاب میکند.
اعظم
ّ
و اگر در آن چه در روزها و ساعات آخر زندگی شریف پیتامبر اتفتاق افتتاد دقت کنتیم ختواهیم
فهمید که از بین رفتن ناگهانی سالمتی ایشان و بیمار شدنشان دقیقا بعتد از لتدود خورانتدن بته ایشتان
شروع میشود تا این که در روز بعد از آن وفات میکند!
بیماری ایشان در روز چهارشنبه شروع شد و تنها تب و ستردرد بتود 1و در روز پنجشالنبه بیمتاری
ّ
ایشان شدت یاف و همان حادثه معروف به رزیه الخمیس (مصیب پنجشتنبه اتفتاق افتتاد کته عمتر
را به هذیان گویی و از بین رفتن عقل ایشان ّمتهم نمود تا مان ایشان از نوشتن مطلبی
رسوخ خدا

شود که ّام بعد از آن هرگز گمرا نمیشوند! و در روز جمعه ابتوبکر و عمتر و شتیوخ قتریش شتروع
جو ّ
کردند ّ
مبنی بر امیر نمودن اسامه بن زیتد
تمرد و سرپیچی را بیندازند و با تصمیم رسوخ خدا
در روز شنبه برای آنها خطبه بلیغ و رسایی خواند و
برای جنگ با روم مخالف کنند ،رسوخ خدا
ّ
حرف آنها را ّرد نمود و تصمیم خود را تأکید کرد و هر کس از لشکر اسامه تخلف کند را لعن نمود.
تا این جا بیماری ایشان طبیعی اس و تنها بیماری معمولی اس که منجر به مرگ نمیشود ،ولی
در روز یکشنبه ماجرای لدود خوراندن به پیامبر
خدا

اتفاق افتاد ،ابتن ستعد روایت کترد « :رنالول

ننگین شد و پیونته ماگفت نریعا لشکر انامه را بفرنتیدت وقتا رو یکشالنبه فالرا

رنید بیمار رنول خدا نَت و شدید شدت انامه ا لشکرگاه امد خر حالا که پیامبر بیهالوش
بوخ و ان همان رو بوخ که به پیامبر لدوخ خورایدید!» 2و ناگهان حالت طبیعتی پیتامبر
ّ
حدی که ّ
حتی نمیتوانس برای نمتاز خوانتدن بتا نمتازگزاران بلنتد شتود و همتانطور کته
بین رف به
از

گذش با تکیه به حضرت علی

و فضل بن عباس خار میشد و در روز بعد که روز خوشنبه باشد

 
 .1به طبقات ابن سعد جلد  1صفحه  159مراجعه کن که در آن آمد « :وقتا رو چهارشنبه فالرا رنالید بیمالار رنالول
خدا

شروع شد و تب کرخ و نرش خرخ گرفت».
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از دنیا رف و شهید شد!

رسوخ خدا

این مسأله اشار دارد که آن چه در روز یکشنبه اتفاق افتاد امری عتادی نبتود ،از بتین رفتتن ستری
ّ
حدی که ّ
حتی تا ظهتر روز بعتدی
در این روز شروع شد به
حال طبیعی و سالمتی رسوخ خدا
دوام نیاورد و از دنیا رف  ،پدر و مادرم فدایش .بنابراین آن چه در روز یکشنبه اتفاق افتاد چیزی جز این
بهر برداری کرد و از فرص خوابیتدن یتا بیهتوش شتدن ایشتان
نبود که عایشه از بیماری پیامبر
استفاد نمود و به ّادعای این که این ّ
ماد دارو و لدود اس آن را در دهان پیامبر ریخ ! به همین خاطر
سالمتی رسوخ خدا

تا روز بعد از بین رف و به شهادت رسید!

اگر ما دنباخ کسانی بگردیم که کشته شدن رسوخ خدا

برای آنها مصلح اس جز ابتوبکر

و عمر کسی را نمییابیم ،چون آنها کسانی بودن که بعد از پیامبر با انقالبی کته در ستقیفه بنتی ستاعد
تدبیر نمودند و با کمک ابی عبید جرام و عثمان بن عفان و سالم مولی ابی حذیفه و خالد بتن ولیتد و
ّ
امثاخ آنها حکوم را غصب کردند ،بنابراین جدا منطقی اس که ابوبکر و عمر به دخترانشان سفارش
کنند که پیامبر
ائمتته
پیامبر

را ترور نمایند ،همانطور که ائمه اهل بی

فرمودند!

بیتتان نمود انتتد کتته آنهتتا در کعبتته بتتا هتتم پیمتتان بستتتند کتته خالفت را از اهتتل بیت
بگیرند ،کلینی از حضرت امام باقر

نقل کرد که فرمود« :من همراه پدرِ خاخل کعباله

شدیمت ایشان بر ننگ مرمر نرخا که میان خو نتون بوخ یمالا خوایالدت فرمالوخ ایهالا خر همالین
موض با هم پیمان بستند که اگر رنول خدا

ا خییا رفت یا کشته شد هرگا امالر خمفالت را

به هی کداِ ا اهل بیتش یدهند! گوید گفتم ایها که بوخیدو فرموخ ابوبکر و عمر و ابو عبیده
بن جراح و نالم بن حبیبه!»

1

به همین دلیل آنها بارها خواستند پیامبر

را ترور کننتد ،یکتی از آن متوارد را یکتی از بزرگتان

مخالفین به نام ولید بن جمی روای کرد  ،ولی ابن حزم اندلسی سعی نمود در او قدم وارد کنتد در
ّ
حالی که او نزد آنها مورد اعتماد و موثق اس و به همین خاطر مسلم در صحیحش و بیقهی در سننش
و احمد بن حنبل در مسندش و ابن ّ
شبه در مسندش و دیگران از او روای نقل میکنند و ابتن معتین و
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عجلی بر وثاق و مورد اعتماد بودن او تصریح نمود اند.

1

انگیز ابن حزم برای قدم وارد کردن به این شخص بزرگشان این اس که او «روایاتا یقالل کالرخه
که ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و نعد بن ابا وقاص خوانتند خر گرخیه تبوک پیامبر
2
بکشند و ا ّخره پایین بیایدا ید!»

را

مهم نیس  ،آن چه برای متا ّ
برای ما اثبات وثاق و مورد اعتماد بودن یا نبودن او ّ
مهتم است ایتن

اس که او «روایاتا یقل کرخه» که آن گرو قبال میخواستند پیامبر

را ترور کنند – اگر چته ایتن

روایات را کتمان نمود اند – و این برای شخص عاقل اگر چه به عنوان قرینهای کفای میکند که آن چه
از ائمه اطهار نقل شد را تصتدیق نمایتد ،همتان روایتاتی کته ثابت میکترد اینهتا بترای کشتتن
توط ه نمودند و به عایشه و حفصه سفارش کردند که به ایشان ّ
سم بخورانند ،چون کستانی
پیامبر
که قبال از این کار اجتناب ننمود اند بعد هم اجتناب نخواهند کرد و در نتیجه آنها اصحاب هتدفهای
سیاسی و شهوت سلطن هستند و در سیاس و برای سلطن هر کاری جایز و انجام شدنی اس !
بنابراین عایشه قاتل سرور پیامبران و رستوالن

است ! و بته زودی ختواهی دانست کته او از

مهمترین محورهای انقالب کردن بر علیه اهل بی بعد از پیامبر اس  ،بنابراین حمیراء را سبک نشمار
و تو را فریب ندهد که او ماری افعی اس ولی در صورت کبوتری بیآزار و مهربان!
بعد از آن که یقین نمودیم عایشه قاتل پیامبر

3

اس به طور قط معلوم میشود که او زنتا زاد
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 .2المحلی ابن حزم اندلسی جلد  00صفحه  ،115بزرگان مخالفین روایات توط ه برای کشتن پیتامبر
دادن شترشان به ّدر را نقل کرد اند ولی طبق عادتشان اسامی «صحابهای» که چنین توط های کرد بود اند را پنهان و حذف
نمود اند! یکی از این روایات حدیثی اس که احمد بن حنبل در مسندش جلد  4صفحه  542نقل کرد به آن مراجعه کن.
 .3به طور اتفاقی بیشتر آن چه در این فصل آمد را روز بیش و هشتم ما صفر ساخ هزار و چهارصد و سی هجری نوشتتم
که روز به شهادت رسیدن پیامبر بزرگمان

اس و در شب بیس و نهم به این جا رسیدم ،من بسیار حسرت میخورم

ضای شد و از بین رفته چرا که هیچ کس قضیه حقیقی به شهادت رسیدن ایشان را
و متأسفم که مظلومی این پیامبر
ّ
بر منبر یا وسائل تبلیغاتی بیان نمیکند و این ام فریب خورد هنوز هم نمیداننتد کته قتاتالن ظتالم پیتامبر چته کستانی
هستند! انا لله و انا الیته راجعتون و ال حتوخ و ال قتوة اال باللته العلتی العظتیم و شتکو ختود را نتزد خداونتد میبترم و از
پیامبرش

درخواس عفو و بخشش میکنیم که اختیار مجازات به دس اوس .
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است چتتون رستتوخ ختتدا

فرمتتود« :پیالالامبران و فر یالالدان پیالالامبران را کسالالا جالالا یالالا اخههالالا

یماکشند» 1،بنابراین یا ام رومان با شخصی غیر از ابوبکر زنا نمود و عایشته را بته دنیتا آورد و او را
به ابوبکر نسب داد – که همین قوخ ترجیح دارد – و یا ابوبکر با زنی زنا کترد و فرزنتد او را بته همستر
خود ام رومان چسباند و یا ابوبکر قبل از آن که با ام رومان ازدوا کند با او زنا کرد و عایشته از منتی
که به صورت حرام در رحم ام رومان ریخته شد به دنیا آمد اس .
در هر صورت بعد از آن چه در فصل ّاوخ نقل کردیم و نسب خبیث عایشه را معلوم نمودیم و بیتان
کردیم که مادر بزرگ پدریاش چگونه از صاحبان پرچم بود و با عمویش که پدر بتزرگ عایشته است
زنا نمود و پدر عایشه ابوبکر را به دنیا آورد دیگر چنین نتیجهای بعیتد نیست  ،چترا کته خانته خانته
مردان و زنان زناکار اس ! پس آفرین بر تو ای عایشه و مبارک باشد! که خوب اصالتی داری!
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نرور مکر و حیله!
ّ
سم دهند ستعی نمودنتد کته متان منتقتل
بعد از آن که گرو انقالبی توانستند به رسوخ خدا
ّ
شدن حکوم به خلیفه شرعی امیرالمؤمنین علی شوند ،چون اگتر در ایتن کتار موفتق نمیشتدند
باعث میشد به عنوان مجازات کشته و اعدام گردند ،عالو بر این که تمام تالشهایشان بترای رستیدن
به سلطن یک بار از بین میرف  ،به همین خاطر نزد ابوبکر و عمر و عایشته و حفصته و یتاران آنهتا
ّ
لحظههای اندکی که بعد از ّ
وجود داش مهمترین لحظهها بود و مدت زمانی
سم خوردن پیامبر
بود که در آن نفسهای خود را حبس کرد بودند ،پیامبر

محتضر میشود و تنهتا لحظتهای بتاقی

اس و از دنیا میرود و در این هنگام یا زندگی اس یا مرگ!
ّ
در این لحظات که ابوبکر و گروهش برای محقق نمودن هدف انقالبیشان نیرو آماد میکنند نقش
در اثر بیماری سنگین میگردد و ّ
صح و ستالمتیاش
عایشه به میان میآید ،هنگامی که پیامبر
ّ
وصتی
از بین میرود عایشه از نزدیک از او مراقب میکند تا نگذارد ایشتان حکومت را بته خلیفته و
شرعیاش واگذار کند.
یکی از کارهایی که باید برای سپردن خالف به حضرت علی

صورت میگرف ایتن بتود کته

امامت نمتازگزاران در
در محراب نماز بایستد ،یعنتی پیتامبر
ایشان در جایگا رسوخ خدا
در روز آخر زندگی شریفش و بعد از آن که ّ
سم
مسجد شریفش را به ایشان واگذار کند ،حضرت
در بدن پاکش اثر نمود و چند ساع قبل از به شهادت رسیدنش نمیتوانس با مردم نماز بخواند ،بته
همین خاطر ّ
وصیش (صلوات الله علیه را طلب نمود تا به او دستور دهد که به جای ایشان در مسجد
امام جماع باشد و با این کار اشار نماید که رهبری ام را به او سپرد اس .
وقتی حمیراء ّ
اهمیت ایتن درخواست پیتامبر را درش نمتود بتا پیشتنهاد دادن پتدرش بته رستوخ
خدا

که او به جای حضرت علی

نماز بخواند مان درخواس پیامبر شد! و رفتیقش حفصته
بر تصتمیم

دختر عمر هم این چنین کرد و او هم پدرش را پیشنهاد کرد ،ولی طبیعتا پیامبر اعظم
ّ
خود اصرار نمود و به شدت به این دو زن نهیب زد.
ّ
در رخ خواب خود خوابیتد
ولی با این حاخ عایشه از این مدت زمان کوتا که رسوخ خدا
و هنوز حضرت علی

نزدش نیامد بهر برداری نمود و دنباخ بمل بن رباح اذانگتو فرستتاد و از او
ِ
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خواس فرمان پیامبر که تاز صادر شد و ابوبکر بن ابی قحافه را به عنتوان امتام جماعت نمتازگزاران
برگزید انجام دهد! و این تنها دروغ و تزویری بود که عایشه با خباث و حیله آن را انجام داد و پتدرش
ایستتاد و

هم در این کار با او همدستی کرد چرا که جرأت نمود و در محراب نمتاز رستوخ ختدا
خود را امام نمازگزاران قرار داد!
هنگامی که ابوبکر شروع به خواندن نماز کرد ،رسوخ خدا

صدایش را شتنید چترا کته اتتاق

شریف ایشان داخل مسجد بود ،به همین خاطر از آن چه اتفاق افتاد خشمگین گردید و با وجود همته
آن دردها اصرار نمود که از رخ خواب بلند شود تا ابوبکر بن ابی قحافه را از امام نماز برکنار نماید
و خودش با مردم نماز بخواند ،هنگامی که حضرت علی

نزد ایشان آمد پیامبر به او و پسر عمویش

فضل بن عباس تکیه داد و آن دو ایشان را برای رفتن به مسجد یاری میکردند ،چون دردی که بعتد از
خوردن س ّم ایشان را ناتوان ساخته بود شدید بود ،هنگامی که پیامبر به محتراب نمتاز رستید ابتوبکر را
عتتزخ نمتتود و دور کتترد و دوبتتار نمتتازی جدیتتد برپتتا نمتتود ،ایتتن مطلتتب کاشتتف از ایتتن است کتته
ایشان

به باقی ماندن ابوبکر به عنوان امام جماع راضی نبود و در اصل ایشان او را به ایتن کتار

امر ننمود بود.
را تغییر داد تتا

طبیعتا این کار پیامبر عایشه را رسوا کرد ،چون معلوم شد که او فرمان پیامبر
به مسلمانان این چنین القاء کند که ایشان از تصمیش مبنی بر ّ
معین کردن حضرت علی

بته عنتوان

ولی امر بعد از خود عدوخ نمود و به جای او به ّ
ّ
ولی امر بودن ابوبکر رضای داد چرا کته در آخترین
روز از ّایام حیاتش ابوبکر را به عنوان امام جماع نمازگزاران برگزید اس  .حمیراء گمان میکترد بتا
نمیتواند از جای خود بلند شتود و
این نقشه موفق خواهد شد چرا که گمان مینمود پیامبر خدا
کار او را باطل سازد ،چون ایشان آخرین لحظات عمر خود را به سر میبرد و ّ
ستم او را نتاتوان ستاخته،
ّ
ولی بلند شدن پیامبر – پدر و مادرم فدایش – و سختی و مشق دادن به خود عایشه را رستوا و مفتضتح
نمود ،به همین خاطر بعدا سعی نمود با نیرنگ و دروغ گفتن در احادیثش حقیق واقعه را عو
او گمان نمود که پیامبر

کند،

برای برکنار کردن پدرش از امام نماز دخال نکرد بلکه بعتد از آن کته

دید بهتر شد و احساس سبکی نمود آمد تا به ابوبکر در نماز اقتدا کند!
و در آن چه بعدا ذکر میکنیم خواهی دید که خود عایشه خودش را نقا نمود  ،چتون بعتدا ادعتا

ّ
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کرد که رسوخ خدا

ابوبکر را کنار زد و خود امام نماز بود ولی مسلمانان در نماز به ابوبکر اقتتدا

کرد بودند و ابوبکر به رسوخ خدا

اقتدا نمود بود! و این اضتطراب و اختالفتی کته بته زودی در

ادعاهای عایشه مالحظه خواهی نمود دلیل بر این اس که او حقیق را از بین برد تا مقتام و جایگتا
پدرش را حفظ نماید ،همان کسی که در آن لحظه تمام مسلمانان دیدند چگونته رستوخ ختدا

از

رخ خواب بیماریاش بلند شد تا او را از امام نماز دور کند.

البته فراموش نشود که ابوبکر بعد از این حادثه از مدینه منور فرار نمود و منطقه « ُس ْنح» رف و در

آن جا از ترس مجازات رسوخ خدا
برد! ولی رسوخ خدا

و از خجال کاری که مرتکب شد بود به بستر همسرش پنا

در همان روز که دوشنبه بود به شهادت رسید و ابوبکر بعد از آن که رفتیقش

عمر بن الخطاب این خبر را به او رساند به نقش خود برگش تا با عمر آن چه بر آن اتفاق نمود بودنتد
را انجام دهند و با هم در سقیفه بنی ساعد انقالب نمایند.
برای این که صورت حادثه با تمام ابعاد و تفاصیل دقیقش روشن شتود بایتد بته مصتادر حتدیث و
تاری رجوع کنیم ،ابتدا سراغ بخاری میرویم و میبینیم که از اعمش از ابراهیم از اسود نقل کرد کته
گوید« :یاخ عایشه بوخیم و مواظبت کرخن بر یما و بارگداشت ان را یاخاور شدیمت عایشه گفالت
وقتا رنول خدا

خچار ان بیمار شد که خر اثر ان ا خییا رفتت وقت یما فرا رنالید و اذان

گفته شدت ایشان فرموخ به ابوبکر امر کنید که با مرخِ یما بَواید .به او گفته شد ابوبکر مالرخ
خل یا ک و حاین انت و اگر به جا شما بایستد یماتواید با مرخِ یما بَواید! 1پیامبر خوبالاره
حرفش را تکرار کرخ و ایها هم خوباره همان جواب را خاخیدت برا بار ّ
نوِ حرفش را تکالرار یمالوخ
و گفت شما همان یایا هستید که یونف را همراها ماکرخیالد! (و ماخوانالتند او را فریالب
خهند) به ابوبکر خنتور خهید که با مرخِ یما بَوایدت ابوبکر خارج شد و با مالرخِ یمالا خوایالدت
 
 .1یعنی ابوبکر مردی دخ نازش اس و زود ناراح میشود و نمیتواند بدون گریه نمودن از خوف خدا نماز بخوانتد! و در
ّ
لفظ دیگری که بخاری نقل کرد آمد « :ا رنول خدا اگر ابوبکر به جا شما بایستد ا شدت گریه صدا تکبیر را
به مرخِ یمارناید» به صحیح بخاری جلد  0صفحه  064مراجعه کن .و در لفظ روایتی که مسلم نقتل کترد آمتد « :ا
رنول خدا ابوبکر مرخ خل یا ک انت! هنگاما که قران ماخواید یماتواید جلو اشکش را بگیرخ!» به صتحیح
مسلم جلد  1صفحه  11مراجعه کن.
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خر خوخ نبکا احساس کرخ به همین خاطر با تکیه بر خو یفر خارج شالدت 1گویالا باله
پیامبر
ّ
پاهایش یگاه ماکنم که ا شدت خرخ به مین کشیده ماشوخت ابوبکر خوانالت باله عقالب بالروخ
ولا پیامبر

به او اشاره یموخ که نر جا خوخ بمانت نپس ایشان را اورخید تالا کنالار ابالوبکر

یشستت به اعمش گفته شد ایا پیامبر

یما ماخواید و ابالوبکر هالم بالا یمالا ایشالان یمالا

ماخواید و مسلمایان به ابوبکر اقتدا کرخه بوخیدو او با نرش جواب خاخ بله!»

2

بخاری روای دیگری از اعمش از ابراهیم از اسود از عایشه نقل کرد کته گفت « :وقتالا رنالول
خدا

ننگین شد بمل امد و برا یما اذان گفتت ایشان فرموخ به ابوبکر خنتور خهید کاله

با مرخِ یما بَوایدت گفتم ا رنول خدا ابوبکر مرخ خل یا ک و حاین انت و اگالر خر جالا
شما به یما بایستد صدا تکبیر را به مرخِ یمارناید! ا کاش به عمر خنتور ماخاخ ت فرموخ
به ابوبکر خنتور خهید که با مرخِ یما بَوایدت به حفصه گفتم به او بگو ابوبکر مرخ خل یالا ک
و حاین انت و اگر به جا شما بایستد صدا تکبیر را به مرخِ یمارنایدت ا کالاش باله عمالر
خنتور ماخاخ ت فرموخ شما همان یایا هستید کاله یونالف را همراهالا ماکرخیالد! باله ابالوبکر
خنتور خهید که با مرخِ یما بَوایدت وقتا ابالوبکر باله یمالا ایسالتاخ رنالول خالدا

خر خالوخ

نبکا احساس کرخ با تکیه به خو یفر بلند شد و خر حالا که پاهایش به مین کشیده ماشد وارخ
مسجد شدت وقتا ابوبکر ّ
باله او
متوجه ایشان شد خوانت به عقب بروخ ولا رنالول خالدا
اشاره یموخ که نر جا خوخ بمانت رنول خدا
ایستاخه یما ماخوایالد و رنالول خالدا
خدا

امد و نمت چپ ابوبکر یشستت ابالوبکر

یشسالته یمالا ماخوایالدت ابالوبکر باله یمالا رنالول

اقتدا کرخه بوخ و مرخِ به یما ابوبکر اقتدا یموخه بوخید».

3

میبینی که چگونه این دو روای عایشه همدیگر را نقا میکنتد ،او در روایت اولتی وصتف دخ
نازش بودن ابوبکر را به دیگری نسب داد و گف « :به پیامبر گفتاله شالد ابالوبکر مالرخ خل یالا ک و
 

ّ
 .1یعنی از شدت سستی و درد و ضعف بر آن دو نفر تکیه داد بود و میانشان را میرف .
 .2صحیح بخاری جلد  0صفحه 061
 .3صحیح بخاری جلد  0صفحه 074

ّ
فصل پنجم :قاتل رسوخ خدا صلی الله علیه و آله 794 ...................................................
حاین انت  ...پیامبر حرفش را تکرار کرخ و ایها هالم همالان جالواب را خاخیالد» در حتالی کته در
روای ّدومی اعتراف نمود که خودش این چنین گفته! او گف « :گفتم ا رنول خدا ابوبکر مالرخ
خل یا ک و حاین انت  ...به حفصه گفتم به او بگو ابوبکر مرخ خل یالا ک و حالاین انالت!»
ّ
به هر حاخ روایاتی که این قوخ را به عایشه نسب میدهد بیشتر و مشهورتر اس  ،بنابراین بتدون شتک
این کالم و گفتار اوس و فرمایش رسوخ خدا
یونف را همراها مایموخید» ّ
متوجه اوس .
اگر از معنای این فرمایش پیامبر

هم که فرمود« :شالما همالان یالایا هسالتید کاله

و اتهامات ّ
مهمی که دربر دارد سؤاخ کنی جواب این اس

که عایشه مثل زلیخا میماند که خواس یوسف پیامبر را فریب دهد ،به این صورت که رفقتایش را
برای خوردن غذا دعوت نمود و اظهار کرد که هدفش برپتا کتردن میهمتانی است در حتالی کته ّنیت
دیگری داش و در باطن دنباخ هدف دیگری بود ،او میخواس آن زنان زیبایی و خوشرویی یوسف را
ببینند تا او را در مورد کاری که انجام داد معذور دارند ،ابن حجر عسقالنی در شرم این عبارت گوید:
«همراهان جم همراه انتت یعنا یان پیامبر خر اظهار کرخن خمف ان چه خر باطن خارید مثل
یایا مامایند که یونف را همراها مایموخیدت البته این خطاب اگر چه به لفظ جم انت ولا
مراخ ان تنها یک یفر یعنا عایشه انتت همایطور که همراهان یونف اگر چه جمال انالت ولالا
1

منظور تنها لیَا انت».
این تعبیر پیامبر ّاتهامی ّ
مهم و خطرناش به عایشه وارد میسازد و بیان میکند که او عکتس آن چته
ّ
در باطن دارد را اظهار مینماید! و این صف منافقین اس ! و بدون شک این تعبیر پیامبر که ایتن قتدر
ّ
حساس و ّ
عایشه را به زنی تشبیه میکند کته میخواست یکتی از
مهم اس به طوری که پیامبر
پیامبران خدا را فریب دهد تعبیری اس که بایتد کمتی در متوردش درنتگ کترد و ّ
تأمتل نمتاییم کته

صورت واضح و آشکاری از شخصی عایشه به دس ما میدهد.
که از روی هوی و هتوس ستخن نمیگویتد ممکتن

صادر شدن چنین تعبیری از رسوخ خدا
ّ
نیس به خاطر امری غیر عقالئی باشد ،علتی که ذکر شد این بود که چون پدر عایشه متردی دخ نتازش
 
 .1فتح الباری فی شرم صحیح بخاری ابن حجر عسقالنی جلد  1صفحه 018
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بود و در نماز گریه میکرد به همین خاطر عایشه راضی نبود که پدرش امام جماع نمتاز باشتد! ولتی
ّ
عل حقیقی این باشد سزاوار نیس مثل چنین تعبیر ّ
حساس و ّ
صتادر
مهمی از رسوخ ختدا
اگر
شود.
عایشه برای این که تعبیری که پیامبر برای او به کار برد را توجیته کنتد تتا جایگتاهش حفتظ شتود
ّ
ّ
چنین علتی ساخته ،در حالی که عل حقیقی صادر شدن این تعبیر این اس که عایشه با فرمان پیامبر
مخالفت نمتتود و آن را تغییتتر داد و از پتتدرش خواست کتته بتته جتتای خلیفتته شتترعی علتتی بتتن ابتتی
طالب

امام نماز جماع را به عهد گیرد ،ولی از این جه که عایشه در وارونه کردن حقتائق

قدرت باالیی دارد لذا این تفسیر به عقل نزدیکتر به نظر میرسد.
و با مالحظه قرائن دیگری که در این موضوع وجود دارد مثل این که خودش در مورد پدرش گف
دخ نازش اس ولی این حرف خود را به دیگران نسب داد و بعتد اعتتراف نمتود کته ختودش در متورد
ّ
پدرش چنین گفته اطمینان حاصل میشود که او به عمد عل حقیقی صادر شتدن چنتین تعبیتری از
پیامبر – یعنی این که عایشه را تشبیه به زنانی نمود کته یوستف را همراهتی میکردنتد – را تغییتر داد تتا
ّ
گناهکار شناخته نشود و نگویند او زنی اس که دوس دارد کفه مصلح به سم پدرش روی آورد،
ولی سیر زندگانی او ثاب میکند که او هیچ فرصتی که خالف را بته ستم پتدرش میکشتاند را از
دس نمیداد ،بلکه به این امید که پدرش در آیند ای نزدیک به موقعی سیاسی مطلتوبی دست پیتدا
ّ
نزدیتک کنتد ،او بترای
کند از هر فرصتی استفاد مینمود تا پدرش را مقدم دارد و به رسوخ خدا
سایر نزدیکانش این چنین میکرد ،دائما سعی مینمود حکوم را برای آنها به دس آورد ،مثل آن کته
ّ
برای رسیدن سلطن به پسر عمویش طلحه بن عبید الله و پسر خواهرش عبد الله بن زبیتر بته شتدت
میکوشید همانطور که بیان آن در فصلهای این کتاب گذش .
ّ
جالب اس بگوییم عایشه ادعا نمود ابوبکر مردی دخ نازش اس و چون از شدت تقوا و تترس از
خدا زیاد گریه میکند نمیتواند با مردم نماز بخواند  ...و به عبارت دیگر گمان نمود که پدرش باتقواتر
و خداترستر از رسوخ خدا

اس که هر روز با مسلمانان نماز میخداند و امتام جماعت بتود و

این امام و نماز جماع را به بهترین وجه ادا مینمود آن هم بدون این که نماز خودش یا نماز متردم
ّ
به خاطر دخ نازکی و خشوع در نماز مختل شتود ،پتس عایشته چگونته جترأت میکنتد کته بتر رستوخ
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اظهار برتری کند و پدرش را به این صورت نشان دهد که خشوعش در نماز بتیش از پیتامبر

خدا
بود ؟!

این حرفی بود که از زبان بخاری بیرون کشیدیم ،حاخ به سراغ احمد بن حنبل میرویم ،متیبینیم
او از ابن عباس روای کرد که گف « :وقتا رنول خدا

خچار بیمار شالد کاله خر اثالر ان ا

خییا رفت خر خایه عایشه بوخت فرموخ علا را یاخ من بَواییدت عایشه گفت ابالوبکر را یالاخ شالما
بَواییمو فرموخ او را یاخ من بیاوریدت حفصه گفت ا رنول خدا عمر را یاخ شالما بَالواییمو
فرموخ او را یاخ من بَواییدت اِ الفضل گفالت ا رنالول خالدا عبالاس را یالاخ شالما بَالواییمو
فرموخ او را یاخ من بَوایید .هنگاما که ایها جم شدید پیامبر نالرش را بلنالد کالرخ و حضالرت
علا را یدید به همین خاطر نکوت یموخ! عمر گفت ا یاخ رنول خدا

برویدت بمل امالد

و برا یما اذان گفتت پیامبر فرموخ به ابوبکر خنتور خهید کاله بالا مالرخِ یمالا بَوایالدت عایشاله
گفت ابوبکر مرخ یاتوان انت و هنگاما که مرخِ شما را یبینند گریه ماکنند ا کاش خنالتور
ماخاخ عمر با مرخِ یما بَواید! ابوبکر خارج شد و با مرخِ یما خوایدت پیامبر

خر خالوخ

نبکا احساس کرخت به همین خاطر با تکیه بر خو یفر خارج شد خر حالا که پاهالایش باله مالین
کشیده ماشدت وقتا مرخِ او را خیدید به ابوبکر اشاره یموخیالد و او خوانالت عقالب بالروخ ولالا
پیامبر به او اشاره کرخ که جا خوخ بمانت پیامبر
رانت پیامبر بلند شدت ابوبکر به پیامبر
ابن عباس گوید پیامبر

امد و یشسالتت گویالد ابالوبکر ا نالمت

اقتدا کرخه بوخ و مرخِ به ابوبکر اقتدا یموخه بوخیالد!

قراهت یما را ا همان جایا شروع کرخ که ابوبکر رنیده بالوخ و خر

همان رو بر اثر بیمار ا خییا رفتت وکی گوید ابوبکر به پیامبر
ابوبکر اقتدا ماکرخید».

اقتدا مایموخ و مالرخِ باله

1

آن چه در این حدیث قابل توجه میباشد این اس که پیتامبر اکترم

بترادرش علتی بتن ابتی

طالب (علیهما الصالة و السالم را طلبید بود ولی عایشه خودش را در امری که به او ربطی ندارد وارد
نمود و خواس به جای او پدرش را حاضر کند و رفیقش حفصه و ام الفضل هم همین کتار را کردنتد.
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از این مطلب میفهمیم که اراد و قصد پیامبر در این جا تنها ّ
متوجه ّ
وصی شترعیش بتود ولتی توط ته
همیشه میخواستند مان این اراد شوند و نگذارند پیتامبر بتا ّ
وصتیش بته
کنندگان بر رسوخ خدا
هیچ شکلی رابطه برقرار کند!
هنگامی که رسوخ خدا

دید آنها ّ
وصی شرعیش را حاضر نکردند و به جای آن ابوبکر و عمتر

و عباس را طلبید اند «نرش را بلند کرخ و حضرت علا را یدیدت به همین خاطر نکوت یموخ» و
ّ
حتی یک کلمه با آنها صحب نکرد! و این یعنی ایشان از وجتود آنهتا بتدش میآمتد و کتاری بتا آنهتا
نداش  ،این معنا را به خوبی فهمید به همین خاطر همانطور که در روای طبرانی آمد گفت « :ا یاخ
پیامبر

بلند شوید که اگر به شما ییا

خاشت بیان ماکرخ!»

1

با این بیان میفهمیم که در روای احمد بن حنبل تصرف کترد و بته دروغ زیتاداتی بته آن اضتافه
نمود اند ،چون به پیامبر

نسب داد اند که ایشان در جتواب دعتوت از ابتوبکر و عمتر و عبتاس

پاس مثب داد و این ناچارا دروغ اس  ،چون اگر حقیقتا چنین اراد ای کرد بود پس چرا به وجود آنها
احترام نگذاش و ّ
حتی یک کلمه هم با آنها صحب نکرد تا بعد از این که فهمیدند پیامبر با آنها کاری
ندارد و رسوخ خدا

تنها ّ
وصیش حضرت علی

جایز نیس چنین چیزی به رسوخ خدا

را میخواهد بلند شد و رفتند؟!

نسب داد شود ،چون قبیح و زش اس که انستان

کسی را بطلبد و وقتی او میآید به او اعتنا نکند و با او صحب ننمایتد! بلکته حقیقت ایتن است کته
عایشه و حفصه و ام الفضل فرمان رسوخ خدا

مبنی بر طلبیدن حضرت علی

را انجام ندادند

چون فقط میخواستند ابوبکر و عمر و عباس حاضر شوند!
دلیل واضحی که بیان میکند هدف و اراد رسوخ خدا
امام جماع قرار دهد این اس که ایشان

این بود که امیرالمتؤمنین علتی

را

در ابتدا فرمودند« :علا را یاخ من بَوایید».

سپس آن چه در این روای احمد بن حنبل و دو روای گذشته بخاری قابتل توجته میباشتد ایتن
اس که عایشه و ابن عباس گمان میکنند پیامبر

در این نماز امام مینمود و ابوبکر به او اقتدا

نمود بود و سایر مردم به ابوبکر اقتدا نمود بودند! ولی ما میبینیم که خود احمد بن حنبل و دیگران از
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عایشه روای میکنند که در این نماز ابوبکر امام بود و پیامبر

به او اقتدا نمتود و متأموم گشتته

اس !
احمد بن حنبتل از عترو بتن زبیتر از عایشته روایت کترد کته گفت « :رنالول خالدا

خر

بیمار اش که خر اثر همان ا خییا رفت فرموخ به ابوبکر خنتور خهید که بالا مالرخِ یمالا بَوایالدت
عایشه گفت ابوبکر مرخ خل یا ک و حاین انت و اگر به جا شما بایستد ترس و خشالوع باله
نراغش مااید! پیامبر

فرموخ شما یایا هستید که یونف را همراها ماکرخیالد! خنالتور

خهید ابوبکر با مرخِ یما بَوایدت ابوبکر یما خواید و پیامبر هم پشت نر او به صورت یشسالته
یما خواید!»

1

همچنین ابن حبان از عایشه نقل کترد « :ابالوبکر بالا مالرخِ یمالا خوایالد خر حالالا کاله رنالول
خدا

خر صف یما پشت نر او بوخ!»

2

میبینی که هر دو قوخ را خود عایشه نقل کرد و با هم در ّ
تضاد و تعار

هستند! و این باعث شد

مخالفین برای این که آبروی عایشه را حفظ کننتد و او را از تهمت دروغگتویی دور نماینتد توجیهتاتی
درس کنند! یکی از این توجیهات همان اس که ابن ّ
حبان در صحیحش بیتان نمتود  3و ایتن چنتین
و در ّدومی ابوبکر امام بتود ! رستوخ ختدا

گفته که در واق دو نماز بود  ،در نماز اوخ رسوخ خدا
برای رفتن به نماز ّاوخ به حضرت علی و عباس یا پسرش فضل تکیه داد بود و برای رفتن بته نمتاز
ّدومی به دو جاریه که بریر و نوبه بودند تکیه داد بود!
ولی ابن ّ
حبان و امثاخ او نفهمید اند که حدیث یک سیاق دارد و غالبا روای کنند حدیث و آن که

از او روای شد یک نفر هستند و آن چه به طرق بسیار نقل شد اشار دارد که تنها یک نماز بود چون
میگویند« :نمازی که رسوخ خدا در بیماریاش خواند که در آن بیماری از دنیا رف » بنابراین دو نمتاز
را از کجا آورد ؟!
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عجیب اس ! پیامبر

چگونه به خود اجاز میدهد که در میتان متردان و جلتوی چشتم آنهتا

هنگام نماز با تکیه به دو کنیز داخل مسجد شود؟! و باز عجیب اس ! چرا رسوخ خدا

در آخرین

لحظه این دو نماز خیالی از رخ خواب خود بلند میشود تا تصمیم خود مبنی بر این که ابوبکر امتام
نماز جماع باشد را تنفیذ نماید؟! چرا تنها زمانی در خود احساس ستبکی کترد کته ابتوبکر نمتاز را
شروع نمود بود تا در نتیجه مجبور شود سختی بکشد و به مسجد بیاید و با مردم نماز بخواند؟!
به عالو از جمله چیزهایی که همه قبوخ دارند این اس کته پیتامبر

در روز دو شتنبه هنگتام

استوار شدن آفتاب از دنیا رف و این یعنی نماز ظهر را درش ننمود و تنها نماز صبح را به جا آورد ،پتس
چگونه در آن روز دو نماز خواند تا بگوییم در ّاولی امام و در ّدومی مأموم بود ؟!

ّ
مقتدم شتود و امتام ایشتان
چگونه جایز اس که در این نماز ّدوم خیالی ابتوبکر بتر پیتامبر
ّ
گردد؟! در حالی که خداوند میفرماید :ا کسایا که ایمان اورخید بر خداوید و رنالولش مقالدِ

یشویدت ا خدا بترنید که خداوید شنوا خایانت « 1قاضا عیاض به این ایه انتدبل یمالوخه
ّ
باشدت چون مقدِ شالدن بالر
که برا هی کس جایا ییست که خر یما اماِ جماعت پیامبر
ایشان صحیح ییست چه خر یما و چه خر غیر ان چه عذر خاشته باشد و چه یداشته باشالدت چالرا
که خداوید مؤمنین را ا چنین کار یها یموخه انت».

2

به هر حاخ شافعی – امام مذهب شافعیان – تصریح نمود که یک نماز بود ،ابتن حجتر عستقالنی
گوید« :شافعا تصریح کرخه که رنول خدا
یما با مرخِ خوایده و ان همان یما

خر بیمار که خر اثر ان ا خییا رفالت تنهالا یالک

انت که یشسته به جا اورخهت خر ایالن یمالا ابتالدا ابالوبکر

 

مفسرین گفتهاند این آیه و ما بعد آن در ّ
 .1سور حجرات آیه ّ ،0
مذم ابوبکر و عمتر (علیهمتا اللعنته نتازخ شتد کته در
بدون این که به محضر شریف ایشان احترام بگذارند مشاجر و دعوا نمودند!
حضور خاتم االنبیاء
ْ
جالالن – یعنی محلی و سیوطی – در تفسیرشان که تفسیر جاللین نام دارد در مورد این آیه گفتهانتد« :ایالن ایاله خر خعالوا و
مجاخله ابوبکر و عمر خر محضر پیامبر
مجاخله و خعوا یموخید!»
 .2سیر الحلبی جلد  2صفحه 264
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اماِ بوخ ولا مأموِ شد و صدا تکبیر را به مرخِ مارناید و ّ
مکبر شده بوخ».
ّ
در لحظات آخر با ایتن
بنابراین تنها یک نماز بود فقط همین و عل منطقی ندارد که پیامبر
که از نظر ّ
صح و سالم در حاخ بدی به سر میبرد از رخ خوابش بلند شود تا به مستجد بیایتد و
1

با مردم نماز بخواند مگر این که ایشان ناگهان متوجه شد که پسر ابوقحافه بدون دستتور ایشتان امامت
نماز مسلمین را به دس گرفته ،بنابراین قبوخ نکرد مگر این که از رخ خوابش بلند شود و سختی این
کتتار را ّ
تحمتتل کنتتد تتتا او را از امامت عتزخ نمایتتد و کنتتار زنتتد و اال اگتتر حقیقتتتا ابتتوبکر بتته دستتتور
پیامبر

امام نماز را به عهد گرفته بود دلیلی وجتود نداشت کته ایشتان در دقتائق معتدودی از

تصمیمش برگردد آیا این کاری بیهود نیس که هنگام اذان به ابوبکر دستور دهد که امام نمتازگزاران
را به عهد گیرد سپس به ّ
مجرد این که وق اقامه فترا میرستد و ابتوبکر نمتاز را شتروع میکنتد بتا آن
ّ
حال سخ از رخ خوابش بلند میشود و بدون عل پسندید ای از تصمیم خود برمیگردد!
ّ
بیان میکنتد ایتن است کته
آری علتی که عایشه برای این تغییر تصمیم ناگهانی رسوخ خدا
«ایشان خر خوخ احساس نبکا یموخ» ولی هیچ عاقلی نمیتواند ایتن را تصتدیق کنتد! نته فقتط بته
خاطر این که فاصله بین اذان و اقامه آن قدر کوتا اس که امکان ندارد کستی ایتن چنتین بته سترع
خوب شود بلکه حدیث عایشه چنین حرفی را نفی میکند! چون چگونه این گفتار عایشه« :ایشان خر
خوخ احساس نبکا یموخ» درس اس در حالی که ایشان با تکیه بر دو نفر ختار شتد آن هتم در
ّ
حالی که از شدت تب و ناتوانی پاهایش به زمین کشید میشد؟! آیا این ثابت نمیکنتد کته ستالمتی
ایشان پیوسته بدتر میشد و از بین میرف و اصال خوب نشد بود؟!
بلکه انسان محتضر که در حاخ مرگ اس هر چه زمان میگذرد حتالش بتدتر میشتود و قتبال عایشته
اعتراف نمود که پیامبر خودش به تنهایی نمیتوانس بلند شود و را رود بلکه به دو نفر تکیته متیداد و آن دو
ایشان را را میبردند و این از حال بیماری سخ ایشان صورت واضحی به دست متا میدهتد و معلتوم
میکند که بیماریاش از قبل هم بدتر و شدیدتر شد  ،خصوصا اگر مالحظه نماییم کته قبتل از ایتن ستابقه
نداش که پیامبر

هیچ وق برای رفتن به نماز بر دیگران تکیه زند و از آنها کمک گیرد .بنابراین بتدون
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ّ
مهمی بود که سزاوار ّ
شک بلند شدن و قیام ایشان اضطراری بود و تنها به خاطر هدف ّ
تحمل کردن این همه
سختی در لحظات آخر زندگی شریفش را داشته و این هدف چیزی جز برکنار نمودن ابوبکر نیس !
بعضی علمای ّ
بکریه برای آن که از تنگنای برکنار شدن ابوبکر ّ
که در متتن
توسط رسوخ خدا

روایات ظاهر و واضح اس خار شوند ّادعا نمود اند که ابوبکر با مردم چندین نماز خواند ،یعنی نته
یک نماز و نه آن طور که ابن ّ
حبان ادعا نمود بتود دو نمتاز! و ایتن نمازهتا از نمتاز ظهتر روز شتنبه یتا
یکشنبه که بیهقی احتماخ داد شروع شد و نمازی که رسوخ خدا

به جا آورد و در آن ابتوبکر را از

محراب نماز دور نمود نماز صبح روز دوشنبه بود که در همان روز از دنیا رفته اس !
اینها همه حیلهگیریهایی اس که اصل و اساستی نتدارد ،علمتای ّ
بکریته بترای آن قلتم فرستایی
کرد اند تا دروغ بزرگی را تصحیح نمایند و آن دروغ این اس که ابوبکر به امتر پیتامبر بتا متردم نمتاز
خواند و برکنار نشد و آن چه در روز دو شنبه اتفاق افتاد به این دلیل بود که رسوخ خدا

کمی بهتتر

شد بود و دوس داش در نماز جماع مشارک کند و ایشان ابوبکر را عزخ نکرد چون او قتبال هتم
با مردم نماز خواند بود و برکنار نشد بود!
ّ
نمیدانیم چرا علمای ّ
بکریه تتا ایتن حتد متردم را کتودن و احمتق میشتمرند؟! و چگونته از آنهتا
میخواهند که این حیلههای سس و ضعیف را تصدیق کنند در حالی که واقعی تاری آن را تکتذیب
مینماید؟! چگونه گمان میکنند ابوبکر از ابتدای روز شنبه با متردم نمتاز خوانتد در حتالی کته او از
ابتدای همان روز خار از مدینه منور به سر میبرد؟!
بیان این مطلب ّ
مورخین ثاب کرد اند که ابوبکر و عمر و ابو عبیتد جترام متأمور بودنتد بترای
جنگ با روم به لشکر انامه بن ید ملحق شوند ،این مطلتب را ابتن ستعد در طبقتاتش 1و ذهبتی در
تاریخش 2و ابن اثیر در کاملش 3و ابن جوزی در منتظمش 4و دیگران ذکر کرد اند.
حرک لشکر اسامه از مدینه روز شنبه بود که در منطقه « ُجرف» فرود آمد ،ابن حجر عسقالنی در
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فصل پنجم :قاتل رسوخ خدا صلی الله علیه و آله 812 ...................................................
شرحش بر صحیح بخاری گوید« :تجهیا و اماخه یموخن لشکر انامه رو شنبه بالوخ یعنالا خو رو
قبل ا ان که پیامبر

ا خییا بروخ».

1

پس چگونه ابوبکر از ابتدای روز شنبه با مردم نماز خواند در حالی که لشکر استامه روز شتنبه بته
ّ
منطقه جرف حرک نمود؟! اگر ابوبکر از همان ابتدا به لشکر ملحق شد باشتد یعنتی او حتداقل روز
شنبه و کمی از روز یکشنبه را خار از مدینه همرا لشکر به سر میبرد  ،چون همانطور که حمتوی در
معجمش گفته جرف حدودا یک فرس از مدینه به ستم شتام فاصتله دارد 2بنتابراین ّ
طتی نمتودن دو
فرس برای رف و برگش عالو بر آن آمادگیهایی که بترای مستافرت الزم است و بترای استتراح
توقف میکنند و امثاخ این امور (که خود رسیدن به مقصد را طوالنیتر میکند معمتوال کمتتر از ایتن
مقدار نمیشود.
بنابراین نمیتوان ادعا نمود که او بیش از یک نماز با مردم خواند  ،بلکه نمیتوان گف او به فرمان
ّ
بته او دستتور داد کته بته
با مردم نماز خواند ! چون مسلم اس که رسوخ خدا
رسوخ خدا
لشکر اسامه ملحق شود و ثاب نشد که ایشان

او را استثنا کرد باشتد یتا دستتور بته بازگشتتش

دهد ،پس چگونه به او دستور میدهد امام نمازگزاران را به عهد گیرد و حتاخ آن کته طبتق فتر

او

خار از مدینه در جرف تح فرمان اسامه اس ؟!
بله بعد از آن که عایشه برای او پیام فرستاد که برگردد که نزدیک است رستوخ ختدا

از دنیتا

برود و حاخ فرص تو فرا رسید شب دو شنبه همرا رفیقش عمر و ابو عبید به مدینه برگش ! رستوخ
ّ
شدت بیماری سنگین شد بود ،وقتی به هوش آمد فرمود« :امشب ّ
شر بارگا وارخ ایالن
از
خدا
شهر شد! به او گفتند چه شده ا رنول خداو فرموخ گروها ا کسالایا کاله خر لشالکر انالامه
بوخید برگشتهاید و با فرمان من مَالفت یموخهایدت بدایید که من ا ایها باله نالو خالدا براهالت
ّ
جستمت وا بر شما! به لشکر انامه بپیویدید و پیونته چنین ماگفت به حد یاخ ان را تکالرار

 
 .1فتح الباری فی شرم صحیح بخاری ابن حجر عسقالنی جلد  8صفحه 004
 .2معجم البلدان حموی جلد  1صفحه 018

 .................................................................................... 815دانستنیهای حمیراء 
یموخ».

1

برای آن که مطلب کامل گردد سراغ ابا یعقوب لمعانی میرویم ،ابن ابی الحدید از او نقل کرد که
ّ
گف « :حضرت علا شکا یداشت که خمفت برا اونت و هی کالس خر خمفالت بالا او
یااع یماکندت به همین خاطر وقتا رنول خدا

ا خییا رفت عمویش به او گفت خنالتت را
با پسر عمو رنالول خالدا

خرا کن که با تو بیعت کنم تا مرخِ بگویند عمو رنول خدا
ّ
بیعت کرخ و خر یتیجه کسا ا تو تَلف یکند .گفت ا عمو ایا کسا غیر ا مالن هالم خواهالان
خمفت انتو گفت به وخ خواها خایست! حضرت علا گفت من خونت یالدارِ ا پالس
قفل به خمفت برنم بلکه ماخواهم ظاهر و اشالکار باشالدت 2عمالویش نالاکت شالد و چیالا
یگفت.
وقتا بیمار رنول خدا

ننگین شد لشکر انامه را اماخه یموخ و ابالوبکر و خیگالر بارگالان

مهاجرین و ایصار را خر ان جم کرخت خر این هنگاِ حضرت علا

برا رنیدن به خمفالت – اگالر

رنول خدا ا خییا بروخ – اطمینان خاشت و گمان ماکرخ اگر پیامبر ا خییا بالروخ کسالا خر مدیناله بالاقا
یَواهد بوخ که با او خر خمفت یااع کند و به راحتا خلیفه خواهد شد و با او بیعت خواهنالد کالرخ و
اگر هم کسا مَالفت و یااع یموخ خمفتش فسخ یماشوخ و ا بالین یمالاروخت با گشالت ابالوبکر ا
لشکر انامه به ونیله پیاما که عایشه برایش فرنتاخ و او را ا این که وفات رنول خدا

یاخیالک

شده با خبر ناخت و همچنین حدیث یما خوایدن با مرخِ معلوِ و شناخته شده انالتت حضالرت
علا

به عایشه یسبت خاخ که عایشه به بمل غمِ پدرش امر یموخه که به ابوبکر بگوید با مرخِ یما

بَوایدت چون همایطور که روایت شده رنول خدا فرموخ یکا ا ایها با مرخِ یما بَواید و کسا را
ّ
معین یکرخ .یما صبح بوخت همایطور که خر حدیث امده رنول خدا کاله خر اخالرین رمقالش باله نالر
مابرخ با تکیه بر حضرت علا و فضل بن عباس خارج شد تالا خر محالراب یمالا ش ایسالتاخت نالپس
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دوس نداش که خالف را به طور ناگهان و با عجله بگیرد و برای آن که از دیگران به خالف برسد

پش پرد تدبیر نماید و نقشه بریزد! به خالف دشمنانش که بعدا در سقیفه بنی ساعد مشؤوم چنین کتاری نمودنتد! بلکته
حضرت میخواهد با رضای و اقرار همه مردم به طور علنی عهد دار خالف شود.

ّ
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خاخل (خایهاش) شد و هنگاِ باب امدن افتاب ا خییا رفتت ابوبکر [لعنه الله] قضیه یما خوایالدش
را ّ
حجت و خلیل قرار خاخ تا خمفت را به نمت خوخ بکشاید و گفت کداِ یک ا شما قبول ماکنالد
ّ
ّ
ّ
خر یمالا مقالدِ خاشالتهو ایهالا علالت خالارج شالدن رنالول
مقدِ بر قدما شوخ که رنول خدا
خدا

برا یما را برکنار یموخن ابوبکر یماخایستند بلکه ماگفتند ایشان ماخوانت تا ماتواید

بر یما محافظت یماید و ان را به جا اورخت بنابراین به خاطر همین یکته با ابوبکر بیعالت کرخیالد ولالا
حضرت علا عایشه را ّمتهم مایموخ که چنین چیا ابتدا ا او 1صاخر شالده (و او فرمالان یمالا
خوایدن پدرش را صاخر کرخه یه پیامبر)
حضرت علا

خر خلوتهایش این مطلب را برا اصحابش یاخ یاخ ماکرخ و ماگفت

پیامبر یفرموخ شما همان یایا هستید که یونف را همراها ماکرخید مگر برا ایکار ایالن حالال
و به خاطر غضب ا انت چون عایشه و حفصه برا تعیین پدرایشان مباخرت کرخیدت پیالامبر هالم
جواب ایها را خاخ و خارج شد و ابوبکر را ا محراب کنار خ ولا این کار فایده و اثالر یداشالت
چون ایگیاها که مرخِ را به نمت ابوبکر ماخواید و خمفت را برا او اماخه ماکرخ قو بالوخ
و او خر خلها مرخِ و بارگان مهاجرین و ایصار که او را یالار مایموخیالد ثبالات خاشالت و امالر
انمایا هم او را یار یموخ و خلها مرخِ را پیرامون او جم کرخت این حال یاخ حضرت علا ا
هماله چیالا بارگتالر و خرخنالر بالارگ و مصالیبت عظمالا بالوخ! و ان را تقصالیر کسالا جالا عایشالاله
یماخایست! و ان چه اتفاق افتاخه بوخ را به گرخن کسا یماایداخت مگر عایشه! به همین خاطر
ّ
خالواص خالوخ عایشاله را یفالرین ماکالرخ! و ا نالتم او یالاخ خداویالد
خر خلوتهایش خر میالان
خاخخواها مایموخ!  ...به او که خدا رحمتش کند گفتم ایا تو ماگویا عایشه پالدرش را بالرا
ّ
یما مشَص کرخ یه رنول خداو! گفت من چنین چیا یماگویم ولالا حضالرت علالا ایالن
چنین ماگوید! و تکلیف من غیر ا تکلیف اونتت او حضور خاشت و مالن حضالور یداشالتم!
ابوبکر را برا

خلیل من روایاتا انت که به من رنیده و این روایات بیان ماکنند که پیامبر
یما ّ
معین یموخه و خلیل او هم علم و یقینش ماباشد یا گمایا انت کاله ا احالوابتا کاله خرک
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یموخه بر او غلبه کرخه انت».
ّ
ّ
مهم امور استواری را ثاب می کند ،از جملته ایتن کته امیرالمتؤمنین علتی شتکی
این روای
ّ
از طترف ایشتان
حق شرعی اوس و ابوبکر در زمتان بیمتاری رستوخ ختدا
نداش که خالف
مأمور بود برای جنگیدن با روم به لشکر اسامه ملحق شود که خار از مدینه قرار داش و عایشه همان
کسی بود که به پدرش پیام فرستاد که رسوخ خدا

حتما خواهتد مترد ،ابتوبکر هتم برگشت و بتا

هرگز او را به امام نمازگزاران امر ننمتود بتود ،ولتی
فرمان و امر پیامبر مخالف نمود! و پیامبر
دروغ نستتب داد و بتته ایتتن ّادعتتا ک ته رستتوخ
عایشتته از قضتتیه بهتتر بتترداری کتترد و بتته پیتتامبر
فرمان داد ابوبکر با مردم نماز بخواند به بالخ دستور داد که به پدرش بگوید با متردم نمتاز
خدا
ّ
ختواص ختود
بخواند! امیرالمؤمنین این جرم عایشه را ثابت نمتود و در خلوتهتایش و در میتان
عایشه را لعن و نفرین میکرد و از ستم او نزد خداوند دادخواهی مینمود.
حقیقتا عایشه رکنی از ارکان انقالبی بود که بر علیه رسوخ خدا و عترت پتاکش (علتیهم الصتالة و
السالم رخ داد و اگر او نبود ابوبکر نمیتوانس به حکوم برسد و بعد از او عمتر و همچنتین تمتام
حاکمان بنی امیته و بنتی عبتاس و امثتاخ آنهتا کته بعتد از آن دو تتا زمتان متا بته حکومت رستید اند
نمیتوانستند به سلطن برسند! حاخ ببین این زن چه بدی و ّ
شری به این ّام پوشاند ! و ببتین چگونته
این ام را با مکر و حیله خود فریب داد به طوری که آن کودنها دائما میگویند پیامبر

دستتور

داد به جای او ابوبکر امام نمازگزاران را به عهد گیرد و این اشار ای از طرف ایشان است کته نشتان
میدهد خلیفه بعد از او ابوبکر اس ! در حالی که این تنها توط های اس که عایشته بته را انداختته و
دروغی اس که عایشه روا داد و اال آن چه قطعی میباشد این اس که پیامبر

ابوبکر را عتزخ

نمود و کنار زد ،بنابراین اگر ابوبکر در امام نماز مردم مورد رضای پیامبر بود ایشان بلند نمیشتد و
ّ
مشق و سختی را ّ
تحمل نمیکرد تا او را عزخ کند و کنار زند.
آن
حمیراء این چنین اس  ...زهری کشند ! سرور مکر و حیله و فریب!
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فصل ششم :بدکارهای زناکار بیحیایی شهوتران
عجیب نیس که انسان طبیع و اخالق قوم و قبیلهاش که در میان آنها بزرگ و تربی شتد را دارا
باشد ،بلکه عجیب این اس که اخالق آنها را نداشته باشد و طبیعت و اختالق دیگتری بتر عکتس و
مخالف قوم خود داشته باشد .قبال در فصل اوخ فهمیدی که قبیله عایشه – بنتی تتیم – «اهالل فحشالا و
فساخ» بودند و تمام پستیها و اخالقهای زش در آنها جم شد بود و فستاد از قبیتل زنتا و لتواط و
ازدوا حرام در میانشان شای بود و همچنین دانستی خانهای کته عایشته در آن متولتد شتد «بالدترین
خایه قریش» بود و ابوقحافه در آن بسیار لواط میکرد و بتا دختتر بترادرش ستلمی کته از زناکتاران و
صاحبان پرچم سرخ بود به طور حرام ازدوا نمود و در نتیجه سه فرزند به دنیا آوردند کته در کتاوار ای
که رئیس قبیله یعنی ابن جدعان درس کرد بود خدم مینمودند! یکی از آن سه فرزند عتی اس
که کنیهاش ابوبکر میباشد ،او شراب میخورد و مس میکرد ،فرزندانی از خود به جای گذاش  ،از
ّ
جمله آنها عبد الرحمن اس که به شدت عاشق زنان و لهو بود! و از جمله آنهتا انالماَ است کته از
ّ
پس لباسهای نازش و شفافش بدن خود را نمایان و آشکار مینمود!
عایشه یکی از شاخههای این درخ خبیث اس  ،بنابراین عجیب و غریب نیس که این طبیع
ّ
و اخالق زش و قبیح را به ارث برد باشد و در نتیجه زنی غیر اخالقی و شهوتران باشد ،بلکه محقق
هنگامی میتواند این چنین بودن عایشه را عجیب و بعید بداند که او را فرزند این قوم و قبیله نیابد.
شواهد حدیثی و تاریخی بسیاری وجود دارد که ثابت میکنتد عایشته زنتی شتهوانی بتود کته بته
شوخیهای جنسی و فجور عالقه داش  ،او زنی شهوتران و خواستار جماع و همبستتری بتود ،پتر از
شهوت ،دوس داش از همبستر شدن و مسائل زش آن صحب کند و عایشه این بود که بته روابتط
زن و مرد اشار کند ،برهنگی مینمود و زین میکرد و به وسیله کنیزان با جوانان رابطه برقرار مینمتود
و بعد از آن که دستور میداد مردان را شیر دهند (یعنی از زنی بالغ شیر بخورند آنهتا را نتزد ختود وارد
میکرد  ...و امثاخ این کارهای رسوا کنند که با این که در طوخ زمانها هر دو طرف این گونه مستائل را
مخفی میکرد اند به دس ما رسید اس

اما دوستداران عایشه آنها تالش نمودند کته رستواییهای

او را مخفی کنند تا مقام و اعتبارش از بین نرود و اما دشمنان عایشه آنهتا هتم از تترس ایتن کته مبتادا
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ّ
توسط دوستداران عایشه که در بیشتر زمانها تا زمان ما حکوم به دس آنها بود کشته یتا متورد ظلتم و
ستم قرار گیرند این مسائل را مخفی و کتمان مینمودند ،ولی با این حاخ این مسائل رسواگر آشکار شتد و
به دس ما رسید و این تنها مقدار کمی از آن میباشد و آن چه مخفی و پنهان شد بزرگتر اس .
حاخ ما بعضی از این موارد و شواهد تاریخی که خبر از شهوتی ریشهدار در عایشه میدهد را بیتان
میکنیم و در همین جا آن چه صریح در خیان نمودن و زنا کردن عایشه اس را ذکتر ختواهیم کترد و
بعد از آن اشکال و اعتراضاتی که در این بار به وجود آمد را جواب خواهیم داد.
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با پوشیدن لباس قرما و به خنت کرخن ایگشترها طالم خالوخ را ینالت ماکنالد و
حال ان که خر مکه خر حالت احراِ انت!
از ضروریات احکام اسالم این اس که زن آزاد مسلمان باید حجاب داشتته باشتد و آن طتور کته
بعضی بیخبران ّ
توهم نمود اند حجاب تنها این نیس که زن موها و بدنش – غیر از صورت و دس ها
تا مچ – را بپوشاند بلکه حجاب شرعی پوشاندن هر چیزی است کته ظتاهر نمتودنش نگتا متردان را
جلب میکند و آنها را به فتنه میاندازد و این در بسیاری از اوقات شامل پوشاندن صورت و دس ها تتا
مچ هم میشود 1و باید از پوشیدن لباسهای بدننما و هر چیزی که در عرف زین محستوب میشتود
خودداری کند مثل لباس رنگی که جلب توجه میکند و زیور آالت طتال و نقتر و جتواهرات و امثتاخ
اینها ،بلکه عطر زدن و خوشبو کردن هم با حجاب منافات دارد و حکم نازش کردن یا بلند نمودن صتدا
که موجب به فتنه انداختن مردان شود هم این چنین اس .
در حال احرام حم یا عمر در مکه ّ
مکرمه حجاب بر زن تأکید میشود 2و اگر کاری انجام دهتد
که حجاب را نقا نماید گناهش نزد خداوند دو برابر اس و اگر زین کند گنتاهش بزرگتتر و بیشتتر
ّ
میگردد ،چون او با این کار قداس شریع و قداس شعائر خداوند و قداس مکه معظمه را از بتین
بتود و حجتاب

میبرد .عایشه تمام این کارها را مرتکب شد در حالی که هنوز همسر رسوخ خدا
ّ
را هم شکس ! حاخ ختودت ببتین عایشته
خاص بر او واجب بود! با این کار حرم رسوخ خدا
منتظر چه عذابی از طرف خداوند متعاخ اس !
امروز میبینی که زنان مسلمان – ّ
حتی بیحجابهایشان – در مکانهای پاش (مثل حم یتا عمتر
به حجاب و احکام احترام میگذارند ،به همین خاطر میبینی که تنها لباس سفید میپوشند که موجب
 
 .1مثل این که آن زن ،جوانی زیبا باشد که در این صورت ترس آن وجود دارد که با شهوت به صورت و دس هایش نگا کنند یا بتا
سرمه و لوازم آرایش صورتش را زین کرد باشد یا دس هایش را با حناء رنگین نمود باشد یا مثال بفهمد شخصی به قصد شهوت
به صورت او نگا میکند و امثاخ اینها که غالبا وجود دارد و موجب میشود زنها صورت و دس هایشان را هم بپوشانند.
 .2مگر آن چه شارع استثنا کرد باشد ،مثال زنی که در حال احرام اس حرام اس صورتش را بپوشاند اگر چه متیتوانتد
با دستش یا نقاب آن را بپوشاند البته به شرطی که کمی از صورتش فاصله داشته باشد.
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جلب ّ
توجه نمیشود و از زین نمودن با طال و امثاخ آن دوری میکنند ،همچنتین مواظتب صدایشتان
هستند که در محضر مردان بلند نشود.
اما عایشه به این مسائل اهتمام نمیورزید و در حال احرام زین مینمود! و به عمد لباس قرمتز
یا صورتی میپوشید در حالی که این دو رنتگ از تمتام رنگهتا بیشتتر متردان را بته فتنته میانتدازد! و
انگشترهای زینتی طالیی دستش میکرد! و عالو بر همه اینهتا هنگتام ّلبیتک گفتتن صتدایش را بلنتد
میکرد تا مردان صدایش را بشنوند!
ابن سعد از عبد الرحمن بن قاسم از مادرش نقل کرد که گف « :خیدِ عایشه لباسها قرما به
تن خاشت خر حالا که خر حالت احراِ بوخت گویا گوشتا خشک شده بوخ!»

1

ابن ابی شیبه و ابن البختری و بیهقی از قاسم بن محمد بن ابوبکر و عبد الله بن ابی ملیکه روایت
کرد اند – :لفظ روای از ابن ابی شیبه اس – «عایشه لباسها صورتا ریگ ماپوشالید خر حالالا
که خر حالت احراِ بوخ!» 2و بخاری گوید« :و عایشه لباسها صورتا ماپوشید خر حالالا کاله
خر حالت احراِ بوخ!»

3

ابن سعد از ابی عامر خزاز از عبد الله بن ابی ملیکه نقل کرد که گف « :خیدِ عایشه لبانالا باله
ّ
ریگ ّ
مضالرج چاله ریگالا انالتو گفالت همالان کاله ان را صالورتا
مضرج به تن خاشتت گفالتم
مایامند!» 4و ابن ابی حاتم از عبد العزیز بن رفی نقل کرد که گف « :خیدِ عایشه لبانا صالورتا
به تن خاشت خر حالا که خر حالت احراِ بوخ!»

5

ابن سعد از قاسم بن محمد بن ابوبکر روای کرد « :باله خالدا قسالم خیالدِ عایشاله لباسهالا
صورتا ریگ ماپوشد و ایگشترها طم به خنت ماکند!» 6عایشه فتوا میداد که زنتان میتواننتد
 
 .1الطبقات الکبری ابن سعد جلد  8صفحه  ،72منظور رنگ قرمز گوش اس .
 .2مصنف ابن ابی شیبه جلد  6صفحه  08و مجموع ابن البختری صفحه  257و سنن بیهقی جلد  4صفحه 89
 .3صحیح بخاری جلد  1صفحه 056
 .4الطبقات الکبری ابن سعد جلد  0صفحه 87
 .5العلل و معرفه الرجاخ ابن ابی حاتم جلد  1صفحه 097
 .6الطبقات الکبری ابن سعد جلد  8صفحه 71

فصل ششم :بدکار ای زناکار بیحیایی شهوتران 800 ....................................................
در حال احرام زیور آالت به تن کنند! بخاری گوید« :عایشه اشکالا خر یور ابت باله تالن کالرخن
یماخید!»

1

او با این که در حم این چنین زین میکرد و مردان را به فتنه میانداخ ولی بتاز هنگتام لبیتک گفتتن
ّ
صدایش را پایین نمیآورد بلکه صدایش را در حد متعارف که زنان پیرامونش بشنوند هم بتاال نمیبترد بلکته
همانطور که البانی گفته «ان قدر صدایش را بلند ماکرخ که مرخان صدایش را ماشنیدید!»

2

زنی که لباس قرمز یا صورتی میپوشد و با زیور آالت خود را زینت مینمایتد و انگشتتر طتال در
دس میکند و به عمد صدایش را باال میبرد تا مردان بشنوند و نگاهشان را جلب کند  ...فکر میکنی
به حم میرود یا به مجلس عروسی؟! و فکر میکنی با این زین و بیحجابی که در میان حاجیتان بته
ّ
را انداخته تقوی و ورع الهی را رعای میکند یا زنی خبیث اس که به شدت به فسق و فجور و از بین
بردن حرم حم میل دارد؟!
پیامبر اعظم

زنان را بر حذر داش که جلوی دیدگان مردان لباسهای رنگی بپوشند و ختود را بتا

طال زین کنند ،ابن ّ
نقل کرد که فرمود« :وا بر یان ا خو چیا نالرخ
حبان از ابو هریر از پیامبر
طم و لباس» 3ولی عایشه جلوی دیدگان مردان این دو را به تن نمود آن هتم نته فقتط در ّایتام و مکانهتای
عادی و معمولی ،بلکه در ایام حم و در کنار خانه خداوند متعاخ آن هم در حالی که در حال احرام اس !
عایشه به عمد لباس قرمز رنگ پوشید و رنگهای دیگری کته شتهوت متردان را برنمیانگیزانتد را
اختیار نکرد ،بلکه تنها این رنگ را انتخاب نمود! و این رنگتی است کته تتا ایتن زمتان متا زناکتاران و
صاحبان پرچم استفاد میکنند چون مردان را جذب مینماید ،عجیب نیس کته رنتگ قرمتز در نظتر
عایشه برای فریفتن مردان برتر باشد چرا که مادر بزرگش نلما هم پرچمی سرخ بر پش بام خانهاش
نصب میکرد و مردان به زنای با خود دعوت مینمود ،همانطور که در فصل اوخ گذش .
بله حمیراء به عمد رنگ قرمز را انتخاب نمود ،با این که پیامبر فرمود بود« :مباخا نراغ قرما بروید که
 
 .1صحیح بخاری جلد  1صفحه 056
 .2مناسک الحم و العمر فی الکتاب و السنه البانی صفحه 06
 .3صحیح ابن ّ
حبان جلد  02صفحه 217
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ان محبوبترین ینت یاخ شیطان انت!» 1و با این که وقتی پیامبر

بر همسرش زینب بن جحش

وارد شد و دید به یکی از لباسهایش رنگ قرمز زد از این کار بدش آمد و از خانه خار شد ،زینب برگش
«و لبانش را شست و تماِ نرخااش را ا بین برخت رنول خدا

خوباره باله خایاله امالد و ابتالدا

یگاها کرخ و چون چیا یدید خاخل شد» 2.این در حالی اس که زینب همسر پیامبر میباشد و با این
لباس قرمز جلوی دیگر مردان ظاهر نشد  ،ولی با این حاخ رسوخ خدا

از این که او لباس قرمز بپوشتد

بدش میآید و خار میشود و برنمیگردد مگر بعد از زمانی که زینب لباسش را شسته و قرمزی آن را از بین
برد اس  ،حاخ فکر میکنی با همسر دیگرش که در حم بدون هیچ حیایی جلوی دیدگان مردان لباس قرمز
میپوشید «گویا گوشتا خشک شده بوخ» چگونه رفتار میکند؟! حمیراء با این کار بتا زنتان آخ قتارون یتا
زنان آخ فرعون برابری نمود چون آنها «اولین یایا بوخید که لباس قرما پوشیدید!»

3

ائمه اطهار (علیهم الصالة و السالم نهی کرد اند که زنان در حال احترام لبتاس قرمتز بپوشتند،
عامر بن جذاعه «ا حضرت اماِ صاخق

خر مورخ لباسها ریگا نؤال یموخ کاله یالا کاله خر

حال احراِ انت بپوشدو حضرت فرموخ اشکالا یدارخ مگر لبالاس قرمالا و نالرخ کاله مشالهور
انت» 4.همچنین ائمه فرمود اند از جمله چیزهایی که باعث شد قوم نوم

عذاب شتوند ایتن بتود

که که زنانشان لباسهتای رنگتی و قرمتز میپوشتیدند و زینت میکردنتد و در مجتالس کنتار متردان
مینشستند! در حدیثی از حضرت امام باقر

وارد شد که فرمود« :تا این که یایا ا جایگاه خالوخ

خروج یموخید و خوخ را ا اخ کرخید و لباسها ریگین و قرما پوشیدید و ینالت کرخیالد و عطالر
خید نپس خارج شدید و خر شهرها پَش گشتند و همراه مرخان یشستند و خر عیدها بالا مالرخان
5

شرکت کرخید و خر صفها ایها یشستند!»
ّ
این چنین عایشه ّ
سن های زنان کافر و فاسق ّام هتای قبتل را زنتد کترد و در مقابتل ستن های
 
 .1المعجم الکبیر طبرانی جلد  08صفحه 058
 .2سنن ابی داود جلد  1صفحه 162
 .3کتاب الورع مروزی صفحه 072
 .4الکافی کلینی جلد  5صفحه 256
 .5علل الشرائ شی صدوق جلد  1صفحه 191

فصل ششم :بدکار ای زناکار بیحیایی شهوتران 802 ....................................................
اسالم را میراند ،چرا که زین کردن زنان با لباسهای رنگی قرمز و زین کردن با طال و زیتور آالت را
جلوی دیدگان مردان در حم مبام و جایز دانس !
عایشه چه انگیز ای داشته که صدایش را برای لبیک کردن بلند میکرد تا مردان بشنوند؟ در حالی
که ابن عباس و ابن عمر گفتهاند « :ن یباید صدایش را برا لبیک گفتن بلند کند» 1و تمام علماء بر
ّ
این مطلب اتفاق نظر دارند ،چون ابن عبد البر گوید« :علماَ اتفاق یموخهاید کاله نالنت خر ن ایالن
2

انت که هنگاِ لبیک گفتن صدایش را بلند یکندت بلکه تنها باید خوخش صدایش را بشنوخ».
گفته یشوخ عایشه میخواس به مردان چگونه لبیک گفتن را یاد دهد بنابراین ّنیتتش ختوب بتود!
چون خر جواب ماگوییم آیا در میان تمام آن هزار اصحاب رسوخ خدا

متردی نبتود کته ستایر

مردم برای یاد گرفتن تلبیه نزد او بروند و مجبور شد اند آن را از یک زن یاد بگیرند؟! بلکته اصتال تلبیته
یاد دادن نمیخواهد چون حاجیان صدای لبیک گفتن همدیگر را یک صدا میشنوند و همهمتهای دارد
ّ
که ممکن نیس صدایش به کسی که در حم اس نرسد و یاد نگیرد ،بنابراین یاد گرفتن آن متوقف بتر
عایشه نیس  ،گویا تمام مردم گنگ هستند و سخن نمیگویند!
این کارهای عایشه از جمله پوشیدن لباسهای قرمز و زین کردن بتا زیتور آالت و طتال و جلتب
نمودن ّ
توجه مردن با باال بردن صدا  ...تمام این کارها جز پرد دری دالل بر چیزی نمیکند و ممکتن
نیس از زنی با تقوا که به احکام دینش ملتتزم است و در متورد انجتام دادن شتعائر الهتی از خداونتد
میترسد صادر شود.
این کارها دقیقا مثل کارهای زنان شهوتران و فاسقی اس که در اسالم برای حجاب معنایی نمیدانند
و برای این فرمایش خداوند :و ینتشان را اشکار و یمایان یماکنند  3ارزشی قائل نیستند ،عالو بر این
ّ
جاهلیت اولا ینت یکنید  4خصوص خود عایشه اس .
که مخاطب این آیه :و مثل یان
ابن کثیر از ام سلمه (رضوان الله علیها نقل کرد که گف « :وقتا ایالن ایاله یالا ل شالد بگالو
 
 .1مصنف ابن ابی شیبه جلد  5صفحه  506و سنن بیهقی جلد  4صفحه 56
 .2التمهید ابن عبد البر جلد  07صفحه 151
 .3سور نور آیه 20
 .4سور احزاب آیه 22
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ّ
چاخرها خوخ را بر نرشان ایدا ید یان ایصار خارج شدید و گویا ا شدت ارامش و وقار بالر
نرشان کمغا یشسته بوخ و عباها نیاها به تن خاشتند».
آری حجاب این چنین اس

1

لباسهای سیا نه قرمز ،آرامش و وقار نه بلند کتردن صتدا ،شترم و

حیا نه زین کردن با انگشترهای طال و آشکار کردن زین !
خدا به ابو القاسم زاهی پاداش دهد که در شعر خود با آشکار کردن ایتن مطلتب کته عایشته زیتاد
زین میکند در او قدم وارد نمود  ،گوید:
چه قدر ا ینت کرخن یها شد ولا یافرمالایا

یمالالالالوخ و ا خالالالالمف ان تبع ّیالالالالت کالالالالرخ

خداویالالد بالاله او فرمالالوخ خر خایالالهها بمالالان

2

ولا ان ن عفیف و باتقوا با او مَالفت یموخ!

البته فراموش نکنیم که فرزندان و عاشقان عایشه خواستهاند از رسوایی زین کردن عایشته رهتایی
ّ
مثتل ام ستلمه (ستالم اللته
یابند به همین خاطر روایاتی شاذ و نادری را به دیگر همسران پیامبر
علیها نسب داد اند که در آن آمد – پنا بر خدا – اینها هتم لباسهتای رنگتی و قرمتز میپوشتیدند در
حالی که در حال احرام بودند! البته این دروغی آشکار اس چون اگتر ایتن مستأله حقیقت داشت
مشهور میشد و پخش میگش مثل همان مقداری که در مورد عایشه مشهور اس و پختش گردیتد
ّ
به حدی که سواران با این خبر مسافرت میکنند.
چگونه دخ انسان قبوخ میکند مثل ام سلمه که حدیث گذشته در مورد حجاب زنان انصار از او نقل شد
ّ
مخالف ننمود و حجتاب ختود را
و به عف و تقوا مشهور اس و کسی اس که هرگز با رسوخ خدا
هتک نکرد و در خانهاش نشس تا اجلش فرا رسید  ...چگونه دخ انسان قبوخ میکند که او در زین کردن و
خودنمایی مثل عایشه باشد؟! هرگز ایشان این چنین نبودند ،هرکس تاری این دو زن یعنی ام سلمه و عایشته
را بررسی کند خواهد فهمید که فرق میان روش و رفتار این دو مثل فرق میان تبر و خاش میماند!

 
 .1تفسیر ابن کثیر جلد  2صفحه  416به نقل از عبد الرزاق صنعانی و او به سند خودش.
 .2الصراط المستقیم نباطی بیاضی جلد  2صفحه  ،062البته همانطور که معلوم اس دو صتف آختر (عفیتف و بتاتقوا
برای مسخر نمودن عایشه اس .
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پر رویا باشرِت پرخهخر باحیا!
ایمان زن حیای اوس  ،رسوخ خدا

فرمود« :حیا ا ایمان انالت» 1و زنتی کته حیتا نتدارد

فرمود« :حیا و ایمان با هم جم شالده و برابریالدت بنالابراین اگالر
ایمان ندارد چون رسوخ خدا
ّ
یکا ا ایها ا بین بروخ خیگر هم ا بین ماروخ» 2.و امیرالمؤمنین فرمتود« :حیالا و عفالت ا
3

خل و خو ایمان و اخمق ا اخگان و روش ییکان انت».
ّ
اقتضای حیا و عف این اس که زن در حضور مردان صحب نکند مگر این که ضترورتی باشتد،
بنابراین با آنها صحب نکند و در کالم خود عشو نیاید و در حضور آنها نخندد ،شدیدترین چیزی کته
باحیا منافات دارد این اس که زن پرد دری نماید و از گفتارهای غیر اخالقی کته شتهوتانگیز است
خجال نکشد ،خصوصا اگر چنین گفتاری در حضور مردان باشد ،زنی کته چنتین کتاری میکنتد در
میزان شرع و اخالق جز پر رویی بیشرم و بدزبان و جسوری بیحیا چیزی نیس !
اگر این را فهمیدی این دو شاهدی که بیان خواهیم نمود را به میزان شرع و اختالق عرضته کتن و
ببین آیا ممکن اس کسی که چنین کالمی میگوید باحیتا و عفیتف باشتد یتا بته فرهنتگ زناکتاران و
صاحبان پرچم نزدیکتر اس ؟!
 ثعلبی و قرطبی از مسیب بن شریک در مورد این فرمایش خداوند :ما ان یان را با افالرینش
ویژه به وجوخ اورخیم و همه را باکره قرار خاخیم  4نقل کرد اند که رسوخ ختدا

فرمتود« :ایهالا

پیر نها خییا هستندت خدا ایها را به صورت جدید خواهد افرید و هر گاه شوهرایشان نالراغ
ایها مااینالد ایهالا بالاکره مااینالد .وقتالا عایشاله ایالن را شالنید گفالت وا ا ایالن خرخ! رنالول
خدا

فرموخ ان جا خرخ وجوخ یدارخ» 5.

 
 .1صحیح بخاری جلد  0صفحه  00و صحیح مسلم جلد  0صفحه  56و بسیاری دیگر.
 .2مستدرش الحاکم جلد  0صفحه 11
 .3عیون الحکم و المواعظ کافی الدین لیثی واسطی صفحه 042
 .4سور واقعه آیه  24و 26
 .5تفسیر ثعلبی جلد  02صفحه  015و تفسیر قرطبی جلد  07صفحه  100و تفاسیر دیگر.
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در محضر مردان هم نباشد ولتی آن را بترای متردان نقتل

میگویم :اگر این کالم او با پیامبر
کرد تا این که خبرش به ّ
مسیب بن شریک رسید و این مردان از گفتتار او« :وا ا ایالن خرخ» بتاخبر
ّ
شد اند! پرد دری و زشتی و وقاح این کالم بسیار اس  ،او شدت درد پار شدن بکارت وقتی که مرد
آلتش را در ْفر زن باکر فرو میکند را توصیف مینماید و این اشار ای زش و رسواگر است و هتیچ
زن باحیایی در حضتور متردم چنتین حرفتی نمیزنتد ،اگتر عایشته چتار ای در نقتل آن نداشت تنهتا
میتوانس فرمایش پیتامبر

در نفتی درد را نقتل کنتد نته حترف ختودش کته شتهوت متردان را

برمیانگیزاند! عالو بر این که گفتتار او اشتار دارد کته ایتن کتالم زشتتش در حضتور پیتامبر

و

اصحاب ایشان بود و اگر چنین باشد زش تر و قبیحتر اس !
 ابن سعد و طحاوی از عبد الرحمن بن اسود نقل کرد اند که گف « :من پیونته بدون اجالا ه
بر عایشه وارخ ماشدِت تا یک نال محتلم شدِ نمِ یموخِ و اجا ه گرفتمت عایشاله صالدایم را
شناختت گفت ا خشمن خوخ! ان را ایجاِ خاخ و! گفالتم ار ا مالاخر گفالت خاخالل شالو
پسرِ! گوید عایشه به من رو اورخ و ا پدرِ و اصحابش نؤال یموخ و نپس ا عایشه پیاما که
مرا به خاطر ان یاخ او فرنتاخه بوخید را نؤال کرخِ» 1.
ابن عساکر و ذهبی باز از عبد الرحمن بن اسود نقل کرد اند کته گفت « :پالدرِ مالرا یالاخ عایشاله
مافرنتاخ تا ا او نؤال کنمت یک نال محتلم شدِت یاخ او امدِ و ا پس حجالاب فریالاخ خِ و
ُ َ
گفتم ا ماخر مؤمنان چه چیا غسل را واجالب ماکنالدو گفالت ا لکال ان را ایجالاِ خاخ و!
هنگاما که موانا به هم برنند!»

2

میگویم :از این دو روای مقتدار وقاحت و زشتتی و شتهوت عایشته واضتح میگتردد و معلتوم
میشود که چگونه با به سختی انداختن مردان تاز بالغ شد و جوان که تتاز محتتلم شتد اند مستتی و
 
 .1الطبقات الکبری ابن سعد جلد  6صفحه  189و مشکل اآلثار طحاوی جلد  9صفحه 170
 .2تاری دمشق ابن عساکر جلد  25صفحه  116و سیر اعالم النبالء ذهبی جلد  4صتفحه  00و در روایت دار قطنتی در
سننش جلد  1صفحه  089آمد که عبد الرحمن گف « :بر عایشه وارخ شدِ خر حالا کاله مالرخ یالاخ او بالوخت ان مالرخ
گفت ا ماخر چه چیا غسل را واجب ماکندو!  »...تا آخر حدیث.
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شادابی میکند ،این جوان یک بار نزد عایشه آمد و عایشه از صدای او فهمید که محتلم شد یا حتدس
زد این چنین باشد و حیا نکرد و سخنی گفت و آن جتوان را خجالت زد کترد ،گفت « :ا خشالمن
خوخ! ان را ایجاِ خاخ و!» یعنی آیا جنب شدی و منی از تو خار شد؟! آن جوان هتم مجبتور شتد
اعتراف کند و بگوید« :ار ا ماخر!» سپس عایشه اشکالی نمیبیند که آن جوان را نزد خود بیاورد و
با او دربار پدر او و اصحابش صحب کند با این که او دیگر شرعا بالغ شد و بر زن حرام اس کته بتا
چنین جوانی و بلکه با بچهیی که نزدیک ّ
سن بلوغ رسید خلوت کند!

این جوان برای بار ّدوم نزد عایشه میآید و از آن چه موجب غسل میشود سؤاخ میپرستد ،عایشته
ُ َ
بدون هیچ حیایی میگوید« :ا لک ان را ایجاِ خاخ !» یعنی ای ّبچه آیا ازدوا نمودی؟! و بعد در
جواب سؤاخ آن جوان میگوید« :هنگاما که موانا به هم برنند» یعنی هنگامی کته موضت ختنته
آل مرد به موض ختنه آل زن برخورد کند و منظور حاصل شدن دختولی است کته موجتب غستل
میشود!

پس ّ
تأمل کن و ببین که چگونته حمیتراء حجتاب حیتا را از ختود برمتیدارد و شتهوتش را ظتاهر

میسازد ،چون میتوانس کوتا جواب دهد ،ولی او به عمد چنین تعابیر ستخ و حساستی بته کتار
میبرد و با جتوانی کته تتاز بتالغ شتد میگویتد« :ان را ایجالاِ خاخ و! ایالا ان را ایجالاِ خاخ ا
بچهو!»
ّ
این صف کسی اس که باحیا و عف ادب نشد  ،زنی که از گفتن کالم مبام بسیار با مردان حیتا
نمیکند در میزان شرع و عرف ساقط اس چون در مورد او میگویند :زنی عشو گر است  ،حتاخ چته
برسد به زنی که از صحب کردن در مورد احتالم و منی بیرون آمدن و دخوخ حیا نمیکند! عایشته چته
انگیز ای دارد که کالمش را در این اعضای جنسی حساس متمرکتز میکنتد؟! غیتر از ایتن نیست کته
میخواهد از پس آن هوایی بختورد و دخ نجتس مریضتش را اشتباع نمایتد! و غیتر از ایتن نیست کته
چشمش بر این جوان مقدود عطنطط بود تا جوشش شهوتش را شفا دهد!

1

 
 .1مقدود یعنی :بلند قد ،عطنطط یعنی :قوی و خوش هیکل .در مجم االمثاخ میدانی جلد  0صفحه  461آمد « :شهوت
حبا که یا ا مدینه بوخ غلبه کرخ! به همین خاطر با این که ّ
بر ّ
نن و نالش یاخ بوخ با جوایا ا قبیله بنالا کالمب
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عایشه با این کالم زش و شهوتیاش کجای این کالم خداوند قرار دارد که میفرماید :ا

یالان

پیامبر شما مثل بقیه یان ییستید البته اگر تقوا پیشه کنیدت پس صدا خوخ را یالا ک یکنیالد چالون
کسا که خر قلبش مرض انت خر شما طم ماکند و نَن پسندیده و شایسته بگویید ؟ 1اگتر
م ّ
جرد نازش کردن صدا بر آنها حرام اس پس گفتن تعابیر فحشا و اشار های جنسی چگونه خواهد بود

مثل این که عایشه گف « :وا ا این خرخو!» و گف « :ان را ایجاِ خاخ و! ا ّبچاله ان را ایجالاِ

خاخ و! هنگاما که الت و ن و مرخ به هم برندو!»
آیا وقتی مردان بیماردخ این کالم او را میشنوند که نفتس ختوار و ذلتیلش را آمتاد رخت خواب و
اتفاقات آن میداند آیا طم نمیکنند؟! آیا دلشان نمیخواهد؟!



ا خواج یموخت این ن فر ید پیر هم خاشتت فر یدش یاخ مروان بن حکم حکمران مدینه رفت و گفت ماخر احم ِ
من با این که ّ
نن و نال خوخش و من یاخ انت با جوایا ا خواج کرخه! و من و خوخش را یقالل مجالالس یمالوخهت
مروان خنتور خاخ او را احضار کرخ و او هم حاضر شدت مروان به پسر ان ن گفت ا پسر یا که پوشش پشت کمر
خر انت! ایا جوان مقدوخ عطنطط خید ! به خدا قسم ماخرت را بین خرب و خیوار خواهد گذاشت! و ماخرت هم
جوشش شهوتش را شفا خواهد خاخ! و خر یتیجه به خاطر او جان خوخ را خارج ماکند و خوخ را ماکشد!»
 .1سور احزاب آیه 21
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نرور فس و شوخا و مسَرگا!
خداوند با این گفتارش غنا (ترانه را حرام نمود :بعضا ا مرخِ نَنان بیهوخه و نرگرِ کننده
را ماخرید تا مرخِ را ا رو جهل و یالاخایا ا راه خداویالد گمالراه کننالد  1،حضترت امتام بتاقر
(صلوات الله علیه این آیه را قرائ نمودند و فرمودند« :غنا ا جمله چیاهایا انالت کاله خداویالد
ّ
2
برا ان وعده اتش جهنم خاخه».
از طریق مخالفین هم چندین حدیث در حرام بودن غنا و نوازندگی از پیامبر نقتل شتد  ،از جملته
حدیثی اس که بخاری از ابی مالک یتا ابتی عتامر اشتعری نقتل کترد کته گفت « :باله خالدا قسالم
به من خروغ یگفتت ایشالان مافرمالوخ باله وخ گروهالا ا ّامالت مالن یالا کالرخن و
پیامبر
3

پوشیدن حریر و خورخن شراب و یوا یدگا را حمل ماشمرید».
ّ
خالصه تمام فقهاء که سخنرانان مخالفین هم در میان آنها وجود دارند اتفاق نظر دارند کته غنتا و
گوش دادن به آن حرام اس و انجام دهند آن فاسق و گناهکتار میباشتد ،اگتر شخصتی آن را مبتام و
جایز دانسته ولی او کسی نیس که به حرفش اعتنا شود.
ّ
ابو عمرو بن صالم گوید« :باید بداییم که اگر خف خن و ن جوان و غنا خوایدن با هم جمال
شوید شنیدن ان خر یظر امامان مذهب و خیگالر علمالا مساللمین حالراِ انالت و ثابالت یشالده
کسایا که خر اجماع فقها و اختمفات به حرف ایها اعتنالا ماشالوخ شالنیدن ان را مبالاح و جالایا
خایسته باشند» 4.قرطبا گوید «یدیدهاِ کسا ا گذشتگان و امامان که حرفش اعتبار خارخ ان را
مباح و جایا بداید و چگویه حراِ یباشد خر حالا که شعار شرابخواران و اهالل فسال انالت و
باعث برایگیَتن شهوت و به وجوخ امدن فساخ و باحیایا ماشوخ و ان چه ایالن چنالین باشالد

 
 .1سور لقمان آیه 6
 .2الکافی کلینی جلد  6صفحه 520
 .3صحیح بخاری جلد  6صفحه 152
 .4غذاء األلباب سفارینی حنبلی صفحه  118به نقل از فتواهای ابن صالم.
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ّ
شکا خر حرمتش و فان و گناهکار بوخن ایجاِ خهنده ان وجوخ یدارخ».
ّ
تا مادامی که ترانهخوان فاسق و بیحیا باشد بدون شک اهل ایمان و صالم باید از او دوری نمایند
1

و با او رف و آمد نکنند یا رابطه برقرار نسازند چون این کار او را بر منکر و گنا و فسادش یاری میکند
بلکه مؤمنین باید با او قط رابطه کنند و با او ترشرویی کنند ،البته این در صورتی اس که نتواننتد او را
از ترانهخوانی من کنند و باز دارند و اال بازداشتن او از این کار بر آنها واجب است چتون از مصتادیق
نهی از منکر میباشد.
اگر دیدی شخصی این ترانهخوان را میپسندد و به ترانتهاش گتوش میدهتد و او را دوست دارد و
اکرامش میکند بدان که او هم مثل آن ترانهخوان فاسق و بیحیاس و این همان چیزی است کته در
عایشه ظاهر شد ! عایشه ترانهخوانی فارسی که به او قند میگفتنتد را دوست داشت و بتا او قضتایای
رسوا کنند ای دارد!
ابن عبد ربه اندلسی نقل کرد « :خر مدینه خر صدر اول ترایهخوایا وجوخ خاشت که باله او قنالد
ماگفتند و او غمِ نعد بن ابا وقاص بوخت ماخر مؤمنان (عایشه) او را ماپسالندید! نالعد بالن
ابا وقاص غممش را خت به همین خاطر عایشه نوگند خورخ که خیگر بالا نالعد صالحبت یکنالد
ّ
مگر این که غممش قند ا او راضا شوخ! نعد بر قند وارخ شد خر حالا که قند ا شدت ضالربه
نعد خرخ ماکشید و خرخوانت یموخ او را ببَشد قند هم او را بَشیدت خر یتیجه عایشه با نعد
صحبت کرخ!»

2

ّ
این موض گیری عایشه نشان میدهد که او به جای آن که به عبادت و تهجد در نیمه شتب بپتردازد
ّ
به شدت به بیحیایی و هرزگی و اهل آن عالقه داشته ،میبینیم عایشه با ترانهخوانی فارسی که با غنتا و
ّ
ترانهاش او را تسلی میدهد چه رابطه محکمی بر قرار میکند! در حالی که آن شتخص علنتا و آشتکارا
فسق انجام میدهد و متجاهر به فسق اس ! سپس عایشه او را نهی نمیکند و بر او فریاد نمی زند بلکه
«او را ماپسندخ» یعنی از صدای او خوشش میآید و غنا و ترانهاش را میپسندد!
 
 .1الزواجر عن اقتراف الکبائر ابن حجر هیثمی جلد  2صفحه  148به نقل از قرطبی.
 .2العقد الفرید ابن عبد ربه اندلسی جلد  6صفحه 25
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به جای آن که او را تعزیر و ادب نماید تا دس از فسق و ایجاد فساد بردارد میبینیم بر ستعد بتن
ابی وقاص خشمگین میشود چون غالمش یعنی این ترانهخوان فاستق را زد ! و ستوگند میختورد کته
دیگر با سعد سخن نگوید مگر آن که آن ترانهخوان را راضی کند! و این تنها به ایتن دلیتل است کته آن
ترانهخوان عزیز و محبوب و عشق او بود!
قبال در ضمن مباحث این کتاب بیان کردیم که بعد از شهادت پیامبر اعظم

ّ
جو برای عایشته

آزاد شد تا هر کاری که میخواهد انجام دهد .او خواس با شیطان و مردانش عشق و حاخ کند! و مثتل
زنی شهوتپرس زندگی نماید! ولی وجود پیامبر اعظم

مان محقق شدن ایتن آرزوی خبیتث او

بود ،به همین دلیل با ترور ایشان خود را از دس او راح کرد و بعد از آن در سایه حکوم پتدرش و
رفیق او عمر و سپس مقداری از حکوم عثمان بهترین لحظههای عمرش را سپری نمود و بته فستق و
فجور و هرزگی پرداخ و نفس شیطانیاش را هر طور که خواس اشباع کرد!
قضیه او با «این قند» هم یکی از داستانهای رسوا کنند اوس  ،همین که ستعد بتن ابتی وقتاص
شهرهای فارس را فتح نمود و همرا خود این جوان فارسی خوش صدا و قیافه را آورد و عایشه او را دیتد
و صدایش را شنید عاشق او شد! او قلب عایشه را از شادی به طرب آورد ،عایشه هم او را پسندید و بته
خود نزدیک کرد و او را چنان از خود بهر مند نمود که با مثل سعد بن ابی وقاص دعتوا نمتود و ستوگند
خورد که اگر قند از او راضی نشود با او سخن نگوید!
این هم یکی از مسائلی اس که راز جبهه گرفتن عایشه در مقابل امیرالمؤمنین (صلوات الله علیته و
خرو نمودن بر ایشان و سعی در کشتن ایشان و از بین بردن حکومتشان را بر مال میکنتد ،چتون عایشته
طاق نداش دوبار به همتان زمانهتای قبتل برگتردد ،یعنتی طاقت نداشت امیرالمتؤمنین
چیزهایی را بر او واجب کند که رسوخ خدا

همتان

واجب کرد بود ،همان قید و بندهایی کته متان محقتق

شدن شهوت سرکش او میشد! و این چیزی اس که در مطالب گذشته بیان نمودیم.
او عاشق طرب و شادی بتود! و از متردان و زنتان ترانتهخوان خوشتش میآمتد! و عاشتق جلستات
عربد ای بود که در خانهاش به را میانداخ تا طرب و شادی نماید! و قبال در فصل چهتارم گذشت
که خواهرش حفصه دختر عمر در این خصل با او شریک بود ،وقتی نامهای که عایشه از بصتر بترای
حفصه فرستاد بود مبنی بر این که پیروزی بر علی بن ابی طالب

نزدیک شتد بته دست حفصته
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ّ
رسید از شدت خوشحالی محفل طرب و شادی و فسق برپا نمود!

1

عایشه برای آن که از دس انکار و اشکاخهایی که به خاطر نزدیک کردن مردان و زنان ترانهخوان به خود
به وجود میآید خالص شود احادیث دروغین و زشتی به پیامبر اعظم

نسب داد که در آن آمد ایشان

غنا و ترانه و خوانندگی و نوازندگی و بلکه رقصیدن در را ها و مساجد – خصوصا در ایام عید – را اجاز داد!
بخاری به سندش از هشام از پدرش از عایشه روای کرد « :رو عید فطر یا قربان ابوبکر بر عایشه
هم یاخ او بوخت خو قینه 2یاخ عایشه بوخید که با کمما که ایصالار خر

وارخ شد خرحالا که پیامبر
رو ُبعالالاث 3بالاله هالالم گفتالاله بوخیالالد ترایالاله ماخوایدیالالدت ابالالوبکر خو بالالار گفالالت اوا شالالیطان انالالت!
پیامبر

فرموخ ا ابوبکر ان خو را رها کن! هر قوما عید خارید و عید ما امرو انت!»

4

بر من وارخ شد خر

باز بخاری به سندش از عرو از عایشه نقل کرد که گف « :رنول خدا
حالا که خو کنیا یاخ من غنا و ترایه رو ُبعاث را ماخوایدیدت ایشان بر رختخواب خرا کشید و
صورتش را برگرخایالدت ابالوبکر خاخالل شالد و مالرا یهالا یمالوخ و گفالت اوا شالیطان خر حضالور
پیامبر

! رنول خدا

به او رو کرخ و گفت ان خو را رها کن! وقتا ایشان غافل شد باله

ان خو اشاره یموخِ و بیرون رفتنالدت رو عیالد بالوخ و نالیاهان (حبشاله) بالا چالرِ و خنجالر بالا
ماکرخیدت یا من ا پیامبر

خرخوانت ماکرخِ و یا ایشان ماگفت خلالت ماخواهالد یگالاه

کناو گفتم بله! مرا بر پشت خوخ نوار کرخ به طور که گویهاِ بالر گویالهاش بالوخ! و ماگفالت
افرین ا بنا ارفده! 5تا وقتا که خسته شدِ گفت بس انتو گفتم بلهت گفت برو».
ترمذی و نسائی از عرو از عایشه نقل کرد اند که گفت « :رنالول خالدا
همهمه و صدا کوخکان را شنیدِت رنول خدا

6

یشسالته بالوخ کاله

بلند شد یاگهان خید یا حبشا انت کاله

 
 .1به صفحه  686و  687همین کتاب مراجعه کن.
 .2یعنی دو کنیز ترانهخوان یا دو کنیز همانطور که ابن اثیر در النهایه جلد  5صفحه  024ماد قین ،ذکر کرد اس .
 .3روز ُبعاث همان روز مشهوری اس که در جاهلی قبیله اوس بر خزر پیروز گردید.
 .4صحیح بخاری جلد  1صفحه 114
ّ
 .5بنو ارفد  :گفته شد نام باالترین جد سیاهان حبشه اس
 .6صحیح بخاری جلد  0صفحه 008
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مارقصد و کوخکان پیرامون او هستند! گفت ا عایشه بیا یگاه کن! امالدِ و چایاله خالوخ را بالر
شایه رنول خدا

گذاشتم و ا میان شایه تا نر ایشان به ان ن یگاه ماکرخِت به من گفالت

ایا نیر یشد و ایا نیر یشد و عایشه گوید شروع کرخِ بگویم یاله! تالا ببیالنم یالاخ ایشالان چاله
جایگاها خارِت یاگهان عمر امدت عایشه گفت مرخِ ا او فرار کرخیدت رنول خالدا
من مابینم که شیطانها ایس و ّ
1
جن ا عمر فرار ماکنند! عایشه گوید برگشتم!»

فرمالوخ

مسلم به سندش از هشام از پدرش از عایشه نقل کرد که گف « :رو عیالد حبشالیایا امدیالد و
شروع کرخید خر مسجد برقصندت پیامبر

مرا خوایدت نرِ را بر شایه ایشان گذاشتم و پیونالته

به با ایها یگاه ماکرخِ تا این که من کسا بوخِ که ا یگاه کرخن به ایها خنت برخاشتم!»( 2نته
ّ
این که پیامبر بگوید بس اس  ،یعنی پیامبر به خاطر شدت عالقهاش به من چیزی نمیگف
این احادیث زش که عایشه جعل نمود و به پیامبر نسب داد از بزرگترین چیزهایی اس که دشتمنان
ّ
ّ
قرار داد اند ،آنها گفتهاند :به این پیامبر نگا کنید ببینیتد
اسالم عل حمله به اسالم و پیامبر مقدسش
ّ
ّ
به جای آن که خانهاش را محل نماز و عبادت قترار دهتد آن را محتل طترب و شتادی و گتوش دادن بته آواز
ترانهخوانان قرار داد ! و به این پیامبر نگا کنید که تا صدای همهمتهای در خیابتان میشتنود بلنتد میشتود و
همسرش را به مشاهد نمودن رقص زنی حبشی که کودکان پیرامونش هستند دعوت میکند! و به این پیتامبر
ّ
ّ
ّ
روحانی قرار دهد آن را محل بتازی و رقتص
نگا کنید به جای آن که مسجدش را محل عبادت و خشوع و
قرار داد و حیا نمیکند و همسرش را در میان مردان بر پشتش سوار مینماید تا به صحنه نگا کند و چشمش
از نگا کردن به کسانی که با چرم و خنجر میرقصند پر شود! آیا یک پیامبر این چنین اس ؟!
عایشه میخواس با جعل این احادیث به چند هدف برسد:
را – العیاذ بالله – به صورت مردی بیبند و بار نشان دهد که بتا گتوش دادن
اول پیامبر اکرم
ّ
غنا و ترانه و نگا کردن به مردان و زنان رقاص مس میشود!
باتقواتر و خداترستر بود چون «اوا شیطان» را ّرد نمود ولتی
خوِ ابوبکر نسب به پیامبر
 
 .1سنن ترمذی جلد  4صفحه  184و سنن نسائی جلد  4صفحه 219
 .2صحیح مسلم جلد  2صفحه 11
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پیامبر

آن را گوش داد و امضا نمود!

نوِ عمر در دین خداوند هیبتش بیش از پیامبر بود به همین ختاطر هنگتامی کته ظتاهر میشتد
شیاطین از او فرار مینمودند در حالی که از پیامبر

که در همان محفل رقص زن حبشتی حاضتر

بود فرار نمیکردند!
چهارِ سزاوار نیس مساجد تنها برای نماز و دعا باشد بلکه سزاوار اس محل رقتص و بتازی و
کارهای بیهود هم باشد!
پنجم که ا همه مهمتر انت هنگامی که او زنان و مردان ترانهخوان را به خانهاش متیآورد و بته
«قند» فارسی عشق میورزد و او را میپسندد و به صدای زیبا و دلنشین او گتوش میدهتد کتار گنتا و
منکری مرتکب نشد بلکه کامال به ّ
سن شریف پیامبر عمل نمود اس !

سن پیامبر بزرگترین مصیب بود! ّ
خدا عایشه را بکشد! او برای ّ
سن را کثیف و زشت و چترکین

نمود و آن را تغییر داد و تحریف کرد و آن را بازیچه دس مسخر کنندگان قترار داد و باعتث شتد آنهتا
ّ
سن پیامبر را مسخر کنند!
آیا عاقلی وجود ندارد که این احادیث را ّرد کند و عایشه را تکذیب نماید!

به آواز شیطان و غنا و ترانهخوانی کنیزانتی

چگونه مسلمان عاقلی قبوخ میکند که پیامبر خدا
ُ
گوش دهد که امر جاهلی را زند میکنند و ترانه روز بعاث میخوانند و دوبار نعر آنهایی که بر قبیله
را

اوس خرو نمود بودند را برمیانگیزانند؟! چگونه یک مسلمان عاقل چنین تهمتی بتر پیتامبر
َ
قبوخ میکند در حالی که خود ایشان فرمود « :خدا مرا برا عالمیان به عنالوان رحمالت و هالدایت
مبعوث یموخه و به من خنتور خاخه که وناهل اوا و ترایهخوایا و بتان و صلیب و امالر جاهلیالت
را ا بین ببرِو!» 1و باز خود ایشان فرمود « :گروها ا ّامت من خر اخر الامان به میمون و خالوک
مسخ خواهند شد! گفتند ا رنول خدا و حال ان که شهاخت ماخهند که شما رنول خالدایا
و خدایا جا خالدا یگایاله ییسالتو فرمالوخ بلاله! و یمالا ماخواینالد و رو ه ماگیریالد و ّ
حالج
ماروید! گفتند ا رنول خالدا پالس چالرا مسالخ ماشالویدو فرمالوخ چالون ا ابت و ونالاهل
 
 .1مسند احمد بن حنبل جلد  4صفحه  168و المعجم الکبیر طبرانی جلد  8صفحه  097و بسیاری دیگر.
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1

مونیقا و ترایه و یان اوا هخوان و خاریه انتفاخه ماکنند!»
ّ
به حدی دنبتاخ هتوی و هتوس باشتد کته وظیفته
چگونه مسلمان عاقلی قبوخ میکند که پیامبر
ّ
رسال بزرگ خود را رها میکند و سراغ زن رقاص حبشی که پیرامونش کودکان هستتند متیرود تتا بته او
نگا کند و به این هم اکتفا نمینماید بلکه همسرش را هم به این کار دعوت میکند و میگویتد« :عایشاله
بیا یگاه کن!» با این که اقرار مینماید آن چه میبیند و در مجلسی که در آن حاضتر شتد محفلتی حترام
اس و در آن شیاطین انسان و ّ
جن حاضر میشوند ،شیاطینی که فرار نمیکنند مگتر وقتتی کته عمتر ستر
میرسد! چگونه مسلمان عاقلی قبوخ میکند که پیامبر

به ستیاهان اجتاز داد باشتد کته در مستجد

شریفش بازی نمایند و برقصند ،در حالی که مسجد ایشان ّدومین مسجد شریف اس و به عالو تمام آن
فضائل ّ
عامی که برای تمام مساجد گفته شد شامل این مسجد هم میشود و البته این مسجد شریف نتزد
ّ
خاصی دارد ،همان خدایی که میفرماید :مسجدها برا خدانت پس هی کالس را
خداوند حرم
با خدا یَوایید  2چگونه پیامبر

اجاز میدهد جلوی دیدگانش شیاطین بته مستجد او بیاینتد و از

همسرش میخواهد که همرا او مجلس رقص را نگا کند و همسرش هم در حضور متردان گونته ختود را
بر گونه او میگذارد! سپس به این هم اکتفا نمیکند بلکه آنها را به این بازی و رقتص تشتو یق میکنتد و بته
سیاهان میگوید« :افرین ا فر یدان ارفده!» و بتا ایتن کتالم آنهتا را بتر ادامته دادن رقتص و لهوشتان
برمیانگیزاند گویا – پنا بر خدا – جوانی سبک سر و بازی گوش اس !

اگر بگویا آن دو ترانهخوان جاریه بودند یعنی دو کتودش کتم ّ
ستن و ستاخ! ماگالوییم روایت

عایشه در بخاری تصریح نمود که آن خو قینه بودند یعنی دو کنیز ترانهخوان! و بتر فتر

کته از حترف

خود کوتا بیاییم و بگوییم کودش بود اند حرم به حاخ خود باقی اس  ،چون هر نوع غنا و ترانه حرام
اس اگر چه دختر یا پسر بچه بخواند! به عالو با حدیث دیگر عایشه چه میکنی که بیان مینمتود زن
حبشیه میرقصید و کودکان پیرامونش بودند؟!
 
 .1عمد القاری فی شرم صحیح بخاری عینی حنفی جلد  20صفحه  067و إتحاف الخیر بوصیری جلد  8صتفحه  21و
تفسیر سیوطی جلد  2صفحه  079و بسیاری دیگر.
 .2سور ّ
جن آیه 08
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اگر بگویا آن غنا و ترانه بود ولی حرف زش و جنسی یتا دشتنام در آن نبتود! ماگالوییم تمتام
انواع و اقسام غنا مطلقا حرام اس چه حرف زش و دشنام در آن باشد چه نباشد و روایتی که ابن ابتی
شیبه از صفوان بن امیه نقل کرد به این حرف ما گواهی میدهد ،گوید« :یاخ پیالامبر

بالوخیم کاله

عمر بن قره امدت گفت ا رنول خدا خدا بر من شقاوت یوشته و نریوشت مالن قالرار خاخه باله
همین خاطر تنها به ونیله خاریه خن رو

جم ماکنمت به من اجا ه بالده غنالا و ترایاله بَالوایم

بدون این که خر ان فحشا و حرف شت باشدت پیامبر

فرموخ باله تالو اجالا ه یمالاخهم و یاله

کرامت و یه یعمتا خار ! ا خشمن خدا خروغ گفتا! خدا به تو رو

پاک و حالمل خاخه ولالا

به جا ان چه بر تو حمل کرخه ر قا را ایتَاب یموخ که بر تو حراِ یموخهت بدان اگر ا این باله
ّ
1
بعد چنین حرفا خ به شدت تو را ما یم!»
اگر بگویا در هر صورت باید چنین احادیثی را تصدیق کنیم یا تأویل بتریم چتون محتاخ است
مادر مؤمنان به رسوخ خدا دروغ نسب دهد و در نتیجه خود را ّ
جهنمی کند!2ماگوییم چنتین چیتزی
محاخ نیس ! قبال بر تو گذش که عایشه صراحتا به پیامبر دروغ بس و به اسماء دختر نعمتان گفت :
«پیامبر

ا یا که بر او وارخ شوخ و بگوید ا تو به خدا پناه مابالرِ خوشالش ماایالد!» 3در

حالی که پیامبر

از چنین حرفی خوشش نمیآمد ،بلکته از آن بتدش میآمتد و آن را گنتا بزرگتی

میدانس که باعث شد به خاطر آن اسماء را طالق دهد و او را نزد خانواد اش بفرستد! بنابراین عایشه
حتما خود را ّ
جهنمی کرد اس !
هرگز! این تنها هوس و عشق عایشه به فسق و بیحیایی و غنا و ترانه و طرب و رقص میباشد! به همتین
خاطر این احادیث زش را درس کرد که مقام خاتم پیامبران را از بین میبترد ،بته خطتر قنتد ترانتهخوان و
جلسههای عشق و شبنشینی و ّ
محب به او هر کاری برای عایشه آسان میشود! و نزد عایشه دروغ بستن به
رسوخ خدا

برای اشباع نمودن شهوتها و تحقیق هوسهایش بسیار راح و آسان اس !

 
 .1السیر الحلبیه جلد  1صفحه  62به نقل از ابن ابی شیبه.
 .2رسوخ خدا

فرمود« :هر کس به عمد بر من خروغ ببندخ جایگاهش خر اتالش جهالنم خواهالد بالوخ» .ایتن حتدیث

متواتر اس و تمامی صاحبان کتب صحام و حدیث و سیر آن را روای کرد اند که به طوری که نیاز به ذکر مناب آن نیس .
 .3به صفحه  570همین کتاب مراجعه کن.
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ماخر ابتذال و باحیایا!
کمی قبل فهمیدی که عایشه زنی با اخالق نبود که بر آداب محافظ کند و همچنین در فصل ّدوم دانستتی
که عایشه همیشه با عقد حقارت و نقص زندگی مینمود ،حاخ خواهی دانس که او شیطانی بیحیا بتود! چترا
که زبانش را رها نمود و احادیث مبتذلی نقل کرد که در آن گمان میکند بین او و رستوخ ختدا

جریانتاتی

اتفاق افتاد که بیان و گفتن آن قبیح و زش اس مثل بوسیدن! و مکیدن زبان! و استفاد از پستانها! و گذاشتتن
سینه و گونه بر رانها! و دخوخ نمودن بدون انزاخ! و با همدیگر غسل کردن! و امثاخ این مسائل که قبیحتترین چیتز
ّ
برای زن به حساب میآید اگر آن چه بین او و همسرش از قبیل دخوخ و مقدمات و ملحقات آن واقت میشتود را
در میان مردم فاش کند ،البته این در صورتی اس که این حرفها حقیق داشته باشند ولی اگر همانطور که بته
زودی روشن خواهد شد حقیقتی نداشته باشند چگونه خواهد بود؟!
انگیز ای که عایشه را به بافتن این داستانها و جعل این احادیث میکشاند همان است کته بته آن
اشار نمودیم که او از جهتی میخواس رسوخ خدا

را – پنا بر خدا – مردی شهوانی نشتان دهتد

تا قداس و منزل ایشان را از بین ببرد و از جهتی دیگر میخواس به مردم چنین القا کند کته بستیار
ّ
حتی در حاخ روز بتودن ختودش یتا عایشته
زیبا و نیکو و خوشگل بود و به خاطر همین پیامبر

نمیتوانسته برای ّلذت بردن از او صبر کند! بلکه ّ
حتی در زمان حائا بودن او! حمیراء با این حرفهتا
نگا مردان را به خود جلب مینمود و آب دهان آنها را به را میانداخ و نقص و عیبی کته بته ختاطر
قباح و زشتیاش در خود میدید را میپوشاند ،چون هر کس این احادیث عایشه بته او میرستید در
ّ
راز ّ
ایتن چنتین در عشتق ورزیتدن بته او
جاذبی عایشه تفکر مینمود که باعث شد رسوخ خدا
زیاد روی کند آن هم در حالی که پیرمرد اس و بیش از پنجا ساخ ّ
سن دارد! آن که احادیث عایشه بته

او میرسد در خیالش از خود سؤاخ میکند :در جسد عایشه ،یا در استواری او ،یا در موهای او ،یتا در
دو چشمان او ،یا در دو لب او ،یا در پستانهای او ،یا در رانهایش ،یا در باسنش ،یا در دو لبه ْفرجش،
یا در جاهای دیگرش چه سحر و جادویی وجود دارد؟!
هدف عایشه از پخش نمودن این احادیث دروغین همین بود و آن چه او را بر این کتار جترأت داد
بود همان زبان ّ
فحاش و بد دهنی او و قلب بیحیا و پر عیب و نقصش بود.
حاخ بعضی از این احادیث زش و قبیح را مالحظه کن:
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احمد بن حنبل و ابو یعلی و ابتو خزیمته از طلحته از عایشته نقتل کرد انتد کته گفت « :رنالول
خدا

هوس یموخ مرا ببوندت گفتم من رو ه هستم! گفت من هم رو هاِ! عایشاله گفالت

پس یاخ من امد و مرا بونید!»

1

بیهقی از مسروق از عایشه نقل کرد کته گفت « :رنالول خالدا
صورت مرا که ماخوانت مابونید تا افطار مایموخ!»

بالوخ و پیونالته هالر جالا

2

احمد بن حنبل و ابو داود و ابن خزیمه از مصدع ابتی یحیتی از عایشته نقتل کرد انتد کته گفت :
«پیامبر

خاهما عایشه را مابونید خر حالا که رو ه بوخ و بان او را مامکید!»

3

احمد بن حنبل و دارمی و بیهقی و طیالسی از عایشه نقل کرد اند که گف  – :لفظ روای از اولتی
اس – «پیامبر
من حاهض بوخِ!»

همیشه خنتش را گرخن من ماایداخت و ا نرِ کاِ ماگرفت خر حالا کاله
4

بخاری و احمد بن حنبل از عایشه نقل کرد اند که گف « :پیامبر

با من همبستر ماشد خر

حالا که من حاهض بوخِ! و هنگاما کاله خر مسالجد معتکالف بالوخ نالرش را ا مسالجد بیالرون
مااورخ و من ان را ماشستم خر حالا که حاهض بوخِ!»

5

ابو داود از عایشه نقل کرد که گف « :پیامبر وارخ خایه شد و به مسجدش رفتت بریگشت مگر
این که خواب بر من غلبه یموخ و نرما ان را باله خرخ اورخت گفالت یاخیالک مالن بیالات گفالتم مالن
حاهض هستم! گفت باشد حاهض باشا! رانهایت را برهنه کن! رانهالایم را برهناله یمالوخِت او
گویه و نینهاش را بر ران من گذاشت و من هم بر او خم شدِ تا گرِ شد و خوابش برخ!»

6

 
 .1مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه  025و مسند ابی یعلی جلد  8صفحه  16و صحیح ابن خزیمه جلد  2صفحه 157
 .2سنن بیهقی جلد  5صفحه 122
 .3مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه  012و سنن ابی داود جلد  0صفحه  422و صحیح ابن خزیمه جلد  2صفحه 156
 .4مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه  087و سنن دارمی جلد  0صفحه  155و سنن بیهقی جلد  0صفحه  201و مستند
طیالسی صفحه 101
 .5صحیح بخاری جلد  1صفحه  146و مثل آن در مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه 44
 .6سنن ابی داود جلد  0صفحه 67
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نسائی از جمی بن عمیر نقل کرد که گف « :با ماخر و خالهاِ بالر عایشاله وارخ شالدِت ان خو ا
عایشه پرنیدید اگر یکا ا شما حاهض بوخ رنول خدا

با او چگویه رفتار ماکرخو گفالت

اگر یکا ا ما خر حال حیض بوخ ایشان به ما امر مایموخ لباس ونی و گشاخ بپوشیم و نالپس
ا نینهها و پستانهایش انتفاخه مایموخ!»

1

بخاری و ابن ماجه از عایشه نقل کرد اند که گف  – :لفظ روای از بخاری اس – «پیالامبر قالران
ماخواید خر حالا که نرش خر خامن من بوخ و من هم حاهض بوخِ!»

2

ابن ماجه و احمد بن حنبل از عایشه نقتل کرد انتد کته گفت  – :لفتظ روایت از ابتن ماجته است –
«هنگالالاما کالاله محالالل ختنالالهگاه ن و مالالرخ بالاله هالالم رنالالید غسالالل واجالالب ماشالالوخت مالالن و رنالالول
خدا

ایجاِ خاخیم و غسل یموخیم!» 3و در حدیث دیگری که احمد بن حنبتل نقتل کترد عایشته

گف « :یک بار ان را ایجاِ خاخیم و غسل یموخیم! البته هنگاما که خخول کند ولا ایاال یشوخ!»
بختاری از عایشتته نقتتل کتترد کتته گفت « :مالالن و پیالالامبر

4

ا یالالک ظالالرف غسالالل جنابالالت

ماکرخیم!» 5و در روای مسلم و نسائی آمتد « :من و رنول خدا

ا ظرفا که میان مالن و او

 
 .1سنن نسائی جلد  0صفحه 089
 .2صحیح بخاری جلد  8صفحه  104و مثل آن در مسند ابن ماجه جلد  0صفحه 118
 .3سنن ابن ماجه جلد  0صفحه  099و مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه  ،164منظور از به هم رسیدن محل ختنهگا زن و مرد
نسب داد و آن همتان حتدیثی است کته
دخوخ آل در ْفر زن اس  ،عایشه حدیثی مثل این جعل کرد و به رسوخ خدا
مسلم در صحیحش جلد  0صفحه  087از عایشه نقل کرد که گف « :مرخ ا رنول خدا

خر مورخ شَصا پرنید کاله

با همسرش جماع ماکند و نپس یعوظش ا بین ماروخت ایا باید غسل کنالدو عایشاله هالم ان جالا یشسالته بالوخت رنالول
خدا

فرموخ من و این چنین کار ایجاِ ماخهیم و بعد غسل ماکنیم!»

معلوم اس که این هم دروغی از دروغهای عایشه میباشد ،غیرت و حیای رسوخ خدا

بیش از آن اس که در حضور مردان

و همسرش که کنارش نشسته چنین حرفی بزند ،اگر امروز از یکی از بزرگان یا اساتید چنین سؤالی بپرسی و همسرش هم کنتارش
باشد و به همسرش اشار کند و در جواب بگوید« :من و این چنین کار ایجاِ مالاخهیم و بعالد غسالل مالاکنیم» بتا ختود
میگویی :نزد کسی آمد ام که حیا نمیکند و بر آبرویش غیرت نمیورزد! میتوانس بگوید :بله باید غسل کند.
 .4مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه 001
 .5صحیح بخاری جلد  0صفحه 50
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بوخ غسل ماکرخیمت او وختر ا من خنت به ظرف برخ و من گفتم بالرا مالن بگالذار بالرا مالن
2

بگذار!» 1و در روای احمد بن حنبل آمد « :برا من باقا گذار برا من باقا گذار!»
ماگویم اگر از عقید خود کوتا بیاییم و ّ
صح این مطالبی که عایشه در احادیثش بیان نمود را
قبوخ کنیم برای عایشه جایز نبود آن را فاش کند و بگوید ،چون در این صورت مثتل شتیطان برهنتهای
میمانتتد کتته جلتتوی دیتتدگان متتردم در را جمتتاع مینمایتتد! و ایتتن همتتان تعبیتتری است کتته رستتوخ
خدا

برای زنی که چنین کاری انجام میدهد و اسراری که در شب بین او و شوهرش جریتان دارد

را حفظ نمیکند به کار برد اس .
احمد بن حنبل از اسماء بن یزید نقل کرد « :انماَ یاخ رنول خدا

بوخ و مرخان و یالان

هم یاخ ایشان یشسته بوخیدت فرموخ شاید مرخ کار کاله بالا همسالرش ایجالاِ ماخهالد را بیالان
ماکند و شاید یا کار که با شوهرش ماکند را به خیگران خبر ماخهدو ایها ناکت مایدید و
حرف یاخیدت من گفتم ار به خدا ا رنول الله! هم یان و هم مرخان چنین کالار ماکننالد!
فرموخ چنین کار یکنیدت چنین کالار مثالل مالرخ شالیطایا مامایالد کاله خر راه بالا ن شالیطایا
برماخالورخ و جلالالو خیالالدگان مالالرخِ بالالا او جمالالاع ماکنالد!» 3و در روایت متقتتی هنتتدی رستتوخ
خدا

فرمود« :چرا یا کارهایا که همسرش خر خلوت بالا او ایجالاِ ماخهالد را باله خیگالران

خبر ماخهدو چرا مالرخ کارهالایا کاله خر خلالوت بالا همسالرش ایجالاِ ماخهالد را باله خیگالران
ماگویدو چنین کار یکنیدت ایا به شما خبر یدهم این کار مثالل چاله چیالا انالتو مثالل مالرخ
شیطایا انت که خر راه به ن شیطایا برخورخ کند و جلو خیدگان مرخِ با او جماع یماید!»
بنابراین روشنگری عایشه برای مردم – البته طبق این فر

4

که حرفهایش راس و درس باشد – از

بزرگترین کارهای حرام اس  ،خصوصا که آن مردی که کارهایش را فاش نمود رسوخ خدا

اس

که واجب اس در زندگی و پس از وفاتش حرم او حفظ گردد و این کاری که عایشه انجام داد طبتق
 
 .1صحیح مسلم جلد  0صفحه  076و سنن نسائی جلد  0صفحه 111
 .2مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه 90
 .3مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه 547
 .4کنز العماخ متقی هندی جلد  06صفحه 246
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دالل حدیث کاشف از طبیع شیطانی اوس .
گفته یشوخ او برای بیان حکم شرعی چنین کاری کرد .چون ماگوییم بر فر

که مجبتور بتود

حکم شرعی را بیان کند ولی میتوانس تنها بر بیان حکم بسند کند و چیزهای دیگری که اضافه نمود
و حاشیه زد که حرم رسوخ خدا

را از بین میبرد را بیان نکند.

مثال هنگامی که از او پرسیدند آیا مرد روز دار میتواند زنش را ببوسد یا نه میتوانس تنها بگوید:
«بله جایز اس » و سکوت کند ،نه این که در ادامه آن بگویتد« :پیامبر یاخ من امد و مالرا بونالید ...
هر کجا ا صورتم را که ماخوانت مابونید تا افطار مایموخ!»
و مثال هنگامی که از او پرسیدند آیا مرد میتواند با زنش در حتاخ حتیا همبستتر شتود میتوانست تنهتا
بگوید« :از آن موض دوری کند و غیر از آن اشکالی ندارد» نه این که به حرفش اضافه کند و بگوید« :خنالتش
را خر گرخن من ماایداخت و ا نرِ کاِ ماگرفت خر حالا که من حاض بوخِ  ...گفالتم مالن خر حالال
حیض هستم! گفت باشد حاهض باشا! رانهایت را برهنه کن! رانهالایم را برهناله کالرخِت گویالهاش و
نینهاش را بر ران من گذاشت و من بر او خم شدِ تا گرِ شد و خوابید  ...به ما خنتور ماخاخ هر کالداِ
ا ما که حاهض هستیم لبانا ونی و گشاخ بپوشیم و ا نینه و پستانها انتفاخه مایموخ!»
و هنگامی که از او پرسیدند آیا دخوخ بدون انزاخ موجتب غستل است میتوانست فقتط بگویتد:
«بله» نه این که ادامه دهد و بگوید« :من و رنول خدا

چنالین کالار ایجالاِ خاخیالم و غسالل

کرخیم  ...او وختر خنتش به ظرف رنید و من گفتم برا من بگذار برا من بگذار ...برا من
باقا گذار برا من باقا گذار!»
به عالو اگر حمیتراء زنتی عفیتف و باحیتا بتود ،اگتر زنتی کتریم و بزرگتوار بتود و بته ختود احتترام
میگذاش

از جواب دادن به این گونه پرسشها خودداری میکرد و سؤاخ کنندگان را توبی مینمود آنها

به مردان اصحاب رسوخ خدا

ارجاع میداد ،چون در هر صورت او زن اس و درس نیست یتک

مرد چنین مسائلی را از یک زن بپرسد .اگر بگویا او مجبور بود جواب دهد چون تنها او بته ایتن مستائل
آگا بود نه دیگران .ماگوییم چنین حرفی زورگویی اس  ،اصحاب رسوخ خدا
ّ
و بدون شک در طوخ سالهایی که همرا پیامبر بودند احکام این مسائل را از رسوخ ختدا

صدها نفر بودنتد
یتاد گرفتته

بودند چون اینها مسائل مورد ابتالیی اس  ،آیا کسی در طوخ این ساخها تا به حاخ بدون انزاخ شدن دختوخ
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نکرد بود؟ یا هیچ کس همسر خود را در حاخ روز نبوسید بود؟ یا هتیچ کتس بتا همستر ختود رد حتاخ
حیا همبستر نشد بود؟ این حرف را رها کن  ...آیا بیان احکام ایتن مستائل ابتتدایی از وظتایف اصتلی
نیس آیا معقوخ اس ایشان حکم این مسائل را به کسی جز عایشه خبتر نتداد باشتد؟! نته
پیامبر
چنین چیزی معقوخ نیس و اصال ّ
دانتای بته
تصور نمیشود ،حتما بسیاری از اصحاب رسوخ خدا
این احکام بود اند ،بنابراین بر عایشه واجب بود که مردان را سراغ مردان بفرستد تا طبق آن چه از صتاحب
دین و شریع

شنید اند به آن مردان فتوا دهند ،آری اگتر ستؤاخ کننتد زن باشتد جتایز است کته

عایشه جواب دهد ،البته آن هم به شرط این که کوتا جواب دهد ،ولی دانستی که چگونه جتواب متیداد و
آن چه گفتنش قبیح اس را ذکر میکرد و حرم پیامبر را از بین میبرد و پرد دری میکرد!
بشر هرگز در قباح و پستی از همسر هیچ پیامبر یا ّ
وصی یا حتی عالم یتا مترد کریمتی مثتل چنتین
احادیثی نشنید اس ! این سیر سایر همسران پیامبر

اس  ،آیتا میبینتی یکتی از آنهتا مثتل چنتین

احادیثی نقتل کترد باشتد و ایتن استرار را فتاش نمتود باشتد؟! بتا ایتن کته او هتم مثتل عایشته همستر
پیامبر

اس  ،پس چه رازی دارد که این احادیث زش و قبیح تنها به عایشه ختتم میشتود؟! و چترا

مردان برای پرسیدن این مسائل حساس تنها سراغ عایشه میروند نه دیگر همستران پیتامبر
آنها از جمله مردانی هستند که در قلبشان مر

اس به همین خاطر از تمام مردان و زنان اعرا

؟! چتون
نمتودن

و به سم عایشه رفتند چون میدانستند که او مثل این طور احادیث را دوس دارد و با آن انس میگیرد!
به هر حاخ این احادیث زش و زنند به هیچ وجه راس و درس نمیباشند و هتیچ عتاقلی تنهتا بته
خاطر این تهم های عایشه نمیتواند آنها را قبوخ کند ،چون عقل قبوخ نمیکند که پیامبری این چنین هوس
ّ
و شهوت جنسی داشته باشد ،بلکه پیامبر کسی اس که غرق ّ
محب خداوند متعاخ اس و از لذات خالص
دنیا اگر چه جایز و مبام باشد رویگردان اس  ،بلکه هر کاری انجام میدهد تنها به قصد قربت و نزدیتک
شدن به خداوند انجام میدهد ،مثل خوردن و نوشیدن و ازدوا کردن ،این کارها را تنهتا بته قصتد قربت و
چون چار ای از آن نیس انجام میدهد تا بتواند عبادت کند و وظائف ّ
نبوت و رسال خود را به جای آورد.
این از جه عقل اما از جه نقل و روایات احادیث هم این چیزی که عایشه گمان کترد و بتا
آن به اخالقیات سرور پیامبران

قدم وارد نمود را تکذیب میکنند ،چون پیامبر همان است کته

اصحابش در مورد او گویند« :ایشان ا خختر باشوهر کاله خر پسالتو خایالهاش باشالد باحیالاتر
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ّ
بوخ» 1کسی که این چنین باشد از او توق نمیرود همان طوری باشد که عایشه بیان نمود بلکه مثال از
ّ
جوانهای تاز بالغ شد توق میرود این چنین باشند!
این عایشه اس که خودش در احادیث دیگری به مسألهای اقرار میکند که با آن دروغهایی کته در
پخش کرد منافات دارد ،مثال میگوید« :من هنگاما که حاهض ماشالدِ ا

مورد رسوخ خدا

رختخواب بلند ماشدِ و رو حصیر مارفتمت پس به رنول خدا

یاخیک یماشدیم تالا

پاک شویم» 2.این حدیث از این حقیق پرد برمیدارد که رسوخ خدا

بته عایشته یتا بته دیگتر

همسرانش اجاز نمیداد در حاخ حیا به او نزدیک شوند و به خاطر همین عایشه از رخت خواب بته
حصیر میرود تا نزدیک حضرت نباشد ،پس چگونه ایشان به عایشه نزدیتک میشتود در حتالی کته او
حائا اس و دس بر گردنش میاندازد و از سرش کام میگیرد و به او دستور میدهد رانش را برهنته
کند و سینه و گونهاش را روی ران او میگذارد و سپس مالزم استفاد از سینه و پستانهای او میشود؟!
این خود عایشه است کته میگویتد« :هالی وقالت رنالول خالدا

بالرا همبسالتر یالاخ

همسرایش یمارفت مگر این که پارچه یا لبانا رو نرش ماایداخت (که چیا یبیند) و مالن
هی وقت عورت رنول خدا
عورت رنول خدا

را یدیالدِ و او هالم عالورت مالرا یدیالد» 3و میگویتد« :هرگالا

را یدیدِ» 4و میگوید« :هرگا به عورت رنول خدا

یگاه یکالرخِ و

ایشان هم هرگا به عورت من یگاه یکرخ» 5و میگوید« :هی وقالت عالورت رنالول خالدا
یدیدِ» 6با این حاخ چگونه عایشه میآید و خیاخ میکند او و رسوخ خدا

را

با هم و از یتک ظترف

 
 .1مکارم االخالق طبرسی صفحه  07و صحیح بخاری جلد  5صفحه  067و بسیاری دیگر.
 .2سنن ابی داود جلد  0صفحه 25
 .3اخالق النبی

ابی الشی اصفهانی صفحه  728و تخریم االحادیث و اآلثار نزیعلی جلد  0صفحه  547هر دو به

نقل از ابی یعلی اس و او به سند خودش و االنوار فی شمائل النبی المختار

بغوی صفحه 0161

 .4المعجم االوسط طبرانی جلد  1صفحه 259
 .5لسان المیزان ابن حجر جلد  1صفحه  415به نقل از دار قطنی از مالک ،این حدیث تضتعیف شتد ولتی ضتعفش بتا
احادیث دیگری که مثل اوس و مضمونش یکی اس برطرف میشود.
 .6مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه  091و سنن ابن ماجه جلد  0صفحه  107و سنن بیهقی جلد  7صفحه  95و بسیاری دیگر.
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غسل میکرد اند! مگر این که خود را به سختی بیاندازیم و بلکته حتدس بتزنیم و ّادعتا کنتیم کته آنهتا
چشمانشان را میبستهاند یا از روی لباس غسل میکرد اند! ولی آن چه در حدیث ّاوخ آمتد و صتراحتا
برای همبستری نزد همسرانش میرف پارچه یا لباسی روی سترش

بیان کرد که وقتی رسوخ خدا
میانداخ این ّادعا را ّرد میکند .به جان خودم سوگند چگونه در مورد کسی کته ادب و حیتایش ایتن
گونه باشد – پدر و مادرم فدایش – میتوان ّ
تصور کرد که «هوس به نراغش مااید» و نتزد همسترش

میرود و او را میبوسد و از او لب میگیرد در حالی که روز است و متالزم پستتانهای او میشتود و
زبانش را میمکد و گونهاش را بر روی ران او میگذارد در حالی که او حائا اس ؟!
این هم از جه نقل و روایات امتا از جهت شترع یعنتی خصتوص احکتام معلتوم است کته
همبستر شدن مرد با زنش در حاخ حیا در غیر از ْفر مکرو اس  ،و آن که معصوم اس از مکرو و
بلکه از ترش اولی و مطلق کارهایی که خالف ّ
مروت اس معصوم میباشد و پیامبر

مطلقا ستید

و سرور تمام معصومین اس  ،بنابراین ممکن نیس کار مکروهی انجام دهد.
همچنین معلوم اس که معموال الزمه مکیدن زبان دیگری خوردن آب دهتان اوست  ،بلکته نختوردن
ّ
زبان حمیراء را مکید
مقداری از آب دهانش جدا فر کم و نادری اس  ،بنابراین چگونه رسوخ خدا
در حالی که روز بود؟! با این کار ایشان روز خود را باطل کرد اگر چه با خوردن مقدار خیلتی کمتی از آب
ّ
حتی اگر فر کنیم که زبان او را میمکیتد ولتی آب دهتانش را
دهان او باشد و در مورد مثل پیامبر
نمیخورد بلکه بیرون میریخته و تف میکرد چنین سهل انگاریی ّ
تصور نمیشود ،چون به خاطر احتیاط
و دوری از کار حرام این کار را یک مؤمن عادی هم انجام نمیدهد ،پس رسوخ خدا

بته طریتق اولتی

چنین کاری نمیکند ،چرا که ایشان مثاخ برتر و اسو و سرمشقی نیکوس .
این احادیث رسواگر به ما میفهماند که عایشه برای آن که دخ شهوترانش را با جلب نمودن نگتا
مردان ارضا کند و عقد های جنسیاش را شفا دهد و کرام و شراف کستی کته بترای کامتل نمتودن
مکارم اخالق مبعوث شد

را از بین ببرد این احادیث را جعل نمود اس .
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ُ
مرخایا که یاخ او مامایند و ُجنب ماشوید!
زن عفیف هنگامی که شوهرش میمیرد همانطور که در زمان حیاتش او را حفظ مینمود (و بته او
ّ
خیان نمیکرد در زمان مرگش هم او را حفظ مینماید ،به همین خاطر بایتد در خانتهاش عتد نگته
ّ
دارد و نه او مردی را ببیند و نه مردی او را ببیند تا این کته اگتر قصتد ازدوا دارد خداونتد بعتد از عتد
برایش ّ
میسر کند که با شخص دیگری ازدوا نماید و اگر قصد ازدوا ندارد باید در خانتهاش بمانتد و
خودش و آبرویش را حفظ کند و به شوهرش وفادار باشد.
اگر مردم ببینند زنی شوهرش مرد و درب خانهاش را برای مردان بیگانه باز کرد و آنها هتم نتزد او
میمانند و شب نزد او میخوابند میگویند« :آن زن مطروفه اس !» 1و او را زناکار میدانند خصوصتا
ّ
اگر زمان عد اش به پایان نرسید باشد ،همین کار برای شهوترانی و فجور کافی اس .
آن چه از سیر عایشه دانسته شد این اس که بعد از شهادت رسوخ خدا

مردان را بتر ختود

وارد مینمود و در خانهاش از آنها پذیرایی میکرد گویا که آنها دوستان و رفقتای اوینتد! آنهتا هتم نتزد
عایشه میماندند و شب میخوابیدند و بلکه ُج ُنب میشدند و عایشه به آنها یاد میداد کته منتی کته در
لباس خود میبینند را به جای شستن چگونه بتراشند!
مسلم و ابن ّ
حبان و بیهقی از ابراهیم از علقمه و اسود نقل کرد انتد« :مالرخ یالاخ عایشاله مایالد!
صبح که شد شروع کرخ لبانش را بشوید! عایشه گفت اگر ان را (منا) خید همین بس انت
که جا ان را بشویا! و اگر ان را یدید اطرافش را ابپاشالا کالنت مالن ان را ا لبالاس رنالول
خدا

ماتراشیدِ و ایشان خر ان یما ماخواید!»

2

مسلم و بیهقی از عبد الله بن شهاب خوالنی نقل کرد اند که گف « :من یاخ عایشاله مایالدِ! خر
خو لباس خوخ محتلم شدِ و ان خو را خر اب شستمت کنیا عایشه مرا خید و به او خبر خاخت عایشاله
یاخ من فرنتاخ و گفت «چرا با خو لبانت چنین کرخ و گفتم همان چیا را خر خالواب خیالدِ
 
 .1مطروفه زنی اس که عشق مردان او را دیوانه کرد  ،به خاطر همین خواهتان آنتان است و هتر کتس نتزد او بیایتد را را
میدهد و از او چشم پوشی نمیکند.
 .2صحیح مسلم جلد  0صفحه  065و صحیح ابن خبان جلد  5صفحه  107و سنن بیهقی جلد  1صفحه 506
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که شَص خوابیده مابیندت عایشه گفت ایا خر خو لبانت چیا خید و گفتم یهت گفت اگالر
چیا خید ان را بشو (یه ان وقت که چیا یدیدها )ت من ان را وقتا خشالک شالده بالوخ بالا
یاخنم ا لباس رنول خدا

ماتراشیدِ!»

1

بیهقی از اسود 2نقل کرد که گف « :عایشه خید اثر جنابتا که به لبانالم اصالابت کالرخه بالوخ را
ماشویم! گفت این چیستو گفتم اثر جنالابتا انالت کاله باله لبانالم اصالابت کالرخه .گفالت
اصالابت ماکالرخ مالن بالیش ا ایالن کالار یماکالرخِت

هنگاما که ان به لباس رنول خدا

منظورش این بوخ که باید ان را بتراشیدِ!»

3

عبد الرزاق صنعانی و ابن حزم از همام بن حارث نقل کرد اند که گفت « :عایشاله پیکالا خیبالال
میهمایش فرنتاخ و او را خعوت کرخ! گفتند او جنابتش را ا لبانش ماشوید! گفت چرا ان را
ماتراشیدِ!»

ماشویدو من ان را ا لباس رنول خدا

4

ابن جارود نیشابوری و حمیدی از همام بن حارث نقل کرد اند که گف « :میهمایا یالاخ عایشاله
ُ
بوخ و ُجنب شد! شروع کرخ ان چه باله او اصالابت کالرخه بالوخ را بشالویدت عایشاله گفالت رنالول
خدا

به ما خنتور ماخاخ ان را بتراشیم!»

5

ابو داود از همام بن حارث نقل کرد « :او یاخ عایشه بوخت محتلم شد! کنیا عایشه او را خید کاله
اثر جنابت را ا لباس ماشوید یا لبانش را ماشویدت به عایشه خبر خاخت عایشه گفت من ان را
ا لباس رنول خدا

ماتراشیدِ!»

6

 
 .1صحیح مسلم جلد  0صفحه  066و سنن بیهقی جلد  1صفحه 507
 .2او همان اسود بن یزید بن قیس میباشد که پدر عبد الرحمن بن اسود اس  ،همان شخصی که قبال ذکترش گذشت و
عایشه در مورد احتالم و جناب به او گف « :ا خشمن خوخ! ان را ایجاِ خاخ و!» معلوم میشود پدر و پسر بهر خود
را از عایشه برد اند و عایشه هم بهر خود را از آنان برد !
 .3سنن بیهقی جلد  1صفحه 506
 .4مصنف عبد الرزاق صنعانی جلد  0صفحه  268و المحلی ابن حزم جلد  0صفحه 014
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 .6سنن ابی داود جلد  0صفحه 91
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بعد از این روایات که از حقیقتی نجس و پس پرد برمیدارد سزاوار است انستان بپرستد :ایتن
مردان بیگانه در خانه عایشه چه کار میکردند؟! عایشه چه انگیز ای داش که آنها را دعوت مینمود و
از آنها به این شکل مشکوش پذیرایی میکرد در حالی که او در حکم کسی اس که باید بترای همیشته
ّ
عد نگه دارد ،چون ازدوا کردن بر او حرام میباشد؟!
اگر کسی حدس و تخمین بزند و ّادعا کند که انگیز اش نشر حدیث و ّ
بتود در
سن پیامبر

ّرد ّادعایش گوییم :عایشه مجبور نبود به خاطر این کتار متردان را دعتوت کنتد! او میتوانست زنتان را
دعوت کند تا حدیث و ّ
سن که میداند را به آنها یتاد دهتد ،ستپس زنتان هتم بته همستران ختود یتاد
میدهند ،در این کار هم بینیازی اس و هم سالم و از قیل و قاخ هم دورتر اس .
ما ندیدیم دیگر همسران رسوخ خدا

مردان بیگانه را به این قباح و زشتی بر خود وارد کنند

و نشنیدیم یکی از آنها «خیبال میهمایش فرنتاخه باشد تا او را خعوت کند» و «مرخ یاخ او مایالده
ُ
باشد و نپس ُجنب شده باشد و شروع کرخه باشد لبانش را بشالوید!» آنهتا – اجمتاال – مواظتب
که بر آنها واجب شد را هتک نکنند و از بتین نبرنتد ،بلکته امتروز
بودند که حجاب رسوخ خدا
خانم با فضیلتی را پیدا نمیکنیم که قبوخ کند به ّادعای این که میخواهد احکام دیتن را بته متردان یتاد
بدهد آنها را به خانهاش دعوت نماید ،چون اگر چنین کاری انجام دهد مردم به او مشکوش میشتوند و
ّ
به آبرو و عفتش تهم میزنند!
اگر به خاطر بحث و جدخ قبوخ کنیم که عایشه چار ای نداشته جز این که متردان را دعتوت کنتد –
گویا زنان در مدینه نابود شد اند! – پس چه انگیز ای داش که از آنها بخواهد شب نزد او بخوابند؟! آیا
خانهها هم از بین رفته بودند و به خاطر همین این «شهوترانان» چار ای نداشتند جز این که در خانته
حمیراء بخوابند؟! آیا خود یا همراهانشان خانه و منزلی نداشتند که به آن پنا برند؟! آیتا آنتان را بینیتاز
نمیکرد که مثال در مسجد بخوابند؟! چرا اصرار میکنند در خانه عایشه بخوابند در حتالی کته او زنتی
بیشوهر اس و ّ
حتی هیچ یک از محرمهایش هم با او زندگی نمیکنند؟! خصوصا که خانه یا اتتاق او
کم مساح بود و این باعث میشد مرد هنگام شب نزدیک او بخوابد! مگتر ایتن کته گفتته شتود آنتان
هنگامی که عایشه به خانه بزرگترش رف نزد او خوابیدند ،ولی با این حاخ چنین کاری از فساد در امان
نیس .
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حمیراء چگونه توانس خانه خود را به مهمانسرا یا مسافرخانه تبدیل کند؟! اگر او واقعتا و حقیقتتا
عفیف و باتقوا بود سزاوار بود هنگام شب به آن مرد بگوید« :بلند شو برو به خانتهات کته هنگتام شتب
مرد نباید کنار زن بخوابد» نه این که از او دعوت نماید که شب نزدش بخوابد و او هم دچار قضیه شب
ّ
گردد و ُج ُنب و محتلم شود که خداوند میداند عل و سببش چه بود ! البته ایتن در فرضتی است کته

جم شدن عایشه با آن مرد به خاطر هدف خوب و شریفی که یاد دادن ّ
سن باشد بود نه چیز دیگری!

عجیب این اس که مردانی متفاوت در شبهایی مختلف نزد عایشه میخوابند و تمام آنها هم در
شب محتلم میشوند! و عایشه نزد آنها میآید و بسند نمودن به تراشیدن منی نه شستن آن را به آنها یاد
میدهد ،این چه اتفاق عجیبی اس ؟! در خانه عایشه چه چیزی وجتود داشت کته شتهوت متردان را
برمیانگیزاند و در نتیجه آنها در شب نمیتوانستند خودشان را کنترخ کنند؟!
اما این که عایشه گمان نمود بعد از آن که منی خشک میشود تراشیدن آن کتافی است و نیتاز بته
شستن ندارد آن چته ختود او بتدان گتواهی داد حترفش را ّرد میکنتد ،او اعتتراف نمتود کته رستوخ
خدا

لباسش را میشس تا قبل از آن که به نماز برود پاش شود ،مسلم روایت کترد کته عایشته

گفت « :رنول خدا

منا را ماشست و نپس با همان لباس برا یما مارفتت گویا به اثر

شستشو ان یگاه ماکنم» 1.همچنین ابن جارود نیشابوری از او روای نمود که گفت « :اگالر باله
لباس رنول خدا

منا اصابت ماکرخ ان منا که اصابت کرخه بوخ را ماشست و برا یما

مارفتت گویا به خیسا لبانش که خر اثر شستن به وجوخ امده یگاه ماکنم».

2

این که عایشه فتوا داد منی پاش اس و تراشیدن آن کافی اس جز نجاس باطنش دلیلتی نتدارد،
ّ
چرا که نجاس باطنی در ظاهر آشکار میگردد و اگر شیطان بر انسان مستلط شتود و او را در فجتور و
فساد و عصیان بیاندازد دیگر چیزهای نجس و چرش برای انسان خوار و سبک میشود و دیگتر نیتازی
به شستشو و پاکیزگی نمیبیند و به مثل همان که عایشه فتوا داد اکتفا میکند و تنها با تراشیدن ،اثر منی
را میبرد! همچنین به مثل کاری که عایشه با خون حیا روی لباسش انجتام متیداد بستند میکنتد،
 
 .1صحیح مسلم جلد  0صفحه 064
 .2المنتقی ابن جارود نیشابوری جلد  0صفحه 55
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عایشه برای بردن خون حیا روی لباسش کمی از آب دهانش را روی آن میریخ و بتا دنتدانهایش
آن را میخراشید و با ناخنهایش آن را میتراشید! ابن اثیر در شرم حدیث عایشه گوید« :و خر حدیث
شستن خون حیض امده با اب خهایش ان را قط ماکرخت یعنالا اب خهالایش را رو موضال
خون ماریَت و با خیدانهایش مانایید تا اثرش بروخ!»

1

خالصه رف و آمد مردان نزد عایشته و خوابیتدن آنهتا پتیش او در شتب و ُج ُنتب شدنشتان و آن
کالمهای زشتی که پیرامون جناب و تراشیدن منی میان او و آنهتا ّرد و بتدخ شتد از جملته چیزهتایی
ّ
ّ
اس که تأکید مینماید این زن نسب به مردان به شدت شهوت داش و خواهان آنها بود و پرد عف

و حیا را درید و برای فساد و فجور قابلی داش و اال تاری جز برای زناکار صاحب پرچمی مثل ایتن
کارهایی که از عایشه صادر شد را نقل نمینمود!

 
 .1النهایه ابن اثیر جلد  5صفحه  71و خود حدیث در صحیح بخاری جلد  0صفحه  80و سنن ابتی داود جلتد  0صتفحه
 91و مصنف عبد الرزاق صنعانی جلد  0صفحه  211آمد اس .
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خر حضور مرخایا برهنه ماشوخ و بدن خوخ را اشکار ماکند تا وضو و غسل را باله
ایها یاخ خهد!

ّ
دلی که شیطان بر آن مسلط شد برای صاحبش چنین میخواند که اگر باب فساد علنتی و صتریح

بسته شد به فساد پنهان مخفی شد روی بیار ،در نتیجه آن شخص تظاهر به دین میکند تا از خالخ آن
به اهداف خبیث خود برسد و برای این مطلب مثاخهای زیادی وجود دارد.

1

عایشه هم زنی از همین صنف بشری اس  ،او بعد از آن که دچار قید و بندهای اجتماعی شتد و
ّ
نتوانس علنا لذت گناهان را درش کند و خود را اشباع نماید شروع کرد به طتور پنهتانی و بتا ظتاهری
دینی به هدف خود برسد! و دین و تظاهر به خدم کردن به آن و ترویم احکام آن پلی بود کته او را بته
فساد و فجوری که میخواس میرساند.
او زنی هوسران و شهوانی و عاشق مردان بود و بعد از آن که حجاب بر او واجب شد و از رفت و
آمد با مردان من گردید تمام را هایش بسته شد ،حاخ چه کند که این را های بسته شد را باز کند؟
او راهی جز پنا بردن به اهدافی دینی نیاف  ،به همین خاطر به ستفر ّ
حتم میرفت در حتالی کته
لباس سرخ میپوشید تا شاید از یکی از مردان بهر ای ببترد و بتاز بته همتین دلیتل بته ادعتای ایتن کته
میخواهد احکام دین را به مردان یاد بدهد آن را به خانه ختود دعتوت میکترد ،گویتا ستایر اصتحاب
رسوخ خدا

مرد اند و جز عایشه کسی نماند که برای دانستن احکام به او رجوع کنند!

آن چه عقل را مبهوت میکند این اس که عایشه تنها به «یاد دادن» با گفتار بسند نکرد بلکه کار
 
 .1از جمله قضیهای اس که چند ساخ قبل در کوی اتفاق افتاد که سخنران مشهور بکری و وهابی به نام الشیخ الالدکتور
فمح بن انماعیل مندکار رسوا و مفتضح شد ،او استاد دانشکد بود ،از درخواس یک زن عراقی طالق داد شتد ستوء
استفاد نمود و او را در اتاقی که به مسجدش ملحق شد بود و در آن مسجد امام جماع بود و بتا متردم نمتاز میخوانتد
سکون داد – با این که مکان مسجد اس و از وزارت اوقاف تبعی میکند و در آن چنین کاری را اجاز نمیدهند – ستپس
شروع کرد آن زن را فریب دهد و با او همبستتر شتد تتا ایتن کته او را دستتگیر کردنتد و محاکمته نمودنتد و زنتدانی شتد،
ّ
روزنامههای کوی در آن زمان تا چند روز تفاصیل قضیه را پخش کرد بودند .عجیب این اس کته بعتد از آن کته متدت
زندانش را سپری نمود به درمان کار خود برگش و شروع کرد با کماخ خداترسی و تقوا به بزغالهها درس یتاد دهتد! بتزرگ
اس خدایی که بهترین آفریدگار میباشد!

فصل ششم :بدکار ای زناکار بیحیایی شهوتران 850 ....................................................
عملی را هم به آن اضافه نمود! به این صورت که مقتداری از بتدنش را جلتوی دیتدگان متردان آشتکار
میکرد و دلیلش را این چنین بیان میکرد که میخواهد به آنها وضو و غسل یتاد بدهتد! و ایتن یکتی از
کارهای فریبدهند او بود تا آنها را برانگیزاند و کم کم به هدف خود بکشاند.
نسائی از عبد الملک بن مروان بن حارث ابن ابی ذناب نقل کرد که گف « :ابو عبد اللاله نالالم
نبمن که عایشه ا امایت او ّ
تعجب مایموخ و او را اجیر ماکرخ به مالن گفالت عایشاله باله مالن
یشان خاخ که رنول خدا

چگویه وضو ماگرفت! ابتدا مضمضه کرخ و نه مرتباله انتنشالاق

یموخ و نه بار صورتش را شستت نپس نه بار خنت رانت و نه بار خنت چپش را شسالت و
خنتش را جلو نرش گذاشت و یک بار نرش را به عقب مسح یموخت نپس خنالتش را باله خو
َ
گوشش و بعد به گویهاش کشید! نالم گوید مالن هنگالاما کاله بالرخه مکاتالب 1بالوخِ و یالاخ او
ماامدِ خوخ را ا من مَفا یماکرخ! و مقابل من مایشست و با من صحبت مایموخ! تا ایالن
که رو

یاخ او امدِ و گفتم ا ماخر مؤمنان برایم به برکت خعا کنت عایشاله گفالت مگالر چاله

شدهو گفتم خداوید مرا ا اخ یموخ .گفت خداوید تو را برکت خهد و خوخ را ا من پنهالان یمالوخ
که بعد ا ان رو خیگر او را یدیدِ!»

2

آن چه در این روای قابل مالحظه میباشد این اس که عایشه با مردی به صتورت حترام خلتوت
نمود و از خودش خواس کیفی وضو گرفتن را به او نشان دهد ،پس مقداری از بدنش مثل صورت و
سر و مو و گوشهایش را برای او آشکار نمود! بعید نیس که عایشه پاهایش را هم برای او آشکار کترد
باشد – اگر چه روای آن را بیان ننمود – چرا که وضو به غیر آن تمام نمیشود.
به چه ّ
مجوزی عایشه بدن خود را در حضور این مرد آشکار نمود؟! و کتدام یتک از فقهتا بته زنتی
اجاز داد اند که به برای یاد دادن وضو بدون حجاب جلوی مردی ظاهر شود و خود را آشکار نمایتد؟!
و قبل از آن چگونه عایشه با این مرد خلوت نمود همانطور که ظاهر روای نشان میدهد؟! و چترا از او
 

ّ
 .1قراردادی اس که بین موال و عبد بسته میشود مبنی بر این که عبد باید برای آزادیش در زمان مشخصی مقدار معلتومی
ماخ کسب کند و به موال بدهد .به معجم المصطلحات و االلفاظ الفقهیه جلد  2صفحه  251رجوع کنید( .مترجم
 .2سنن نسائی جلد  0صفحه 86
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خواس که بیاید و ببیند او چگونه وضو میگیرد؟! آیا معقوخ اس که آن مرد کاری که تمام مستلمانان
برای خواندن نماز در طوخ روز پنم بار انجام میدهند را نمیدانس ؟! چرا از یکی از آنها یاد نگرف تا
عایشه مجبور شود به او نشان دهد که وضو گرفتن چگونه اس ؟! آیا قبل از این وضو نگرفته بود و نماز
نخواند بود؟! آیا هرگز ندید بود شخصی وضو بگیرد و نماز بخواند؟!
اگالالر گفتالاله شالالوخ وضتتو گتترفتن را آن متترد درخواس ت کتترد نتته عایشتته ،او میخواس ت بدانتتد
پیامبر

چگونه وضو میگرف و این را کسی نمیدانس مگر همسر پیامبر که او را نگا مینمود،

ماگوییم در روای نیامد آن مرد درخواس نمود ،بلکه مطلبی در روای وجود دارد که بیان میکند
ً
خود عایشه ابتداءا درخواس نمود  ،چون آن مرد همان ابتدا میگوید« :عایشه به من یشالان خاخ کاله
رنول خدا

چگویه وضو ماگرفت» و بر فر

که آن مرد درخواس کترد باشتد بتر عایشته

واجب بود که او را از این درخواس منصرف کند و بگوید« :برای من کته زن هستتم جتایز نیست در
مقابل تو بدنم را آشکار کنم تا به تو وضو یاد دهم ،نزد اصحاب رسوخ خدا

برو که بارها دید انتد

ایشان چگونه وضو میگیرد و ایشان بارها وضو گرفتن را به آنها یاد داد و آنها دهها و بلکته صتدها نفتر
هستند ،نزد آنها برو و از آنها بپرس و یاد بگیر» .بر فر

که ابتدا آن مرد درخواس نمود بود بر عایشه

واجب بود که به او این چنین جواب دهد ،امری مثل وضو کته در میتان مستلمانان معتروف و مشتهور
اس و همه میدانند نیازی به یاد گرفتن آن از شخص ّ
خاصی از آنها ندارد و خداوند هم بیتان احکتام
شرعش را تنها بر عایشه منحصر ننمود ! به عالو وضویی که عایشه گرف بدع بود نه ّ
سن و شترع!

اصال وضو گرفتن رسوخ خدا

این چنین نبود! که البته بیان این مطلب جتای دیگتری میخواهتد.

مهم این اس که اشکاخ به حاخ خود باقی میماند و آن اشتکاخ ایتن است کته عایشته چگونته جتایز
دانس جلوی مردی نامحرم بدون حجاب بدن خود را آشکار نماید؟!
اگر گفته شوخ شاید آن مرد بچه بود و هنوز بالغ نشد بود ،ماگوییم ایتن غیتبگویی است آن
هم بدون هیچ دلیلی ،بلکه ظاهر روای این حرف را ّرد میکند ،در ّاوخ حدیث آمد بتود« :عایشاله ا

امایت او ّ
تعجب مایموخ و او را اجیر ماکرخ» و این دالل دارد آن مرد بتالغ بتود  ،چتون معمتوال
بچه را اجیر نمیکنند و از او این چنین تعبیر نمیکنند ،حداقل بچهای ّ
ممیز بود و حکم او در این مقام
حکم شخص بالغ اس  ،پس چگونه عایشه حجاب میان خود و او را برداش ؟
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اگر گفته شوخ او عبد و برد بود ،بته همتین ختاطر عایشته میتوانست در مقابتل او حجتابش را
رعای نکند و زینتش را ظاهر نماید ،چون خداوند میفرماید :یباید ینتشالان را ظالاهر کننالد مگالر
برا شوهرایشان  ...یا یایشان یا کسایا را که مالک ایها هستند  1.ماگالوییم همتانطور کته از
ائمه اهل بی

روای شد منظور از کسانی که در ملک آنهتا هستتند کنیتزان مشترش میباشتد نته

مردان برد  2،بعضی از مخالفین هم همین قوخ را برگزید اند ،ابن جریر طبری گویتد« :یعنالا ا یالان
مشرکینت بنابراین ن ماتواید ینت خوخ را برا ن مشرک ظاهر کندت اگر چه او مشالرک انالت
ولا کنیا ان ن ماباشدت نعید بن ّ
مسیب هم همین قول را برگایده» 3.باز طبری از ابن ُج ْریم در
مورد این فرمایش خداوند :یا یایشان روای نمود که گف « :به من خبر رنید که ایها همسران
مسلمین بوخیدت جایا ییست ن مشرکا عورت ن مسلمایا را ببیند مگر این که کنیا او باشالد و
این همان فرمایش خداوید انت که مافرماید یا کسایا را که مالک ایها هستند» 4.و بدون هیچ
اختالفی این قوخ به احتیاط نزدیکتر اس .
سپس اگر از عقید خود دس برداریم و قبوخ کنیم که جایز اس عبد به خانم مالتک ختود نگتا
َ
کند ،ولی شرطش این اس که این عبد ،مکاتب مالکش نباشتد کته باعتث شتود بعتدا از بردگتی آزاد
در روای ام سلمه (رضوان الله علیها فرمتود« :اگر یکا ا شما یان عبد

گردد ،رسوخ خدا
َ
مکاتب خاشت و ان عبد هم مالا خاشت که پرخاخت یماید و خوخ را ا اخ کند بایالد خالوخ را ا او
بپوشایید» 5در حالی که در روای مذکور آمد بود سالم گف « :مالن کاله عبالد مکاتالب بالوخِ یالاخ
عایشه ماامدِ و او خوخ را ا من مَفا یماکرخ! و مقابل مالن مایشسالت و بالا مالن صالحبت
 
 .1سور نور آیه 20
 .2شی الطائفه طوسی در کتاب الخالف جلد  5صفحه  159به این مطلب تصتریح کترد و روایتات مختالف آن هتم
مردود اس چون با نظریه مشهور بین مخالفین موافق دارد.
 .3تفسیر ابن کثیر جلد  2صفحه 194
 .4تفسیر طبری جلد  08صفحه 060
 .5سنن ابی داود جلد  1صفحه  125و مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه  189و سنن بیهقی جلتد  01صتفحه  217و
بسیاری دیگر.
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ماکرخ!» و به خاطر همین طبق روای مذکور بعد از آن که سالم از بردگی آزاد شد عایشته ختود را از
او مخفی نمود .حاخ چرا عایشه خود را از او مخفی ننمود در حالی که او عبدی مکاتتب بتود و بترایش
جایز نبود به عایشه نگا کند؟! به عالو آنها که میگویند جایز اس عبد به خانم مالک خود نظر کنتد
میگویند تنها میتواند به مقدار کمی از موهایش نگا کند نه مثل تمام سر و دستان که همین برای فتنته
و فساد کافی اس .

َ
سپس اگر باز هم کوتا بیاییم و قبوخ کنیم که جایز اس عبد مکاتب به خانم متالکش نگتا کنتد
ولی عایشه اصال مالک این سالم نیس ! و هیچ کس نگفته که عایشته او را بته ّ
ملکیت ختود درآورد ،

بلکه گفتهاند او عبد مالک بن اوس بن حدثان نصری 1و عبد شداد بن هاد و عبد المهری بود و بته ابتی
َ
عبد الله مدنی و سالم دوسی و سالم غالم نصریین معروف بود 2.حاخ چگونه عایشه این عبتد مکاتتب
دیگران را وارد خانه خود کرد و صورت و گونهها و دس ها و سر و موها و گوشها و پاهتایش را بته او
نشان داد ؟! آیا زنی که از خداوند میترسد چنین کاری انجام میدهد؟!
معلوم میشود مخالفین متوجه زشتی و شناعتی که در این روای نسائی آمد – چرا که مادرشتان را
رسوا میکند و این حقیق که عایشه در حضور مردان بدنش را آشتکار مینمتود را بترمال میستازد –
نشد اند مگر همین اخیرا ،به همین دلیل بعضی از آنها سعی نمود اند این روای را تضتعیف نماینتد و
ّ
حکم نمود اند که روایتی شاذ و نادر و منکر اس  ،یکی از آنها یکی از بزرگترین وهابیهای معاصر بته
نام عبد العزیز بن عبد الله راجحی اس  ،از جمله مطالبی که در شترم ایتن روایت بیتان نمتود ایتن
چنین اس « :متن این حدیث منکر و یاخر و نندش ضعیف انتت بنابراین این حدیث صالحیح
ّ
ییستت اما منکر و شاذ و یاخر بالوخن ان خر خو موضال وجالوخ خارخ کاله یکالا شالدیدتر ا خیگالر
انتت موض اول عایشه خوخ را ا نالم نبمن مَفا ینمالوخ و حجالابش را رعایالت یکالرخ خر
َ
حالا که نالم یه برخه اونت و یه عبد مکاتبش! و حال ان کاله خداویالد خر کتالاب روشالنگرش
مافرماید و ینت خوخ را اشکار یماکنند مگر برا شوهرایشان نپس ماگوید یالا بالرا
 

 .1الثقات ابن ّ
حبان جلد  5صفحه 217

 .2تهذیب التهذیب ابن حجر جلد  2صفحه 279
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َ
کسایا که مالک ایها هستند ولا نالم نبمن خر ملک عایشه و برخه او یا عبد مکالاتبش یبالوخت
پس چگویه عایشه خوخ را برا او اشکار کرخه و کنار او یشستهو! شذوذ و یالدرت ایالن حالدیث
ّ
هم ا این جهت انت که شَص ثقه و مورخ اعتماخ با شالَص خیگالر کاله موثال تر و مالورخ
اعتماختر انت مَالفت یموخه و بلکه خر این جا با تصریح قران مَالفت یموخه انتت موضال
خوِ خر حدیث امده بوخ وقتا عایشه نالرش را مسالح کالرخ خنالتها خالوخ را باله گویالههایش
ّ
کشیدت چنین کار شاذ و یاخر و مَالف احاخیث انتت چون خر احاخیث ییامده که باید بعد ا
1

مسح رأس گویهها را مسح یموخ!  ...غرض ان که این حدیث صحیح ییست».
ّ
ولی راجحی متوجه نشد که البایا که در این زمان امام آنهاست حکتم بته صتح ایتن روایت
نمود و برای آن چنین زشتی و شناعتی ندید اس ! او در مورد این حدیث گوید« :نالندش صالحیح
انت!» 2همانطور که بخاری در کتاب تاریخش این حدیث را روای کرد اگتر چته آختر آن را قطت
نمود و نقل نکرد اس !

3

بنابراین راجحی تنها به خاطر آن چه در متتن روایت آمتد آن را تضتعیف نمتود و محتور کتالم
گذشتهاش همین اس  ،چرا که دید در این روای مطالبی وجود دارد کته بته متادرش عایشته قتدم و
طعن وارد میکند و بیان مینماید که عایشه با صریح قرآن کتریم مخالفت نمتود  ،ولتی اگتر انصتاف
داش بعد از آن که ّ
صح و درستی این روای ثاب شد به جای آن که روای را از اعتبار بیاندازد تتا
به زور جرم عایشه را پاش کند او را مجرم میدانس !

ّ
حاخ اگر میخواهی بیش از این از کارهای شهوانی عایشه مطل شوی کته از زشتتی و شتناع آن
ّ
قلب و بدن میلرزد به این روایات توجه کن که آنها را بزرگترین محدثین مخالفین در کتب صتحام و

معتبرشان نقل کرد اند مبنی بر این که در حضور مردان لباسهایش را درمیآورد تا غسل کند!
بخاری از ابوبکر بن حفص نقل کرد که گف « :شنیدِ ابو نلمه ماگوید من و براخر عایشاله
 
 .1به شرم او بر کتاب سنن نسائی – کتاب الطهارة جلد  6مراجعه کن.
 .2به کتابش «صحیح و ضعیف سنن النسائی» جلد  0صفحه  155مراجعه کن.
 .3التاری الکبیر بخاری جلد  5صفحه 001
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نؤال کرخت عایشه ظرفا که

بر عایشه وارخ شدیمت براخرش ا او خر مورخ غسل یموخن پیامبر

حدوخا یک پیمایه بوخ طلبید و غسل یموخ و بالر نالرش اب ریَالت خر حالالا کاله بالین مالا و او
حجاب قرار خاشت!»

1

مسلم و نسائی و احمد بن حنبل و بیهقی از ابی سلمه بن عبد الترحمن نقتل کرد انتد کته گفت :
«مالالن و بالالراخر رضالالاعا عایشالاله بالالر عایشالاله وارخ شالالدیمت بالالراخرش ا او خر مالالورخ غسالالل کالالرخن
پیامبر

ا جنابت نؤال یموخت عایشه ظرفا که به مقدار یک پیمایه بوخ طلبیالد خر حالالا کاله

میان ما و او پرخه وجوخ خاشت! و نه بار بر نرش اب ریَت! همسران پیامبر

ایالن چنالین

بوخید که موها نر خوخ را ماچیدید و تنها موهایا را باقا ماگذاشتند که پالایینتر ا گوشهالا
امده بوخ!»

2

احمد بن حنبل و ابو عوانه از ابی سلمه از عایشه نقل کرد که گف « :براخر رضاعا عایشاله ا او
خر مورخ غسل یموخن پیامبر

ا جنابت نؤال کرخت عایشه ظرفا که به قالدر یالک پیمایاله بالوخ

طلبید و غسل یموخ و نه بار بر نرش اب ریَت!»

3

ابن رجب حنبلی از ابن وهب و طبری از ابی سلمه بن عبتد الترحمن نقتل کترد کته گفت « :بالر
ا جنابالت چگویاله بالوخو عایشاله

عایشه وارخ شدِ و به او گفتم غسل یموخن رنول خالدا
ُ
گفت ا پسر براخرِ مرخ ا فر یدان ابا الق َعیس – که فر یدان براخر رضالاعا عایشاله بوخیالد – را
همراه خوخ بیاورت فر ید ابا القعیس کار عایشه را به ابو نلمه خبر ماخاخت عایشه ظرفا برخاشت
و قبل ا ان که خنتش را خاخل ظرف کند نه مربته اب رو خنتش ریَتت فر ید ابا القعیس
گفت ا ابا نلمه عایشه قبل ا ان که خنتش را خرون ظرف کنالد بالا ان ظالرف ناله بالار اب بالر
 
 .1صحیح بخاری جلد  0صفحه 68
 .2صحیح مسلم جلد  0صفحه  076و سنن نسائی جلد  0صفحه  017و مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه  71و ستنن
بیهقی جلد  0صفحه  ،094لفظ روای از مسلم نقل شد ،ظاهرا ابا نلمه خر اثنا غسل کرخن عایشاله خیالده موهالایش
این چنین انت به همین خاطر گمان یموخه که تماِ همسران پیامبر

این چنین بوخهاید! ولا او چه ماخایالد او

که خوخ ایها را یدیدهو بلکه تنها موها عایشه را خیده انت.
 .3مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه  052و مستخر ابی عوانه جلد  0صفحه 297
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خنتش ریَت! عایشه گفت خرنت انت و بعد مضمضه یموخ و انتنشالاق کالرخت فر یالد ابالا
القعیس گفت مضمضاله مایمایالد و انتنشالاق ماکنالد! عایشاله گفالت خرنالت انالت! بعالد
صورتش را نه بار شست و نه بار اب بر نرش ریَت و بعد خنالتش را خرون ظالرف کالرخ و بالر
کتفها و شایههایش اب پاشید! هنگاما که فر ید ابا القعالیس ایالن کارهالا عایشاله را باله ابالا
نلمه خبر ماخاخ عایشه خر هر مرتبه ماگفت خرنت انت!»

1

ماگویم طبق آن چه میدانیم برای زشتی و شناعتی که در این روایات وجتود دارد نظیتری ستراغ
نداریم نه در زمانهای گذشته و در زمان حاضر! ما زن بیحیایی کته بلنتد شتود و در حضتور متردان
غسل کند را سراغ نداریم اگر چه آن مردان به او َم َ
حرم باشند! آیا تا به حاخ شنید ای خواهری به صورت
عملی و جلوی دیدگان برادرش به او یاد دهد که چگونه از جناب غسل کند؟!
البته این در صورتی اس که حقیقتا این مرد مبهم در این جا برادر عایشه باشد ،مخالفین در تعیین
ّ
این شخص سرگردان شد اند به صورتی که شک انستان را برمیانگیزانتد ،ابتن حجتر گویتد« :خاوخ
گمان کرخه ان شَص عبد الرحمن بن ابوبکر ماباشد و خیگر گفته او بالراخر مالاخر عایشاله
ُ
به یاِ طفیل بن عبد الله ماباشدت ولا هی کداِ خرنت ییستندت چون مساللم ا طریال معالاذ و
یساها ا طری خالد بن حارث و ابو عوایه ا طریال یایالد بالن هالارون روایالت کرخهایالد کاله ان
شَص شعبه براخر رضاعا عایشه بوخه انتت یوو و گروها گفتهاید ان شَص عبد الله بالن
یاید بوخه و به ان چه خر باب جناها صحیح مسلم واق شده که ا ابا ِقمبه ا عبد الله بن یایالد
براخر رضاعا عایشه حدیث یقل یموخه و حدیثا غیر ا این روایت کرخه اعتماخ یموخهایالد .ولالا
خر یظر من معلوِ ییست خر این جا منظور عبد الله بن یاید باشدت چرا که عایشه بالراخر رضالاعا
خیگر به یاِ کثیر بن عبید خارخ که او هم ا عایشه حدیث یقل کرخه و حدیثش خر کتالاب ابخب
المفرخ بَار و ننن ابا خاوخ ا طری پسرش نعید بن کثیر امدهت عبد اللاله بالن یایالد ا شالهر
بصره و کثیر بن عبید ا شهر کوفه انتت بنابراین احتمال خارخ ان شَص مبهم یکالا ا ایالن خو

 
 .1فتح الباری فی شرم صحیح بخاری ابن رجب حنبلی جلد  1صفحه  8به نقل از ابن وهب و طبری.
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باشند و ممکن انت شَص خیگر غیر ا این خو باشد که خداوید بهتر ماخاید!»
ما از حادثهای که سابقا اتفاق افتاد دانستیم که رسوخ ختدا

1

بتدش میآمتد عایشته بتا بترادر

رضاعیاش خلوت کند ،چون بعید بود آن شخص حقیقتا برادر رضاعی عایشه باشد ،یعنی آن شتخص
قبل از زمانی که بچه را از شیر بگیرند یعنی هنگامی که گرسنگی کودش را تنها شیر برطرف میکنتد بته
ّ
محرمی به وجود میآید شیر نخورد اس .
مقدار مناسبی که
بخاری از عایشه نقل کرد « :پیامبر

بر عایشه وارخ شد خر حالا که مرخ یاخ عایشه بالوخ!

گویا ریگ صورت ایشان تغییر کرخ و ا این کار بدش امدت عایشاله گفالت او بالراخر مالن انالت!
ّ
2
محرمیت مااورخ».
فرموخ ببینید براخرایتان چه کسایا هستند که رضاع تنها ا گرننگا
مسلم و نسائی و احمد بن حنبل و دارمی و ابن ماجه از عایشه نقتل کرد انتد کته گفت « :رنالول
خدا

بر من وارخ شد خر حالا که مرخ یاخ من یشسته بوخ! این بر رنول خدا نَت امد و

خشم و غضب را خر چهره ایشان مشاهده کرخِ! گفتم ا رنول خالدا او بالراخر رضالاعا مالن
ّ
محرمیالت
انت! فرموخ ببینید براخران رضاعیتان چه کسایا هستند که رضاع تنهالا ا گرنالنگا
مااورخ».

3

اگر رسوخ خدا

از ّ
مجرد خلوت نمودن عایشه با کسی کته ّادعتا دارد بترادر رضتاعی اوست

بدش میآید و به سبب آن خشمگین میشود و عایشه را از این کار بر حذر میدارد – بتا ایتن کته قضتیه
تنها ّ
مجرد خلوت نمودن بود – پس چگونه خواهد بود اگر قضیه برهنه شدن و غسل کردن باشتد؟! فکتر
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ّ
محرمیت مااورخ یعنی :آن چه با آن نسب ثاب میشود
 .2صحیح بخاری جلد  6صفحه  ،016رضاع تنها ا گرننگا
ّ
محرمی میآورد و با آن خلوت نمودن جایز میشود تنها شیر خوردنی اس که گرسنگی کودش را برطرف ستازد ،نته آن
و
شیری که مثال بعد از آن که کودش را از شیر گرفتند به او میدهند چرا که در این هنگام غتذایی غیتر از شتیر گرستنگی او را
برطرف میکند ،همچنین نه آن شیری که بعد از دو ساخ به او میدهند و نه آن شیری که یک روز و شب او را سیر نمیکند یا
کمتر از پانزد مرتبه شیر دادن باشد.
 .3صحیح مسلم جلد  5صفحه  071و سنن نسائی جلد  6صفحه  011و مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه  95و سنن
دارمی جلد  1صفحه  048و سنن ابن ماجه جلد  0صفحه  616و بسیاری دیگر ،لفظ روای از صحیح مسلم بود.
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میکنی اگر رسوخ خدا

بر عایشه وارد میشد و میدید جلتوی دیتدگان بترادر خیتالیاش غستل

میکند آن هم برای این که به او غسل جناب یاد دهد چه رفتاری نشان میداد؟!
گفته یشوخ عایشه برهنه نشد .چون ماگوییم چگونه میگویید برهنه نشد در حالی که روایتات
مذکور بیان نمود که بین او و آن دو مرد ساتر و پرد ای وجود داش ؟ اگر عایشه برهنه نشتد باشتد یتا
ّ
حداقل بعضی از لباسهایش را در نیاورد باشد دیگر وجود این پرد دلیلی نخواهد داشت  ،بته عتالو
ّ
چگونه با وجود لباسها بر بدن غسل کردن تحقق مییابد؟!
گفته یشوخ وجود داشتن این پرد دلیل بر این اس که آن دو مرد او را ندیدند .چالون ماگالوییم
پس چه فاید ای داش که عایشه بلند شود و برای یاد دادن به آن دو غسل کند؟ اگر این پرد مان دیدن
ّ
بود غر تعلیم و یاد دادن محقق نمیشد ،چون دیگر آن دو مرد چیزی را مشاهد نمیکردند و چیزی
یاد نمیگرفتند! بنابراین نمیتوان از یکی از این احتماالت سهگانه فرار کرد:
ّ
ّ
اول یا این پرد شفاف و نازش بود که بدن کلی و حرکتات عایشته را نشتان متیداد و آن دو مترد
میتوانستهاند کیفی غسل نمودن عایشه را ببینند و اگر این چنین باشد در برانگیختن و به فتنه انداختن
کفای میکند ،چون دو مرد بالغ سایه قسم های مختلف بدن زنی را میبینند که غسل میکند!
خوِ یا این پرد تنها جزئی از بدن مثل پایین تنه را میپوشاند نه جزء دیگر آن مثل باالتنه را و ایتن
همان قولی اس که قاضی عیا

برگزید  ،او گوید« :ظاهر حدیث این انت که ان خو مالرخ عمالل

عایشه خر نر و باب بدیش را خیدید  ...و اگالر ان خو او را یماخیدیالد خیگالر اب خوانالتن او و
غسل کرخیش خر حضور ایان معنایا یدارخ! چون اگر تماِ این کارهالا را خر پالس پالرخها ایجالاِ
خهد بیهوخه خواهد بوخ و قضیه خوباره به گفتار برماگرخخ و بایالد غسالل را بالرا ان خو توصالیف
کند! عایشه پرخه ایداخت تا قسمتها پایین بدن و ان چه خیدن ان برا َم َ
حرِ هم جایا ییست
را بپوشاید و خداوید بهتر ماخاید!» 1و اگر چنین چیزی باشد باز برای برانگیختن و به فتنه انتداختن
کفای میکند ،چون آن دو مرد میفهمند که زن برهنه اس و با پترد قستم پتایین بتدنش را از آنهتا
پوشاند در حالی که آنها به قسم باالی بدنش نگا میکنند! و چنتین کتاری هیجتان جنستی آنتان را
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بیشتر میکند! به عالو ما اگر آن چه مخالفین ادعا میکنند و میگویند آن دو مرد َم َ
حرم عایشه بود انتد
را قبوخ کنیم باز چنین کاری گنا عاشیه را پاش نمیکند ،چون در این صورت عایشته آن چته دیتدنش
برای َم َ
حرمان هم جایز نیس – مثل پستتانها – را آشتکار نمتود  ،دیتدن ایتن گونته اعضتای زن بترای

َمحرمان هم حرام اس مگر طبق قوخ ضعیف و نادری ،ابن رجب حنبلی گوید« :ایالن توجیاله طبال
قول کسا که ماگوید َمحرمان ماتوایند به غیر ا یاف تا ایو یگاه کننالد توجیاله خالوبا انالت
ّ
ولا این قول ضعیف و شاذ و یاخر انت».

1

نوِ یا این که آن پرد عایشه را از یکی از آن دو مرد میپوشاند نه دیگری و همتین قتوخ تترجیح
دارد ،چرا که مقتضای جم نمودن بین روایات مذکور و روای ابن وهتب و طبتری همتین میباشتد،
چون روای ابن وهب و طبری تصریح نمود که عایشه یکی از آن دو مرد را به داختل آورد و او میدیتد
عایشه چگونه غسل میکند در حالی که دیگری پس پرد بود! و آن که داخل بود فریاد میزد و تفاصتیل
کارهای عایشه را به دیگری میرساند! و میگف « :ا ابا نلمه قبل ا ان که خنتش را خاخل ظرف
کند با ان بر خنتش نه بار اب ریَت  ...مضمضه ماکنالد و انتنشالاق مایمایالد  ...ناله بالار
صورتش را شست  ...نه بار بر نرش اب ریَت  ...تماِ خنتش را خاخل ظرف کرخ  ...و اب
را به کتفها و شایههایش را ریَت!» عایشه هم با کلمهای که گرمی داستان را زیادتر میکند کتالم
او را دنباخ مینماید و میگوید« :خرنت انت  ...خرنت انت!»
طبق هر کدام از این سه احتماخ کاری که عایشه انجتام داد از نظتر پستتی و غیتر اخالقتی بتودن
جایگا باالیی دارد و به وضوم نشان میدهد که چگونته متردان را دعتوت میکترد تتا بیاینتد و او را در
حاالتی ببینند که نسب به یک زن از تمام حال ها سخ تر و حساستر اس  ،زن دیتندار – بلکته زن
باشراف اگر چه دیندار هم نباشد – حیا میکند که مردی را دعوت نماید تا او را ببیند یا نزدیک او بیاید
تا ّ
کیفی غسلش را برای دیگران توصیف کند! و اگر چنین چیزی اتفاق بیافتد آن را هتک آبرو و شرف و

کرام خود میداند! بلکه اگر یکی از َمحرمانش چنین درخواستی از او مینمود به او ستیلی متیزد یتا
ً
در صورتش تف میکرد! حاخ اگر کسی درخواس نکند و مثل کار عایشته ختود آن زن ابتتداءا چنتین
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کاری انجام دهد چگونه خواهد بود؟! یکی از آن دو مرد از عایشه در مورد کیفی غستل کتردن ستؤاخ
نمود و از او نخواس که غسل کردن را به او نشان دهد! بنابراین عایشته میتوانست تنهتا بتا گفتتار بته
سؤاخ او پاس دهد – اگر چه اصال جواب عایشه قبیح و مستتهجن است – ولتی عایشته بته عمتد از او
خواس که برایش به طور عملی کیفی غسل را بیان کند! و به این هم اکتفا نکرد ،چون به او امر نمتود
که شخص دیگری را هم بیاورد تا او هم ببیند! و چنین گف « :ا فر ید براخرِ یکا ا فر یالدان ابالا
القعیس را با خوخ همراه کن!»
ّ
با تأمل در این روایات تعجب تمام نمیشود ،اگر همانطور که در روای ابن وهب و طبتری آمتد
یکی از آن دو مرد – که ابا سلمه بن عبد الرحمن اس – فرزند برادر او باشد پس چترا او را هتم داختل
ننمود و به پس پرد فرستاد در حالی که به شخص دیگری که از فرزنتدان ابتی القعتیس بتود اجتاز داد
داخل شود و ببیند و توصیف کند؟! چون اگر این شخص ّدوم َمحرم اوس و فرزند بترادر رضتاعیاش
میباشد خوب شخص اوخ هم با او محرم اس چتون فرزنتد بترادرش عبتد الترحمن بتن ابتی بکتر
میباشد و بلکه این در نسب نزدیکتر اس ! حاخ چه انگیز ای وجود دارد که این را خار و دیگتری را
وارد میکند مگر این که این هم یکی از فنون عایشه در تهییم و برانگیختن باشد!
عالو بر این که صحیح آن اس که ابا سلمه فرزند عبد الرحمن بن ابیبکر نمیباشد بلکه فرزنتد
عبد الرحمن بن عوف اس و این مطلبی اس که علمای مخالفین در شرمهای ختود ذکتر کرد انتد،
ابن حجر عسقالنی میگوید« :او عبد الرحمن بن عوف انت» 1و بدر الدین عینتی حنفتی 2و ابتن
رجب حنبلی 3هم این چنین گفتهاند.
ّ
اگر موهای بدن از تعجب سی شد و گفتی :عایشه چگونه به فرزند عبد الترحمن بتن عتوف کته
فرزند برادرش نیس اجاز میدهد که در حاخ غسل کردن به او نگا کند یا نزدیک او باشد؟! این سؤاخ
دو جواب دارد ،جواب ّاول همان چیزی اس که ابن رجب حنبلتی احتمتاخ داد  ،او گفتته« :ظالاهرا
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ابانلمه خر ان مان کوچک بوخ و هنو بالغ یشده بوخ» 1.ایتن جتواب همتانطور کته میبینتی تنهتا
حدس و گمان اس و آن چه در بعضی روایات آمد مبنی بر این که ابوسلمه از ّ
کیفیت غستل نمتودن
سؤاخ میکند این جواب را دور مینماید ،چون کسی که بتالغ نشتد معمتوال چنتین ستؤالی نمیکنتد،
همچنین تمام روایات دالل دارند که او مردی بالغ بود و اگر این چنین نبود حتما ذکر میشد.
جواب خوِ همان اس که قاضی عیا

بیان کرد  ،او گفته« :ابو نلمه فر ید خالواهر رضالاعا

عایشه بوخ که اِ کلثوِ خختر ابوبکر او را شیر خاخه بوخ» 2.این جواب از قبلی هم بدتر است ! چتون
اختالف ّ
سن و سالی که بین ام کلثوم و ابی سلمه وجود دارد بیش از نه ساخ نیس ! و محتاخ است کته
امکلثوم در نه سالگی بچهای به دنیا آورد باشد و به شخص دیگری که ابی سلمه باشد شیر داد باشد!
بیان این مطلب امکلثوم دختر ابوبکر حدودا ساخ سیزدهم به دنیا آمد ،چون آنهتا گفتهانتد کته او
بعد از هالش شدن پدرش به دنیا آمد 3،پدرش هم بعد از دو ساخ و شتش متا از بته شتهادت رستیدن
رسوخ خدا

هالش شد 4و والدت ابی سلمه حدودا در ساخ بیس و دوم بود ،چون آنهتا گفتهانتد
5

طبق قوخ ثاب تر او در ساخ نود و چهار در حالی که هفتاد و دو ساخ داش از دنیا رف .
بنابراین اختالف ّ
سن آن دو بیش از نه ساخ نیس و این زمانی اس که عقل قبوخ نمیکند امکلثوم
در آن ازدوا کرد باشد و بچه به دنیا آورد باشد ،چون الزمهاش این اس که حاملته شتدن او کته در
هش سالگی اس و به دنیا آوردن بچه که بعد از آن اس هنوز نگذشته باشتد کته بتر ستر ستاخ نهتم
والدت ابوسلمه سر برسد تا بتواند از شیر امکلثوم بخورد .پس چگونه ابی سلمه فرزند رضاعی امکلثوم
میباشد تا عایشه خاله او شود؟!
مخالفین جوابی ندارند مگر این که ابی سلمه هنگامی از امکلثوم شیر خورد که امکلثوم زنی بتزرگ
بود و با این کار ابو سلمه بر عایشه داخل میشد! و این همان چیزی اس که عبتارات مختالفین بته آن
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اشار دارد ،آنها از مصعب بن عبد الله بن زبیر نقل کرد اند که گفت « :اِکلثالوِ خختالر ابالوبکر ابالا
نلمه را شیر خاخ و او بر عایشه خاخل ماشد!»

1

بنابراین قضیه «رضاع کبیر» (شیر خوردن مرد بالغ از زن بالغ اس ! عایشه «هر مرخ را خونت
خاشت» بر او وارد شود نتزد ختواهرش امکلثتوم میفرستتاد تتا او آن مترد را بته خیتاخ ایتن کته فرزنتد
رضاعیاش شود شیر بدهد و با این کار برای عایشه جایز گردد که با او خلوت کند چرا که دیگر آن مرد
فرزند خواهرش شد ! و همچنین برای این کار مردان را سراغ دختران برادرش میفرستاد!
ابوبکر کاشانی گوید :عایشه «هر وقت ماخوانت مرخ بر او وارخ شوخ به خواهرش اِکلثوِ
خختر ابوبکر و خختران براخرش عبد الرحمن پسر ابوبکر خنتور ماخاخ او را شیر خهند!»

2

این حدیث عرو بن زبیر اس که آن را مالک بن انس روای کرد و در آن آمد  :عایشته «پیونالته
به خواهرش اِکلثوِ خختر ابوبکر و خختران براخرش خنتور ماخاخ مرخ کاله خونالت خارخ بالر او
وارخ شوخ را شیر خهند!»

3

حاخ نمیخواهیم به طور ّ
مفصل در مورد رسوایی «رضاع کبیر» صحب کنیم که بته زودی تحت
ّ
عنوان مستقلی در مورد آن بحث خواهیم کرد ،بلکه در این جا میخواهیم ثاب کنیم که ابتا ستلمه بتن

عبد الرحمن بن عوف بر عایشه وارد نمیشد تا از او غسل جنابت یتاد بگیترد و از نزدیکتی و قترب او
بهر مند شود مگر به خاطر آن کته «عایشه خونت خاشالت ان مالرخ بالر او وارخ شالوخ» پتس او را نتزد
خواهرش امکلثوم فرستاد تا به صورت رضاع کبیر از او شیر بخورد و به این صورت او را بر خود داختل
کند تا بیاید و ببیند که عایشه چگونه غسل میکند!
اگر در ذهن این سؤاخ پیش آمد که چرا عایشه عاشق ابی سلمه بتود و او را دوست داشت

ابتن

عبد البر جواب را میدهد ،او میگوید« :ابو نلمه مرخ یبایا بوخ و موها خوخ را با ونمه ریالگ
 
 .1التمهید ابن عبد البر جلد  7صفحه  60و اخبار القضاة وکی صفحه  007و التعدیل و الجرم سلیمان بتن خلتف بتاجی
جلد  1صفحه  921و همچنین سیر اعالم النبالء ذهبی جلد  5صفحه  188و عمدة القاری بدر الدین عینی حنفی جلد 2
صفحه 097
 .2بدائ الصنائ ابی بکر کاشانی جلد  5صفحه 4
 .3موطأ مالک جلد  1صفحه 616
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ماگذاشت!»

1

آن مرد ،جوان و زیبا اس و هنوز از کسانی جمله اس که خود را زین میکنند و موهایشان را با
وسمه رنگ مینمایند ،پس چگونه عایشه عاشق او نشود و دوس نداشته باشد آن مرد بتر او وارد شتود
تا غسل جناب را به او یاد دهد؟!
خدا عایشه را بکشد! چه زن خبیثی اس ! اگر ما به خاطر بحتث و جتدخ «رضتاع کبیتر» را جتایز
بدانیم و قبوخ کنیم که با آن َم َ
حرمی حاصل میشود باز کاری که با ابا سلمه کرد قباحت و زشتتی و
پستی خود را از دس نمیدهد و اال آیا تا به حاخ خالهای دید ایم که به فرزند خواهرش به طور عملتی
غسل جناب یاد دهد؟!
عایشه از این کارها چه انگیز ای دارد؟! آیا در اجتماع مدینه منور متردی پیتدا نمیشتود کته بترای
عایشه ممکن باشد ابا سلمه و همراهش را نزد آن مرد بفرستد تا ّ
کیفی غسل نمودن را از او بیاموزنتد؟!
پس تمام این «اصحاب بزرگوار» کجا رفتند؟! اگر بگوییم آنها وضو گرفتن و غسل نمودن به کاملترین
وجه بلد نبودند به خاطر همین یاد گرفتن آن در عایشه منحصر شد در این صتورت ایتن صتحابه چته
قیم و ارزشی دارند در حالی که ّ
حتی همین مسائل ابتدایی که کامال مبتلی به اس را نمیداننتد؟! و
در طوخ این سالها چگونه عبادات خود مثل نماز و روز و دیگر عبادات که شترطش طهتارت است را
انجام میدادند در حالی که نمیدانند چگونه باید وضتو بگیرنتد و از جنابت غستل کننتد؟! و چگونته
مخالفین از ما میخواهند که این چنین اصحابی را بزرگوار بدانیم و هدای خود را از آنهتا گیتریم و در
هر صبح و شب برای آنها «رضی الله عنهم» بگوییم در حالی که آنها این قدر جهل دارند و نستب بته
احکام شرع سستی میورزند؟!
حاصل آن که اقدام نمودن عایشه بر این کارها اشتار میکنتد کته او مشتتاق متردان بتود و دلتش
ّ
میخواس آنها را به خود دعوت نماید ،در نهای برای کشاندن آنها به سم خود عل های به ظتاهر
شرعی درس میکرد و برای آن در مقابل اجتماع عذرهای ظاهری قرار میداد ،از این یکی میخواهتد
 
 .1التمهید ابن عبد البر جلد  7صفحه  ،60وسمه درختی اس در یمن که با برگش خضاب میکنند و به موها رنتگ ستیا
زیبایی میدهد.
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که به او وضو گرفتن را یاد دهد ،پس ستر و دستتان ختود را بترای او مکشتوف میستازد! و از آن یکتی
میخواهد که غسل نمودن را یادش دهد و باالتنه خود را برایش برهنه میکنتد! و هتیچ کتس هتم حتق
ندارد اعترا

نماید چرا که او فتوا به جواز «رضاع کبیر» میدهد ،بته همتین ختاطر اینهتا محرمتان او

شد اند و میتوانند هر وق عایشه یا خودشان خواستند بر او وارد شوند!

عایشه با این کار تمام دستورات الهی و سفارشات پیامبر بته حفتظ حجتاب خانته ّ
نبتوت و دوری

نمودن از مردان را به باد هوا داد! خداوند سبحان میفرماید :اگر ا یان پیالامبر کالابیا خرخوانالت
کرخیدت ا پس پرخه خرخوانت کنید که این کار هم برا خلهالا شالما و هالم بالرا خلهالا ایالان
پاکتر انت  1خداوند با این آیه بر مردان حرام نمود که با زنان پیتامبرش

نشست و برخاست

کنند ،پس اگر مردان مجبور شدند از آنها کاالیی درخواس کنند که در حال های ضترورت چتار ای
از آن نیس

باید تنها از پس پرد درخواس کنند تا هیچ کدام از زنان پیامبر آشتکار نشتوند ،خداونتد

متعاخ و رسولش

این چنین فرمان داد اند ،همان پیامبری که زنانش را مخفتی نمتود و بترای آنهتا

ستر و پوشش قرار داد.
حاخ ببین عایشه چگونه تمام این حجابها و پوششها را پار نمود و به فرمان خداوند – مبنتی بتر
این که از او و امثاخ او تنها باید از پس پرد درخواس شود – توهین کرد و آن را سبک شتمرد! خانتهای
که عایشه در آن اقام داش قبله هر طم کنند ای شد بود که قلب و دلش مر

داش ! و پایگتاهی

شد بود که در آن با مردان خلوت میکرد و مسائلی که گفتنش قبیح اس را به آنان میگف تا این کته
آنها نزد او میخوابیدند و ُج ُنب میشدند! بلکه جلوی دیدگان آنها به ّادعای این که میخواهتد بته آنهتا
ّ
غسل و وضو یاد دهد برهنه میشد! همچنین محل جلب ترانهخوانی فارسی شد بود که با صتدایش را

عایشه را به طرب میآورد! عالو بر اینها مرکزی شد بود که فتواهای او به جواز مسائل از آن جا صتادر
میگش مثل جواز رضاع کبیر! حاخ به سراغ تفاصیل رضاع کبیر میرویم.
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و چه ماخایا رضاع کبیر چیست!
طبق آن چه از خالخ احادیث و تاری معلوم میشود رف و آمتد متردان و جوانتان نتزد عایشته در
ابتدای کار سر و صدا و همهمهای به را انداخ  ،ام المؤمنین ام سلمه (رضوان الله تعتالی علیهتا در
نهی عایشه از این منکر و بیحیایی جایگا باالیی داش و سایر همسران رستوخ ختدا

هتم از او

تبعی کردند و فتوای عایشه مبنی بر جواز «رضاع کبیر» برای این که مردان بتوانند بر آنها وارد شتوند را
ّرد نمودند ،غیر از حفصه که طبق عادتش به عایشه پیوس و این پیوستن امری طبیعی اس  ،چون هر
کس به همانند خود تمایل دارد ،حفصته فرصتتی بتاالتر از آن کته عایشته فتراهم کترد تتا شتهوتهای
جنسیاش را خالی کند پیدا ننمود!
عایشه برای آن که درب خانهاش به روی مردان باز باشد و از داخل شدن آنها بتر او محتروم نشتود
هر کاری انجام میداد ،به خاطر همین وقتی به کار او اعترا کردند قضیهای درس کرد که حقیقتی
ّ
رضاع کبیر را اجاز داد و آثاری را بر آن مترتب نمود که بر
نداش و آن قضیه این بود که پیامبر
ّ
به نهله خختر نهیل بالن عمالرو دستتور
رضاع صغیر مترتب میشود! او ّادعا نمود رسوخ خدا
داد نالم غمِ ابا حذیفه 1را شیر دهد – با این که او مردی بزرگ و دارای ریش است – تتا در حکتم
 
داشتتند،

 .1این سالم (لعنه الله یکی از نفرات ابوبکر و عمر بود که در سینه خود دشمنی شدیدی نسب به آخ محمد
ّ
او در پیروزی ابوبکر و عمر و مسلط شدنشان بر حکوم نقش مهمی داش  ،از جمله آن کته بتا آنهتا در دخ کعبته پیمتان
ّ
بس که آخ محمد را از حقشان در خالف دور کنند که بیان آن در صتفحه  788همتین کتتاب گذشت و در هجتوم
وحشیانه به خانه سرور زنان عالمیان (صلوات الله و سالمه علیها مشارک کرد تا کسانی که در این خانه هستند را مجبور
به بیع نمودن با ابوبکر و قبوخ کردن حکوم انقالبیین نمایند همانطور که شی مفیتد در اختصتاص صتفحه  086بیتان
نمود اس  .عمر بن الخطاب کارها و خدمات او را برایش حفظ کرد ،هنگامی که عمر ضرب خورد آرزو میکرد که سالم
زند بود تا به جای آن که خالف را به شوری بسپارد به سالم تحویل دهد ،با این که سالم یک برد فارسی آزاد شد بود! و
این دلیلی نداش مگر این که بعد از آن که نزدیک بود خالف برای همیشه از دس ابوبکر و عمر برود سالم به زور آن را
به سم عمر و رفیقش ابوبکر کشاند! ابن عبد البر در االستیعاب جلد  5صفحه  010نقل کرد که عمر گف « :اگر نالالم
یده بوخ خمفت را به شور یمانپرخِ!» این کالم عمر ظاهر در تولی و خالف اس (یعنی او را خلیفه مینمتودم
اگر چه تالش نمود اند آن را این گونه تفسیر کنند که یعنی :سالم به جای شوری مینشس و خلیفه را انتخاب مینمود! اگر
این چنین هم باشد باز دالل میکند که سالم در قلب عمر مقام بزرگی داش چرا که تنها به رأی و نظر او بسند میکند و
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فرزند رضاعی او شود و بتواند بدون هیچ مشکلی بر او وارد شود! با این کار عایشه از تبعات کتاری کته
انجام میداد خالص میشد و این چنین دلیل میآورد که او کاری انجام نداد مگر آن که به ایتن جتواز
عمل نمود اس !
مسلم و احمد بن حنبل از زینب بن ابی سلمه روای کرد که گف « :اِ نلمه به عایشه گفت
بر تو جوان ایفعا 1وارخ ماشوخ که خونت یدارِ بر من وارخ شوخ! عایشه گفت ایا یماخالواها
به روش رنول خدا

عمل کناو همسر ابا حذیفه گفت ا رنول خدا نالم بر مالن وارخ

ماشوخ و او مرخ انت و ابو حذیفه یسبت به او احسانا خارخت رنالول خالدا
شیر بده تا بر تو خاخل شوخ!»

فرمالوخ او را

2

مسلم از زینب دختر ابی سلمه روای کرد که گف « :شنیدِ اِ نلمه همسالر پیالامبر

باله

عایشه ماگوید به خدا قسم من خونت یدارِ جوایا که ا رضاع باییا شده مرا ببیند! عایشاله
گفت چراو! نهله بنت نهیل یاخ رنول خدا

امد و گفت ا رنول خدا به خاطر ایالن

که نالم بر من وارخ ماشوخ خر صورت ابا حذیفه چیا مابینمت رنول خدا

فرموخ او را

شیر بده! نهله گفت او ریش خارخ! فرموخ به او شیر بده ان چه خر صورت ابالا حذیفاله بالوخ ا
بین ماروخ! گوید به خدا قسم ان را خر صورت ابا حذیفه یدیدِ!»

3

مسلم و احمد بن حنبل و بیهقی از زینب بن ابی ستلمه نقتل کرد انتد کته گفت « :مالاخرش اِ
نلمه همسر پیامبر

پیونته ماگفت نایر همسران پیامبر

یماگذاشتند کسا با چنین

رضاعا بر ایها وارخ شوخ و به عایشه ماگفتند به خدا قسم به یظر ما ایالن رخصالت و اجالا ها



ّ
او را بر بزرگان مهاجرین و انصار مقدم میدارد.

 .1جوان ایف کسی اس که تاز بالغ شد یا نزدیک بلوغ اس  ،از سیر عایشه واضح است کته او عاشتق جوانتان زیبتا و
ّ ّ
مسن مقدم میداش و این همان مطلبی اس که بیان میکند چترا امثتاخ عبتد الترحمن بتن
دلنشین بود و آنها را بر مردان
اسود و ابی سلمه بن عبد الرحمن را به خود نزدیک مینمود؟!
 .2صحیح مسلم جلد  5صفحه  069و مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه 075
 .3صحیح مسلم جلد  5صفحه 069

 .................................................................................... 848دانستنیهای حمیراء 
انت که رنول خدا

فقط به نالم اجا ه خاخهت بنابراین هی کس با این رضاع بر مالا خاخالل

یماشوخ و ما را یمابیند».

1

مالک بن انس و ابن حبان از عرو بن زبیر نقل کرد اند« :عایشه خر مورخ هر مالرخ کاله خونالت
قبالول یکرخیالد

خاشت بر او وارخ شوخ به این حکم عمل یموخ! ولا نالایر همسالران پیالامبر

کسا ا مرخِ با این رضاع بر ایها وارخ شالوخ و گفتنالد یاله باله خالدا! باله یظالر مالا ان چاله رنالول
خدا

بالرا شالیر

به نهله بنت نهیل خنتور خاخه تنها اجا ها ا طرف رنالول خالدا

خاخن خصوص نالم بوخه یه کس خیگر  .یاله باله خالدا! هالی کالس بالا ایالن رضالاع بالر مالا وارخ
یماشوخت بنابراین یظر همسران پیامبر

خر مورخ رضاع کبیر این چنین بوخ».

2

احمد بتن حنبتل و طبرانتی از عترو بتن زبیتر نقتل کرد انتد« :عایشاله باله خالواهران و خختالران
خواهرایش خنتور ماخاخ هر کس که عایشه خونت خارخ او را بیند و بر او وارخ شوخ – اگر چه مالرخ
بارگا باشد – را پنج مرتبه شیر خهند تا بر عایشه وارخ شوخ! ولا اِ نلمه و نایر همسالران رنالول
خدا

قبول یکرخید که کسا با این رضاع بر ایها وارخ شوخ مگالر کسالا کاله خر گهالواره شالیر

خورخه باشد و به عایشه گفتند به خدا قسم ما یماخاییم شاید این تنها اجا ها ا طرف رنالول
خدا

به خصوص نالم بوخه یه بقیه مرخِ».

3

موض گیری ام سلمه و سایر همسران پیامبر در مقابل خیاخ عایشه این چنتین بتود ،بتر فتر

کته

چنین چیزی در زمان پیامبر اتفاق افتاد باشد تنها اجاز ای برای سالم بود و نمیتوانتد وستیلهای قترار
گیرد که همسران پیامبر

مردان را نزد خود بیاورند! چه برسد به این که وقوع آن چته عایشته گمتان

کرد اصال صحیح نیس  ،همانطور که به زودی برای روشن خواهد شد!
اما آن چه طبری نقل کرد تو را از موض گیری حفصه باخبر میستازد ،ابتن حجتر از طبتری نقتل
نمود کته او« :به نندها صحیحش مثل قول عایشه را ا حفصه روایت کالرخهت بنالابراین عمالوِ
 
 .1صحیح مسلم جلد  5صفحه  071و مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه  201و سنن بیهقی جلد  7صفحه 561
 .2موطأ مالک جلد  1صفحه  616و صحیح ابن حبان جلد  01صفحه 18
 .3مسند احمد بن حنبل جلد  7صفحه  170و مسند شامیین طبرانی جلد  5صفحه 090
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گفتار اِنلمه که گفت نایر همسران پیامبر

قبول یکرخید که کسا با ایالن رضالاع بالر ایهالا

وارخ شوخ! تَصیص ماخورخ (و حفصه ا ان خارج ماشوخ)».

1

به دو گرو تقسیم شدند گروهی که ام سلمه و سایر همسران پیتامبر
بنابراین همسران پیامبر
در آن هستند که به طور قاط کار عایشه را ّرد کردند و بر آن قسم خوردند و گفتند« :یه به خالدا! هالی
کس با این رضاع بر ما وارخ یماشوخ  ...هی کس بالا ایالن رضالاع بالر مالا وارخ یماشالوخ و مالا را
یمابیند» و گرو دیگر که عایشه و حفصه در آن هستند که برای دخ خود چنین کاری را آراستند.

2

جرقه این جدایی هنگامی زد شد که ام سلمه دید جوانان تاز بالغ شد بتر عایشته وارد میشتوند،
این سخن ام سلمه اس که گفت « :بر تو جوان ایفعا وارخ ماشوخ که خونت یالدارِ بالر مالن وارخ
شوخ  ...به خدا قسم خونت یدارِ جوایا که ا رضاع باییا شده مالرا ببینالد» .ام ستلمه و ستایر
همسران پیامبر تأکید نمودند که رضاع کبیر موجتب َم َ
حرمیت نمیشتود ،آن چته موجتب محرمیت
میگردد شیر خوردن در گهوار اس  ،یعنی آن که شیر میختورد کتودکی کوچتک باشتد و ایتن همتان
مطلبی اس که در روای احمد بن حنبتل و طبرانتی آمتد بتود« :ولالا اِ ناللمه و نالایر همسالران
پیامبر

قبول یکرخید کسا ا مرخِ با این رضاع بر ایها وارخ شوخ مگر ان که خر گهالواره شالیر

خورخه باشد».
ولی برای عایشه مهم نبود و شروع کرد دروغ حدیث سالم و شتیر ختوردن او – کته متردی بتزرگ و
ّ
دارای ریش اس – از سهله بن سهیل را برای دیگران نقل کند تا برای او حج و دلیلی باشد و کار او
– که مردان بعد از آن که از خواهران و دختران خواهرانش شیر میخوردند پی در پی بر او وارد میشدند
– را درس جلو دهد! احادیث زش رضاع کبیر این چنین فاش شتد ،همتان احتادیثی کته همیشته از
 
 .1فتح الباری فی شرم صحیح بخاری ابن حجر عسقالنی جلد  9صفحه  011به نقل از تهذیب اآلثار طبری.
 .2حفصه همیشه کسانی که در گرو عایشه بودند را برای او مخلص میکرد و از دوستی بتا عایشته دست برنمیداشت و
هرگز از تأیید او خسته و ضعیف نمیشد به خالف زنان دیگری که در این حزب وجود داشتتند کته بعضتی مواقت از تأییتد
عایشه دس برمیداشتند .بخاری در صحیحش جلد  2صتفحه  021از عترو بتن زبیتر از عایشته نقتل کترد کته گفت :
«همسران رنول خدا

خو گروه بوخید گروها که عایشه و حفصه و صفیه و نوخه خر ان بوخید و گروه خیگر که

اِ نلمه و نایر همسران رنول خدا

خر ان وجوخ خاشتند».
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بیان میکرد اند .حتاخ دستتهای از

جمله طعنها و بدیهایی بود که کفار در مورد پیامبر اسالم
این روایات را مالحظه کن:

مسلم و ابن ماجه از قاسم بن محمد از عایشه نقل کرد اند که گفت « :نالهله بنالت نالهیل یالاخ
امد و گفت ا رنول خدا وقتا نالم که همنوگند ابا حذیفه انالت بالر مالن وارخ

پیامبر

ماشوخ خر صورت ابا حذیفه چیا مابینم (گویا یاراحت ماشوخ) پیامبر

فرموخ نالالم

را شالالیر بالالده! گفالالت چگویالاله او را شالالیر خهالالم و حالالال ان کالاله او مالالرخ بالالارگ انالالتو! رنالالول
خدا

خندید و گفت من هم ماخایم او مرخ بارگ انت!»

1

مسلم و نسائی از قاسم از عایشه نقل کرد اند« :نالم غمِ ابوحذیفه همراه با ابوحذیفه و اهل
و عیال او خر خایه ایها بوخت خختر نهیل یاخ پیامبر

امد و گفت نالم بالغ شالده و عقلالش

خرامده و او بر ما وارخ ماشوخ و من گمان ماکنم خر خل ابا حذیفه ا امدن او احسانا هستت
به او گفت او را شیر بده به او َمحرِ ماشو و ان چه خر خل ابوحذیفاله وجالوخ خارخ
پیامبر
برطرف ماشوخ! برگشت و گفت من او را شالیر خاخِ و خر یتیجاله ان چاله خر خل ابوحذیفاله بالوخ
برطرف شد!»

2

احمد بن حنبل و نسائی و بیهقی از قاسم بن محمد از عایشه نقل کرد اند« :نالهله بنالت نالهیل
امد و گفت ا رنول خدا چون نالم بر من وارخ ماشوخ خر چهره ابوحذیفاله چیالا مالابینم!
فرموخ او را شیر بده! نهله گفت چگویه او را شیر خهم و حال ان که او مالرخ بالارگ انالتو!
رنول خدا

خندید و گفت ایا من یماخایم او مرخ بارگ انالتو! نالپس نالهله امالد و

گفت خر چهره ابوحذیفه چیا یدیدِ که ا ان بدش بیاید».

3

احمد بن حنبل از عرو بن زبیر از عایشه نقل کرد که گفت « :نالهله بنالت نالهیل یالاخ رنالول
خدا

امد و به او گفت ا رنول خدا نالم ا ما بوخ و ماخایا که ما او را فر یالد خالوخ باله

 
 .1صحیح مسلم جلد  5صفحه  068و سنن ابن ماجه جلد  0صفحه  ،614لفظ روای از مسلم اس .
 .2صحیح مسلم جلد  5صفحه  068و سنن نسائی جلد  2صفحه 214
 .3مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه  29و سنن نسائی جلد  6صفحه  015و سنن بیهقتی جلتد  7صتفحه  ،549لفتظ
روای از دو مصدر اوخ اس .
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حساب مااورخیمت او هرطور که ماخوانت بالر مالن وارخ ماشالد و مالا ا او شالرِ یماکالرخیمت
هنگاما که خداوید خر مورخ او و امثال او ان چنان حکما یا ل کرخ وقتا بر مالن وارخ ماشالدِ
چهره ابوحذیفه را به صورت بد و خشمگین ماخیدِت فرموخ به او خه بار شالیر بالده تالا هالر طالور
خوانت بر تو وارخ شوخ که خیگر فر یدت ماشوخ! عایشاله ایالن حکالم را بالرا هماله مساللمایان
ماخایست ولا همسران خیگر پیامبر

این حکم را تنهالا اجالا ها مَصالوص نالالم غالمِ

ابوحذیفه ماخیدیدت همان که نهله قضیهاش را بیان کرخ».

1

احمد بن حنبل و طبرانی از عرو از عایشه نقل کرد اند که گف « :نهله بنت نهیل بالن عمالرو
امد و گفت نالم غمِ ابوحذیفاله بالر مالا

که همسر ابوحذیفه بن عتبه بوخ یاخ رنول خدا
ّ
وارخ ماشد خر حالا که من برا خوابیدن لباس شفاف و یا کا ماپوشیدِت ما او را فر ید خالوخ
به حساب مااورخیمت ابوحذیفه او را فر ید خوخ خواید همایطور کاله رنالول خالدا

یالد را

فر ید خوخ خوایدت خدا ایه یا ل کرخ ایها را به یاِ پدرایشان بَوایید که چنین کار یالاخ خالدا
عاخبیهتر انت  .رنول خدا

به او خنتور خاخ که نالم را شیر خهد! او هم پنج بار نالم را

شیر خاخ! و نالم به مناله فر ید رضاعا او بوخ!»

2

شاید مالحظه نمودی که این دو حدیث اخیر در تعداد دفعات شیر دادنتی کته موجتب محرمیت
میشود با هم اختالف دارند ،در حدیث اوخ پیامبر

فرمود« :او را خه بار شیر بده تا بالر تالو وارخ

شوخ» و این یعنی سالم هنگامی فرزند رضاعی میشود و میتواند بر سهله وارد شود کته کتامال د بتار
شیر خورد باشد ،پس چگونه در حدیث دوم به پنم مرتبه اکتفا نمود  ،آن جا که عایشته گویتد« :پالنج
مرتبه او را شیر خاخ! و نالم به مناله فر ید رضاعا او بوخ»؟!
بعید نیس که عایشه دچار این اختالف و تنافی شد باشد ،قبال در این کتاب چندین مورد از ایتن
قبیل اختالفات در احادیث عایشه گذش و این نشان میدهد که عایشه دروغگوس  ،چون همتانطور
ّ
تضتاد و تعتار دارد.
که معلوم اس دروغگو در سخنانش دو دستگی وجود دارد و سخنانش بتا هتم
 
 .1مسند احمد بن حنبل جلد  7صفحه 169
 .2مسند احمد بن حنبل جلد  7صفحه  170و مسند الشامیین طبرانی جلد  5صفحه  ،090لفظ روای از مصدر اوخ اس .
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ولی حمیراء بعد از آن که متوجه این ّ
تضاد و اختالف شد سعی نمود خود را از این تنگنا خالص کند،
آن هم با بیان مطلبی که فتوایش را در مورد رضاع کبیر را تقوی نماید ،راهی پیدا نکترد مگتر ایتن کته
مطلبی ّ
توهم نمود که از قضیه سالم و سهله رسواتر اس  ،آن مطلب این اس کته حکتم رضتاع کبیتر
ابتدا در قرآن د مرتبه شیر دادن آمد بود! ولی بعد از آن نس شد 1و به پنم مرتبه شیر دادن تغییر کرد! با
جعل این مطلب دیگر اختالف موجود در احادیثش از بین میرود! حاخ اگتر کستی از سرنوشت ایتن
آیات و این که چگونه از قرآن محو شد سؤاخ کند عایشه به او جواب میدهد سبب آن گوسفندی بتود،
آن گوسفند پوستی که این آیات روی آن نوشته بود و زیر تشک من قرار داش را ختورد و ایتن آیتات از
بین رف ! و عایشه با جعل این مطلب باعث شد ّام اسالم در سالم قرآن حکیم از نقصان و ضای

ّ
شدن شک کنند!

ابن ماجه و احمد بن حنبل از قاسم بن محمد از عایشه نقل کرد که گفت « :ایاله ننگسالار و خه
مرتبه شیر خاخن به مرخ بالغ یا ل شد! این ایات خر پونتا بوخ کاله یالر تشالک بالوخت وقتالا رنالول
خدا

ا خییا رفت و مشغول وفات ایشان شدیم گونفند خر خایه امد و ان را خورخ!»

2

مسلم و نسائی و دارمی و ابن حبان از عمر بن عبد الرحمن از عایشه نقل کرد اند که گفت « :ا
ّ
محرمیالت مالااورخ! نالپس ایالن
جمله ایاتا که خر قران یا ل شد خه بار شیر خاخن معلوِ بوخ که
ایات یسخ شد و به پنج مرتبه شیر خاخن تبدیل گرخید! رنول خدا
این ایات ا جمله ایاتا بوخ که خر قران خوایده ماشد!»

ا خییا رفت خر حالا کاله

3

 
 .1منظور نس تالوت اس  ،مخالفین قائل به نس تالوت هستند یعنی میگویند :بعضتی آیتات در قترآن بتود و از قترآن
حذف شد ولی حکم موجود در آن همچنان باقی اس  ،چنین نسخی طبق نظر شیعه مردود و باطتل است و ختود نتوعی
اعتقاد به تحریف قرآن میباشد( .مترجم
 .2سنن ابن ماجه جلد  0صفحه  161و مسند احمد بن حنبل جلد  6صفحه  ،169لفظ روای از مصدر اوخ اس .
 .3صحیح مسلم جلد  5صفحه  067و سنن نسائی جلد  6صفحه  011و سنن دارمی جلد  1صفحه  047و صتحیح ابتن
حبان جلد  01صفحه  26و بسیاری دیگر ،لفظ روای از مصدر اوخ اس .
مخفی نیس ظاهر این گفتار عایشه« :رنول خدا

ا خییا رفت خر حالا که این ایات ا جمله ایاتا بالوخ کاله خر

قران خوایده ماشد» این اس که آیه پنم مرتبه شیر دادن نس نشد بلکه مثل آیتات د بتار شتیر دادن گوستفندی آمتد و
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عبد الرزاق صنعانی از عایشه روای کرد که گف « :ابتدا خر کتاب خداویالد خه بالار شالیر خاخن
بوخ! ولا بعد به پنج بار شیر خاخن تبدیل شد! ولا بعضا ا کتاب خداوید همراه پیالامبر
بین رفت!»

ا

1

این چنین عایشته در کتتاب خداونتد قتدم وارد نمتود و اراد گوستفندش را بتر اراد خداونتد کته
میفرماید :ما خوخ ذکر (قران) را یا ل یموخیم و خوخ ا ان محافظت ماکنیم  2غالب دانست ،
بنابراین خداوند – حاشا که این چنین باشد – نتوانس وحیش از گوسفندی محافظ کند و آن گوسفند
پوستی که در آن آیات قرآن بود را خورد با این که آن آیات نست نشتد بتود ،پیتامبر

بته شتهادت

رسید بود «و ان ایات هنو ا جمله ایاتا بوخ که خر قران خوایده ماشد!» عجیب این است کته
چگونه آیات د بار شیر خوردن مرد بالغ و بعد از آن پنم بار نازخ شتد و از هتیچ طریقتی بته متا خبتر
نرسید که غیر از عایشه شخص دیگری از مسلمانان آن را خواند یا حفظ کرد باشد! و با این حاخ این
آیات به وسیله گوسفندی از بین رفته! آیا چنین چیزی معقوخ اس ؟!

3



پوستی که آیات در آن نوشته شد بود و زیر تشک قرار داش را خورد و به این صورت آیات از بین رفت  ،بنتابراین ایتن کته
مخالفین گفتار عایشه را تأویل برد اند و گفتهاند منظور این اس که خبر نس شدن این آیه بته متردم نرستید و چتون نتازخ
شدنش تا نزدیک شهادت رسوخ خدا

به تأخیر افتاد مردم آن را میخواندند تأویل سس و زشتی اس و هیچ دلیلی

ندارد و حتی قرینه داخلی یا خارجی وجود ندارد که آن را تأیید نماید .به عالو – ما پیروان اهل بی

ت واق شدن نست

تالوت در قرآن کریم را قبوخ نداریم ،چون خداون میفرماید :هر ایها را که یسخ کرخه و ا میان برخاریم یا باله تالأخیر
ایدا یم بهتر ا ان یا مایندش را مااوریم بنابراین لفظ آیه برداشته نمیشود بلکه باقی میماند ولی حکتم آن بتا نتزوخ
آیهای دیگر نس میگردد و برداشته میشود ،در هر صورت نمیتوان قبوخ کرد آیهای که نس میکند هم نس شتود! یعنتی
آیهای نازخ شود سپس بعد از آن آیهای دیگر نازخ شود و آن را نس کند ،حاخ این آیه نس کنند هم نس شود و از بین برود
بدون این که بهتر از آن یا مثل آن نازخ شود ،بنتابراین آن چته عایشته در ایتن جتا ّادعتا کترد تنهتا نمونتهای از کمعقلتی و
سبکمغزی اس و مثل آن از غیر عایشه نقل نشد اس !
 .1مصنف عبد الرزاق صنعانی جلد  7صفحه 571
 .2سور حجر آیه 9
 .3احادیث مختلفی وارد شد که بیان میکند عایشه اعتقاد داش قرآن حکیم تحریتف شتد و در آن نقتص و خطتا واقت
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گردید اس ! از جمله این احادیث روایتی اس که سیوطی در تفسیرش جلتد  1صتفحه  156از ابتی عبیتد و ستعید بتن
منصور و ابن ابی شیبه و ابن جریر و ابن ابی داود و ابن منذر از عرو نقل کرد که گف « :ا عایشه خر مورخ خطا قالران
َ
َ َّ َ َ ُ ُ َ َّ َ
َّ َّ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ ّ ُ َ
ون َو ُ
الاکاة و این ایه إن هالذ ِان
الم ِق ِیمین الصمة و المؤتون
خر این ایه إن ال ِذین امنوا و ال ِذین هاخوا و الص ِابن
َ
ساح َر ِان پرنیدِت گفت ا فر ید خواهرِت این به خاطر کاتبان انت! ایها خر یوشتن اشتباه کرخهاید!» و در لفتظ
ل ِ
ابن شبه در تاری المدینه جلد  2صفحه  0105آمد « :ار پسرِ! کاتبان اشتباه یوشتهاید!»

و حدیثی که سیوطی در تفسیرش جلد  1صفحه  256از ابن ابی شیبه و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابی شی و
ابن مردویه از عایشه نقل کرد که گف « :حواریون بهتر ا ایالن خالدا را ماشالناختند کاله ایالن چنالین بگوینالد ایالا
پرورخگارت ماتوایدو بلکه گفتند ایا ماتوایا ا پرورخگارت خرخوانت کنا!»
و حدیثی که احمد بن حنبل در مسندش جلد  6صفحه  94از ابی خلف مولی بنی جمح نقل کرد که گف « :او با عبیالد
بن عمیر خر نایبان ماِ که خر مسجد غیر ا ان نایبایا وجوخ یداشت بر عایشه وارخ شدت عایشاله گفالت افالرینت
خوش امد ا ابا عاصم! – منظورش عبید بن عمیر انت – چه مای تو شده که ما را یارت کنا یا به خیالدار مالا
بیایاو گفت ماترنم تو را خسته کنم! عایشه گفت چنین کار یماکنا! گفت امدهاِ ا شما خر مورخ ایها ا
َّ
ُ َ
ان را چگویه ماخوایدو عایشه گفت کداِ ایهو گفت ال ِذ َین ُیؤتون َما
کتاب خدا نؤال کنم که رنول خدا
َّ
ُ َ َ
َ
اتوا یا ال ِذ َین َیأتون َما أتواو عایشه گفت کداِ یک را بیشتر خونت خار و گفتم قسم به کسا که جایم به خنالت
اونت یکا ا این خو قراهت را بیش ا همه خییا و ان چه خرون ان انت خونت خارِ! عایشه گفت کالداِ یالک راو
َّ
ُ َ َ
این ایه همالین طالور ماخوایالد و ایالن
گفتم ال ِذ َین َیأتون َما أتوات عایشه گفت گواها ماخهم که رنول خدا
چنین یا ل شد! یا گفت گواها ماخهم که این چنین یا ل شد و رنول خدا

ان را این چنین ماخوایالد ولالا

حروفش تحریف شد!»
َ َّ
ّ
و حدیثی که دار قطنی در سننش جلد  1صفحه  091از عرو از عایشه نقل کرد که گف « :ایه یا ل شد ف ِعدة ِمن أی لاِ
َُ
أخ َر متتابعات ولا کلمه متتابعات ناقط شد و حذف گرخید!»
و حدیثی که مسلم در صحیحش جلد  1صفحه  001از یونس غالم عایشه نقل کرد که گف « :عایشه به من خنالتور خاخ
َ ُ ُ َّ
الص َلوات و َّ
َحاف ُظوا َع َلا َّ
الصمة ُ
ومالوا لل ِاله
الونطا و ق
که برایش قرایا بنویسم و گفت وقتا به این ایه رنید
ِ
ِ
ِ
َ ُ ََ
َ َ
الافظوا علالا
ق ِایتین مرا خبر کنت وقتا به این ایه رنیدِ او را خبر کرخِت او این ایاله بالرایم ایالن چنالین خوایالد ح ِ
الص َلوات َو ا َّ
َّ
وموا َّلله َقای َ
الونطا َو صمة العصر َو ُق ُ
لصمة ُ
این چنالین
تین ! عایشه گفت من ا رنول خدا
ِ
ِ ِ
ِ
شنیدِ!»
این زیادی در قرآن عایشه باقی ماند تا این که هالش شد ،چون هشام بن عرو که بعتدا بته دنیتا آمتد آن را مشتاهد کترد
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برای حمیراء مهم نیس که بر کتاب خداوند و رسوخ او

و اسالم و هر چیزی طعن وارد کند

 ...تا مادامی که این کار او را یاری مینماید که درب خانهاش را برای مردان بیگانه و جوانتان زیبتا بتاز
نگا دارد! ولی احمق ّ
متوجه نشد این که ّادعا نمود ابتدا آیه د مرتبه شیر دادن نتازخ شتد و بعتد نست
گردید و به پنم مرتبه تبدیل گشت

ّ
تنتافی و اختتالف احتادیثش را از بتین نمیبترد و اشتکاخ را حتل

نمیکند! چون او در حدیث اوخ گمان نمود که پیامبر

به سهله فرمود« :او را خه مرتبه شالیر بالده

تا هر طور ماخواهد بر تو وارخ شوخ که خیگر فر یدت شالده» و در حتدیث دیگتر گفت « :خر ایالن
هنگاِ رنول خدا

به او خنتور خاخ که نالم را شیر خهدت «پس» او نالم را پنج بار شیر خاخ

و نالم به مناله فر ید رضاعا او شد» ،اگر گفته شود :رسوخ خدا

به او دستتور داد ستالم را د

بار شیر بدهد و این یعنی نس د بار و تبدیل آن به پنم مرتبه هنوز اتفاق نیافتاد بود ،بنابراین بتر ستهله
الزم بود که د بار سالم را شیر دهد تا به منزله فرزند رضاعیاش شود ،پس چرا پنم بار شیر داد؟! مگتر
این که بگویند :شیر دادن را تا بعد از نازخ شدن پنم مرتبه به تأخیر انداخته ،ولی چنین حرفی عالو بتر
این که دلیلی ندارد و بعید اس و حدیث به آن اشتار ای نکترد ستیاق کتالم عایشته هتم آن را ثابت
نمیکند ،چون در کالم عایشه حرف «فاء (که به «پس» ترجمه شد » آمد که افتاد ترتیتب و تعقیتب
میکند ،یعنی پنم مرتبه شیر دادن سهله به سالم فورا بعد از دستور رستوخ ختدا
صورت گرفته اس  ،بنابراین الزمهاش این اس که رسوخ خدا

بته شتیر دادن او

به پنم مرتبه امر نمود باشد نه د

مرتبه! بنابراین تنافی و اختالف به حاخ خود باقی اس !
به هر حاخ عایشه با جعل نمودن داستان سالم و سهله و وارد کردن رضاع کبیر به دیتن و شتریع
طوری رید که آب دریا هم آن را پاش نمیکند! فرزندان عایشه با این که تا به امروز در مورد رضاع کبیتر
این همه توجیهات و تأویالت درس کرد اند ولی فراموش نمود اند که در طتوخ تتاری آن را بته کلتی
پاش کنند و همه توجیهاتشان حیلههایی اس که زشتی و قباح قضیه را تغییر نمیدهد.




اس  ،عبد الرزاق صنعانی در َّ
مصنفش جلد  0صفحه  478از هشام بن عرو نقل کرد که گف « :قران عایشه را خوایدِ
الص َلوات َو َّ
این چنین یوشته بوخ َحاف ُظوا َع َلا َّ
وموا َّلله َقای َ
الونطا َو صمة العصر َو ُق ُ
الصمة ُ
تین »!
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
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از بارزترین این حیلهها همان اس که قاضی عیا

احتمتاخ داد  ،او گویتد« :شالاید شالیرش را

خوشیده و ان مرخ هم بدون ان که پستان او را لمس کند و پونت بدیشان به هم اصالابت کنالد ان
را یوشیده انت» 1.زرقانی سعی نمود این احتماخ را تقوی کند و با پنا بردن به حدیثی که ابن سعد
روای کرد آن را قطعی و یقینی قرار دهد ،زرقانی گوید« :و گویا کسایا که ماگویند ظاهر حدیث
این انت که ا پستان او شیر خورخه خر این مورخ هی اطمعا یداریالدت ابالن نالعد ا واقالد ا
محمد بن عبد الله بن اخا هر ا پدرش یقل کرخه که گفت نالهله خر یالک ظالرف شالیرش را
ماخوشید و نالم ان را هر رو مایوشیدت تا این که پنج رو گذشتت نالم بعد ا این بر نالهله
وارخ ماشد خر حالا که رو نهله با بوخ (و حجاب یداشت) و این اجا ها ا طالرف رنالول
خدا

به نهله بوخ».

2

این حرف به چند دلیل مردود و باطل اس :
اول «رضاع » در لغ تنها خوردن شیر از پستان حیوان یا زن است و کستی کته شتیر بنوشتد
نمیگویند رضاع نمود ،همچنین کسی که به دیگری شیر بنوشاند دربار اش نمیگویند :او را ارضتاع
نمود! ابن فارس در مقاییس اللغه گوید« :راَ و ضاخ و عین (رض ) یک اصل واحد انتت یعنالا
ا پستان حیوان یا ن شیر خورخ» 3.کلمتهای کته عایشته در حتدیث شتیر ختوردن ستالم بته رستوخ
خدا

نسب داد این اس که ایشان به سهله فرمود« :أرضعیه» (از ماد «رض » استتفاد نمتود

نه این که مثال به او گفته باشد« :اسقیه لبنك» 4،همچنین عایشه این گونه تعبیر نمتود« :فأمرها رنالول
الله

عند ذلک أن ترض نالمات فأرضعته خمس رضعات» و نگف « :فأمرهتا عنتد ذلتک أن

 
 .1شرم صحیح مسلم نووی جلد  01صفحه  20به نقل از قاضی عیا .
 .2شرم موطأ مالک زرقانی جلد  2صفحه  190و حدیث ابن سعد در الطبقات الکبری ابن سعد جلد  2صفحه  84آمتد
و با حدیثی که زرقانی نقل کرد کمی اختالف دارد.
 .3مقاییس اللغه ابن فارس – ماد  :رض
 .4یعنی به او شیر بد  ،ولی چون از ماد «رض » استفاد نشد پس معنای دوشیدن شیر در ظترف و نوشتیدن از آن را هتم
شامل میشود( .مترجم
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تسقي سالما لبنها فسقته خمس مرات» 1اگر مراد اسقاء بود نه ارضاع از چنین لفظی که تنها بر مکیدن
شیر از پستان استفاد میشود تعبیر نمیشد ،چرا که در فهم دستور مشکل پیش میآمتد و آن کته بته او
امر شد بود منظور را نمیفهمید ،ابن حزم اندلسی گوید« :ارضالاع گفتاله یماشالوخ مگالر ان کاله ن
شیرخه پستان خوخ را خر خهان شیرخوار بگذارخت گفته شده أرضعته ترضالعه إرضالاعات و رضالاع و
رضاعت یگویند مگر مایا که شیرخوار با خهایش پستان را بگیرخ و ان را بمکدت ماگویا رض
یرض رضاعا و رضاعةت اما هر چه غیر ا ان باشد که ذکر کرخیم به هی کداِ ا ان یاله ارضالاع و
یه رضاع و یه رضاعه یماگویندت بلکه حلب و نقاَ و شرب و أکل و بلال و حقناله و نالهوط و
2
تقطیر ماگویند و خداوید به ونیله اینها َم َ
حر ّمیتا ایجاخ یماکند».
خوِ اگر امری که عایشه گمان کرد پیامبر

به آن فرمان داد تنها این باشد که سهله شیر خود

را به سالم بخوراند نمیدیدیم که سهله طبق آن چه عایشه به او نسب داد این گونه وحشت زد شتود،
چون ّ
مجرد شیر دادن به سالم بدون این که سالم از عورات او با خبر شود یا پستانش را بمکتد موجتب
چنین وحش کردنی نمیشود که به خاطر آن بگوید« :چگویه او را شیر خهالم خر حالالا کاله مالرخ
بارگ انتو! او ریش خارخ!» بلکه میبینیم بعضی از کسانی که احادیث عایشه در مورد رضاع کبیر
را روای نمود اند حدیث را وحشتناش دانستهاند و طاق نیاورد انتد کته آن را نقتل نماینتد بته همتین
خاطر آن را کتمان کرد اند ،مثل ابن ابی ملیکه که به خاطر ترس و وحشت از قبتاحتی کته در حتدیث
آمد تا یک ساخ صبر کرد و آن را نقل ننمود تا این که قاسم بن محمد برای او تأکید کرد که این حدیث
را عایشه به او خبر داد و از او خواسته آن را نقل کند و نترسد .مسلم از ابن ابتی ملیکته روایت کترد :
«قانم بن محمد بن ابوبکر به او خبر خاخ که عایشه [ان حدیث را] به او خبالر خاخهت گویالد یالک
نال یا حدوخ ان صبر کرخِ و ان حدیث را یقل ینمالوخِ و ا ان ماترنالیدِ! بالا قانالم ممقالات
کرخِ و به او گفتم تو برا من حدیثا یقل کرخ که هنو ان را برا کسا یقل ینموخهاِت گفالت
 
 .1این دو عبارت در احادیث گذشته ترجمه شد ،خالصه آن که خود عایشه از متاد «رضت » استتفاد کترد نته متثال متاد
«سقی» (مترجم .
 .2المحلی ابن حزم جلد  01صفحه 9
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چه حدیثاو حدیث را به او گفتمت گفت ان را ا من یقل کن که عایشه باله مالن خبالر خاخه» و خر
لفظ روایت یساها امده «ان را یقل کن و یترس!» 1نیازی به گفتن ندارد که اگر معنای رضتاع در
این احادیث صریح در این نبود که مرد بالغ باید به طور مستقیم شتیر زن را از پستتانش بختورد دیگتر
ّ
علتی برای ترسیدن و وحش کردن و کتمان نمودن وجود نداش  ،چون ّ
مجرد نوشیدن شتیر از ظترف
ّ
چیزی ندارد که کسی از نقل آن وحش کند .این عل از این که بخاری آخر حتدیث را حتذف کترد
هم فهمید میشود ،بخاری دو بار این حدیث را روای نمود ولی در هر دو بتار آن را بته طتور کامتل
2

نقل نکرد و تنها اشار ای نمود و گفته« :و اخامه حدیث را ذکر یموخ!»
ّ
محرمی میآورد که کودش دهان خود را به پستان زن بگتذارد و آن
نوِ رضاع حقیقی به شرطی
را بمکد ،بنابراین اگر فر

کنیم کودکی که کمتر از دو ساخ دارد پانزد مرتبه از زنی به صورت دوشیدن

 
 .1صحیح مسلم جلد  5صفحه  068و سنن نسائی جلد  6صفحه  014و نووی در شرم صحیح مستلم جلتد  01صتفحه
 21گفته« :خر یک یسَه امده « َر ِهب ُته» با راَ ا ریشه رهبهت یعنا ا ان ترنیدِ».
 .2بخاری در صحیحش جلد  4صفحه  04از عرو بن زبیر از عایشه نقل کرد که گف « :ابا حذیفه – که ا جمله کسایا
بوخ که همراه رنول خدا

خر جنگ بدر شرکت یموخ – نالم را به عنوان فر یدخوایده برگاید و خختر براخرش به

یاِ هند بنت ولید بن عتبه را به ا خواج او خراورخ و او غمِ یا ا ایصار بوخت همایطور که رنول خدا

یالد را

عنوان فر یدخوایده خوخ برگایدت هر کس خر جاهلیت شَصا را به عنوان فر یدخوایده ایتَالاب ماکالرخ مالرخِ ان
فر ید را به او یسبت ماخاخید و ان فر ید ا او ارث مابرخت تا این که خداوید ایه یا ل کرخ ایها را با یاِ پدرایشالان
بَوایید ت نهله یاخ پیامبر

امدت و اخامه حدیث را ذکر یموخ!»

باز بخاری در صحیحش جلد  6صفحه  011از عرو بن زبیر از عایشه نقل کرد که گف « :ابا حذیفه بن عتبه بن ربیعاله
بن عبد شمس – او ا جمله کسایا بوخ کاله همالراه پیالامبر

خر جنالگ بالدر شالرکت یمالوخ – نالالم را باله عنالوان

فر یدخوایده برگاید و خختر براخرش هند بنت ولید بن عتبه بن ربیعه را به ا خواج او خراورخ و او غمِ یا ا ایصالار
بوخت همایطور که رنول خدا

ید را به عنوان فر یدخوایده برگایدت هر کالس خر جاهلیالت کسالا را باله عنالوان

فر یدخوایده ایتَاب ماکرخ مرخِ ان فر ید را به او یسبت ماخاخید و ان فر ید ا او ارث مابرخت تا این که خداویالد
ایه یا ل کرخ ایها را با یاِ پدرایشان بَوایید و اگر پدرایشان را یماشنانید براخران و خونتان خینا شمایند ت پس
ایها را با یاِ پدرایشان خوایدید و هر کس پدرش معلوِ یبوخ خونت و براخر خینا بوخت نهله بنت نهیل بالن عمالرو
قرشا و نپس عامر – که همسر ابا حذیفه بن عتبه بوخ – یاخ پیامبر

امد و گفت ا رنول خدا مالا نالالم را

فر ید خوخ ماخایستیم تا این که خداوید خر مورخ ان ایه را یا ل کرخ که خوخ ماخایا .و اخامه حدیث را ذکر کرخ!»
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و در ظرف ریختن نه مکیدن از خود پستان مقداری شیر خورد باشد که گرسنگیاش را برطترف کترد
ّ
محرمی ندارد و این کودش فرزند رضاعی این زن نخواهتد
باشد این طور شیر خوردن اثری در ایجاد
شد ،بنابراین طبق قوخ عایشه که شیر خوردن مرد بالغ را جایز میداند هم همین طور است  .البتته ایتن
بحثی فقهی اس و در این جا فرصتی برای تفصیل آن نیس  ،ولتی متا تنهتا بته گتوا گترفتن حتدیث
صحیح ام سلمه (رضوان الله علیها بسند میکنیم ،این حتدیث را ترمتذی روایت کترد کته رستوخ
1
ّ
الفطالاِ».
خدا
فرمود« :ب یحرِ من الرضاعة إب ما فت األمعاَت فالا الثالديت و کالان قبالل ِ
ّ
محرمی نمیآورد مگر آن که موجب رشد و ّ
نمو گردد و خوردن شیر از پستان باشد و قبل از
(رضاع
آن باشد که کودش را از شیر بگیرند  .در فرمایش حضرت که فرمود« :خورخن ا پستان باشالد» تأمتل
ّ
محرمی نمیآورد
کن تا بفهمی شرط رضاع این اس که کودش مستقیما از پستان شیر بخورد و اال
ّ
محرمیت مالااورخ کاله شالیرخوار بالا خهالایش ا پسالتان ن شالیرخه
ابن حزم گوید« :و اما رضاعا
بمکدت اما اگر شیر یا را بدوشالند و کالوخک ان را ا ظالرف بنوشالد یالا شالیر را خر خهالان کالوخک
بدوشند و او ان را بَورخ یا همراه یان یا غذایا به او بدهند یا خر خهان یا خر بینالا یالا خر گوشالش
ّ
محرمیالت یمالااورخ اگالر چاله تمالاِ
ریَته شوخ یا کره و نرشیر ان را بَورخ هی کداِ ا اینها
عمرش همین را بَورخ».

2

چهارِ حدیثی که ابن سعد در طبقات از اخی الزهری نقل کرد مبنی بر این که ستهله شتیرش را
در ظرفی مینوشید و سالم آن را هر روز مینوشید نمیتواند به آن استدالخ و اعتماد نمود ،نه فقتط بته
خاطر ضعف سند و مرسل بودن و نتدرت آن بلکته چتون بتا حتدیثی قتویتر تعتار

دارد کته در آن

صراحتا امر به مکیدن پستان نمود  ،طبرانی از قاسم بتن محمتد از ستهله بنت ستهیل روایت کترد :
«نالم غمِ ابا حذیفه هنگاما بر نهله وارخ ماشد که او لباسهالایش را خراورخه بالوخت نالهله
 

 .1سنن ترمذی جلد  1صفحه  ،200این حدیث در واق ّردی از ام سلمه بر عایشه اس و اگر کسی ّادعا کند عبارت «فالا
الثدي» از نظر ادبیات عرب حاخ «ما فتق» میباشد ،یعنی :در حالی که شیر در پستان است یتا ّادعتا کنتد کته معنتایش:
«زمانی که خوردن شیر از پستان باشد» اس نمیتوان آن را ّرد نمود.
 .2المحلی ابن حزم جلد  01صفحه 9
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َ ب َ
مص ِیه تح ُرمالي علیاله!» 1یعنتی پستتان را در
خبر خاخت ایشان فرموخ أ
قضیه را به رنول خدا
دهانش قرار بد تا شیر بمکد و بر تو َمحرم شود که در این صورت جایز اس لباسهای را جلتوی او
دربیاوری!
در هر صورت اگر از این مطلب هم دس برداریم و قبوخ کنیم که قضتیه تنهتا دوشتیدن شتیر در
ظرف بود نه مکیدن از خود پستان باز زشتی و قباحتش این اس کته عایشته آن را وستیله وارد شتدن
مردان بر او و خلوت نمودن با آنها قرار داد ! و اگر از تفاصیل زش و نجسی که در ّ
کیفی رضاع کبیتر
و نقش آن در برانگیختن شهوت جنسی شیرخوار و شیرد دارد چشم پوشی کنتیم اصتل و استاس کتار
منکر او همین اس !
کسی خوشزبانی نکند و ادعا نماید :آن چه عایشه را بر کار وادار کرد اصرار او بر تبلیغ دین خدا و
پخش احکام آن بود ،او برای این که از حرم خلوت نمودن با این مردان خالص شود تا بتواند به آنها
علم و حدیث یاد دهد چار ای نداش جز این که آنها با او َمحرم شوند ،به خاطر همین از ختواهران و
دختران خواهرانش درخواس نمود که مردان را شیر دهند تا بتوانند نزد او بروند.
ماگویم نباید کسی با گفتن چنین حرفی خوشزبانی کند و خودش را ابلته و کتودن بته حستاب
آورد! دین خداوند متعاخ عزیزتر از آن اس تبلیغ و پخش احکام آن متوقف بر عایشه و خلوت نمتودن
او با مردان باشد! و اگر هم حقیقتا برای نشر دین خلوت نمودن با مردان ضرورتی داشت حتمتا بته متا
خبر میرسید که رسوخ خدا
به عالو سایر زنان پیامبر

ت حاشا که چنین کاری کند – به آن سفارش یا امر نمود اس !
هم مثل عایشه ایشان را دیدند و مثل عایشه سخنانش را شتنیدند و

مثل عایشه با او زندگی کردند ،ولی با این حاخ نمیبینیم هیچ کدام از آنهتا – غیتر از حفصته آن هتم در
 
 .1المعجم االوسط طبرانی جلد  7صفحه  ،068این حدیث از عایشه اس  ،چون بعید اس که قاسم ستهله را درش کترد
باشد و تا به حاخ حدیثی از سهله نقل نشد و سیاق حدیث از دیگری اس بنتابراین احتمتاخ نتدارد کته ختود ستهله آن را
روای کرد باشد و در حدیث نیامد که او به قاسم خبر داد و حدیث معنعن از ستاقط شتدن نتام راوی در امتان نیست و
اختصاص داشتن قاسم به عایشه بر کسی پوشید نیس و همانطور که برای معلوم شد او یکی از ارکان و ستتونهای نقتل
روای رضاع کبیر از عایشه اس  ،همچنین طبرانی در مواض دیگری از معجمش این حدیث را از قاسم بن حمد از عایشه
َ
ّ
نقل کرد و با این لفظ آمد « :أرضعیه تح ُرمي علیه» ،بنابراین بدون شک حدیث از عایشه نقل شد اس .
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بعضی اوقات – کاری را کرد باشد که عایشه مرتکب آن شد یعنی :درب خانهشان را به روی مردان بتاز
کرد باشند و با آنها نشس و برخاس نمود باشند ،آن هم با ذکر ایتن دلیتل کته میخواهنتد بته آنهتا
احکام دین را یاد بدهند! آیا عایشه برای حفظ دین خداوند از آنها حریصتر بود؟!
این مطلب را رها کن چرا همانطور که قبال گفتیم عایشه تنها به زنان اکتفا نکرد؟ زنان هتم متأمور
ّ
به تفقه در دین هستند و وظیفه دارند آن چه از عایشه میشوند را به شوهران و فرزندانشان برستانند و بتا
این کار دیگر عایشه نیازی به نشس و برخاس با مردان ندارد و نیازی نیس به آنها اجاز دهد که در
خانهاش بخوابند تا این که ُج ُنب شوند!
این مطلب را هم رها کن آیا ضروت دارد که تمام این مردان به وسیله رضاع کبیتر محتارم عایشته
ّ
شوند تا از او حدیث بشوند و احکام یاد بگیرند؟! اگر مسأله بتا غیتر از کتار حتل نمیشتود پتس چترا
میبینیم بسیاری از مردان از عایشه حدیث نقل کرد اند در حالی که هرگز َمحرم او نبود اند؟!
اینها از عایشه حدیث نقل کرد اند :عمر بن الخطاب ،پسرش عبد الله ،ابو هریر  ،عمترو بتن عتاص،
پسرش عبد الله ،ابو موسی اشعری ،عبد الله بن عباس ،زید بن خالد الجهنی ،ربیعه بتن عمترو جرشتی،
سائب بن یزید ،حارث بن عبد الله بن نوفل ،مسروق بن اجدع 1،سعید بن ّ
مسیب ،عبد الله بتن عتامر بتن
ربیعه ،علقمه بن قیس ،علقمه بن وقاص ،عمرو بن میمون ،مطترف بتن عبتد اللته بتن شتخیر ،همتام بتن
حارث ،ابو عطیه وادعی ،ابو عبید بن عبد الله بن مسعود ،عبد الله بن عکیم ،عبد الله بن شداد بتن هتاد،
جبیر بن نفیر حضرمی ،جمی بن عمیر تمیمی ،حسن بصری  ...و بسیاری دیگر کته شمردنشتان ستخ
اس  ،احادیث اینها از عایشه در کتب صحام و مسانید پخش شد با این که آنها از محارم عایشه نیستند.
 
 .1او از جمله کسانی بود که عایشه او را بیش از دیگران دوس داش ! ابن عساکر در تاری دمشق جلد  06صفحه  101از
مسروق نقل کرد « :عایشه گفت ا مسروق تو ا فر یدان منا و محبوبترین ایها یاخ من هسالتا!» مستروق هتم
هنگام مالقات با عایشه جوان بود  ،پس معلوم میشود عایشه عاشق او شد و مسروق هم در مقابل فریفته عایشه شد  ،ابن
سعد در الطبقات الکبری جلد  8صفحه  06روای کرد « :هنگاما که مسروق ا عایشه حدیث یقل ماکرخ ماگفت
ّ
ّ
صدی ! یا که محبوب حبیب خدانت! (یعنا محبوب پیامبر انت) و ا هر عیبا ّ
مبرا شالده بالرایم
صدیقه خختر

حدیث یقل کرخ!» اگر میخواهی بخندی بخند! اگر صاحب «رضاع کبیر» از هر عیبی ّ
مبرا شد باشد به جان خودم قسم
چنین چیزی زن جوان مرد را میخنداند!
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بنابراین برای حدیث گفتن به آنها احتیاجی به شیرخوردنشان نیس ! پس چرا عایشه اصرار داش
ّ
مردان دیگری که «خونت خاشت بر او وارخ شوید» شیر بخورند؟! اگر عایشه به حدی «زنی بتاتقوا و
خداترس» بود که قبوخ نمیکرد با نامحرم سخن بگوید پس چرا میبینیم با تمام اینهایی کته نامشتان را
بردیم سخن گفته در حالی که آنها هرگز جزو محارم او نبودند؟! و اگر چار ای از «رضاع کبیر» نیست
تا مردان بر او وارد شوند و حرفهای او را بشوند ،پس چگونه تمام اینهتا بتر او وارد شتد و ستخنش را
شنید اند آن هم بدون آن که آنها را دسته دسته یا تک تک نزد خواهران یا دختتران ختواهرانش فرستتاد
باشد تا قبل از آن که بر او وارد شوند از آنها شیر بخورند؟!
ّ
واقعی نشان میدهد این که عایشه بعضی از آنها را برای شیر خوردن و رضاع کبیتر میفرستتاد پتس
ّ
پرد آن اهدافی بزرگتر از آن اس که تنها در مدتی گذرا برای آنها حدیث گوید .حمیراء میخواس بتا آنهتا
خلوت کند و حجابش را بردارد و برهنه شود و جلوی آنها غسل کند و برای آنها عشو بیاید و با آنها بخوابد و
میکنند که چرا در تمام

در نتیجه همان رخ دهد که در شبها رخ میدهد! و هنگام صبح وقتی به او اعترا
شب با مردان خلوت کرد جوابشان را چنین میدهد که« :او َمحرم من اس ! از خواهر من شیر ختورد !» و
تمام اینها بعد از زمانی اتفاق میافتد که شهوت هر کدام از این مردان با مکیدن پستان خواهر عایشه یا دختر
جوان خواهرش به شدیدترین وجهی برانگیخته میشود! به خاطر همین در عنوان این بحث گفتیم :کته چته
میدانی رضاع کبیر چیس ! رضاع کبیر دعوت به فجور میباشد و پلی اس برای فحشا!
مخالفین در چگونگی خالص شدن از ورطه «رضاع کبیر» آن هم به صورتی کته آبتروی عایشته را
حفظ کند و بدیهایش را آشکار ننماید سترگردان شتد و در طتوخ تتاری تتا امتروز دچتار اضتطراب
شدیدی گشتهاند ،آنها از یک طالرف میبیننتد احادیتث رستوخ ختدا

صتریح است کته رضتاع

مخصوص کودکی میباشد که هنوز از شیر گرفته نشد و در دو ساخ به وستیله شتیر ختوردن گوشتتش
است کته میفرمایتد« :رضالاع تنهالا ا
بروید و استخوانش رشد کند ،این فرمایش رسوخ خدا
ّ
محرمیت مااورخ کاله موجالب رشالد و ّ
یمالو گالرخخ و
گرننگا انت» و میفرماید« :تنها رضاعا
خورخن شیر ا پستان باشد و قبل ا مایا باشد که کوخک ا شیر گرفتاله ماشالوخ» 1و میفرمایتد:
 
 .1قبال این دو حدیث را از بخاری و مسلم و ترمذی نقل نمودیم ،این حدیث اخیر را ابن ماجه هم در سننش جلد  0صفحه  616به
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ّ
ّ
محرمیت مااورخ که بالدن
محرمیت یمااورخ و تنها رضاعا
«خر رضاع تنها یک یا خوبار مکیدن
ّ
ا خورخن شیر رشد و ّ
محرمیالت مالااورخ کاله گوشالت و
یمو کند» 1و میفرماید« :تنهالا رضالاعا
انتَوان را برویاید» 2و میفرماید« :رضاعا ییست مگر ان که خر خو نال اول کوخک باشالد» 3و
قبل از تمام اینها صریح فرمایش خداوند اس که در کتابش میفرماید :ماخران باید فر یدایشالان را
خو نال کامل شیر خهند البته این حکم برا کسالا انالت کاله ماخواهالد خوران شالیرخوارگا را
ّ
تکمیل یماید  4بنابراین بعد از دو ساخ رضاعی وجود ندارد و شرعا اثری بر آن مترتتب نمیشتود ،بته
ّ
عالو چگونه میتوانند از حرم مطل شدن از پستان زن اگر چه به مقدار نوش آن و لمس کردن آن بتا
ّ
دهان و زبانش باشد فرار کنند؟! و چگونه یک عمل حرام میتواند مقدمه کار حاللی باشد؟!
ا طرف خیگر آنها دید اند عایشه صراحتا با تمام اینها مخالف کرد و «رضاع کبیر» را شترعی و
حالخ نمود و غیر از خواهرش حفصه کسی در این حکم از او ّ
تبعی نکرد  ،به همین خاطر اقوالشتان
در عال نمودن قضیه مختلف و درگیر شد اس .
بعضا – که ّ
اکثریت هستند – گفتهاید قضیه تنها اجتاز ای از رستوخ ختدا

بترای خصتوص

ّ
عمومی دادن آن و قیاس کردن بر آن جایز نیس و برای کستی غیتر از ستالم کته
سالم و سهله بود و
شخص بالغ و بزرگی اس جایز نیس از زنی بیگانه شیر بخورد .گروهی حرف اینها را ّرد نمود اند از
جمله ابوبکر بن عربی که گوید« :اگر رضاع کبیالر فقالط مَصالوص نالالم بالوخ پیالامبر باله نالهله
ماگفت و بعد ا تو برا هی کس چنین چیا یَواهد بالوخت همالایطور کاله خر قربالایا کالرخن



لفظ دیگری از عرو بن زبیر نقل کرد که رسوخ خدا

فرمود« :رضاعا وجوخ یدارخ مگر ان که موجب رشد و ّ
یمو گرخخ».

 .1این حدیث را بیهقی در سننش جلد  7صفحه  546از ابوهریر نقل کرد  ،این روای همچنین ثاب میکند که رضاع
با مکیدن پستان اس نه آنطور که آنها ادعا کرد اند خوراندن شیر کافی باشد.
 .2این حدیث را احمد بن حنبل در مسندش جلد  0صفحه  521از ابن مسعود روای کرد اس .
 .3این روای را دار قطنی در سننش جلد  5صفحه  012از ابن عباس نقل کرد اس
 .4سور بقر آیه 122
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باغاله به ابا برخه این چنین گفت» 1.شوکانی و عظیم آبادی هم از این دستته هستتند ،آنهتا در مقتام
بحث گفتهاند« :و جواب خاخه شده ّاخعا اختصاص خاشتن قضیه به نالم خلیالل ماخواهالد  ...و
ّ
اگر این ننت مَصوص نالم بوخ پیامبر

ان را بیان ماکرخت همایطور که اختصالاص خاشالتن

ابا برخه به قربایا کرخن باغاله را بیان یموخ و خایمه را این چنین اختصاص خاخ که شالهاختش مثالل
شهاخت خو یفر حساب ماشوخ» 2.به عالو اگتر ثابت شتود قضتیه یتک قضتیه ختارجی بتود و تنهتا
ّ
عمومی داد  ،او وظیفه داش قبل
مخصوص سالم بود عایشه مجرم خواهد شد چرا که حکم خاصی را
ّ
از آن که فتوا دهد تحقیق نماید ،یا حداقل احتیاط کند ،خصوصتا کته ستایر همستران پیتامبر

بتا او

مخالف نمود بودند و طبق آن چه عایشه گمان کرد حکم را تنها مخصوص سالم میدانستند.
بعضا گفتهاید رضاع کبیر تنها مخصوص همسران پیامبر

میباشد ،آنها میتوانند مترد بتالغ را

شیر دهند یا دستور دهند دیگران او را شیر دهند تا بر آنها وارد شود ،ولی چنین حکمتی بترای ستایر متردم
نیس ! این قوخ ّ
مالرخ بالالغ و
معمر اس که عبد الرزاق صنعانی نقل کرد « :اگالر همسالران پیالامبر
بارگالالا را شالالیر خهنالالد ان مالالرخ بالالر ایهالالا وارخ ماشالالوخ! ایالالن حکالالم تنهالالا مَصالالوص همسالالران
پیامبر

انت و نایر مرخِ چنین حکما یدارید مگر خر کالوخکا!» 3همتانطور کته میبینتی ایتن

حرف از زش ترین و بدترین حرفهایی اس که گفته شد و شاید آن چه آنها را وادار کرد چنین حرفتی
بزنند این باشد که طبق آن چه بعضی از آنها نقل نمود اند خود عایشه به شیر دادن اقدام نمود اس !

4

 
 .1التعلیق المجد عبد الحی لکنوی جلد  1صفحه  479به نقل از ابوبکر بن عربی
 .2نیل االوطار شوکانی جلد  7صفحه  009و عون المعبود عظیم آبادی جلد  6صفحه 57
 .3مصنف عبد الرزاق صنعانی جلد  7صفحه 567
 .4طاهر بن عاشور در التحریر و التنویر جلد  0صفحه  912گفته« :عایشه هر وقت ماخوانت کسا یاخ او بیاید و خر
پس پرخه وارخ شوخ او را شیر ماخاخ! این حکم را ا اجا ه پیامبر

به نهله انتنباط یموخه بوخ» و موستی شتاهین

الشین در فتح المنعم شرم صحیح مسلم جلد  4صفحه  611گفته« :عایشه این چنین ماخید که شیر خاخن به مرخ بارگ
او را َمحرِ مایماید و خوخ جوایا را شیر خاخ! و ان جوان بر او وارخ ماشد! ولا بقیه ماخران مؤمنین ایالن کالار را ّرخ
یموخید» .ما نمیدانیم عایشه چگونه جوانی را شیر داد در حالی که او اصال شیر نداش  ،چون تا آن جا که متا متیدانیم او
حامله نشد و بچهای به دنیا نیاورد؟! مگر این که گفته شود :چنین چیتزی گتاهی اوقتات بته ختاطر ّ
تغیترات یتا اختتالالت
هرمونی در بدن زنان اتفاق میافتد و باعث میشود از پستان زن شیر بیاید ،به هر حاخ اگر عایشته ستینهاش را برهنته کترد
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بعضا گفتهاید اگر ناچارا به رضاع کبیر نیازمند شدیم اشکالی ندارد و اال اشکاخ دارد! و این قوخ
ابن تیمیه اس که میگوید« :خر رضاعت کوخک بوخن شرط انت مگر این کاله باله ان ییالا خاشالته
باشیم مثل شیر خاخن به مرخ بارگ و بالغا که ا وارخ شدن بر یا باییا ییست و بر ان ن نَت
انت خوخش را ا او بپوشاید و مَفا کند! مثل حال نالم با ن ابا حذیفالهت بنالابراین اگالر ن
مثل این مرخ بارگ و بالغ را به خاطر ییا شیر خهد رضاعش اثر ماگذارخ ولا غیر ا ان شالیرخوار
حتما باید کوخک باشد!» 1الزمه قائل شدن به چنین حرفی این اس کته مترد بیگانته بتر عتورت زن
ّ
مطل شود و با لبان و زبان خود آن را لمس کند ،البته چنین کاری نزد اینها در این مقتام جتایز است و
البانی معاصر در یکی از درسهایش از آن من نکرد  ،آن هم به ایتن ّادعتا کته زن میتوانتد تنهتا نتوش
پستانش را آشکار کند ،گوید« :به یظر من اگر شیر خاخن به طور مسالتقیم و مباشالر ا یالوک پسالتان
باشد اشکالا یدارخت چون فتنه خر اشکار کالرخن تمالاِ پسالتان انالت ولالا یالوک ان بسالیار نالیاه
انت!» 2ولی احمق نفهمید که نوش پستان در سینه زن از همه جتا فتنتهاش بیشتتر است ! همچنتین
همیشه سیا نیس بلکه نوش پستان بسیاری از زنان مایل به سفید و درخشان است ! همچنتین احمتق
نفهمید که فتنه در این اس که مرد بالغ نوش پستان زن را بمکد و این برای برانگیختن شتهوت هتر دو
ّ
کافی اس ! چگونه توق دارد همسر آن زن به این منظر نگا کند ولی غیرتش شعلهور نگردد مثتل ایتن
که مثل او (البانی ّدیوث باشد؟!
بعضا گفتهاید – این گرو خود را راح کرد و عایشه را سالم نگا داشتهاند – رضاع کبیتر بترای



باشد و خودش مرد بالغی را شیر داد باشد و او را به نزد خود وارد کرد باشد  ...دیگر وای از این بدبختی!
مترجم گوید :احتماخ دیگری هم وجود دارد و آن این اس که چون تنها هدف عایشه از به را انداختن رضاع کبیر رستیدن
به خواستههای شهوانی و جنسیاش بود به همین خاطر خودش جوانی را شیر داد یعنی هدف این بود که تنها پستانش را در
دهان مردی بگذارد و آن مرد هم بمکد تا عایشه از شهوت اشباع گردد نه این که الزم باشد عایشه حتما شیر داشته باشد .و
از آن جا که خداوند حقیق را مخفی نگه نمیدارد آن را بر زبان پیروان عایشه آشکار نمود.
 .1سبل السالم ابن حجر عسقالنی جلد  2صفحه  104به نقل از ابن تیمیه و ابن حجر قوخ ابن تیمیه را نیکو شمرد اس .
 .2این مطلب را از یکی از نوارهای درسهایش که به صدای خودش بود شنیدیم.
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همه جایز اس چه نیاز باشد و چه نباشد! و رضاع کبیر حجاب و مخفی شدن را برمتیدارد! از جملته
اینها ابن جریم و ابن حزم و داود و ابن مواز مالکی میباشند.

1

اگر این احمقان کمی فکر میکردند میفهمیدند که قضیه سالم و سهله جعلی اس و عایشه آن را
درس کرد ! چون تمام طرق و اسناد آنها تنهتا بته عایشته منتهتی میشتود مگتر احادیتث مرستل کته
ّ
نمیتوان آنها را به ابی حذیفه نسب داد چون او سریعا در یمامه از دنیا رف  ،بنابراین شکی نیس کته
ّ
احادیث مرسل را هم عایشه نقل نمود  ،این انحصار در عایشه شک انسان در اصل قضیه و ثبوت آن را
برمیانگیزاند و اال چرا این روای تنها در عایشه منحصر شد و بقیه آن را نقل نکرد اند؟!
بیان این مطلب :احادیث و اخبار «رضاع کبیر» را تمام مصادر زیر نقل نمود اند:
 بخاری در صحیحش به نقل از عرو بن زبیر از عایشه .
 مسلم در صحیحش به نقل از قاسم بن محمد از عایشه .
 احمد بن حنبل در مسندش به نقل از عرو و قاسم از عایشه .
 نسائی در سننش به نقل از عرو و قاسم و زینب بن ابی سلمه از عایشه .
 ابن ماجه در سننش به نقل از عمر بن عبد الرحمن و قاسم از عایشه .
 ابو داود در سننش به نقل از عرو از عایشه .
 دارمی در سننش به نقل از عرو از عایشه .
 ابن حبان در صحیحش به نقل از عرو از عایشه .و حدیث دیگری از عرو به طور مرستل نقتل
کرد ( .یعنی آن که عرو از او نقل کرد را بیان ننمود و تمام سند ذکر نشد 
 طبرانی به نقل از زینب و عرو و قاسم از عایشه .و حدیث دیگری به نقل از قاسم از ستهله کته
البته این روای در حکم مرسل اس  2.
 
 .1به فتح الباری فی شرم صحیح بخاری ابن حجر عسقالنی جلد  9صفحه  011مراجعه کن.
 .2به پاورقی صفحه  871همین کتاب مراجعه کن تا بفهمی چرا در حکم مرسل اس  ،و اشکالی که در مورد آن گفته شتد
در روای عمر هم وجود دارد.
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 حاکم در مستدرکش به نقل از عرو و عمر و قاسم از عایشه .و حدیث دیگری به نقتل از عمتر
از سهله ولی این حدیث در حکم مرسل اس  .
 ابن جارود نیشابوری در کتاب المنتقی به نقل از عرو از عایشه .
 ابن راهویه در مسندش به نقل از عرو از عایشه .و حدیث دیگری به نقل از قاسم به صورت مرسل .
 عبد الرزاق صنعانی در ّ
مصنفش به نقل از قاسم و عرو از عایشه .
 مالک بن انس از عرو به طور مرسل .
 ابن سعد در طبقاتش از قاسم و عمر به طور مرسل .
 شافعی در مسندش به نقل از عرو به طور مرسل .
میبینی که چگونه تمام اسناد به عایشه منتهی میشود و آن که حدیث را به طور مرسل نقل نکترد
دقیقا همین حدیث را از عایشه نقل نمود  ،پس حدیث مرسلش هم به عایشه برمیگتردد ،بنتابراین آیتا
نفس انسان قبوخ میکند که قضیهای مثل این را تنها عایشه بداند نه سایر مردم؟!
گفته یشوخ این که همسران پیامبر
اجا ها بوخ که رنول خدا

به عایشه گفتند« :به خدا قسالم باله یظالر مالا ایالن تنهالا

خصوص نالم خاخت بنابراین یباید هی کس بالا ایالن رضالاع
به
ِ

یاخ ما وارخ شوخ و ما را ببیند» دلیل بر این اس که قضیه ثاب میباشد چرا کته آنهتا قضتیه را انکتار
ننمودند .جواب ماخهیم این حدیث تنها از عایشه میباشد یا از کسی اس که از عایشه نقل کترد ،
بنابراین حدیث به عایشه برمیگردد و ّ
حجیتی ندارد و اگر به آن استدالخ شود حمل میشود بر این کته
آنها میخواستند بر فر

راس گفتن عایشه کار او را ّرد کنند ،چرا کته لحتن و گفتتار حتدیث چنتین

چیزی را میفهماند ،چون در حدیث آمد که آنهتا گفتنتد« :باله خالدا قسالم مالا یمالاخاییم شالاید ان
ّ
اجا ها بوخه  »..و نمیبینیم یکی از همسران پیامبر قضیه را مستقال نقل کرد باشد ،آن هم بدون این
که در معر

جواب دادن به عایشه باشتد ،بنتابراین از مجمتوع ایتن مطالتب فهمیتدیم کته داستتان از

اختراعهای عایشه اس ! و اال آیا عاقلی قبوخ میکند که دعوت نمودن به شیر دادن مردی بزرگ و بالغ و
دارای ریش از پیامبر اکرم

صادر شود با این که طبق آن چه گذش با احکام قرآن و شرع و بلکته

با فطرت انسان مخالف دارد چرا که حرم زن را از بین میبرد؟!
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قرطبی میگوید« :این فرمایش پیامبر رضاعت و شیر خورخن تنهالا ا گرنالنگا انالت قاعالده

ّ
کلا صریحا را ثابت ماکند که رضاع تنها مایا اعتبار خارخ که شیرخوار به ونیله شالیر ا خالورخن
غذا باییا گرخخت این قاعده با این فرمایش خداوید تقویت ماشوخ البته این حکالم بالرا کسالا
ّ
انت که ماخواهد خوران شیرخوارگا را تکمیل یماید چون این ایه خبلالت خارخ کاله ایالن مالدت
بیشترین مایا انت که عاختا خر رضاع مورخ ییا انت و شالرعا معتبالر ماباشالدت بنالابراین ان چاله
ّ
ّ
بیش ا این مدت باشد معموب به ان ییا ییست پس شالرعا اعتبالار یالدارخت چالون شالاذ و یالاخر
حکما یدارخ و اگر رضاع کبیر را معتبر بداییم حرمت ن بالا شالیر خالورخن مالرخ بیگایاله ا او ا بالین
ّ
1
ماروخ چون ان مرخ بر عورات این ن مطل شده اگر چه با مکیدن پستایش باشد».
ّ
دیگر نیازی نیس تذکر دهیم که قضیه «رضاع کبیتر» کته عایشته آن را ستاخته تتا بته امتروز خنجتر
ّ
را
شخصی پیامبر اکترم
مسمومی برای یهودیان و مسیحیان اس که در شکم اسالم فرو کرد اند و
مخدوش میکند و کرام و شراف زنان مسلمان را از بین میبرد .عایشه آن را جعل نمود و مرتکب تمتام
این موارد شد تا شهوت و حرص و ولعش نسب به مردان را اشباع نماید! همان کستانی کته آنهتا را بتدون
اجاز شرعی داخل خانه پیامبر کرد و حجاب را از میان خود و آنهتا برداشت و بتا آرامشتی کامتل و بیتان
حرفهایی زش و قبیح به صحب با آنها پرداخ و هم خود و هم آنهتا ایتن فرمتایش خداونتد را ستینه
دیوار کوبیدند :ا کسایا که ایمان اورخید خر خایهها پیامبر خاخل یشالوید مگالر ان کاله باله شالما
برا صرف غذا اجا ه خاخه شوخ و به ایتظار وقت غذا ینشینیدت اما هنگاما که خعوت شدید خاخالل
شوید و وقتا غذا خورخید پراکنده شوید و به بحث و صالحبت یپرخا یالد کاله ایالن عمالل پیالامبر را
ّ
یاراحت ماکند ولا ا شما شرِ مایماید اما خداوید ا ح شرِ یدارخ! و هنگاما کاله چیالا ا
وناهل یدگا را ا یان پیامبر خوانتید ا پس پرخه خرخوانت کنید که این کار بالرا پالاکا خلهالا
شما و ایها بهتر انتت شما حال یدار یالد رنالول خالدا را ا ار خهیالد و هرگالا یماتواییالد بعالد ا او
همسران او را به ا خواج خوخ خربیاورید که این کار یاخ خداوید بارگ انت .

2

 
 .1فتح الباری فی شرم صحیح بخاری ابن حجر عسقالنی جلد  9صفحه  010به نقل از قرطبی.
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ّقواخ  1که جوایان قر یش را صید ماکند!
خداوند به کسانی که فحشا را اشاعه مینمایند و پختش میکننتد – اگتر چته بتا خبتر دادن باشتد –
عذاب دردناکی وعد داد اس  ،میفرماید :کسایا کاله خونالت خاریالد خر میالان مالؤمنین فحشالا
اشاعه پیدا کند و پَش شوخ برا ایها خر خییا و اخرت عذاب خرخیاکا انت و خداوید ماخاید
ّ
و شما یماخایید  2.بنابراین بدون شک کسی که سعی مینماید فحشا پخش کند – حتاخ یتا ختودش
مرتکب فحشا شود یا ّقوادی کند – عذابش شدیدتر و دردناشتر خواهد بود.
تا این جا دانستی که چگونه عایشه فحشاهای گفتار را اشتاعه و پختش نمتود ،ایتن احادیتث او در
پرد دری و حرفهای زش و قبیح و این هم فتوای او در مورد رضاع کبیر اس  ،تنها باقی میماند کته
بدانی عایشه به تمام اینها اشاعه و پخش کارهای فحشا را هم اضافه نمود ،یعنی به وسیله دختران جوان
جوانان را فریب میداد و آن را به همبستری با خود میکشاند! و این کار را هنگامی انجام میداد که پیتر
و ّ
3
مسن شد بود.

ّ
ّ
مصتنفش از عایشته نقتل
ابوبکر بن ابی شیبه – او از مشای موثق و مورد اعتماد بخاری اس – در
کرد « :عایشه کنیا جوایا را َّ
مشوف یمالوخ و ان را گرخایالد و گفالت شالاید باله ونالیله او بعضالا

جوایان قریش را صید کنیم!» و در نسخهای آمد « :شاید به ونیله او باله یکالا ا جوایالان قالریش
برنیم!»

4

برای این که معنای « ّ
مشوف نمود» را بفهمی تو را به ابن اثیر و ابن منظور و زبیدی ارجاع میدهیم

تا ببینی عایشه از نظر اخالقی به کجا رسید اس !

ّ
مشالوف یمالوخ و او را گرخایالد و
ابن اثیر گوید« :خر حدیث عایشه که امده او کنیالا جالوایا را

 

 .1معنای ّقواد در پاورقی صفحه  04همین کتاب گذش ( .مترجم
 .2سور نور آیه 09
 .3چون کسی که روای مذکور را از عایشه روای کرد عمار بن عمران اس که مردی از قبیله یالد اللاله میباشتد و از
یا ا همین قبیله روای میکند و آنها بعدا به اجتماع مدینه آمدند ،بنابراین با عایشه دیدار نکرد اند مگر در همان اواخر.
 .4مصنف ابن ابی شیبه کوفی جلد  9صفحه  582و جلد  00صفحه 519
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گفت شاید با او بعضا جوایالان قالریش را صالید کنالیم یعنالا ان کنیالا جالوان را ینالت کالرخ!
ََ َ
َ ََ َ
َ َ
ماگویند ش َّوف و ِشیف و تش َّوف یعنا ینت یموخ و تش َّوف للشاَ یعنا چشم خالوخ را باله ان
1

چیا خوخت!»
ُُ ُ َ ت
یفت الجاریة تشاف شوفا هنگالاما کاله کنیالا جالوان ینالت
ابن منظور گوید« :ماگویند ِش ِ
شوخ .خر حدیث عایشه امده او کنیا جوایا را َّ
مشوف یموخ و او را گرخاید و گفالت شالاید بالا او
2

بعضا جوایان قریش را صید کنیمت یعنا ان کنیا جوان را ینت کرخ!»
َ َ
َّ
زبیدی گویدُ « :مش َّوفه – مثل ُم َعظ َمه – خر مورخ یا به کار ماروخ که خوخش را ظاهر ماکند تا
ت
َ َ َ
مرخِ او را ببینندت این مطلب ا ابا علا یقالل شالدت ش َّالوفها تشالویفا یعنالا او را ینالت یمالوخ و
حدیث عایشه که گفت او کنیا جوایا را ّ
مشوف یموخ و او را گرخاید و گفت شاید به ونالیله ان
3

بعضا جوایان قریش را صید کنیم ا همین مورخ انت!»
این چنین عایشه جوانان قریش را در مدینه ّ
منور فاسد نمود ،او احساس گنا نکرد که کنیز ختود را
بگیرد و او را زین کند و آراسته نماید و سپس مثل ّقوادی آن کنیز را در را های مدینه بگرداند تا کم کم
جوانان را به سم خودش بکشاند!
میگوییم« :کم کم» چون میبینیم عایشه میگویتد« :شاید صید کنیم  ...شاید به ونیله او باله
یکا ا جوایان قریش برنیم» این کالم میفهمیم که عایشه غر

شخصی داشته ،او میخواس بته

وسیله آن کنیز جوان ،جوانان را صید کند و آنها را برای خود بردارد ،گویا از کنیتزش استتفاد نمتود تتا
بعد از آن که عمری از او گذشته و بر زشتیاش افزود شد نگا این جوانان را به خود جلب کند و گویا
راهی برای جم شدن با این جوانان نداشته مگر آن که به وسیله کنیزهایش آنها را فریب دهد ،در نتیجه
اگر جوانان آمدند که با کنیزان همبستر شوند عایشه بر آن شرط میکند که اوخ باید با او همبستر شتوند!
ّ
در این گفتار او« :شاید صید کنیم  ...شاید برنیم!» ّ
تأمل و تفکر نما.
 
 .1النهایه ابن اثیر جلد  1صفحه 419
 .2لسان العرب ابن منظور – ماد شوف.
 .3تا العروس زبیدی جلد  6صفحه 060
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هم و ّ
او زنی بسیار ّعیاش بود و تمام ّ
غمتش متردان و بیشتتر عاشتق جوانتان تتاز بتالغ شتد بتود!
هنگامی که از سالخوردگی ناتوان شد و پیرزن گش آنها از او رویگردان شدند و این باعتث حسترت
او میشد و در این هنگام را و چار ای نداش مگر این که ّقواد شتود تتا شتاید بته وستیله آن بعضتی
جوانان قریش را در تور شکار خود گیر اندازد!

هدف عایشه جوانان قریش بود چون آنها به نر بودن و ّقو جنسی قوی و روی آوردن به زنان مشهور

و معروف بودند به همین خاطر زودتر از دیگتران بته تتور شتکار عایشته میافتادنتد! بته همتین ختاطر
برای جوانان قریش در این مورد ّ
خاص بود ،ایشتان آنهتا را
سفارشات و برحذر داشتنهای پیامبر
از زنا بر حذر داش و فرمود« :ا جوایان قریش یا یکنید خامن خالوخ را حفالظ یماییالدت ا گالاه
1

باشید هر کس خامن خوخ را حفظ کند بهشت برا اونت».
آن چه خند انسان را برمیانگیزاند این اس که ّادعا شود تنها هدف عایشه از این کارش ایتن بتود
که کسی را به ازدوا کنیزش دربیاورد یا کنیزش را بفروشد! به عالو بر فر

که این چنین باشد بتاز از

قباح و زشتی کار او چیزی کم نمیشود ،چون کنیزش را زین نمود و او را از خانه ختار کترد و در
را های شهر گرداند تا جاهای فتنهانگیزش را به جوانان نشان دهد! گویا عایشه به جوانان میگوید« :بته
حسن و جماخ و زیبایی این کنیز نگا کنید! ای جوانان قریش نزد او بیایید!» آیا عایشه با این کار دیگری
از شرع و اخالق نصیبی دارد؟! آیا زنی دیندار و باحیا را میشناسی که چنین کاری انجام دهد که ّ
حتی
مرد برد فروشی که از خدا نمیترسد هم از آن حیا میکند؟! آیا در طوخ تاری مسلمین زنی را دیتد ای
که چنین کاری انجام دهد مگر آن که ّقواد یا ّعیاش یا فاسد و زناکار باشد؟!
و قبل از این آیا وظیفه کسی که خودش را «مادر متؤمنین» مینامتد ایتن نیست کته در خانتهاش
بماند و کتاب خداوند را تالوت کند و نماز را به پا دارد و زکات پرداخ کند؟! یا وظیفهاش ایتن است
که از خانهاش خار شود و برای این که کنیزان زیبا را بر جوانان عرضه کند مثتل برد فروشتی در را هتا
بگردد؟!
 
 .1مجم الزوائد هیثمی جلد  5صفحه  142به نقل از بزار و طبرانی و مستدرش الحاکم جلد  5صفحه  248و مستند ابتی
یعلی جلد  2صفحه  08و مسند طیالسی صفحه  261و دیگران ،لفظ روای از مصدر اوخ اس .
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خداوند به همسران پیامبرش

این چنین دستتور داد  :و خر خایهها خوخ بماییالد و مثالل

جاهلیت اولا ینت یکنید و یما را به پا خارید و کات بدهید و ا خداوید و رنالولش اطاعالت
کنیدت خداوید ماخواهد تنها ا شما اهل بیت هر رجس و پلید را ببرخ و شما را پاک و پالاکیاه
گرخاید * شما ا همسران پیامبر ان ایات خدا و حکمتا که خر خایالههایتان خوایالده ماشالوخ را
یاخ کنید که خداوید لطیف و ا گاه انت .

1

حمیراء کجا به دستور این آیه عمل کرد در حالی که کنیز جوانی را زین کرد و در را ها گردانتد تتا
به وسیله آن بعضی جوانان قریش را صید و شکار کند؟! گویا – العیاذ باللته – خداونتد بته او گفتته« :از
خانههای خود خار شوید و کنیزان را زین کنید و آنها را در را ها بگردانید و جوانتان قتریش را صتید
کنید!» گویا عایشه برای فروختن کنیز یا ازدواجش راهی جز زین کردن و گرداندن او در را ها نداش
و نمیتوانس امر او را به شخصی مورد اعتماد بسپرد!
این چنین عایشه اولین «سرور فسق و ایجاد فساد» در استالم بتود! و همته ایتن کارهتا بته اصتل و
اصالتش برمیگردد ،دختر قبیله ابن جدعان فاسد که کنیزان زناکار را خرید و فتروش میکترد! و دختتر
ابوقحافه لواطکار عضروط! 2و دختر سلمی که برای زنا پرچم سرخ داش ! و دختر ابوبکر شترابخوار
هم و ّ
مس ! و خواهر عبد الرحمن که ّ
غمی جز لهو و زنان نداش ! و خواهر اسماء که لباسهای نازش
ّ
شفاف میپوشید که عوراتش را نشان میداد! 3عادتتا جتز فاستدی زناکتار و ّ
قتوادی جستور و بیحیتا
و
چیزی نخواهد بود!
او دختر چه کس و خواهر کیس ؟ چه کسی میتواند در فساد و فجور به پای او برسد؟!

 
 .1سور احزاب آیه  22و  ،25آیه تطهیر خطابی به اهل کساء
کارهایشان پلیدی خود را به اهل بی نرسانند.
 .2معنای عضروط در فصل اوخ صفحه  002گذش ( .مترجم
 .3برای تمام این موارد به فصل اوخ همین کتاب مراجعه کن.
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اولین فرجا 1که نوار ین شد!
دین و شریع زنان را از سوار شدن بر زین چهارپایان نهی نمود  ،چون بته ختاطر حرکت کتردن
چهارپا ْفر آنان به زین سایید میشود و در نتیجه شهوتشان برانگیخته میشود و ایتن باعتث میشتود
که به فسق و فجور روی بیاورند.
یها کرخ ایهالایا کاله

ابن عدی و طبرسی از ابن عباس نقل کرد اند که گف « :رنول خدا
2

فرج خارید نوار ین شوید».
ّ
و نهی ایشان به حدی رسید که انجام دهند چنین کاری را لعن و نفترین نمتود ،سرخستی گویتد:
« ن مسلمان یباید نوار بر ین شوخت چون رنول خدا
ین انت را لعنت کند».

فرموخ خدا ان فرجهایا کاله نالوار

3

و کلینی و صدوق از حارث همدانی نقل کرد اند« :امیرالمؤمنین

فرموخ ایان که فرج خاریالد

را بر ین نوار یکنید که خر یتیجه برا فساخ و فجور برایگیَته شوید».

4

مخفی نیس اگر زنی سوار بر زین شود عالو بر آن که از نظر جنستی برانگیختته میشتود ختود
نوعی از انواع زین کردن اس  ،چون الزمه سوار شدن بر زین این اس که زن جلتوی دیتدگان همته
ظاهر میشود آن هم در حالی که دو پایش از همدیگر باز اس و همین برای به فتنته انتداختن کفایت
میکند ،به همین دلیل زنان با شراف قبوخ نمیکردند که بدون کجاو ای که در آن بنشینند و آنهتا را بته
شکل کامل بپوشاند سوار حیوان چهارپا شوند.
حاخ که این را دانستی به مطلبی برگرد که در فصل چهارم ذکر کردیم و گفتیم :وقتی به عایشه خبر
ّ
دفن کننتد «نالوار
دادند که بنیهاشم میخواهند حضرت امام حسن مجتبی را کنار جدش
بر ین قاطر شد و به نرعت خارج گرخیدت او اولین یا بوخ که خر انمِ نوار بر یالن شالد!»
 
 .1عضو جنسی زنان (مترجم
 .2الکامل ابن عدی جلد  4صفحه  085و مکارم االخالق طبرسی صفحه  ،120لفظ روای از کامل ابن عدی اس .
 .3السیر الکبیر سرخسی جلد  0صفحه 026
 .4الکافی کلینی جلد  4صفحه  404و من ال یحضر الفقیه صدوق جلد  2صفحه 568
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این قاطر را مروان بن حکم برای او آورد بود ،چون به عایشه گف « :این قاطر مالن انالتت نالوار ان
شو و قبل ا ان که وارخ شوید به ایها ملح شوت مروان بالرا عایشاله ا قالاطرش پیالاخه گشالت و
عایشه بر ان نوار شد! و به نرعت خوخ را به ایها رنایدت اولین یالا کاله نالوار بالر یالن شالد او
بوخ!» و ابن عباس گف « :یاگهان خیدِ عایشه خر میان چهل یفر نوار بر قاطر

یالنخار شالده و

پیش رو ایها قرار خاخ و به ایها فرمان جنگ ماخهد!» و همچنین حضرت امام صادق
«بعد ا رنول خدا

فرمود:

اولین یا که نوار بر ین شد عایشاله بالوخ!» ،آن حیتوان قتاطر است و

عایشه به قاطر عالقه خاصی دارد ،چون بخاری ابی ادریس عبدی نقل کترد « :او عایشاله را خیالد کاله
نوار بر قاطر یر یا ّ
ماخها میان صفا و مروه نعا مایموخت قالاطر او را خور خالوخ چرخایالد! ابالن
عباس گفت رو قاطر بوخ!»

1

به این ترتیب میفهمیم که عایشه با ستوار شتدن بتر زیتن قتاطر بته عمتد نفستش را بترای فجتور
برمیانگیخ و با این کار لعن رسوخ خدا

شامل او شد ،عالو بر این که با این کار زین نمود

و خودش را برای مردان و جوانان ظاهر کرد.
چه فخر بزرگی اس ! که عایشه در تاری «نوار شدن فرج بر ین» از همه سبق گرفته باشتد و
اولین زنی باشد که در اسالم سوار بر زین شد! او با این کار بابی را باز نمود که تا به امروز بستته نشتد ،
چرا که زنان پی در پی از او ّ
تبعی نمودند و جرأت کردند سوار زین شوند و امروز به صتورت پوشتید
ولی در اصل برهنه سوار بر زینهای دوچرخه و موتتور ستیکل میشتوند و ایتن ّامت بتدبخ را در
معر خسف (فرو رفتن زمین و ویران شدن آن و مس (تبدیل به شدن به حیوان قرار میدهند! ابتن
ّ
نقل کرد که فرمود« :قسم به کسا که مرا به ح فرنتاخ این خییالا
عدی از ابو هریر از پیامبر
تماِ یماشوخ مگر ان که ایها خچار خسف و مسخ و قذف ماشوید! گفتند ا رنول خدا چاله
مایا این اتفاق خواهد افتاخو فرموخ وقتا خید

یان نوار بر ین شالوید! و ترایالهخوایان یالاخ

گرخید! و شاهدان ور و خروغین یاخ گرخید! و یما گاار خر ظرفها مشرکین یعنا ظرفهالا
طم و یقره اب بنوشد! و مرخان به مرخان و یان به یان اکتفا یمایند! پس یارگیر کنیالد و امالاخه
 
 .1به متن و پاورقی صفحه  719و  721همین کتاب مراجعه کن.
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شوید! و خنتش را بر پیشایااش گذاشت و چهرهاش را پوشاید!»

1

از غضب ایشان به خدا پنا میبریم و از عایشه و دخترانش همان ْفر هتای ستوار بتر زیتن برائت

میجوییم! و الحوخ و القوة اال بالله العلی العظیم.

 
 .1الکامل ابن عدی جلد  2صفحه 176
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معاویه شهاخت ماخهد که عایشه فاجره انت!
بعد از آن همه شواهد و قرینه دیگر واضح میگردد که حمیراء زنی منحرف و غیر اخالقی بود کته
پیرامون زنا و فجور میگش و به چیزهایی عالقه داش که در آن ّ
تعر به مردان و جوانان تتاز بتالغ

شد باشد و او در را اشباع نمودن شهوتش برای هیچ چیز ّ
اهم ّی و ارزشی قائل نبود.

معلوم اس که هر کس پیرامون تب بگردد نزدیک اس خودش هم دچار آن شود ،به همین خاطر
هضم نمودن این مطلب که عایشه دچار فحشای زنا شد سخ نیس اگر چه چنین حرفتی نتیجتهای
قیاسی باشد ،چون از آن شواهد و قرینهها دانسته شد که عایشه برای این کار استتعداد و قتابلیتی ذاتتی
ّ
دارد و بعضی از آن شواهد از مقدمات آشکار فحشا بود ،بنابراین بعید اس مبتال به زنا نشد باشد.
و اگر زنا کردن او در اثر نتیجهای قیاسی بعید نباشد پس اگر احادیث و آثار آن را بیان کرد و بترای
آن قرائن و شواهدی جم شد و آن را تقوی نمود در این صورت چار ای از اعتراف کردن به حقیقت
نیس  ،یعنی این حقیق که عایشه زنی فاجر بود و برای فحشا و زنا تالش میکرد.
ّ
حتی کسانی که زمانی از شدیدترین دوس داران و یاران عایشته بودنتد هتم ایتن حقیقت را درش
میکنند ،مثل معاویه که صریحا از عایشه به فاجر تعبیر نمود! معاویه بعد از آن کته متردم را بتر بیعت
نمودن با پسرش یزید برای والی عهدی مجبور میکرد و بر منبر رسوخ خدا
بر او اعترا

نشسته بود عایشه

کرد و در مقابل او جبهه گرف و گف « :ایا شیوخ و بارگان برا فر یدان خوخ بیعالت

ماگیریدو معاویه گفت یهت عایشه گفت پس به که اقتدا ماکنالاو!» معاویته جتوابی نداشت و
شروع کرد برای خالص شدن از دس او چار جویی کند ،در این زمان و هنگامی کته معاویته متردم را
بر بیع با یزید تهدید مینمود «عایشه بعد ا یابینا شدیش نوار بر ابغالا بالر معاویاله وارخ شالدت
ابغش بر بساط معاویه اخرار و نالرگین کالرخ! معاویاله گفالت مالن طاقالت کالمِ ایالن فالاجره را
یدارِ!»

1

و قبال در فصل ّ
سوم سخن عثمان بن عفان در مورد عایشه گذش که گف « :این عالراَ خشالمن
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خدانت!» 1و یکی از معانی زعراء از فساد و فجور عایشه تعبیر میکند.
بنابراین فجور نشانه معروف عایشه بود ،اگر چه دوس دارانش در طوخ تاری او را بزرگ کرد انتد
و تالش نمود اند که آثار و کارها یا تحریفهای او را مخفی کنند که آبرویش حفظ شود ،ولتی بتا ایتن
حاخ بعضی امور در مورد عایشه از دستشان در رفته که بعضی از آنها را قبال بیان کردیم ،همان امتوری
که شخص با انصاف نمیتواند از دالل آن مبنی بر این که عایشه برای فساد و فجتور تتالش مینمتود
چشمپوشی کند ،حاخ ّ
ّ
توستط
متوجه امری صریحتر میشویم کته در ارتکتاب فحشتای زنتا و خیانت
عایشه صریح یا شبه صریح اس .
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راه بصره  ...راه یا!
در فصل چهارم بیان کردیم که عایشه فهمید با بازگش دوران حکوم امیرالمؤمنین

گمنتام و

در خانه زندانی خواهد شد و نمیتواند خودنمایی کند ،همانطور که در زمتان رستوخ ختدا

ایتن

چنین بود و حجاب بر او واجب شد و در خانه محبوس گردید.
و بعد از آن که عایشه اگر چه به طور نسبی در زمان حکوم سه نفر گذشته از تمام قید و بنتدهای
شرع و اخالق آزاد شد فهمیدن این مطلب که دوران حکوم حضرت فرا رسید بر او دشوار آمتد ،او
آرزو داش بعد از کشته شدن عثمان و حاکم شدن پسر عمویش طلحه بته طتور کامتل آزاد گتردد ،در
نتیجه طلحه فقط خلیفهای صوری خواهد بود که فرامین او را اجرا میکند ،ولی آن چه واق شد خالف
آرزو و خواسته عایشه بود ،چرا که به جای طلحه حضرت علی

به حکوم رسید ،عایشته هتم بتر

علیه ایشان قیام کرد ،چون حضرت را متردی دیتد کته دوبتار او را بته محتیط خانته میفرستتد و گنتا
حضرت

نزد عایشه همین بود ،همانطور که ختود حضترت

آن را آشتکار نمتود و فرمتود« :مالا
1

یسبت به عایشه گناها یداریم جا این که او را خر محدوخه خوخ خاخل یموخیم!»
ّ
همان محدود ای که عایشه از آن به شدت بدش میآمد ،چرا که جلوی شهوات و هوسهتای او را
میگرف و نمیگذاش خار شود و با مردان رف و آمد کند و آنها را به خود بخواند تتا شتب نتزد او
ّ
وضعیتی باقی خواهد ماند ،همان
بخوابند و تا مادامی که حضرت علی خلیفه و حاکم باشد چنین
ّ
وضعیتی که در زمان رسوخ خدا

بود .به همین خاطر وقتی خبر شتهادت حضترت علتی

بته

عایشه رسید روحش از خوشحالی پرواز نمود و گف « :حال عرب هرکالار ماخواهالد بکنالد کاله
خیگر کسا ییست که او را یها کند!»
وقتی حضرت

2

به حکوم رسید عایشه نتوانس دست بستته بتاقی بمانتد تتا دوبتار بته آن

محدود داخل شود ،به خاطر همین عزم خود را جزم کرد که با گروهتی از متردان خشتن و بتیاخالق
خرو کند تا شاید ّ
وضی را عو نماید و آن آزادی که برای ختود میخواست را بته دست آورد ...
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آزادی در این مورد که با مردان مالقات کند و آنها هم با او مالقات نمایند!
عایشه در این خروجش به سم بصر نهای بهر خود را تجربه نمود ،چرا که در آن بترای اولتین
بار طعم امارت و سلطن را چشید ،چون لشکری انبو اوامر و فرامین او را انجام میدادنتد و بلکته تتا
ّ
حدی او را تقدیس مینمودند که به سرگین و پشکل شترش ّ
تبرش میجستند!
عایشه در این هنگام بوی خوشی احساس میکرد ،او هر قدمی که به سم بصتر برمیداشت در
واق نزد خودش یک قدم به سم آزادی مطلق و رسیدن به فساد و فجتور نزدیتک میشتد و از همتان
ابتدا هدفش این بود که عنان شهوتش را رها کنتد و زینت نمایتد و چتادرش را بیانتدازد و موهتایش را
آشکار نماید و ْفرجش را از آل مردان پر کند!
مالک اشتر نخعی (رضوان الله تعالی علیه به این اهداف عایشته پتی بترد بتود و دانست کته او
میخواهد با ّ
تمرد نمودن بر امیرالمؤمنین برای خود حرام را مبام و جایز گرداند ،به همین خاطر به
عایشه نامه شدیدی نوش و به او وعد جنگیدن داد تا او را بر خالف متیلش حقیرانته و ذلیالنته بته آن
محدود برگرداند.
ابو مخنف کوفی روای کرد « :اشتر ا مدینه برا عایشه کاله خر مکاله بالوخ یاماله یوشالت تالو
همسر رنول خدا

هستا و ایشان به تو فرمان خاخ که خر خایالهات بمالایات اگالر ایالن کالار را

ایجاِ خها برایت بهتر انت ولا اگر قبول یکنا مگر ان که عصایت را برخار (و خروج یمالایا
و عصیان کنا) و جلبابت 1را بیایدا

و موهایت را به مرخِ یشان خها با تو ماجنگم تا تالو را

به خایهات و همان جایا که خدا برایت راضا انت برگرخایم!»

2
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هستا که فتنه را تا ه یموخ و به تفرقه خعوت کرخ و با امامان مَالفت یموخ و خلیفه را کشت! خایستم که تالو خالدا را
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خدا اشتر را رحم کند! چه قدر در مورد عایشه زیرش و با بصیرت بود ،اشتر با بیان ایتن حقیقت
که عایشه میخواهد جلبابش را بیاندازد و موهایش را به مردم نشان دهد به صورت او ستیلی زد! یعنتی
بیان کرد که عایشه میخواهد با این خروجش زین نماید و پرد دری کند و مثل زن در کجاو حجتابی
که رسوخ خدا

بر او واجب نمود بود را کنار اندازد!

محرمتات و ّ
و خدا ام سلمه را رحم کند که او هم اهتداف عایشته کته در مبتام نمتودن َّ
تعتر

نمودن به مردان جم شد بود را فهمید و به او نصیح کرد و گف « :اگالر رنالول خالدا

تالو را

ببیند که با شترت ا مکایا به مکان خیگر مارو به او چه خواها گفتو خر حالالا کاله عهالد و
پیمانها او را ترک کرخ و حرمت او را خرید و! نتون خین با یان برپا یماشالوخ و شالکافش
به ونیله یان اصمح یماگرخخت صفات خوب یان پایین اورخن صدا و پانبایا ا ابالرو انالتت
خر خایهات کنار قبرت بنشین تا خر این حالت مرگ به نراغت اید».
و در روای ابن قتیبه آمتد « :تو میان محمد رنول خدا

1

و امت او باب و خربالا هسالتا 2و

حجاب و پوشش تو مم ِ حرمت اونتت قران تو را خر خایهات یشاید پس با خارج شدن ا ان بالر
احکاِ قران ّ
تمرخ یکن! و قران تو را خر خایه و پوشش قرار خاخه پس این جا و ان جا خوخت را بالرا
مرخن اشکار یکن 3که خداوید پشتیبان این ّامت انت  ...صفات خوب یان ّ
هتاک و پرخهخر یبوخن
ّ
(یا با شهوت به مرخان یگاه یکرخن) و حفظ ابرو و التااِ به حیا و عفت انت  ...اگر من هم به ایالن
مسیر تو مارفتم و کار تو را ایجاِ ماخاخِ و نپس به من گفته ماشد به بهشت برو! حیا ماکالرخِ
که با محمد

خیدار کنم خر حالالا کاله حجالاب و پوششالا کاله بالر مالن واجالب یمالوخه بالوخ را
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از بین میرود.
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1

خریدهاِ! خایهات را پناهگاه خوخ و قبر را پوشش و حجابت قرار بده تا این که با او خیدار کنا».
این نهی و نصیح هایی که ام سلمه به عایشه نمود کاشف از آن اس کته عایشته ّمتصتف بته آن
نبود و اال این نهی و نصیح ها در این مقام هیچ حکمتی نداش  ،چون ستخنی در غیتر جایگتاهش
میباشد ،بنابراین مفهوم این گفتار ام سلمه به عایشته« :صالفات خالوب یالان پالایین اورخن صالدا و
ّ
ّ
هتاک و پرخهخر یبوخن (یا با شهوت به مرخان یگاه یکرخن) و حفظ ابرو و التالااِ باله حیالا و عفالت
انت» چنین میفهماند که هدف عایشه از خروجش زین کردن برای مردان و مبام نمتودن آبترویش
بود نه حفظ کردن آن! تمام نصیح های ام سلمه طبق همین مدار میچرخد که ستر و پوشتش رستوخ
هتک نشود و حرمتش از بین نرود ،بنابراین مفهموش آن اس که عایشه با خرو نمودن به
خدا
سم بصر چنین هدفی داشته و ّنیتش از همان ّاوخ همین بود اس .
آری او با پوشش و حجاب به بصر نرف  ،بلکه با پرد دری و زین نمودن بته آن جتا رفت و هتدفش
فریب دادن مردان و ّ
تعر به آنها بود و اال اگر هدفش از خرو کردن انقالبی و سیاسی محتا بتود ،پتس
چرا عمدا آراسته و بازین خرو کرد؟! قدیما گفته میشد« :اینهاش خبر ا باطن و خفا او ماخهد».
هیچ کس نمیتواند انکار کند که عایشه آراسته و با زین خرو نمود ،بر این مطلتب روایتاتی داللت
میکند که بعضی از آن گذش  ،از جمله آنها روایتی اس که دیلمی در حدیث حذیفه بن یمان نقتل کترد
که رسوخ خدا

همسرانش را در منزخ ام سلمه (رضوان الله علیها جم نمود ،از جمله چیزهایی که به

عایشه گف این بود که« :ار ا حمیراَ! با فرمان من به بدترین وجها مَالفت یموخ و باله خالدا
قسم بعد ا من هم با این خنتور من مَالفت ماکنا و ا خایها که تو را خر ان ماگذارِ و مالاروِ
ارانته و با ینت خارج ماشو خر حالا که گروها ا مرخِ پیرامویت را گرفتهاید».
و از جمله آنها حدیثی اس که شی مفید نقل کرد که حضترت امیرالمتؤمنین

2

در نامتهای بتا

عایشه احتجا نمود و ابن عباس این نامه را نزد عایشه بترد ،فرمتود« :بالا فرمالان خداویالد مَالفالت
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یموخ و ینت کرخ و ا خایهات که پیامبر
این که به بصره امد و مسلمایان را کشتا».

خنتور خاخه بوخ خر ان بمایا خارج شالد تالا
1

این زین کردن از عایشه عجیب نیس  ،در این فصتل دانستتی کته او ّ
حتتی در حتم هتم زینت

مینمود و لباس قرمز میپوشید و انگشترهای طال به دس میکرد و صدایش را بلند مینمود تا متردان
بشنوند! اگر در را رفتن به حم چنین کاری انجام میدهد پس عجیب و غریب نیس کته در را رفتتن
به بصر که جماعتی از عاشقان و فریفتگانش دور او را گرفتهاند هم چنین کاری کند!
ّ
بلکه خداوند متعاخ این آیه را بدون علت نتازخ نکترد  :و خر خایالهها خالوخ بماییالد و مثالل
جاهلیت اولا ینت یکنید  ،خداوند تنها آنها را نهی ننمود که از خانه خار نشوید ،بلکه از زین
کردن هم نهی نمود و این مسأله چنین میفهماند که بر زنان پیامبر از هر دو امر ترستید میشتود هتم
خار شدن از خانه و هم زین کردن نه فقط خار شدن از خانه و اال دیگر انگیز ای وجتود نداشت
که خداوند از زین کردن هم نهی کند ،چون دیگر کالمی اضافی خواهد بود و خداوند از چنین کاری
بریء اس و کالم اضافی را در کتابش قرار نمیدهد.
ّ
و از آن جا که بدون شک مقصود از این آیه عایشه اس که در خانتهاش نمانتد و خترو نمتود در
حالی که بقیه همسران پیامبر

چنین کاری نکردند  2بنابراین عایشه کسی اس که مثل جاهلیت

اولی زین کرد  ،چون دو امر موجود در آیه با او مطابق دارد ،عبد الرزاق صتنعانی از پتدرش از مینتا
مولی عبد الرحمن بن عوف از عبد الله بن مسعود روای کرد که گف « :به پیالامبر

گفالتم ا

رنول خدا اگر ا خییا رفتا چه کسا شما را غسل ماخهدو فرموخ هر پیامبر را ّ
وصیش غسالل
ّ
وصا شما کیستو فرموخ علا بن ابا طالبت گفتم ا رنالول
ماخهدت گفتم ا رنول خدا
ّ
وصا مونا بعد ا مونالا
خدا او بعد ا شما چه قدر یدگا ماکندو فرموخ نا نالت یوش
نا نال یدگا کرخ و صفراَ خختر شعیب که همسر مونا

بوخ بر او خروج یمالوخ و گفالت

 
 .1به صفحه  656همین کتاب مراجعه کن.
 .2غیر از حفصه ،همانطور که در فصل چهارم گذش حفصه عزم خود را جزم کرد که با عایشه خرو کند ولتی بترادرش
عبد الله بن عمر مان او شد.
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من به این امر نااوارترِ! یوش با او جنگید و خشمنایش را کشت و او را انالیر یمالوخ و بالا او باله
خوبا رفتار کرخت به وخ خختر ابوبکر خر میان هااران یفر ا ّامت مالن بالر علالا خالروج خواهالد
کرخت علا با او ماجنگد و خشمنایش را ماکشد و او را انالیر ماکنالد و بالا او باله خالوبا رفتالار
مایماید و خداوید هم خر همین مورخ این ایه را یا ل کرخه و خر خایهها خوخ بماییالد و مثالل
جاهلیت اولا ینت یکنید یعنا صفراَ خختر شعیب».

1

بنابراین مقصود از این آیه عایشه اس و این آیه در مورد عایشه نتازخ شتد و از خترو نمتودن و
زین کردنی که در آیه آمد و بعدا مرتکب آن گردید نهی شد اس  ،چهتر دیگتر ایتن آیته کاشتف از
در خانه نخواهد مانتد و ّ
تمترد
آیند اس  ،اگر خداوند نمیدانس که یکی از همسران پیامبرش
خواهد نمود و با زین کردن به صورت جاهلی اولی خرو خواهد نمود این آیه را نتازخ نمیکترد و
ّ
ّ
حجالت رنالا بالرا
این نهی و بر حذر داشتن را به آن ضمیمه نمینمود تا حجتی بر عایشه باشد که

ّ
خداوید انت  2.و معلوم اس که حکیم از آن چه توق نمتیرود واقت شتود یتا احتمتاخ دارد از آن
دوری کنند نهی نمیکند مگر آن که این نهی از قبیل «به در میگویم تا دیوار بشنود» و امثاخ آن باشد و
البته مخفی نیس که در این جا چنین نمیباشد.
اگر آن چه مخالفین در روایات و تفاسیرشان در معنای «جاهلی اولی» ذکتر کرد انتد کته عایشته
ّ
مثل آن رفتار نمود را به سخن آوریم آن چه اتفاق افتاد و انگیز هایش برایمان بیشتر روشن خواهد شد
یا ما را به فهم حقیق نزدیکتر خواهد نمود.
ابن سعد در طبقاتش از جابر بن عبد الله انصاری و ابی سعید خدری در بیان قضیهای کته رستوخ
زنانش را ترش کرد و آنها را ّ
مخیر نمود حدیثی طوالنی روای کرد  ،در این روای جابر آیته
خدا
مثل جاهلیت اولا ینت یکنید را تفسیر میکند و ابی سعید ختدری هتم آن را تأییتد مینمایتد،
جابر گف « :و خر خایالهها خالوخ بماییالد و مثالل جاهلیالت اولالا ینالت یکنیالدت ماگویالد ا
 
 .1کماخ الدین شی صدوق صفحه  17به نقل از عبد الرزاق ،آخر حدیث یعنی :زین نمودن جاهلی اولی زینت کتردن
صفراء اس .
 .2سور انعام آیه 059
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خایهها خوخ خارج یشوید و ینت یکنیدت یعنا رونر خوخ را ییایدا ید که اهالل جاهلیالت
اولا رونر خوخ را ماایداختندت ابا نعید گفت این حرف خرنت و صحیح انت».

1

طبری در تفسیرش گوید« :بشر به ما خبر خاخ و گفت یاید ا نعید ا قتاخه یقل یموخ کاله و
مثل جاهلیت اولا ینت یکنید یعنا هنگاما که ا خایه خارج ماشوید ینت یکنیدت گفت
اهل جاهلیت اولا با یا و کرشمه و عشوه راه مارفتندت خداوید یان پیالامبر را ا ایالن کالار یهالا
یموخت یعقوب به من خبر و گفت ابن علیه گفت ا ابن ابا یجیح شنیدِ که خر مالورخ ایالن ایاله
و مثل جاهلیت اولا ینت یکنید گفت یعنا یا و کرشمهت و گفته شده یعنا ن ینالت و
ییکویاهایش را برا مرخان اظهار کند .ابن وکی به ما خبر خاخ و گفت ابالن عییناله ا پالدرش خر
مورخ حکم این ایه و مثل جاهلیت اولا ینت یکنید یقل کرخ بین اخِ و یوح هشتصد نالال
فاصله بوخت یایشان ا جمله شتترین یان ولا مرخایشالان یبالا و ییکالو بوخیالدت ن مالرخ را باله
همبستر با خوخ ماخوایدت به خاطر همین این ایه یا ل شد مثل جاهلیت اولا ینت یکنید».
زمخشری در تفسیرش گوید« :جاهلیت اولا همان جاهلیت قدیم انت که باله ان جاهلیالت
جهمَ ماگویند و ان مایا بوخ که حضرت ابراهیم

خر ان متولد شدت خر ان مان ن لبانالا

ا لؤلؤ ماپوشید و ونط خیابان راه مارفت و خوخش را بر مرخان عرضه مایموخ!»
بیضاوی در تفسیرش گوید« :مجاهد گفت ن خارج ماشد و میان مرخان راه مارفت و ایالن
ینت کرخن اهل جاهلیت بوخت قتاخه خر مورخ این ایه و مثالل جاهلیالت اولالا ینالت یکنیالد
ماگوید یعنا هنگاما که ا خایههایتان خارج ماشالوید ینالت یکنیالدت یالان جاهلیالت خر راه
رفتن یا و کرشمه و عشوه ماامدیدت خداوید ا این کار یهالا یمالوخت

ینالت کالرخن جاهلیالت

اولا همان ینت کرخن یان خر جاهلیت قدیم انت و گفته شده منظور مالان بالین اخِ و یالوح
انت و گفته شده مایا انت که ابراهیم

خر ان متولد شد خر ان مالان ن لبانالا ا لؤلالؤ

ماپوشید و ونط خیابان راه مارفت و خوخش را بر مرخان عرضه ماکرخ!»
ابن جوزی در تفسیرش گو ید« :ابو عبیده گفالت ینالت کالرخن یعنالا یالان یبایاهایشالان را
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اشکار نا یدت جاج گفت یعنا ینت خوخ و ان چه شهوت مرخان را برماایگیاایالد را اشالکار
کنند  ...خر صفت ینت کرخن اهل جاهلیت اولا شش قول انالت اول ن خالارج مالاشالد و
میان مرخان راه مارفت و این همان ینت کرخن انالتت ایالن قالول را مجاهالد گفتالهت خوِ خر راه
رفتنشان یا و کرشمه و عشوه وجوخ خاشتت این قول را قتاخه گفتهت نوِ تبَتالر و ّ
تکبالرت ایالن را
ابن ابا یجیح گفتهت چهالارِ بعضالا ا یالان لبانالا ا لؤلالؤ ماپوشالیدید و ونالط خیابالان راه
مارفتند خر حالا که غیر ا این لباس به تن ایها یبوخ و این خر مان حضرت ابراهیم

بوخت این

قول را کلبا گفتهت پنجم رونر خوخ را ماایداختند و ان را محکم یمابستند به همین خالاطر
گوشوارهها و گرخن بندهایشان پیدا بوخت این قول را مقاتالل گفتالهت ششالم ن لباسهالایا قیمتالا
ماپوشید که بدیش را یماپوشایدت این قول را فراَ یقل کرخه انت».
انت که

بغوی در تفسیرش گفته« :ابو العالیه گفت جاهلیت اولا خر مان خاوخ و نلیمان
ن لبانا ا ّخر ماپوشید که خو طرفش بسته یشده بوخ و خر یتیجه بدیش ا میان ان خیده ماشد!»

شوکانی در تفسیرش گوید« :مبرخ گفالت جاهلیالت اولالا همالایطور کاله ماگالویا جاهلیالت
جهمَت گفت یان جاهلیت ان چه ظاهر کرخیش قبیح و شت انت را اشالکار مایموخیالد باله
ّ
حد که ن کنار شوهر و رفی شوهرش مایشست و رفی شالوهر مشالغول بابتناله او ماشالد و
همسرش هم مشغول پایینتنه او ماشد و گاها ا همدیگر خرخوانت ماکرخید که جایشالان را
با هم عوض کنند!»

1

آن چه با مالحظه تمام این اقواخ به دس میآید این اس که زین کردنی که در جاهلی اولی بتود
صورتهای آن تدریجی اس  ،ابتدا روسری خود را میانداختند و میان مردان را میرفتنتد و زیباییهتای
خود را آشکار مینمودند ،با تبختر و ّ
تکبر و ناز و کرشمه را میرفتند و لباسهایی میپوشیدند کته بتدنش

را نمیپوشاند مثل لباس ّدر و در نهای رفیق شوهر خود را در جماع و همبستری شرک میدادند بته ایتن
صورت که یکی مشغوخ باالتنه و دیگری مشغوخ پایینتنه او میشد و سپس عو

میکردند.

 
 .1به اقواخ و روایاتشان در تفاسیر در مورد این آیه :و مثل جاهلیت اولا ینت یکنید مراجعه کتن ،قرطبتی و رازی در
معنای این آیه مطالبی ذکر کرد اند که فرصتی برای آوردن همه آنها نیس .
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ّ
در هر صورت قدر متیقن کاری که عایشه در را بصر انجام داد به طوری که بتر آن زینت کتردن
جاهلی اولی صدق نمود این اس که آراسته و با زین خرو نمود تا ختودش را بته متردان عرضته
کند ،چون بدون این تفسیر بین زین کردن او و زنان جاهلی اولی شباهتی نخواهد بود ،چرا که زین
نمودن آنها با تمام اشکاخ و انواع آن تنها به خاطر همبستر شدن با مردان و درخواس زنتا از آنهتا بتود،
همان طور که مفسرین چنین گفتند ،بنابراین زین کردن عایشه هم به همین غر

بود.

حاخ که این مطلب را دانستی خواهی فهمید که منظور مالک اشتر از این گفتتارش« :و جلبابالت
را بیایدا

و موهایت را به مرخِ یشان خها» چه بود ؟ ،او دریافته بود که عایشه میخواهد آراسته و

بازین به قصد فجور و خیان خرو کند!

و حاخ که این مطلب را دانستی خواهی فهمید که چرا ام سلمه ضرورت « ّ
هتاک و پرخهخر یبالوخن
و حفظ ابرو» را به او یادآوری نمود ،ایشان فهمید بود که عایشه عزم خود را جتزم نمتود کته ّ
هتتاکی
کند و با مردان رابطه برقرار کند و آبروی خود را به آنان ببخشد! 
این غر

خبیث عایشه که آن را در را رفتن به بصر قصد نمود بدتر و شدیدتر از قصد دیگرش یعنی

ساقط نمودن حکوم امیرالمؤمنین

بود و زین کردنش بزرگتر و زش تر از خرو نمتودن بتر علیته

حضرت بود و این همان مطلبی اس که خود امیرالمؤمنین

در حدیثی بر آن تصریح نمتود و بتا کنایته

اشار واضحی نمود که عایشه خواستار زناس  ،ایشان ابتدا فرمود« :فاحشه عایشه بارگ بوخ» ولتی ایتن
فاحشه تنها خرو نمودن و قیام او نیس چون « ینت کرخن او بارگتر ا خروج یموخن اونت!»
ّ
خاتم المحدثین میرزای نوری در مورد احتجا کردن امیرالمؤمنین بر خوار از حضرت امام
صادق

حدیثی طوالنی نقتل نمتود کته در آن آمتد امیرالمتؤمنین فرمتود« :ایهالا عایشاله همسالر

پیامبر

باله او

را با خوخ خارج کرخید چون او ا بیعت من بدش ماامد و رنول خالدا

خبر خاخ که خروج و قیامش متجاو ایه و ظالمایه خواهد بالوخت چالون خداویالد مافرمایالد ا
یان پیامبر هر کس ا شما فاحشها اشکار بیاورخ عذابش خو برابر انالت و جالا عایشاله هالی
کداِ ا همسران پیامبر

فاحشه ایجاِ یداخید! فاحشه عایشه بارگ بوخ! اول فاحشهاش این

بوخ که با این فرمان خداوید و خر خایهها خوخ بمایید و مثل جاهلیت اولالا ینالت یکنیالد
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مَالفت یموخت ینت کرخن او بارگتر ا خروج یموخن اونت!»
بنابراین زین نمودن همان فاحشه آشکار و بزرگی اس که حضرت
همسران پیامبر

1

در مورد آن فرمود :هتیچ کتدام از

جز عایشه آن را انجام ندادند ،غیر از عایشه هم اگر فاحشهای داشته باشد ولی در ظهتور و

آشکار بودن به انداز فاحشه عایشه نرسید تا این که «فاحشه اشکار» بتر آن صتدق کنتد ،فاحشته عایشته تنهتا
خرو و قیام با شمشیر نبود ،بلکه زین کردن مثل زنان جاهلی اولی را هم شامل میشد ،همان زنان زناکاری
که طبق عادت اهل جاهلی جهالء با زین نمودن مردان را فریب میدادند و از آنها زنا میخواستند.
«فاحشه عایشه بارگ بوخ! ّاول فاحشهاش این بوخ که با خنالتور
اگر این فرمایش امیرالمؤمنین
خداوید که فرموخ خر خایهها خوخ بمایید و مثل جاهلیت اولا ینالت یکنیالد مَالفالت کالرخت
ینت کرخن او بارگتر ا خروج یموخیش انت» را درش کنی خواهی فهمید که زین کتردن عایشته ّاوخ
ّ
اس و ّدوم دارد ،یعنی تنها مقدمهای برای کار بعدیس و کار بعدی چیزی جز زنا نیس  ،چتون مقتضتای
زین کردن جاهلی اولی همین اس و به خاطر همین « ینالت کالرخن او ا خالروج یمالوخیش بارگتالر
ّ
انت» چون خرو او تنها مقدمه آن فاحشه بزرگ اس که کسی غیر از عایشه آن را انجام نداد  ،بته ختاطر
همین گفتیم که حضرت (صلی الله علیه با کنایه اشار واضحی نمود که عایشه خواستار زناس .
زنی که درخواس کند حتما کسی را خواهد یاف که لبیک گوید! حاخ آن شخصی کته از زینت
نمودن عایشه در را بصر فهمید که عایشه خواستار زناس و دنباخ کسی میگردد که آتش شتهوتش را
ّ
خاموش کند و درخواس عایشه را لبیک گف چه کسی اس ؟ محقق انتظتار نتدارد آن شتخص جتز
ّ
یکی از ّ
خاصتی
مقربین عایشه که در این سفر طتوالنی همترا او بتود و در دخ و قلتب عایشته جایگتا
داش – همانطور که در دخ خودش هم جایگا خاصی داش – کس دیگری باشد  ...حاخ او چه کسی
اس ؟ در بحث بعدی آن را خواهی فهمید.

 
 .1مستدرش الوسائل میرزای نوری جلد  00صفحه  61به نقل از خصیبی ،البته ایشان او را حضینی نامید  ،قبال این حدیث
را در فصل چهارم صفحه  644همین کتاب ذکر کردیم.

 .................................................................................... 898دانستنیهای حمیراء 

طلحه فر ید صعبه  ...عش تنها مَصوص ّاولین معشوق انت!
طلحه بن عبید الله تمیمی ،پسر عموی عایشه ،این یعنی او هم یکی از کستانی بتود کته در همتان
محیطی بزرگ شد که عایشه در آن بزرگ شد بود و آن محیط ،قبیله تیم و رئیسش ابن جدعان اس که
زناکاران را خرید و فروش مینمود! در مورد این محتیط بته طتور کامتل در فصتل اوخ ستخن گفتتیم و
فهمیدی نجسترین محیط در قریش برای زنا و فساد و شهوت همین محیط بود.
ابو المنذر هشام بن کلبی نقل نمود « :ابن جدعان برخهفروشا ماکرخت او به کنیالاایش خنالتور
خاخه بوخ خنت هی لمسکنندها را ّرخ یکنندت به همین خاطر مرخان قریش با ایها یا مایموخید
و ایها هم بچهخار ماشدید! ابن جدعان ا کنیالا ماپرنالید پالدر فر یالدت کیسالتو ماگفالت
فمیا! حال شاید فر ید را به پدرش مابَشید و چه بسا او را به مالاخر یالا پالدرش مافروخالت و
چه بسا ماخر ان فر ید را به خیگر مافروخت یا او را یگه ماخاشتت به همالین خالاطر ثالروت و
اموالش یاخ شد!»

1

طلحه فرزند همین مؤسسه تولیدی شریف بود! پدر طلحه زنازاد بود و به قتومش ملحتق گردیتد
بود و به زنا عادت داش ! مادرش هم زناکاری سرمایهدار و از صاحبان پرچم بود! پتدرش عبیتد اللته و
ابوسفیان در مورد او دعوا نمودند و هر کدام ّادعا میکرد طلحه فرزند اوس  ،چتون در فتالن شتب بتا
مادرش همبستر شد !
ابو الصالم حلبی گوید« :خر یسب طلحه قدح وارخ کرخید که پدرش عبید الله خر شالهر بلقالاَ
ّ
[که خر شاِ انت] چوپایا مایموخ تا این که به مکه امد و عثمان بالن عمالرو کعالب تیمالا پالدر
طلحه را برا خوخ ّاخعا یموخت او (پدر طلحه) با صعبه خختر َخ ُمهر فارنا ا خواج کالرخت کسالر
ّ
او را به یمن فرنتاخ و او خر شهر حضرموت کفاشا مایموخت حسان بالن ثابالت خر مالورخ طلحاله

گوید
ایالالالالالا یمابینالالالالالا طلحالالالالاله خر قالالالالالریش

ا بارگترین نروران با شرافت گشته انالت!

خر حالالالالا کالالاله پالالالدرش خر شالالالهر بلقالالالاَ

خر تاریکا شب خار و خاشاک جم مایموخ
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فصل ششم :بدکار ای زناکار بیحیایی شهوتران 899 ...................................................
او همان برخهایست که ابالن نالعدت و عثمالان

ا خایالالالالالدان شالالالالالهر شالالالالالاِ اورخیالالالالالد.

و خر شعر خیگر گفته
فر یدان َخ ُمهر و پدر یاکارشان مثل نرگینا هستند که
که هنگاِ خارج شدن ا ماتحت باله بانالن ماچسالبد
شالالما یسالالبت بالاله کنالالدن کمالالاة بالالا شمشالالیرها تیالالا
1

خر فالالالروختن گوشالالالت مالالالاهرتر و وارختالالالر هسالالالتید»
عمرو بن عاص در مورد طلحه گف « :فر ید صعبه به ایدا ه صد ُبهار ثروت به جا گذاشالت
که خر هر ُبهار نه قنطار طم و یقره بوخ!» 2زمخشری در توضیح این کالم عمترو بتن عتاص گویتد:
«فر ید صعبه طلحه بن عبید الله انتت او را به ماخرش صعبه بنت حضرما یسبت خاخت صالعبه
قبل ا عبید الله تحت نرپرنتا ابونفیان بوخ  ...او را به ماخرش یسبت خاخ تالا خالوار و ذلالیلش
3

کندت چرا که طلحه یسبا یورایا و شریف یداشت!»
ّ
طلحه به وسیله مادرش صعبه بسیار مذم و ختوار میشتد ،متردم هتر وقت میخواستتند بته او
اهان نماید میگفتند« :فر ید صعبه» یا «فر ید حضرمیه» ،چون دانستی که متادرش دختتر دزمهتر
فارسی بود که به دستور کسری در حضرموت یمن ساکن شد ،او بعدا وقتی به مکه آمد و با عبیتد اللته
ازدوا نمود از صاحبان پرچم و زناکاران معروف گش  ،عبید الله هم همان برد ای اس کته وقتتی از
شام آورد شد عثمان بن عمرو تمیمی او را ّادعا نمود.
یکی از موارد این قدم و اهان

حدیثی اس که ابو جعفر اسکافی از امیرالمؤمنین

نقل کترد

که فرمود« :خدا فر ید صعبه را شت گرخاید و او را لعنت کند! عثمان به او ان چنالان عطالا کالرخ
 

ّ
 .1تقریب المعارف ابوالصالم حلبی صفحه  ،228کماة گیا معروفی اس که در صحراء میباشد ،بی آخر برای تهکم و
مسخر کردن اس یعنی شما هیچ شرافتی ندارید.
 .2هر ُبهار به انداز سیصد سطل قبطی اس و این کاشف از ثروت سنگینی از طال و نقر اس که این ملعون بترای ختود
جم نمود بود!
 .3الفائق زمخشری جلد  0صفحه 051

 .................................................................................... 911دانستنیهای حمیراء 
ولا او با عثمان چنین کار کرخ!»

1

عثمان به طلحه پنجا هزار عطا کرد بود ،ولی پاداش این کارش نزد طلحه این شتد کته طلحته
مردم را بر کشتن او تحریک و تشویق می نمود! به خاطر همین عثمتان کمتی قبتل از کشتته شتدنش
میگف « :وا بر پسر حضرمیه! فمن و فالمن ُبهالار طالم باله او بَشالیدِ ولالا او خالون مالرا
ما خواهد و مرخِ را بر کشتن من تشوی ماکند!» 2عثمان یک بار با طلحه مواجته شتد و بته او
گفت  « :ا پسر حضرمیه! مرخِ را بر علیه من یموخ و ایها را به کشتن من خواید ت حال که
ّ
به خوانتهات یرنیدها امده ا عذرخواها کنا!» 3همچنین وقتی طلحه بر بی الماخ مسلط
شد عثمان او را به وسیله مادرش خوار و ذلیل نمود ،چون به امیرالمؤمنین نامه نوشت و گفت :
«تو ا پسر حضرمیه باله ایالن امالر نالااوارتر ! مبالاخا او بالر تالو غلباله کنالد و حکومالت امّال ت
پسرعمویت را به خنت گیرخ!»

4

و هنگامی که عثمان محاصر شد بود و از آب من شد بود ،امیرالمؤمنین

دستور داد به او آب

برسانند ولی طلحه گف « :به خدا قسم به او اب یمالاخهم! و ا علالا تالو خر ایالن مالورخ کالار
یماتوایا بکنا! حضرت علا به صورت خشمگین بلند شد و گفت ا پسر حضرمیه به وخ
خواها خایست که ماتوایم کار بکنم یا یه!»

5

و در گذشته بعد از آن که مسلمین در جنگ احد شکس خوردند طلحه بر جان خود ترسید و به
 
 .1شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  1صفحه  ،060حضرت امیرالمؤمنین

این چنتین طلحته را نفترین کترد کته

خداوند او را زش گرداند و لعن کند.
 .2شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  9صفحه 24
 .3انساب االشراف بالذری جلد  1صفحه  188و تاری مدینه دمشق جلد  5صفحه 0098
 .4الکاف ه شی مفید صفحه 8
 .5الجمل شی مفید صفحه  054و تاری المدینه ابن شبه جلد  5صفحه  ،0111من نمودن دشمن از آب از عادتهتای
ّ
اهل جاهلی بود که اسالم آن را باطل نمود ،به خاطر همین امیرالمؤمنین دستور داد که – به خاطر ترحم و رأف نسب
به اهل و عیاخ عثمان – به عثمان آب برسانند با این که او ظالم و ستمگر بود ،بلکه امیرالمؤمنین

در جنگ صفین معاویه

و یارانش را هم از آب من ننمود با این که چنین کاری را به حضرت پیشنهاد کردند ،اخالق پیتامبر و اهتل بیت اطهتارش
(علیهم الصالة و السالم این چنین اس .

فصل ششم :بدکار ای زناکار بیحیایی شهوتران 910 ....................................................
شام فرار کرد و نزد دوس مسیحیاش رف و برای این کار از رسوخ خدا

اجاز خواس و ّادعتا

نمود که در شام ماخ و ثروت دارد که آن را غصب کرد اند! امیرالمتؤمنین خشتمگین شتد و گفت :
«ا رنول خدا به پسر حضرمیه اجا ه بده! به خدا قسم خداوید کسا کاله یالار کنالد را ّ
عالات
خهد و کسا را یار ینماید را ذلیل کند!»
و روز بیع با امیرالمؤمنین

1

اشتر به جمعی گف « :ایا به کسا یگاه ماکنیدو! ا طلحاله

بلند شو و بیعت کنت طلحه خوخخار کرخت مالک گفت ا پسر صعبه بلند شو! و شمشالیرش
را کشید! طلحه بلند شد و پاهایش را به مین ماکشید و مارفت تا این که بیعت یموخ!»

2

و قبال در فصل چهارم گذش که وقتی طلحه به عثمان بن حنیف (رضوان الله تعالی علیه دشنام
زشتی داد و به مادرش توهین کرد ،عثمان بن حنیف به او گف « :ا پسر صعبه خعوا بین من و تالو
بارگتر ا حرف خن انت!»

3

تمام اینها طلحه را به وسیله مادرش صعبه حضرمیه خوار و ذلیل کرد و به او توهین نمودند ،چون
بوی فساد و زنای او بینی همه را پر کرد بود! چرا این چنین نباشد در حالی که مردان پتی در پتی بتر او
میپریدند و با او زنا میکردند تا این که وقتی طلحه به دنیا آمد عبیتد اللته و ابوستفیان بتر ستر او نتزاع
نمودند که قبال گذش  ،ولی این زن نزاع را خاتمه داد و طلحه را به عبید اللته ملحتق کترد بتا ایتن کته
طلحه به ابوسفیان شبیهتر بود! و این کار تنها به این دلیل بود که عبید الله بیشتر بر او انفاق مینمتود بته
همین خاطر دوس داش فرزندش را به او ملحق کند تا در عو

او به انفاق نمودنهای ختود ادامته

دهد! ولی با این حاخ ابوسفیان عاشق صعبه باقی ماند! و همیشه طلحته را فرزنتد ختود میدانست بته
ّ
حدی که راضی نمیشد کسی به او بیاحترامی کند یا تار مویی از او کم شود و تأکید نمود کته طلحته
فرزند او از معشوقش میباشد و برای اثبات این مطلب یکی از کسانی کته در نستب شناستی مهتارت
 
 .1عین العبر سید احمد آخ طاووس به نقل از سدی.
 .2شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  5صفحه  7به نقل از االوائل ابی هالخ عسکری ،ولی در نسخهای کته از کتتاب
االوائل چاپ شد این عبارت حذف گردید « :طلحه خوخخار کرخ و گفت ا پسر صعبه بلند شو! و شمشالیرش را
کشید!» و این از تحریفها و خیان های همیشگی طائفه بکریه اس .
 .3به صفحه  445و  444همین کتاب مراجعه کن.

 .................................................................................... 911دانستنیهای حمیراء 
داشتند را شاهد گرف .
ابو منذر هشام بن کلبی در باب «اناما صاحبان پرچم و ماخران و فر یدان ایها» گویتد« :امالا
صعبه خختر حضرما انتت او پرچما (برا

یا) خاشتت ا ابونفیان خوانت کالرخ تنهالا بالرا

بچهخار شدن با او یا کندت ابونفیان هم با او همبستر شد! و عبید الله بن عثمان بن عمالرو بالن
کعب بن نعد بن تیم با او ا خواج یموخ و او بعد ا شش ماه طلحه را به خییالا اورخت ابونالفیان و
عبید الله برا طلحه با هم خعوا یموخید و خاور را به عهده صعبه گذاشتندت صعبه طلحه را باله
عبید الله ملح کرخ! به او گفته شد ابونفیان را ترک کرخ ! گفت خنت عبیالد اللاله ا اخ ولالا
خنت ابونفیان بَیل انت! حسان بن ثابت بر طلحه عیب گرفت و گفت
ا بنا عبد شمس – بنا امیاله و ابونالفیان – عجیالب انالت کاله چطالور
براخر خوخ – طلحه – را ُخِ خیگران قرار خاخیالد خر حالالا کاله ا ایهالا بالوخ
گوید ابونفیان بعد ا این هم عاش صعبه بوخ! و خر مورخ او گفت
طب ان چه مابینیم من و صعبه ا هم خوریالم

ولا خونتا و عش پابرجا و یاخیالک انالت

اگالالر یسالالب یالالورایا و شالالریفا وجالالوخ یالالدارخ

ولا ان خختر ار ش و یبایا خارخت ان که امرو

مالالرا خر عشالال او مممالالت کالالرخ ماخواهالالد

چیا را پنهان کند که پهلوها بر ان خوابیالده

و عمرو تیما به فر یدان بنا طلحه گفت
شما جوهرید البته اگر ان عیبا کاله ا خختالر

حضالالرما بالاله شالالما رنالالید وجالالوخ یداشالالت

مشالالک و خمیالالر کالاله خر مالالرخار قالالرار خارخ!

و بو گند ان بر بو پاک مشک غلبه یمالوخه!

ا قالالالوِ مالالالا یسالالالبتان را تصالالالدی یماییالالالد

و مالالا را بالاله امالالر خرنالالت راهنمالالایا کنیالالد

ایالالالا شالالالما خالالالایواخه عبیالالالد اللالالاله هسالالالتید

یالالا ابالالا نالالفیان کالاله ا بنالالا امیالاله انالالتو

گفتیالالد مالالا بالالا شالالرافت و نالالرور هسالالتیم

1

گفتم پس خروغگو ما شکسته شده انت»

و هشام از پدرش نقل کرد که گف « :طلحه بن عبید الله به ولید بن عقبه تهمت خت عثمان به
خاطر ولید خشمگین شد و خوانت طلحه را بایدت ابونفیان خشمگین شد و گفت این ثالوب
 
 .1مثالب العرب هشام بن کلبی صفحه  11به بعد.

فصل ششم :بدکار ای زناکار بیحیایی شهوتران 912 ...................................................
بن تلده انت اگر یماخایا ا او بپرس! عثمان ناکت شدت هشاِ گفالت ابونالفیان خشالمگین
شد چون ماخر طلحه تحت نرپرنتا ابونفیان بوخ و بعضا مرخِ طلحه را به ابونالفیان یسالبت
ماخاخید!» 1و رسوخ اکرم

راس گف که فرمود« :ا علا هی کس ا قریش بغالض تالو را

یدارید مگر ان که یا اخه انت و هی کس ا ایصار بغض تو را یدارخ مگر ان که یهوخ انالت و
هی عر با بغض تو را یدارخ مگر ان که حراِ اخه انت!»

2

این احواخ مادر اوس و اما احواخ پدرش – یعنی عبیتد اللته – او زناکتار بتود و بته صتعبه بستند
نمیکرد ،بلکه نزد دیگر صاحبان پرچم میرف مثل کریمه که ّذر برادر طلحه را از او به دنیا آورد!
ابن کلبی در باب «اناما صاحبان پرچم و ماخران و فر یدان ایهالا» میگویتد« :امالا کریماله
عبید الله بن عثمان بن عمرو بن کعب بن نعد بن تیم با او یالا کالرخ و خر یتیجاله کر یماله ذر بالن
3

عبید الله براخر طلحه بن عبید الله را به خییا اورخ!»
و بدتر از این عبید الله از جمله ّ
مخنثان بود که مردان با او لواط و بازی میکردنتد! ابتن کلبتی در

ّ
باب « یاکاران و مَنثان» از پتدرش نقتل میکنتد کته گفت « :ا جملاله کسالایا کاله بالا او لالواط
ّ
مایموخید و مَنث بوخ عبید الله پدر طلحه بالن عبیالد اللاله بالن عثمالان بالن عمالرو بالن کعالب
ماباشد! فر یدان او خر مدینه و کوفه هستند».
بنابراین طلحه فرزند این دو نفر اس

4

مادری زناکتار و پتدری زناکتار کته بتا او لتواط و بتازی

می کنند و شاید او پدر حقیقی طلحه نباشد بلکه پدرش ابوسفیان باشد ،ولی در هر صتورت طلحته
در آغوش عبید الله بزرگ شد ،حاخ فکر می کنی صفات شخصی که در میان خانواد ای بزرگ شتد
 
 .1مثالب العرب هشام بن کلبی صفحه  ،48ثوب بن تلد یکی از نسبشناسان بتا مهتارت است  ،ابوستفیان او را بته یتاد
عثمان آورد تا عثمان بفهمد که طلحه فرزند ابوسفیان اس و او را به خاطر تهمتی که به ولیتد زد ادب نکنتد .یعنتی مقتدار
غیرتی که ابوسفیان نسب به طلحه داش بیش از غیرتی بود که عثمان به خاطر ولید اموی داش و این دلیلی نتدارد مگتر
آن که ابوسفیان میدانس طلحه از بنی امیه اس و در حقیق فرزند او میباشد.
 .2علل الشرائ شی صدوق جلد  0صفحه  052و به صفحه  114همین کتاب مراجعه کن.
 .3مثالب العرب هشام بن کلبی صفحه 11
 .4مثالب العرب هشام بن کلبی صفحه 11
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که در زنا و فجور شنا می کردند و در قبیلهای بزرگ شد که پر از فساد و فستاد خانته بتود چگونته
ّ
خواهد بود؟! بدون شک او هم همان رذیل ها و کارهای زشتی را انجام می داد که خانواد و اهلتش
انجام میدادند.

تاری بیان کرد که طلحه مردی شهوتران بود و برای اشباع شهوتش به هیچ چیز ّ
اهمی نمیداد!
ّ
به حدی که در یکی از هوسهایش دین اسالم را ترش نمود و به خاطر این که با زنی یهودی که عاشقش
بود ازدوا نماید یهودی شد!
ابو الصالم حلبی گوید« :طلحه عاش یالا یهالوخ شالدت ا او خوانالتگار کالرخ تالا بالا او
ا خواج یمایدت ولا ن یهوخ قبول ینموخ مگر ان که طلحه یهوخ شوخت او هالم یهالوخ شالد! و
شاعر خر این باره گفته
یا یهوخ به طلحه اشاره کرخ که باید انمِ را ترک کنالا
و گفت رو گار بر تو حراِ انت مگر ان که یهوخ شو
و هنگاما که عثمان با طلحه یااع یموخ به او گفت به خدا قسم تو اولالین یفالر ا اصالحاب
محمد هستا که با یا یهوخ ا خواج کرخ! طلحه گفت و به خدا قسم تو هم گفتا چالرا مالا را
این جا یگهماخارخ! چرا به قوِ خوخ ملح یشویمو!»
بیهقی از امیرالمؤمنین

1

روایتی نقل نمود که این مطلب را تأکیتد مینمایتد ،حضترت فرمتود:

«طلحه با یا یهوخ ا خواج یموخ» 2ولی معلوم میشود بقیه آن را حفظ نمود (یعنی این مطلب کته
خود طلحه برای ازدوا با او یهودی شد .
همچنین عبد الرزاق صنعانی از عامر بن عبد الرحمن بن نسطاس نقل کترد « :طلحاله بالن عبیالد
الله با خختر بارگ یهوخیان ا خواج کرخ! گوید عمر ان قدر به او فشار اورخ تالا او را طالمق خاخ».
ِ

3

 
 .1تقریب المعارف ابو الصالم حلبی صفحه 228
 .2سنن بیهقی جلد  7صفحه 071
ّ .3
مصنف عبد الرزاق صنعانی جلد  6صفحه  79و ماوردی هم در کتاب النک و العیون صفحه  048به این قضیه اشتار
کرد اس .
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این روای دالل میکند که آن چه حلبی روای نمود بود صحیح و درس است  ،چتون آن دختتر،
دختر بزرگ و سرور یهودیان بود  ،بنابراین بعید نیس که او و پدرش بر طلحه شترط کترد باشتند کته
ابتدا یهودی شود تا با او ازدوا نماید و طلحه هم به خاطر عشق یهودی شد اس !
در یکی دیگر از شهوترانیها طلحه با زنی ازدوا کرد که خواهر او از زنا به حساب میآمد! ابن
کلبی روای نمود « :بعد ا ان طلحه خر انمِ با خختر ابونفیان بالن حالرب ا خواج یمالوخت اهالل
مدینه گفتند حملت حراِ را حمل یماکند!» 1منظورشان این اس که ابوسفیان بتا متادر طلحته –
صعبه حضرمیه – به صورت حرام همبستر شد ،او هم طلحته را بته دنیتا آورد کته ابوستفیان او را طلتب
مینمود و فرزند خود میدانس  ،ولی صعبه حکم نمود که طلحه فرزند عبید اللته است و تمتام ایتن
اتفاقات در جاهلی بود ،وقتی اسالم آمد حکم نمود که طلحه فرزند عبید الله میباشد چرا که استالم
ما قبل خود را از بین میبرد و حکم مینماید که فرزند برای رخ خواب و برای زناکتار ستنگ است ،
بنابراین ابوسفیان پدر طلحه نمیباشد و فرزند او هم ختواهر و بترادر طلحته نمیباشتند ،ولتی ازدوا
کردن طلحه با دختر ابوسفیان اگر چه به خاطر خواندن عقد و نبودن مان حالخ اس

ولتی آن چته در

جاهلی واق شد را حالخ نمیکند و قطعا و یقینا این واقعی که دختر ابوسفیان خواهر طلحه است
را نفی نمینماید ،بنابراین طبق احتیاط شرعی نباید چنین ازدواجی سر میگرف  ،همانطور که روایت
گذشته بخاری که در فصل سوم در قضیه فرزند زمعه آمد بر آن دالل میکرد ،چون با ایتن کته ستود
طبق حکم شرعی برادر او میشد ولی رسوخ خدا
شود و حجابش را رعای کند.

به سود دستور داد که از فرزنتد زمعته مخفتی

2

در هر صورت مردی که به احتیاط شرعی عمل نمیکند و به کالم اهل مدینه ّ
اهمیت نمیدهتد و
ّ
برایش مشکلی ندارد با دختر شخصی ازدوا کند که میگوید« :متن پتدر تتوام» بتدون شتک متردی
اس که نسب به ْفر زنان بسیار شهوت دارد و هیچ حکم شرعی یا عرفی مان او نمیشتود کته بترای

 
 .1مثالب العرب هشام بن کلبی صفحه  ،17و آن دختر فارعه بن ابا نفیان میباشتد همتانطور کته در االصتابه جلتد 2
صفحه  521بیان کرد اس .
 .2به صفحه  421همین کتاب مراجعه کن
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اشباع شهوتش هر کاری انجام دهد!
کاری که وقتی عایشه را همراهی مینمود و به بصر

مردی که سرش و اخالق او این چنین اس
میرف مرتکب شد ،او به این ا ّدعا که برای عایشه جایز نیس بدون محرم خرو کند (و بصر بترود

به او پیشنهاد ازدوا داد! حمیراء هم کاری انجام نداد مگر این که این پیشنهاد او را پذیرف و در مقابل
او تمکین کرد! و چرا عایشه چنین کاری انجام ندهد در حالی که طلحه پسر عموی اوست و از زمتان
قدیم عاشق عایشه بود؟!
علی بن ابراهیم قمی (رضوان الله تعالی علیهما در تفسیر آیه یتازدهم ستور تحتریم میفرمایتد:
«نپس خداوید خر مورخ عایشه و حفصه مثالا خ و گفت خدا برا کسایا که کالافر شالدید ن
َ
یالالوح و لالالوط را َمثالالل خه کالاله تحالالت نرپرنالالتا خو بنالالده ا بنالالدگان مالالا بوخیالالد ولالالا بالاله ان خو
(شوهرایشان) خیایت کرخیدت علا بن ابراهیم گفت به خدا قسم منظور خداویالد ا باله ان خو
خیایت کرخید چیا جا فاحشه ییست! و حتما بر عایشه به خاطر کار که خر راه بصره ایجالاِ
ّ
خاخ حد جار خواهد یموخت طلحه او را خونت ماخاشالت! وقتالا عایشاله خوانالت باله بصالره
خروج کند طلحه به او گفت برا تو جایا ییست بدون َم َ
حرما برو ! عایشه هم خوخش را باله
ا خواج طلحه خراورخ!»

1

عایشه از قدیم عاشق عایشه بود و آرزو یش این بود که بعد از رسوخ خدا

بتا او ازدوا کنتد،

طلحه در زمان حیات پیامبر به این مطلب تصریح نمود و ایشان را آزار داد و خشمگین کترد و ایتن آیته
نازخ شد :شما ح یدارید رنول خدا را اذیت کنیالد و باله هالی وجاله یماتواییالد بعالد ا او بالا
همسرایش ا خواج کنید که این کار یاخ خداوید بارگ انت .

2

 
 .1تفسیر علی بن ابراهمی قمی جلد  1صفحه  277و به نقل از او بحار االنوار عالمته مجلستی جلتد  11صتفحه  151و
تفسیر نور الثقلین حویزی جلد  4صفحه  274و تفسیر کنز الدقائق مشهدی جلتد  02صتفحه  274و بستیاری دیگتر .آن
ّ
کسی که حد را جاری میکند موالیمان حضرت صاحب زمان (صلوات الله علیه و عجل الله فرجه الشریف میباشد کته
ّ
در فصل دوم به آن اشار شد که عایشه در زمان رجع دوبار زند میشود و حضرت به او حتد میزنتد ،یکتی بته ختاطر
تهم زدن به مادر ابراهیم
 .2سور احزاب آیه 42

و دیگری به خاطر زنا کردن با طلحه در را بصر .
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بغوی و ابن عتادخ در تفستیر ایتن آیته میگوینتد« :ایالن ایاله بالرا مالرخ ا اصالحاب رنالول
خدا

یا ل شدت او گفت اگر رنول خدا بمیرخ حتما با عایشه ا خواج خالواهم کالرخ! مقاتالل

بن نلیمان گفت او طلحه بن عبید الله انت! پس خداوید به او خبالر خاخ کاله ایالن کالار حالراِ
انت و فرموخ چنین کار یاخ خداوید بارگ انتت یعنا گناه بارگا انت».

1

ابن سعد از ابوبکر بن عمرو بن حزم روای کرد « :این ایه برا طلحه بن عبید الله یا ل شالدت
چرا که گفت اگر رنول خدا بمیرخ با عایشه ا خواج ماکنم!»

2

ابن کثیر از ابن عباس نقل نمود « :این ایه برا مرخ یا ل شد که عاِ خوخ را جالاِ یمالوخ کاله
با یکا ا همسران ایشان ا خواج کندت مرخ به نفیان گفت ایا ان ن عایشاله

بعد ا پیامبر

بوخو گفت ایها چنین گفتهاید! مقاتل بن حیان و عبد الرحمن بن ید بن انلم به نند خالوخ ا
ند یقل یموخهاید که گفت ان مرخ که ماخوانت چنین کار ایجاِ خهد طلحه بالن عبیالد
الله انت!»

3

قرطبی از معمر از قتاد نقل کرد « :مرخ گفت اگر رنول خدا ا خییا بروخ بالا عایشاله ا خواج
ماکنم! خداوید این ایه را یا ل کرخ شما ح یدارید رنول خدا را ا ار خهید  ...تا اخر ایاله
و این ایه یا ل شد و همسران او ماخران شما هستند مقاتل گفت ان مرخ طلحه بن عبید الله
انت!  ...و ابن عطیه گفت روایت شده که این ایه به خاطر این یا ل شد کاله یکالا ا صالحابه
گفت اگر رنول خدا بمیرخ با عایشه ا خواج ماکنم! این حرف او به رنول خالدا
ّ
4
اذیت شد».

رنالید و

 
 .1تفسیر بغوی جلد  6صفحه  270و تفسیر اللباب ابن عادخ جلد  02صفحه 014
 .2الطبقات الکبری ابن سعد جلد  8صفحه 110
 .3تفسیر ابن کثیر جلد  2صفحه 402
 .4تفسیر قرطبی جلد  05صفحه  ،118قرطبی برای این که این گنا طلحه را پاش کند گفته« :یحاس ا معمر یقالل کالرخه
که ان مرخ طلحه بوخ ولا این حرف صحیح ییست! ابن عطیه گفت خدا به ابن عباس پاخاش خهد .و به یظالر مالن
چنین حرفا خر مورخ طلحه بن عبید الله صحیح ییست! شیخ و انتاخ ما اماِ ابو العباس گفت ایالن حرفهالا باله
یکا ا فضم صحابه یسبت خاخهاید و حاشا که مثل او این چنین باشالد! خر یقالل خروغ گفتهایالدت بلکاله منالافقین
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رازی روای کرد که طلحه گف « :اگر بعالد ا محمالد یالده بمالایم حتمالا بالا عایشاله ا خواج
خواهم کرخ!»

1

ّ
عد بسیاری از بزرگان ّ
مفسرین و علمای مخالفین بتر آن تصتریح
این قضیه بسیار مشهور اس و

کرد اند ،مثل سمرقندی در بحر العلوم و ماوردی در النکت و العیتون و ابتن جتوزی در زاد المستیر و
فیروزآبادی در تفسیرش و ابن عبد ستالم در تفستیرش و ختازن در لبتاب التأویتل و ستیوطی در التدر
المنثور و غرناطی در التسهیل و بدر الدین عینی حنفی در عمد القاری و ابن اثیر در اسد الغابه و ابتن
حجر در االصابه و ابن ملقن در غایه ُ
2
الس َؤخ و بسیاری دیگر ،به تفاسیر و کتب آنها مراجعه کن.

بعضی ّ
مفسرین مخالفین اسم طلحه و عایشه را مخفی نمود اند و بته جتای آن کلمته «متردی» و

«فالن زن» گذاشتهاند! از جمله آنها طبری اس که در تفسیرش گو ید« :گفته شده این ایاله خر مالورخ
مرخ یا ل گشت که قبل ا وجوب حجاب خاخل ماشد! او گفت اگر محمد بمیرخ با یکالا ا
یایش ا خواج خواهم کرخ و یاِ ان ن را برخ! خداوید خر این مالورخ ایاله یالا ل کالرخ شالما حال
یدارید رنول خدا را اذیت کنیالد و باله هالی وجاله یماتواییالد بعالد ا او بالا همسالران او ا خواج
یمایید ت ایها که چنین چیا یقل یموخهاید یویس به من خبر خاخ و گفت ابن وهب به مالا خبالر




ّ
جهال چنین حرفا خهاید!» ببین چگونه روایاتی که خودشان نقل میکنند را ّرد نمودند ،چرا که آنهتا ّ
تحمتل ثبتوت ایتن
گفتار زشتی که دالل بر نفاق طلحه میکند را ندارند! و این ّرد نمودنشان هم همانطور که میبینی دلیلی ندارد بلکه تنها از
عشقشان نسب طلحه سرچشمه میگیرد و دوس داشتن انسان را کور و کر میکند!
 .1تفسیر رازی جلد  01صفحه 271

 .2بعضی از آنها برای فرار از زشتی کار طلحه راهی پیدا نکرد اند جز این که ّادعا نمود اند طلحه از کار خود توبته کترد و

برای کفار آن برد ای آزاد نمود و ماخ بسیاری را صدقه داد و پیاد به حم رف ! ابو حیان در کتاب البحر المحیط گوید« :خر
کتاب تحریر امده که ان مرخ طلحه بوخ و این ایه یا ل شد و ح یدارید بعد ا او هی وقت با همسرایش ا خواج
کنید به همین خاطر طلحه توبه یموخ و برخها ا اخ کرخ و بار خه شتر را خر راه خالدا ایفالاق یمالوخ و پیالاخه باله حالج
رفت!» مخالفین همیشه این گونهاند ،هر زمان چیزی از بدیها و مطاعن سرورانشان ثاب میشتود خیتاالتی میشتوند و
میگویند« :توبه کرد اند!» بنابراین طلحه از رغب داشتن به عایشه توبه نمود! و عایشه از سوار شتر شدن توبه کرد! و یزیتد
از کشتن حضرت امام حسین

توبه نمود! و صدام هم از گناهان و جرمهایش توبه کرد! وای از دس این توبه!
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خاخ و گفت ابن ید خر مورخ این ایه شما ح یدارید رنول خدا را اذیت کنید و به هی وجاله
یماتوایید بعد ا او با همسرایش ا خواج کنید که چنین کار یاخ خداوید بارگ انالت گفالت
یک بار به پیامبر

خبر رنید که مرخ ماگوید اگر پیامبر ا خییا رفت بعد ا او بالا فالمن ن

ا خواج خواهم کرخ! گفت این حرف پیامبر

را اذیت مایموخ».

1

اگر این قوخ طبتری« :خر مورخ مرخ یا ل گشت که قبل ا وجوب حجاب خاخالل ماشالد» را
مالحظه کنی میفهمی که طلحه قبل از نازخ شدن آیه حجاب بر عایشته وارد میشتد ،یعنتی :در نبتود
پیوسته با عایشه در ارتباط بود! عجیب و بعید نیس که آیه به خاطر همین نازخ شتد

رسوخ خدا
ّ
باشد و بدون شک پیامبر

از این کار قبیح آگا شد و طلحه را منت نمتود و در ایتن هنگتام انتقتام

گیری طلحه شروع شد و تصمیم گرف با عایشه ازدوا نماید تا از پیامبر

کته او را از وارد شتدن

بر عایشه من نمود انتقام بگیرد!
این همان مطلبی اس که روایات مخالفین هم به آن تصریح کرد  ،در تفسیر طبرانی آمد « :ایالن
گفتار خداوید و به هی وجه ح یدارید بعد ا ایشان بالا همسالرایش ا خواج کنیالد خر مالورخ
طلحه بن عبید الله یا ل شدت او گفت محمد ما را من ماکنالد کاله بالر خختالر عموهایمالان وارخ
شویمو! – منظورش عایشه بوخ چرا که هر خو ا قبیله تیم بن مره هستند – اگر او بمیرخ و من یالده
باشم حتما با عایشه ا خواج خواهم کرخ!»

2

در تفسیر مقاتل بن سلیمان آمد « :نپس خداوید به ایها فهماید که را و باطن و ظاهر ایها را
ماخاید و فرموخ اگر چیا ا کار خوخ را اشکار نا ید منظور طلحه انالت کاله گفالت ایالا
محمد یماگذارخ بر خختر عموهایمان وارخ شویمو! و این حرفش را علنالا و اشالکارا بیالان کالرخت
نپس خداوید فرموخ یا ان را مَفا یمایید یعنا ان را خر خل خوخ به عنوان را
و منظور ا ان نَن طلحه انت که گفت بعالد ا مالرخن پیالامبر

یگه خاریالد

حتمالا بالا عایشاله ا خواج
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به حداد حنفی نسب داد اند.
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خواهم کرخ!»

1

بعضی از مخالفین طبق عادتشان اسم طلحه و عایشه را مخفی نمود انتد! در تفستیر زمخشتری و
نسفی آمد « :و گفته شده یکا ا ایها گفت ایا ما را ا صحبت کرخن با خختر عموهایمان مگر ا
پس پرخه یها ماکنندو! اگر محمد بمیرخ با فمن ن ا خواج خواهم کرخ!»
تفصیل قضیه را در تفاسیر دیگر مییابیم که در آن آمد روزی رسوخ خدا

2

به طلحه و عایشته

رسید که با هم درگوشی صحب میکردند ،ایشان طلحه را باز داش و به او دستور داد بعد از ایتن روز
دیگر چنین کاری نکند ،آن ملعون خواس خودش را بری کنتد و عتذر بیتاورد کته او دختتر عمتویش
دوبار او را نهی کترد و بترایش
میباشد و بین آنها کالم منکر و زشتی ّرد و بدخ نشد ! ولی پیامبر
بیان نمود که غیرتش اجاز نمیدهد مثل چنین چیزی واق شود .طلحته خشتمگین شتد و برگشت در
حالی که میگف « :مرا ا صحبت کرخن با خختر عمویم من ماکند! بعد ا او حتمالا بالا عایشاله
ا خواج خواهم کرخ!»
سیوطی و شوکانی گویند« :ابن ابا حاتم و ابن مرخویه ا ابن عباس یقل کرخهاید کاله خر مالورخ
این ایه و شما ح یدار ید رنول خدا را اذیت کنید گفت این ایه خر مورخ مالرخ یالا ل شالد
که عاِ خوخ را جاِ یموخ که بعد ا پیامبر

با یکا ا همسالران ایشالان ا خواج کنالدت نالفیان

گفت گفتهاید ان ن عایشه بوخ و ابن مرخویه ا ابن عباس یقل یموخه مرخ گفت اگالر محمالد
بمیرخ حتما با عایشه ا خواج خواهم کرخت خداوید این ایه را یا ل یموخ شما ح یدارید رنالول
خدا را اذیت کنید و ابن جریر و ابن ابا حاتم ا عبد الرحمن بن ید بن انلم یقل کرخهاید که
گفت به پیامبر

خبر رنید که مرخ ماگوید اگر رنول خدا

با فمن ن ا خواج ماکنمت این حرف پیامبر

ا خییا رفالت بعالد ا او

را ا ار ماخاخت ایه یا ل شد شما ح یدارید

رنول خدا را اذیت کنید و ابن ابا حاتم ا ند یقل یموخه که گفالت باله مالا خبالر رنالید کاله
طلحه بن عبید الله گفت ایا محمد خختر عموهایمان را ا ما ماپوشاید و بعد ا ما بالا یایمالان
 
 .1تفسیر مقاتل بن سلیمان جلد  2صفحه  ،91این تفسیر یکی از قدیمیترین تفسیرهاس .
 .2تفسیر زمخشری جلد  4صفحه  254و تفسیر نسفی جلد  2صفحه 202
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ا خواج ماکندو! اگر برا او اتفاقا افتاخ (و ا خییا رفت) حتما بعالد ا او بالا همسالرایش ا خواج
خواهیم کرخ! پس این ایه یا ل شد و عبد الالر اق و عبالد بالن حمیالد و ابالن منالذر ا قتالاخه یقالل
کرخهاید طلحه بن عبید الله گفت اگر پیامبر

ا خییا بروخ با عایشه ا خواج ماکنم! ایه یا ل

شد شما ح یدارید رنول خدا را ا ار خهید و ابن نعد ا ابوبکر بن محمد بن عمالرو بالن
حاِ خر مورخ این ایه شما ح یدارید رنول خدا را ا ار خهید یقل کرخه که گفت این ایه خر
مورخ طلحه یا ل شدت چرا که گفت اگر پیامبر

ا خییا بروخ با عایشه ا خواج خواهم یمالوخ و

بیهقا خر کتاب السنن ا ابن عباس یقل یموخه که گفت مرخ ا اصحاب پیالامبر
اگر رنول خدا

گفالت

ا خییا بروخ با عایشه یا اِ نلمه ا خواج خواهم یموخ .خدا ایاله یالا ل کالرخ

ح یدارید رنول خدا را ا ار خهید و ابن جریر ا ابن عباس یقل کرخه که مرخ یالاخ یکالا ا
همسران پیامبر

ماامد و با او صحبت ماکرخ و پسر عمو ان ن بوخ! پیامبر

فرموخ

خیگر بعد ا این رو چنین کار یکنت گفت ا رنول خدا او خختر عمو من انت! به خالدا
قسم من حرف منکر و شتا به او یگفتم و او هم چنین حرفا با مالن یالاخ! پیالامبر

فرمالوخ

ماخایم ولا هی کس ا خداوید باغیرتتر ییست و (بعالد ا او) هالی کالس ا مالن بالاغیرتتر
ییستت ان مرخ رفت و گفت مرا ا صحبت کرخن با خختر عمویم من ماکنالدت بعالد ا او حتمالا
با خختر عمویم ا خواج ماکنم!»

1

معلوم میشود جملهای که طلحه گفته تنها «با عایشه ا خواج خواهم کرخ  ...یا حتما با عایشاله
ا خواج ماکنم» نبود بلکه کلمات دیگری هم ذکر کرد که بسیار زش و قبیح اس  ،ابن ابی الحدید
از جاحظ نقل کرد که وقتی آیه حجاب نازخ شد طلحه گف « :ا مَفا یموخن یایش خر امرو چه
قصد خارخ و حال ان که به وخ مامیرخ و ما با ایها یکاح 2ماکنیم!» 3و عالمه مجلسی روای
نمود که طلحه گفت «محمد یایش را بر ما حراِ ماکند ولا با یان مالا ا خواج مایمایالد! اگالر
 
 .1تفسیر سیوطی جلد  6صفحه  652و فتح القدیر شوکانی جلد  5صفحه  ،199لفظ روای از تفسیر سیوطی بود.
 .2نکام هم به معنای ازدوا و هم به معنای جماع و همبستری میآید! (مترجم
 .3شرم نهم البالغه ابن ابی الحدید جلد  0صفحه  084به نقل از جاحظ.
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خداوید محمد را بمیراید میان یورابت یایش راه مارویم همایطور که او میان یورابت یان
ما راه رفت!» 1و سدی روای نمود که طلحه گف « :ایا وقتالا مالا مامیالریم محمالد بالا یایمالان
ا خواج کند ولا اگر او مرخ ما با یایش ا خواج یکنیمو! به خدا قسم اگر بمیرخ بر نر یایش قرعاله
ماایدا یم!»

2

این کلمهای که طلحه به آن نطق کرد باعث شد رسوخ خدا

در حالی نزد پروردگتارش بترود

که از دس او خشمگین بود ،عمر بن الخطاب این مطلب را آشکار نمود ،او به طلحه خطتاب کترد و
گف « :من ا رو

که خر جنگ احد ایگشتت قط شالد و باله خالاطر ان یاراحالت بالوخ تالو را

ماشنانم! رنول خدا
ان چنان حرفا خ !»

بر تو خشمگین بوخ و ا خییا رفت چون وقتا ایه حجاب یا ل شالد

3

حاصل آن چه گذش این اس که دانستیم طلحه عاشتق دختتر عمتویش عایشته بتود و پیوستته
فریبکارانه با او مالقات مینمود و رابطه داش و قسم خورد که با او ازدوا کند و او مردی اس که در
را اشباع نمودن شهوتش از هیچ حرامی خودداری نمیکند ،به همین دلیل به خاطر دختری یهودی شد
و با کسی ازدوا نمود که خواهر او از زنا به حساب میآمد و بعد از همه اینها از قبیله خبیثی بود که در
گل و الی رذال غرق شد بودند.
این از جه طلحه اما از جه عایشه دانستیم که او زنی شهوتران بود و بسیار به مردان عالقه
داش و در را رفتن به بصر برای آنها زین نمود و خود را به آنها عرضه کرد ،او هم زنی بود کته در را
اشباع شهوتهایش از هیچ حرامی دوری نمیکرد ،دور و نزدیک میدانند که او عاشتق پستر عمتویش
طلحه بود و برای آن که او به حکوم برسد هر کاری میکرد ،به خاطر همین مقدسی گوید« :ار و
عایشه این بوخ که طلحه به حکومت برند» 4و هنگامی که گمان کترد طلحته بته نزدیکتی خالفت
 
 .1بحار االنوار عالمه مجلسی جلد  07صفحه  ،17این کالم طلحه کنایهای زش و قبیح از همبستر شدن با آنهاس .
ّ
 .2عین العبر سید احمد بن طاووس صفحه  19به نقل از سدی ،این عبارت بسیار قبیح اس به حدی که از شرم دادن آن
معذوریم.
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 .4البدء و التاری مقدسی صفحه  ،211و در آن گفته« :عایشه مرخِ را بر علیه حضرت علا ماشوراید و بر او طعن و
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رسید آن عباراتی را به زبان آورد که نشان دهند عشق او نسب به طلحه بتود ،متثال گفت « :بیالا ا
خارا ایگشت! بیا ا پدر شیر! بیا ا پسر عمو! گویا به ایگشتش یگاه ماکنم کاله بالا او بیعالت
ماکنند! بیا ا خارا ایگشت! خدا پاخاش تالو را باله پالدرت خهالد! ار ایهالا طلحاله را کفالو و
نااوار خمفت یافتهاید!»

1

هر دو نفر دختر عمو و پسر عمویی هستند که وسط شهوت و زنا متولد شد اند و از قدیم نسب به
ّ
هم عالقهای ّ
او را
خاص داشتند به حدی که طلحه دائما بر عایشه وارد میشد تا ایتن کته پیتامبر
نهی نمود و باز داش  ،حاخ با هم در راهی طوالنی از مکه به بصر اجتماع نمود اند و در این را با هم
نشس و برخاس داشتند و سخن میگفتند که مورخین آن را بیان کرد اند و همین بترای زنتد کتردن
عشق گذشته و جان دادن به آن کافی اس  ،آنها دیگر خود را آزاد میبینند به طوری که دیگر کستی بتر
آنها والی و سلطنتی ندارد ،خود را از مجازات در امان دیدند به همین خاطر عنان نفس خود را در هر
چه دوس داشتند رها نمودند و از همین جا بین آنها فاحشه واق شد!
ّ
متبحر باشد و این همه وسیله بترای جتذب شتدن هتر کتدام از
هر شخص باانصافی که در تاری
عایشه و طلحه به فجور را ببیند و این همه وسیله برای جذب شدن هر کدام به دیگری را مشاهد کنتد
ّ
ّ
شک نمیکند که آن چه علی بن ابراهیم قمی آن شخص موثق و مورد اعتماد و امین نقل کرد مبنی بتر
این که عایشه و طلحه در را بصر با هم زنا نمودند راس و درس اس .
آن چه در این جا قابل مالحظه میباشد این اس که در و تخته با هم جورند ،همانطور که عایشته
خلوت نمودن با جوانان و مردان را با عذر رضاع کبیر مبام دانس – با این که چنین کتاری جتایز نبتود
ّ
چون بعد از آن که کودش را از شیر گرفتند دیگر رضاعی وجود ندارد و اثتری بتر آن مترتتب نمیشتود –
همچنین طلحه جماع کردن با عایشه به عذر ازدوا کردن با او را جتایز دانست  ،در حتالی کته چنتین
کاری جایز نبود چون عایشه بر طلحه حرام بود و هنوز از طرف رسوخ خدا

با وکال خاصی کته



قدح وارخ مایموخ!»
 .1به صفحه  642همین کتاب مراجعه کن.
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به امیرالمؤمنین

داد بود – که بیان آن در فصل دوم گذش – طالق داد نشد بود ،چون طالق دادن

او تا زمان حضرت امام حسین

به تأخیر افتاد و طبق جم نمودن بین روایات که در فصل دوم ذکتر
1

کردیم طالق پنهانی او بعد از جنگ جمل واق شد نه قبل از آن.
ّ
به عالو عایشه بر طلحه به خاطر عل دیگری هم حرام بود چرا که طلحه همسر ختواهر عایشته
اِ کلثوِ خختر ابوبکر بود ،بنابراین معنای ازدوا طلحه با عایشه این اس که او بین دو خواهر جمت
نمود ! و هیچ کدام از ّ
مورخین یا سیر شناسان نگفتهاند که طلحه قبل از رفتن به بصر ام کلثوم را طالق
داد اس .
حرف ،حرف میآورد ،طلحه از ام کلثوم دختری داش که او را عایشه نامید ،در احواخ این دختتر
گفتهاند که او از همه بیشتر شبیه خالهاش عایشه بود ،او همیشه مالزمه عایشه بود و بلکه در آغتوش او
بزرگ شد و از او روای نقل نمودّ .
مهم اس که بدانی او از خالتهاش صتف عرضته کتردن ختود بتر

مردان را به ارث برد بود ،به همین خاطر به این ّادعا که زیباس و دوس دارد مردان او را ببینند اصرار
داش صورت خود را برای مردان آشکار کند! زرکلی در بیان احواخ او گفته« :عایشه خختر طلحه بن
عبید اللهت او ا قبیله تیم بن مره ماباشدت اخیب و عالم به اخبار عرب و فصیح بالوخت مالاخرش اِ
کلثوِ خختر ابوبکر انت و خالهاش عایشاله ماباشالد و او شالبیهترین مالرخِ باله عایشاله بالوخ .او

صورتش را یماپوشاید! همسرش مصعب بن بیر خر این مالورخ او را نالر یش و یهالا یمالوخت او
گفت خدا به مالن یبالایا خاخه و خونالت خارِ مالرخِ ان را ببیننالد! مالن چنالین ییسالتم کاله ان را
بپوشایم!»

2

آری نتیجه تربی عایشه و طلحه و ام کلثوم همین خواهد شد! که زنی شهوتران درس میگردد
که خود را به مردان عرضه میکند و به خیاخ خود برای این که زیبایی خود را به آنها نشان دهد صتورت
خود را آشکار میکند! این در حالی اس که شوهرش او را نهی و سترزنش نمتود ولتی بتر عنتاد ختود
اصرار ورزید و ّ
اهم ّیتی نداد! حاخ ببین این چه مدرسهایس و چه نمونتههای فاضتلی بیترون میدهتد!
 
 .1به صفحه  170به بعد همین کتاب مراجعه کن.
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راس گفتهاند که :آیا مار غیر از مار میزاید؟!

تنها باقی ماند که متذکر دو مطلب شویمّ :اول اگر عایشه زنی با فضیل بود و از ختدا میترستید

بر او واجب بود که خودش را از مواض تهم دور کند ،او میدانست طلحته در متورد او چته گفتته،
همان گفتاری که سواران با آن مسافرت نمودند تا این که در هر مکتانی فتاش گردیتد و همته فهمیدنتد
طلحه عاشق اوس و دوس دارد با او ازدوا کند ،ولی عایشه به جای آن که خودش را از طلحته دور
نگه دارد و اصرار داشته باشد که او را نبیند و با او در یک جا جم نشود در سفر خود او را شتب و روز
ّ
مقرب و مالزم خود قرار داد مثل سایهای که با صاحب خود مالزم اس ! و بر این هم اضافه نمود و بتر
ّ
او ثنا و درود فرستاد که شدت عشقش نسب به او را نشان میدهد!

اگر امروز هر زنی تح سرپرستی مردی باشد و به او خبر برسد که مترد دیگتری میگویتد« :بته
خدا قسم اگر شوهرش از دنیا رف با او ازدوا خواهم کرد» بعد از مردن شتوهرش از دست آن مترد
فرار میکند مثل همانطور که از حیوانات درند فرار میکند! نه تنها به ختاطر احتترام گذاشتتن بته یتاد
شوهرش و دوری نمودن از ارتکاب مکرو بلکه برای آن که میان مردم به بدی مشهور نشود و برای این
که مردی مثل این لیاق شوهر بودن را ندارد در حالی که به زنان شوهردار نظر دارد!
اما مطلب خوِ اگتر طلحته از ختدا میترستید ختودش را کتامال از عایشته دور میکترد ،چتون
همانطور که گذش وقتی پیامبر

او را دید که با عایشه صحب میکند فرمود« :بعد ا این خیگر

چنین کار یکن» ولی طلحه این فرمان را شکس و ارزشی برای آن قائل نشد و بارها و بارها دوبتار
همان کار را تکرار نمود و با عایشه اجتماع کرد ،خصوصا در را رفتن به بصر  ،با این که فرمتان رستوخ
خدا

شامل نهیی همیشگی بود و بدون هیچ اختالفی حرم رسوخ خدا

حرم او در حاخ حیاتش میماند ،و دستورها و نهیهایش تا روز قیام ادامه دارد.
پس لعن خدا بر آن دو فاجر خیان کار عایشه و طلحه!

بعد از مرگ مثتل
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مگر فحشا  ...که عایشه ا ان پاک یماشوخ!
ّ
هر که میخواهد عایشه را از ارتکاب فحشا و زنا پاش کند بدون شک ادله گذشته متان او خواهتد
ّ
شد ،چون آن ادله مستفیا و بسیار زیاد بود به طوری که برای انسان اطمینان حاصل میکرد که عایشه
ذاتی شهوتران داش که نسب به فحشا و زنا بسیار متمایل بود ،در ابتدای تاری استالم زنتی وجتود
ندارد که در خواستار مردان بودن و وارد کردن آنها به خانهاش از عایشه سبق گرفته باشد و در ابتتدای
تاری اسالم زنی مثل عایشه هم از نظر ّ
کیفی و هم از نظر ّ
کمی این قدر پترد دری نکترد و پیرامتون
فحشا نگش .

ّ
مجموع این ادله که با هم جم شوند کفای میکند ،ولی با این حاخ ادله دیگری هتم وجتود دارد

که به صراح بیان میکند عایشه مرتکب زنا شد ،مثل همان روای گذشته که بیان کترد عایشته در را
بصر با طلحه ازدوا نمود و آن همه دلیل این روای را تقویت میکنتد اگتر چته ایتن روایت معتبتر
نباشد ،چرا که در این صورت پیرامون قرائن بسیاری وجود دارد که ضتعف ستند و اعتبتارش را جبتران
میکند ،حاخ چگونه خواهد بود اگر این روای طبق آن چه ان شاء الله خواهد آمد معتبر هم باشد؟!
ّ
در این جا دلیل دیگری میآوریم که در حکم صریح اس و سپس برای تقوی آن ادلته دیگتری را
بیان میکنیم و با همه اینها دیگر انکار یا تشکیک جز قبوخ نکردن حق و زورگویی چیزی نیس .
ثقه االسالم کلینی (رضوان الله تعالی علیه از زرار از حضرت امام باقر (صلوات الله علیه نقتل
ّ
کرد « :به حضرت گفتم خر مورخ ا خواج کرخن با مرخِ (مَالفین) چه ماگالویات مالن باله نالنا
رنیدهاِ که خوخ مابینا و هنو ا خواج یکرخهاِو فرموخ چرا بالا ایهالا ا خواج یماکنالاو گفالتم
چون ماترنم ا خواج یموخن با ایها حمل یباشد چه خنتور به من ماخهاو فرموخ پالس چاله
کار ماکنا خر حالا که جوان هستاو ایا صبر ماکناو گفتم برا خوخ کنیا ماگیالرِ .فرمالوخ
خوب بگو ببینم به چه خلیل کنیاان را برا خوخ حمل ماخایاو گفتم کنیا مثالل ن ا اخ ییسالت
ّ
اگر مرا به شک بیایدا خ (و بَواهد خین مرا ا بین ببرخ) او را مافروشالم و ا او کنالاره ماگیالرِت
فرموخ خوب بگو به چه خلیل ان را حمل خایستاو گفت من جوابا یداشتم! به ایشالان گفالتم
چه کنم ا خواج کنمو فرموخ باکا یدارِ که چنین کنات گفتم این فرمایش شما ماگویا بالاکا
یدارِ چنین کنا خو معنا خارخت ماگویا باکا یدارِ که گناه کنا و مالن باله تالو چنالین خنالتور
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یداخهاِت به من چه خنتور ماخهاو به من فرموخ رنول خدا

هم (با ایها) ا خواج کرخ و

قضیه ن یوح و لوط هم ان چنان بوخت ان خو ن تحت نرپرنتا خو بنالده ا بنالدگان صالالح مالا
بوخیدت گفتم رنول خدا

خر این مورخ مثل من ییستت همسالر او یالر خنالت اونالت و باله

حکم و خین ایشان اقرار و اعتراف ماکندت به مالن فرمالوخ باله یظالرت منظالور ا خیایالت خر ایالن
َ َ ُ
فرمایش خداوید فَایتاه َما (یعنا ن یوح و لوط به شوهرایشان خیایت کرخید) چیسالتو
منظور چیا جا فاحشه ییست! و رنول خالدا

(خختالرایش را) باله ا خواج عثمالان خراورخت

گفتم خدا امر شما را اصمح یمایدت به من چه خنتور ماخهاو ایا به خنتور شما با ایها ا خواج
کنمو به من فرموخ اگر چنین کار ماکنا با یان بلهالاَ ا خواج کالنت گفالتم بلهالاَ چیسالتو
فرموخ یان پس پرخه و عفیف».

1

همین حدیث را کلینی با کمی اختالف به سندی دیگر و در موضعی دیگر روای کترد است  ،در
آن آمد « :به من چه خنتور ماخهاو ایا به خنتور شما چنین کار ایجاِ خهمو فرموخ رنول
هم ا خواج یموخ و قضیه ن یوح و لوط هالم همالان انالت کاله خداویالد بیالان کالرخه و
خدا
ََ
فرموخه خدا برا کسایا که کافر شدید ن یوح و لوط را مثل خه که تحت نرپرنتا خو بنالده
ا بندگان صالح ما بوخید ولا به ان خو خیایالت کرخیالد گفالتم مالن خر ایالن مالورخ مثالل رنالول
خدا

ییستمت همسر ایشان یر خنت ایشان بوخ و به حکم ایشان اقالرار و اعتالراف خاشالت و

خین ایشان را اظهار ماکرخت فرموخ به خدا قسم منظور خدا ا خیایت چیا جا فاحشه ییست!
خر این گفتار که فرموخ ولا به ان خو خیایت کرخید منظور خدا چیا جا فاحشاله ییسالت! و
رنول خدا

هم (خخترایش را) به ا خواج عثمان خراورخت گفالتم خالدا امالر شالما را اصالمح

کندت به من چه خنتور ماخهاو بروِ با ایها ا خواج کنمو فرموخ اگر چنین کار ماکنا با یان
بلهاَ ا خواج کنت گفتم بلهاَ چیستو فرموخ یان پس پرخه و عفیف».

2
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شاهد موجود در این حدیث فرمایش حضرت

اس که فرمود« :منظور ا خیایت چیا جا

فاحشه ییست  ...به خدا قسم منظور خدا ا خیایالت چیالا جالا فاحشاله ییسالت» ایتن داللت
صریح یا شبه صریحی دارد که عایشته مرتکتب فاحشته شتد است  ،چتون زرار خواست بته وستیله
درخواس حضرت مبنی بتر ّ
تبعیت از
اختالف دو جایگا (جایگا خودش و رسوخ خدا
در ازدوا کردن با آنها را ّرد نماید و گمان نمود آن کستانی کته همستر پیتامبر بودنتد
رسوخ خدا
همگی به حکم ایشان اقرار داشتند و دین ایشان را اظهار مینمودند و این ازدوا کردن با آنهتا را جتایز
میکند به خالف حاخ او با زنان مخالفین ،چرا که آنها بر دین – یعنی مذهب – زرار نیستند و ایتن متان
از جواز ازدوا با آنهاس چون در این صورت از نظر حکم کافر خواهند بودند.
حضرت

این گمان را باطل نمود به این صورت که فرمود :منظتور از خیتانتی کته در ایتن آیته:

ولا به ان خو خیایت کرخید آمد چیزی جتز ارتکتاب فاحشته نیست و ایتن نشتان میدهتد کته
همسران پیامبر

به حکم و دین ایشان اقرار و اعتراف نداشتند ولی با این حاخ پیتامبر ازدوا بتا آن

دو (عایشه و حفصه را حالخ دانس و همچنین دخترش را به ازدوا عثمان در آورد در حالی که او آن
چنان کسی بود ،ای زرار تو هم همین کار را انجام بد و بر تو باد به زنان پس پرد و عفیف.
ّ
آن چه مشخص میکند منظور از آن دو زنی که مرتکب فاحشه شدند عایشه و حفصه هستند نه زن
نوم و لوط دو مطلب اس  :اول سیاق روای  ،وقتی زرار گف « :رنول خدا خر این مورخ مثل مالن
ییستت همسر ایشان یر خنت ایشان بوخ و به حکم ایشان اقرار و اعتراف خاشت و خین ایشان را
اظهار ماکرخ» حضرت

به او جتواب داد« :فکالر ماکنالا منظالور ا خیایالت خر ایالن فرمالایش

خداوید ولا به ان خو خیایت کرخید چیستو منظور ا خیایت چیا جا فاحشه ییست ...
به خدا قسم منظور خداوید ا خیایت چیالا جالا فاحشاله ییسالت! خر ایالن گفتالار خداویالد کاله




اس ولی به قرینه روای ّاولی همان کلمه فاحشه اس (که حذف شد و در پاروقی کافی هم به این مطلب اشار شد ،
اما انگیز این حذف چه بود ؟ شی ّ
حر عاملی در پاورقی وسائل الشتیعه گویتد« :مسالتثنا (کلماله فاحشاله) خر هالر خو
موض حذف شده چون تصریح به ان ممکن یبوخه انت».
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مافرماید ولا به ان خو خیایت کرخید منظور خدا چیا جا فاحشه ییست» اگر ایتن جتواب
حضرت

را در مورد زن نوم و لوط

فرمایش حضرت

« :و رنول خالدا

بدانیم دیگر اشکاخ زرار بدون جواب خواهد ماند ،و ایتن
هالم باله ا خواج عثمالان خراورخ» جتواب اشتکاخ زرار

نیس بلکه برای آن اس که تأکید نماید هم ازدوا کردن با آنها و هم دختر دادن به آنهتا جتایز است
بته ابتتدای قتولش کته فرمتود« :رنالول

این سخن را اضافه نمود  ،بلکه برگرداندن کالم حضترت
هم (با ایها) ا خواج یموخ» ْاولی و سزاوارتر اس بنابراین تصریح حضرت
خدا

به این کته

منظور از خیان فاحشه اس توضیح همان دلیلی اس که قبال به آن احتجا نمود و در نتیجته یعنتی
رسوخ خدا

هم با کسی ازدوا نمود که به خالف خیاخ زرار به حکم و دین ایشان اقرار و اعتراف

نداش و نشانهاش این اس که مرتکب فاحشه گردید .حضرت این آیه قرآن را شاهد آورد تنها به ایتن
َ
دلیل که این آیه با بیان َمثل گذشته عایشه و حفصه کنایهای به آنهاس  ،یعنی :آن دو در را خود مبنی بر
ارتکاب خیان و فاحشه باقی هستند .تأمل نما.
خوِ قرینه ،که همان روای گذشته علی بن ابراهیم قمی (رضوان الله تعالی علیهما اس  ،او در
تفسیر آیه گف « :به خدا قسم منظور خدا ا خیایت خر ایه ولا به ان خو خیایت کرخید چیا
ّ
جا فاحشه ییست! و حتما بر عایشه به خاطر کار که خر راه بصره ایجاِ خاخ حد جار خواهالد
کرخ  ...تا اخر حدیث» و کالم او این مفهوم را میرساند که در مقام شاهد آوردن آیته منظتور عایشته
اس  ،چون خود علی بن ابراهیم همان راوی حدیث زرار در کتاب کتافی است و آن چته در حتدیث
کافی مجمل بود را در این جا روشن و آشکار نمود اس  ،دق کن.
بنابراین در واق جواب حضرت

به اشتکاخ زرار ایتن چنتین است « :فکتر میکنتی منظتور از

خیان عایشه و حفصه که در این گفتار خداوند :ولی به آن دو خیان کردند به صورت کنایه بته آن
دو آمد چیس ؟ منظور خداوند چیزی جز فاحشه نیس ».
اما چرا منظور از فاحشه کفر و نفاق و گنا بد نباشد نه خصوص فاحشه در بستر و زنا؟ ان شاء الله
به زودی در مقام جواب اشکاالت جواب آن را خواهیم داد و در آن جا خواهی فهمید که چترا در متورد
این روای زرار که شی ما کلینی نقل کرد گفتیم که در حکم صریح اس  .منتظر بمان.
آن چه در این جا الزم میباشد این اس که اشار کنیم حمل کردن معنای فاحشه بر کفر و نفتاق و
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امثاخ آن نه خیان در بستر حمل درستی نیس  ،چون در فصل چهارم روای حتافظ رجتب برستی و
حسین بن همدان خصیبی گذش که حضرت امام حسن مجتبی (صلوات الله علیه به عایشه فرمود:
«ایا فراموش کرخ که شبا بدون چراغ با اهنا مین خایالهات را کنالد و ان اهالن باله خنالتت
اصابت کرخ و تا به حال اثر خمش بالاقا انالت و پارچاله کهناله نالبا بیالرون اورخ کاله خر ان
اموالا بوخ که ا خیایت جم یموخه بوخ ! و چهل خینالار ان را برخاشالتا مقالدار کاله بالرا ان
ار شا قاهل یبوخ و ان را بین مبغضین و خشالمنان حضالرت علالا صاللوات اللاله علیاله پَالش
یموخ  ...غیب این انت که خر ونط خایهات بدون چراغ مین را کند و پارچه نبا کهنالها
بیرون اورخ و با اهن خنت خوخ را برید تا تبدیل به خما شد و اب خنتت را اشالکار کالن و
به یان پیرامویت یشان بده! پارچه نبا کهنها بیرون اورخ که خر ان اموالا بالوخ کاله ا خیایالت
جم یموخه بوخ ! چهل خینار ان را برخاشتا مقدار که یماخایسالتا چاله قالدر ار ش خارخ و باله
شکرایه کشته شدن امیرالمؤمنین
کرخ ».

ان را میالان مبغضالین و خشالمنان امیرالمالؤمنین

پَالش

1

در این جا تصریح شد که عایشه در آن پارچه کهنه ستبز متالی «ا خیایالت» جمت کترد و از آن
چهل دینار بر مبغضین و دشمنان حضرت علی (صلوات الله علیه پخش نمود ،یعنی نوع این خیانت
جلب منفع میکرد و ماخ و ثروت به دس میآورد ،بنابراین باید طرف دومی هم باشد که آن متاخ و
ثروت را به عایشه ببخشد و او از خیان عایشته نفت ببترد و عایشته هتم از متاخ و ثتروت او ،بنتابراین
نمیتوان ّ
تصور کرد که خیان  ،کفر و نفاق یا امثاخ آن باشد و این مقام اصال ربطی به آن نتدارد ،چتون
این طرف دوم به ّ
مجرد حال وجدانی که در طرف ّاوخ وجود دارد چه نفعی میبرد؟ بلته زمتانی نفت

میبرد که این حال در خار کارهایی را به دنباخ داشته باشد که از آن نف برد شود که زنا یکتی از آن
کارهاس و نمیتواند اطالق خیان را از آن گرف مگر با دلیل و همانطور کته ان شتاء اللته بته زودی
برای روشن خواهد شد دلیلی وجود ندارد .حاخ اگر ادله ثاب کرد که عایشه مرتکب زنا شد چته ایتن
ادله تصریح کنند مثل در را رفتن عایشه به بصر  ،یا به طور کنایهای باشند مثل رضتاع کبیتر و ایتن کته
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مردان را نزد خود وارد میکرد و برای آنها زین مینمود در این صورت با حمل کردن معنتای خیانت
به کفر و نفاقی که کارهایی به دنباخ دارد نمیتواند زنا را از اطالق خیانت ختار نمتود ،پتس چگونته
خواهد بود اگر خیان به معنای کفر و نفاقی که کارهایی به دنباخ دارد حمل نشتود و بلکته بته معنتای
آمتد :

متبادر و عرفی آن که خیان در بستر اس حمل شود؟ در حدیثی از حضرت امتام صتادق
«هر کس خنکا ّ
محبت ما را خر قلبش یافت یاخ ماخرش را خعا کند که به پدرش خیایت یکالرخه
انت».

1

این که حضرت امام مجتبی

در مورد عایشه فرمود که از خیان مالی جمت نمتود ظتاهر در

این اس که منظور خیان در بستر میباشد ،چون معنای متبادر و عرفی خیان زن همین میباشتد و
به «جم » که فرمود« :خر ان مالا بوخ کاله

سیر عایشه هم آن را تأیید مینماید .در تعبیر حضرت
ّ
ا خیایت جم کرخه بوخ » دق کن ،منظور حضرت مثل وضوم خورشید وسط ظهر برای روشن
خواهد شد.
بعضی روایات بعضی دیگر را تفسیر میکند همانطور که آیات قرآن هم این چنین هستند ،بنابراین
با ضمیمه کردن روای علی بن ابراهیم به روای کلینی و بته روایت برستی و خصتیبی علتم حاصتل
میشود که عایشه مرتکب زنا شد اس  ،همچنین از روای آختری علتم حاصتل میشتود کته شتغل
عایشه زنا و فجور بود  ،چون در مقابل پوخ زنا میداد و با آن ماخ و ثروت جم میکرد.
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ان چه مطلب را تأیید و تقویت ماکند
اضافه بر تمام آن چه گذش در این جا ادله خاص و عامی وجود دارد که واق شتدن حمیتراء در
ّ
فاحشه زنا را تأیید و تأکید و تقوی مینماید و حتداقل بعیتد بتودن آن را نفتی میکنتد و آن را متأنوس
مینماید.
 اول آن چه در فصل سوم از این آیه قرآن استفاد نمودیم :خدا برا کسایا که کافر شالدید
َ
ن یوح و لوط را َمثل خه که تحت نرپرنتا خو بنده ا بندگان صالح مالا بوخیالد ولالا باله ان خو
خیایت کرخید و ان خو پیامبر هم یتوایستد ایها را ا عذاب الها یجات خهند و گفته شالد همالراه
ّ
خاخل شویدگان خاخل اتش جهنم شوید * و خدا برا کسایا کاله ایمالان اورخیالد ن فرعالون را
َ
َمثل خه که گفت پرورخگارا یاخ خوخت خر بهشت برا من خایالها بنالا کالن و مالرا ا فرعالون و

َ
عملش و ا گروه نتمگران یجات خه * و مریم خختر عمران را َمثل خه که خامن خالوخ را ا گنالاه

حفظ کرخ و ما هم روح خالوخ را خر او خمیالدیم و کلمالات پرورخگالارش را تصالدی یمالوخ و او ا
اطاعت کنندگان بوخ .

1

در آن جا گفتیم :در این آیات اشار لطیفی شد که عایشته و همچنتین ختواهرش حفصته کستانی
نیستند که دامن خود را از گنا نگه دارند ،چون خداوند ابتدا «برای کسانی که کافر شدند» یعنی عایشه
َ
و حفصه َمثلی میزند ،سپس بعتد از آن «بترای کستانی کته ایمتان آوردنتد» یعنتی حضترت فاطمته و

َ
َ
َ
َمثل میزند ،هر دو َمثل هم صفاتی را دربرداشتند ،و َمثل زدن اقتضا دارد که صفات شخصی
رقیه
َ
َ
َ
که به او َمثل زد اند ناظر به صفات شخصی باشد که برای او َمثل زد اند و همچنین تقابل بتین دو َمثتل
اقتضا دارد که برعکس صفات هر طرف در دیگری باشد ،بنتابراین ایتن فرمتایش خداونتد :و مالریم
خختر عمران که خامنش را ا گناه حفظ یموخ کنایهای به عایشه و حفصه اس و اشار میکنتد کته
این دو دامنشان را از گنا حفظ نمیکنند.

2

به نظر ما ذکر پاکدامنی حضرت مریم
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در این جا – از باب مقابله صفات هتر دو گترو – ختود

فصل ششم :بدکار ای زناکار بیحیایی شهوتران 912 ...................................................
قرینهای متصل اس که نشان میدهد معنای این فرمایش خداوند :ولا به ان خو خیایالت کرخیالد
خیان بستر اس  ،گویا خیان بستر مصداق اوخ خیان اس ّ ،
تدبر نما.
 خوِ این فرمایش خداوند :ا

یان پیالامبر هالر کالس ا شالما فاحشالها اشالکار بیالاورخ

عذابش خو برابر انت و این بر خداوید انان انت  1،همچنان که قبال گفتیم قبیح است شتخص
ّ
حکیم از چیزی نهی کند که توق نمیرود اتفاق بیافتد یا احتماخ دارد آن را انجام ندهنتد همچنتین از
شخص حکیم قبیح اس که به خاطر چنین کاری تهدید کند و بترساند و وعد عذاب بدهد ،مگتر آن
که در مقام «به در میگویم تا دیوار بشنود» باشد که البته واضح اس این جا چنین مقامی نیس  .
بنابراین این که یکی از همسران پیامبر مرتکب فاحشه خواهد شد امری ثاب اس  ،پس کفایت
ّ
میکند که برای تحقق ارتکاب فحشا – اگر چه با لحاظ قرائن و مقدمات باشد – تنهتا یتک دلیتل داشتته
باشیم تا حکم نماییم واقعا زنا و فحشا صورت گرفته ،و حاخ آن که به این لحاظ بیش از یتک دلیتل بتر
تحقق فحشا توسط عایشه را مشاهد کردی که بعضی از آن صریح بود ،و بر فر که در ّ
صح تمتام

ّ
ّ
آن ادله شک ایجاد شود ،این آیه شک را از بین میبرد و ضتعف آن ادلته را جبتران و آن ادلته را تقویت
مینماید.

اما این که چرا «فاحشه آشکار» را به معنای خیان در بستر گرفتیم نه کفر و نفاق و گنا بزرگ و به
ّ
این وستیله بته نتیجته رستیدیم؟ جتواب آن را بته محلتش کته اشتکاالت خیتالی را جتواب متیدهیم
وامیگذاریم که ان شاء الله به زودی برای روشن خواهد شد مقصود زناس  ،و زنا برای لفظ «فاحشه
ّ
مبینه» مثل بهترین مصداقی اس که استثنا نمیشود و ظاهر لفظ همین اس و آثار و فهتم عترف هتم
آن را تأیید مینماید ،پس منتظر بمان تا بیان مطلب بیاید.
 نوِ حدیثی اس که ابن ادریس حلی از زرار از حضرت امام باقر

نقل کرد کته فرمتود:

«خداوید چیا را حراِ یکرخ مگر ان که خر مورخ ان یافرمایا شدت چرا که ایهالا همسالران رنالول
را بعد ا ایشان به ا خواج خیگران خراورخید! ابوبکر ایهالا را ّ
مَیالر کالرخ کاله پالس پالرخه
خدا
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بمایند و ا خواج یکنند یا ا خواج کنندت ایها هم ا خواج را اختیار کرخید و ا خواج یموخید!» 1
و در لفظ روای کلینی آمد « :خداوید ّ
عاوجل ا چیا یهالا یکالرخ مگالر ان کاله خر مالورخ ان

ّ
حد که ّ
حتا با همسران پیامبر
یافرمایا شدت به

بعد ا ایشان ا خواج کرخید!»

2

این روای اگر چه در شأن عامریه و کندیته 3وارد شتد کته پیتامبر قبتل از دختوخ نمتودن بته آنهتا
طالقشان داد ،ولی شامل حاخ عایشه هم میشود ،چون آن قوم – که پدر عایشته ابتوبکر رأس و استاس
آنها بود – ازدوا کردن با همسران پیامبر

بعد از ایشان را جایز دانستند ،در حالی کته در ایتن جتا

زنی که به او دخوخ شد باشد یا نشد باشد با هم فرقی ندارند ،در این جا از نظر شرع اثر بر خود عقتد
ّ
مترتب میشود ،دقیقا مثل کسی که زنی را عقد میکند و ستپس قبتل از آن کته بته او دختوخ کنتد او را
طالق میدهد در این صورت این زن بر فرزندان این مرد برای همیشه حرام میگردد و نمیتواننتد بتا او
ازدوا کنند.
بنابراین وقتی مسأله این چنین اس دیگر ازدوا کردن طلحه با عایشه بعید نیس  ،چون این قوم
همانان هستند و حالخ شمردن ّ
محرمات الهی هم همان اس و مادامی که در دلها ایمان وجود نتدارد
صتتاحبان ایتتن دلهتتا اگتتر چتته مختلتتف باشتتند از هتتیچ حرامتتی دوری نمیکننتتد ،بتته ختتاطر همتتین
حضرت

میفرماید« :خوخ ایها اگر مؤمن باشند قبول یماکنند که با ماخرایشان ا خواج کننالدت

 
 .1مستطرفات السرائر ابن ادریس حلی صفحه  441به نقل از او بحار االنوار عالمه مجلسی جلد  11صفحه 099
 .2الکافی کلینی جلد  4صفحه  510به نقل از او وسائل الشیعه شی ّ
حر عاملی جلد  05صفحه  ،205در هتر دو روایت
آمد  « :اگر ا ایها بپرنا که اگر مرخ با یا ا خواج کرخ و قبل ا ان که به او خخول کند او را طمق خاخت ایا پسالرش
ماتواید با ان ن ا خواج کندو ماگفتند یهت پس حرمت رنول خدا

ا پدران ایها بیشتر انت» با ایتن تفتاوت

که در روای ابن ادریس زرار گویند این کالم اس ولی در روای کلینی حضرت امام باقر

.

 .3اولی :نناة ا قبیله بنا عامر بن صعصعه میباشد که از عایشه و حفصه فریب خورد و وقتی بر پیامبر

وارد شتد

گف « :به خدا پناه مابرِ!» حضرت هم دستش را کشید و او را طالق داد و خانواد اش ملحق نمود ،دومی :انماَ بنت
یعمان بن ابا الجون کند میباشد که وقتی ابراهیم از دنیا رفت گفت « :اگالر پیالامبر بالوخ فر یالدش یمامالرخ!»
هم او را به خانواد اش ملحق نمود .از آن دو خواستگاری نمودند ،ابتوبکر آن دو را ّ
مخیتر کترد و آنهتا هتم
حضرت
شهوت را برگزیدند و ازدوا کردند ،به همین دلیل همسر یکی مبتال به بیماری جذام شد و همسر دیگری دیوانه گش  .این
مطلبی اس که در روای کلینی از حسن بصری آمد و غفل نکن که اسماء کندی غیر از قتیله کندی میباشد.

فصل ششم :بدکار ای زناکار بیحیایی شهوتران 914 ...................................................
و همسران رنول خدا

خر حرمت ا خواج مثل ماخرایشان مامایند».

مالحظه کن که حضرت

1

فرمود« :اگر مؤمن باشند» و آن را بر آن چته در فصتلهای گذشتته

فهمیدی مبنی بر این که عایشه و طلحه مؤمن نیستند عطف نما در این صورت خواهی فهمید آن چته
روای بیان کرد و از آن چه در را بصر اتفاق افتاد بود پرد برداش بعید نیس و بلکه نمیتتوان آن را
دف و ّرد نمود ،چون ایمان نداشتن عایشه و طلحه معنایش این اس که آنها معتقد نبودنتد کتاری کته
با او ازدوا کرد ولی بعتد

انجام دادند حرام بود .دقیقا مثل قتیله کند بنت قیس که رسوخ خدا
ّ
از ایشان مرتد شد و با عکرمه بن ابا جهل ازدوا نمود و حاخ آن که پیامبر او را طالق نداد بود.

 چهارِ حدیثی که عیاشی از ابراهیم [ابی مثیم] بن ابی یحیتی از حضترت جعفتر بتن محمتد
الصادق

نقل کرد که فرمود« :هی فر ید به خییا یمااید مگر ان که یکا ا شیاطین یالاخ او

حاضر انتت هنگاما که خدا بداید ان فر ید ا شیعیان مانت او را ا ان شیطان ماپوشالاید و
اگر ا شیعیان ما یباشد شیطان ایگشت نبابهاش را خاخل نوراخ ماتحت او ماکند و او خر اثالر
ُ
این کار ابنها ماشوخ و اگر ن باشد شیطان ایگشت نبابهاش را خاخل فرج او ماکند و خر اثالر
این کار فاجره ماشوخت خر این هنگاِ انت که وقتا کوخک ا شکم مالاخرش خالارج ماشالوخ باله
ّ
شدت گریه ماکندت و بعد ا ان خداوید هر چه خواهد را پاک ماکند و هر چه خواهد را ثابالت
مایماید که ّاِ الکتاب یاخ اونت» 2.
وجه استدالخ به این حدیث این چنین اس  :حضرت فرمود :هتر کتس شتیعه نیست فتاجر
ّ
عمومی این حدیث خار شوند – که حتق
اس  ،حاخ اگر مستضعفین مخالفین به خاطر ادله دیگر از
هم همین اس – ولی نمیتوان زنان ناصبی را از این حدیث خار نمود مگر آن کته خداونتد هتر چته
میخواهد را محو کند و هر چه میخواهد را ثب نماید که ّام الکتاب نزد اوست  ،مثتل ایتن کته زنتی
ناصبی موفق شود وارد والی آخ محمد

گردد تا خداوند او را از وقوع در فجور در امان دارد.

 
 .1الکافی کلینی جلد  4صفحه 510
 .2تفسیر عیاشی جلد  1صفحه  108و به نقل از او بحار االنتوار عالمته مجلستی جلتد  5صتفحه  010و تفستیر البرهتان
بحرانی جلد  1صفحه 211
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و از مصادیق زنان ناصبی کسی بزرگتر از عایشه دختر ابوبکر وجود ندارد ،همه اهتل ّ
حتق متفقنتد
اس  ،بنابراین به قطعا و یقینا حدیث شامل او
که او رأس و اساس زنان ناصبی و دشمنان اهل بی
هم میشود ،پس عایشه فاجر اس و قبال شیطان انگش ّ
سبابهاش را در ْفر او فرو کترد  ،چترا ایتن

ّ
چنین نباشد و حاخ آن که دانستی عایشه با شتیطان چته عالقته شتدیدی داشت بته حتدی کته رستوخ

خدا

او را به شاخ شیطان تشبیه کرد و امیرالمؤمنین

از او به شیطان تعبیر نمود؟!

اینها چندین مؤید بودند که واق شدن عایشته در فجتور و زنتا را تقویت میکردنتد ،حتاخ ستراغ
اشکاالتی میرودیم که برای ّرد فحشای عایشه به آن ّ
تمسک نمود اند.
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جواب اشکابتا که به ذهن مارند

ّ
دوبار تذکر میدهیم که بیشتر اشکاالت و اعتراضاتی – البته اگر تمامش این چنین نباشتد – کته بته
قوخ واق شدن عایشه در فحشا وارد کرد اند تنها به مزا ّ
عامی که مخالفین در طوخ زمانهای مختلف

درس کرد اند برمیگردد ،به این معنا که معتر

و اشکاخ کنند چون این مزا ّ
عامش طغیان میکند

به خاطر همین از این قوخ بدش میآید و از آن کنار گیری میکند ،حتی اگر از مخالفین نباشد ،بنابراین
ّ
با اشکاالتی این مسأله را ّرد میکند که اگر دق کنی طبق مبانی مخالفین اس نه طبق مبانی ما (یعنی
شیعه و با روایات آنها موافق دارد نه روایات ما و مسلک آنها را همراهتی میکنتد نته مستلک متا را،
همچنین میترسد اگر قائل به چنین قولی شود که در نظر آنها مساوی با کفر است فتنته و آشتوب برپتا
گردد به خاطر همین این قوخ را ّرد مینماید.
حاخ مهمترین آن اشکاالت را میآوریم و ان شاء الله به آن جواب میدهیم.
 گاها گویند خبر علی بن ابراهیم قمی مبنی بر این که عایشه در را بصر خودش را به ازدوا
طلحه درآورد مورد اعتماد نیس  ،چون خبر موقوف بر علتی بتن ابتراهیم است و منتهتی بته معصتوم
نمیشود و این باعث میشود این خبر از جمله آثار باشد نه روایات ،به عالو اگر هم روای بتود تنهتا
روایتی مرسل بود که به آن احتجا نمیشود ،به عتالو تفستیری کته ایتن خبتر در آن وارد شتد از دو
تفسیر تشکیل شد ّ :اولی تفسیر علی بن ابراهیم قمی و دیگری تفسیر ابی الجتارود ،بنتابراین نمیتتوان
این خبر را به علی بن ابراهیم نسب داد چون شاید از اخبار ابی الجارود باشد و او ثقه و متورد اعتمتاد
نیس و به عالو قسمتی که منسوب به علی بن ابراهیم میباشد را درستی وجود ندارد که ثاب کند از
تألیفات اوس و بلکه در آن مطالبی آمد که بر بطالن آن شهادت میدهد مثل روایات تحریف قرآن و
حدیث ایمان نداشتن ابیطالب

 ،بنابراین نه خود کتاب اعتبار دارد و نه آن چه در آن آمد اس  .

جواب این خبر اگر چه موقتوف 1بتر علتی بتن ابتراهیم است ولتی در حقیقت روایتتی از امتام
ّ
معصوم میباشد ،چون علی بن ابراهیم در مقدمه کتابش میگوید« :ما مطالبا را بیان ماکنیم و
 
 .1حدیث موقوف حدیثی اس که به یکی از اصحاب رسوخ خدا
گردید( .مترجم

یا یکی از مصتاحبان ائمته معصتومین

منتهتی
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خبر ماخهیم که به ما رنیده و مشایخ و اناتید و ثقات مورخ اعتماخمان ا کسایا یقل یموخهایالد
که خداوید اطاعت کرخن ا ایها و وبیتشان را واجب یموخه و عملا بدون ایها پذیرفته یَواهالد
شد و ایها همان کسایا هستند که خداوید تبارک و تعالا خر کتاب خوخ توصیف یموخه و نؤال
کرخن و یاخ گرفتن ا ایها را واجب کرخه و فرموخه اگر یماخایید ا اهل ذکر نؤال کنیالد » 1.و
منتهی میشود ،حاخ چه ستندش

این کالم نشان میدهد که آن چه در تفسیرش آمد به معصومین

کامل یا مرسل 2یا موقوف باشد ،این خبر چیزی جز روای و حدیث نیس و آن را از مشای و استاتید
ثقه و مورد اعتماد خود نقل کرد  ،اتفاقا بعضی علما از این حرف او استفاد کرد اند که تمام تفستیرش
ثاب و صحیح اس  ،مثل شی ّ
حر عاملی که میفرماید« :علا بن ابالراهیم هالم شالهاخت خاخه کاله
احاخیث تفسیرش ثابت انت و این احاخیث را اشَاص ثقه و مورخ اعتماخ ا اهماله

روایالت

کرخهاید» 3.و مثل محقق خوئی که میفرماید« :قصد علا بن ابراهیم ا ان چه ذکر کرخ این انالت
که تفسیرش صحیح ماباشد و روایاتش ثابت انت و ا معصومین
مشایخ و اناتید و اشَاص مورخ اعتماخ شیعه به او رنیده».

صاخر شده و به ونالیله

4

آن چه یقین را بیشتر میکند که روای او در مورد ازدوا طلحه با عایشه روای اس نه تنها یک
اثر این اس که عالمه مجلسی اگر چه این روای را ّرد نمود و بعید شمرد ولی تصریح میکنتد کته
ّ
روای اس و در مقام حاشیه زدن بر روای میگوید« :این اگر چه روایت انت ولالا شالاذ و یالاخر
انت و با بعضا اصول مَالت خارخت اگر چه ا طلحه مطالبا اشکار شده که خبلت ماکند خر
باطن خبیثش چنین چیا وجوخ خاشتت ولا واق شدن امثال این امالور ا یظالر عقالل و یقالل و
عرف و عاخت بعید ماباشدت و صحبت یکرخن خر مورخ امثال این مطالب نااوارتر انت».

5

 
 .1تفسیر علی بن ابراهیم قمی جلد  0صفحه 5
 .2حدیث مرسل حدیثی اس که سند آن حذف شد باشد( .مترجم
 .3وسائل الشیعه شی ّ
حر عاملی جلد  11صفحه  – 68فائد ششم.
 .4معجم رجاخ الحدیث محقق خوئی جلد  0صفحه  – 59مقدمه سوم.
 .5بحار االنوار عالمه مجلسی جلد  21صفحه  ،017البته طبق مطالب گذشته و آن چه بعدا بیتان میشتود بعیتد شتمردن
ّ
ایشان درس نیس  ،به عالو اگر مالحظه کنی در کالم ایشان (رضوان الله تعالی علیه کمی ّ
تردد وجود دارد و علتش هم
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و استاد اساتید علی بن ابراهیم قمی (رضوان الله تعالی علیه که معاصر حضترت امتام عستکری
(صلوات الله علیه اس و تمامی فقهای شیعه بر صداق و وثاق و جالل و امانت او اتفتاق نظتر
دارند اصال از او ّ
تصور نمیشود که چنین حرفی بزند آن هتم بتدون آن کته روایتتی ثابت از معصتوم
(صلوات الله علیه وجود داشته باشد ،خصوصا که بر حرف خود قسم خورد و گف « :به خالدا قسالم
منظور خداوید ا ولا به ان خو خیایت کرخید چیا جا فاحشه ییست! و حتما بر عایشاله باله
ّ
خاطر کار که خر راه بصره کرخ حد جار خواهالد یمالوخت طلحاله او را خونالت خاشالت! وقتالا
خوانت به بصره بروخ طلحه به او گفت برا تو جایا ییست که بدون َم َ
حرِ برو ! او هم خالوخ
را به ا خواج طلحه خراورخ».
میبینی که ایشان بر دو مطلب قسم میخورد :اول عایشه و طلحته در را بصتر مرتکتب فاحشته
شدند و این همان منظور خداوند از این آیه اس  :ولا باله ان خو خیایالت کرخیالد  ،خوِ حضترت
ّ
امام صاحب الزمان (صلوات الله علیه بر عایشه به خاطر کاری که انجام داد حد زنتا جتاری خواهتد
نمود ،و اگر گفته شود این تنها یک اثر اس نه روای الزمهاش آن اس که به علتی بتن ابتراهیم قمتی
طعن و قدم وارد نماییم و بگوییم او از سوگند خوردن بر دو مطلب حساس و مهم مثل این دو مطلبتی
که از معصوم دریاف نکرد دوری نمیکند ،در حالی که همه ّمتفقند علی بتن ابتراهیم بتاتقواتر از
این حرفهاس  .حاصل آن که آن چه نقل کرد روایتی از ائمه معصومین اس ولتی بته صتورت
موقوف و میتوان آن را به منزله روای مرفوعه 1یا مضمر  2دانست و اگتر او بته ّ
صتح روایت یقتین
ّ
نداش برای آن چه در روای آمد قسمی نمیخورد که خداوند به شدت او را بازخواس کند.



همان اس که خود در آخر کالمش بیان میکند و میگوید« :صحبت یکالرخن خر مالورخ امثالال ایالن مطالالب نالااوارتر
انت» که دالل میکند ایشان تقیه کرد و از فتنه و آشوب مخالفین ترسید اس .
 .1به حدیثی که از وسط یا آخر سندش یک راوی یا بیشتر افتاد باشد و تصریح به لفظ «رف » شتد باشتد مرفتوع گوینتد.
(مترجم
 .2حدیثی که در انتهای سند آن به جای تصریح به نام معصوم از ضمیر غائتب «او» استتفاد شتد باشتد حتدیث مضتمر
گویند ،مثال زرار بگوید :از او شنیدم که فرمود ... :و تصریح به نام معصوم نکند( .مترجم

 .................................................................................... 921دانستنیهای حمیراء 
اما این که ادعا کرد اند این حدیث مرسل اس و نمیتتوان بته آن احتجتا نمتود حترف بستیار
ضعیفی اس  ،چون روش اهل علم این اس که بته هرچته متورد اعتمتاد و اطمینتان است احتجتا
میکنند حاخ چه مسند 1باشد چه نباشد ،مثل آن که پیرامون آن قرائنتی باشتد یتا مطتالبی آن را تأییتد و
تقوی نماید یا با اصوخ موافق باشد یا بین اصحاب مشهور باشد یا مخالف با ّ
عامه (مختالفین باشتد
یا معارضی نداشته باشد ،مهم این است کته اطمینتان حاصتل شتود کته روایت صتحیح است و از
ائمتته

صتتادر شتتد و مطلتتب متتا هتتم بعتتد از مشتتاهد آن همتته روایتتات و احادیتتث و ق ترائن و

تقوی کنند ها از همین قبیل اس  ،همان قرائن و روایاتی که تنها داللتتش ایتن بتود کته عایشته دائمتا
پیرامون فحشا میگش .
بنابراین این روای حتی اگر در مورد احکام شرع هم بود اگر ارسالش با یکی از این متوارد جبتران
میگش دیگر ارسالش ضرری به آن نمیزد و فقته بتر همتین قاعتد استتوار است کته م ّ
حصتلین آن
میدانند ،چه بسا هزاران احکامی که از روایات مرسل گرفته شد باشد ،بلکه در عقائد فرعی و تواب آن
به روای مرسل احتجا میشود پس چگونه خواهد بود اگر در مورد مسألهای تتاریخی باشتد؟ حتتی
اگر گفتی این مسأله با تفسیر قرآن رابطه دارد ،خود علم تفسیر هم بیشتر آن بتا روایتات مرستل و بلکته
آثار موقوف و مقطوعی 2که نزد مخالفین و شیعه یکسان اس برپا شد  ،اگر حدیث مرسل معتبر نباشد
علم تفسیر از بین خواهد رف و دیگر مطلقا برای کسی علمی باقی نخواهد مانتد ،چتون روایتاتی کته
سندشان صحیح اس به انداز نمک در غذا هستند نه بیشتر .نمیتوان از کسی که دیگر روایات مرسل
را باقی گذاشته و به آن عمل میکند 3قبوخ کرد که این روای درس نیس چون مرستل است  ،چتون
در این هنگام به او گفته میشود :چرا این روای را ترش کتردی و آنهتا را بتاقی گذاشتتی در حتالی کته
همگی مرسل هستند؟ اگر گف  :برای آن روایات مواردی وجود دارد که ارساخ آنها را جبتران میکنتد،
ّ
به او گفته میشود :این روای هم این چنین اس  ،بنابراین ستزاوار بتود علت کتارت را مرستل بتودن
 

 .1حدیث مسند حدیثی اس که سلسله راویان آن در تمام طبقات ّمتصل به معصوم

باشد( .مترجم

 .2حدیثی که سلسله سند آن به یکی از اشخاصی که بعد از عصر صحابه آمدند (تابعین منتهی شتود مقطتوع میگوینتد.
(مترجم
 .3تمام مفسرین اخذ به روایات مرسل نمود اند حاخ چه از اهل حق باشند چه از مخالفین ،به تفاسیر مراجعه کن.
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روای قرار ندهی بلکه در جبران کنند ضتعف ارستاخ مناقشته کنتی و اال عملت استحستانی ذوقتی
خواهد بود و چنین چیزی در بازار علم جایگاهی ندارد.
اما این که گویند شاید این حدیث از روایات ابی الجارود 1باشد – و او ثقه و مورد اعتمتاد نیست –
ّ
چرا که تفسیر موجود مرکب از تفسیر او و تفسیر علی بن ابراهیم میباشد مردود است  ،چتون در اوخ
روای آمد « :علا بن ابراهیم خر مورخ این ایه خدا برا کسایا که کالافر شالدید  ...تالا اخالر
گفت» بنابراین روای یقینا از تفسیر علی بن ابراهیم اس  ،در حقیق تمییز بین دو تفسیر در مثل این
موارد راح و آسان اس  ،چون کسی که بین دو تفسیر جم نمود  2بعد از آن که روایات ابی الجارود
و دیگر اساتیدش را وارد میکند دو بار به تفسیر قمی برمیگردد و با عباراتی از قبیل« :علا بن ابراهیم
گفت  ...به روایت علا بن ابراهیم برگشت  ...به تفسیر علا بن ابراهیم برگشت  ...باله حالدیث
علا بن ابراهیم برگشت  ...حدیث به علا بن ابراهیم برگشت  ...ا این جا ا علا بالن ابالراهیم
ّ
انت» و امثاخ آن به این مطلب تذکر میدهد ،و با مالحظه طبقه کسی که دو تفسیر را جمت نمتود و
طبقه علی بن ابراهیم قمی و طبقه ابی الجارود و مشای و اساتید آنها میتوان بین دو تفسیر تمییتز داد.
به عالو محقق خوئی معتقد اس هر آن چه در این تفسیر آمد از علی بن ابراهیم قمتی میباشتد .بته
معجم او رجوع کن .و طبق هر دو فر

این چنین خدشه نمودن در نسب روای به علی بتن ابتراهیم

مردود اس .

اما این که گویند طریق معتبری برای تفسیرش وجود ندارد ّ
توهمی غلط اس  ،این تفسیر دو طریق

 
 .1او زیاد بن منذر ابو الجارود همدانی اس که ابتدا از اصحاب حضرت امام باقر

بود و سپس وقتی زید خرو نمتود

زیدی شد و فرقه جارودیه به او نسب داد میشوند .او تفسیری از حضرت امام باقر

دارد که به دست متا نرستید  ،در

این جا قولی وجود دارد که گویند بعد از کشته شدن زید به حق برگش همانطور که از ظاهر روایاتی که شی صدوق از او
نقل کرد چنین برمیآید .به معجم رجاخ الحدیث محقق خوئی جلد  7صفحه  214مراجعه کن.
 .2او ابو الفضل عباس بن محمد بن قاسم بن حمز بن موسی بن جعفر

نو حضرت امام کاظم

علی بن ابراهیم قمی (رضوان الله تعالی علیه اس و پدرش از اصحاب حضرت امام هادی
شی طوسی در رجالش صفحه  515به شمار  50ذکر کرد اس .

اس  .او شتاگرد

میباشتد ،همتانطور کته
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معتبر دارد یکی از طریق نجاشی 1و دیگری از طریق شی طوسی اس  2که در تفسیر خود به نام تبیان
از این تفسیر بسیار نقل کرد اس  ،به آن مراجعه کن .و شهرت نسب این تفسیر به علی بن ابتراهیم و
نقل کردن بزرگان از آن ّ
حتی از بحث کردن در مورد وثاق و مورد اعتمتاد بتودن جمت کننتد آن هتم
کفای میکند – با این که ظاهرا جم کنند تفسیر هم مورد اعتماد اس – چرا که هیچ تفسیر یا کتتاب
مورد اعتمادی را نمییابی که خالی از روایات این تفسیر شریف باشد.
اما آن روایاتی که در این تفسیر آمد و ظاهرش دالل بر تحریف قرآن میکند امثاخ این روایتات
ّ
در کتاب کافی هم آمد  ،پس اگر ّ
مجرد آمدن این روایات سبب ساقط شدن حجی کتاب به طور کلی
ّ
میگردد الزمهاش این اس که حجی کتاب کافی هم از بین بترود! و حتاخ آن کته هتیچ کتس چنتین
ّ
حرف سستی نمیزند .حتی آن چه در مقدمه تفسیر آمد که ظاهرش قوخ به تحریف قترآن است مثتل
روایات دیگر حمل میشود بر این که مقصود از تحریف در این جا تحریف وحی تأو یلی اس کته در
روایات به آن تنزیلی گویند ،ما معتقدیم آیات قرآن کریم با تنزیل تأویلش که نزد خداونتد دانتا و آگتا
اس همسان هستند و تحریفی که واق شد همین تأویلی اس که در زمان رسوخ خدا

به ختود

آیات ملحق شد بود ،و بعضی روایات مخالفین هم به این مطلب شهادت میدهد ،سیوطی و شوکانی
از ابن مردویه از ابن مسعود نقل کرد اند که گف « :ما خر مان رنالول خالدا

ایالن ایاله چنالین

ماخوایدیم ا پیامبر ان چه ا طرف پرورخگارت بر تو یا ل شده که علا موب مالؤمنین انالت
را به مرخِ خبر بده و اگر ایجاِ یدها رنالت خوخ را یرنایدها و خداوید تالو را ا مالرخِ حفالظ
ماکند» 3.مخفی نیس که عبارت« :علا موب مؤمنین انت» در قرآن وجود ندارد ،ولی بتا ایتن
حاخ ابن مسعود شهادت میدهد که آنها در زمان رسوخ خدا

این آیه را این چنتین میخواندنتد و

او با این که چنین شهادتی میدهد ولی خود میداند که آن چته در حتاخ حاضتر (زمتان ابتن مستعود
میخوانند بدون این عبارت اس  ،به خاطر همین گف « :این چنین ماخوایدیم  »...بنابراین بدون
 
 .1به رجاخ نجاشی صفحه  161به شمار  681مراجعه کن.
 .2به فهرس شی طوسی صفحه  042به شمار  281مراجعه کن.
 .3تفسیر سیوطی جلد  1صفحه  198و تفسیر شوکانی جلد  1صفحه 61
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ّ
شک این عبارت در تأویل و تفسیر آیه نازخ شتد و از طترف دشتمنان حضترت علتی

در تأویتل و

تفسیر تحریف واق گردید اس .
و در هر کدام از احادیث ما که میبینی عبارت« :این چنین یا ل شد» و امثتاخ آن آمتد منظتور
این اس که آیه با تأویل و معنایش این چنین نازخ شد و آنها حذف کردند یا معنا را تحریف نمودنتد و
تنها ّ
نص قرآن را باقی گذاشتند .با این که هر دو ق ْسم تنزیل اس (و از طرف خدا نازخ شد ولی قسم

اوخ ّ
نص قرآن و قسم دوم تأویل قرآن میباشد ،حدیث محمد بن فضتیل کته کلینتی از حضترت امتام
کاظم (صلوات الله علیه نقل کرد به این مطلب شهادت میدهد ،در این حدیث آمد « :گفتم مالا
قران را به طور خاصا بر تو یا ل کرخیم حضرت

فرموخ بالا وبیالت علالا

یالا ل کالرخیمت
1

گفتم تنایل انتو (یعنا خدا ایه را این چنین یا ل یموخهو) فرموخ ار خارا تأویل انالت»
ابتدا تصریح نمود که تنزیل اس و سپس توضیح داد که تأویل اس  ،بنابراین تنزیل ّ
اعم از لفظ قرآن و
معنای آن میباشد و فائد اش این اس که اگر به هر دو (هم لفظ قرآن و هم معنایش اقرار مینمودند
بر سر تأویل اختالف واق نمیشد ،همان تأویلی که حضرت علی
همانطور که رسوخ خدا

مجبور شد به خاطر آن بجنگتد

به خاطر تنزیل و لفظ قرآن جنگید ،نسائی و حاکم و احمد بن حنبتل از

ابی سعید خدری نقل کرد اند که گف « :ما یشسته بوخیم و منتظر رنول خدا
یاخ ما امد خر حالا که بند کفشش پاره شده بوخت کفش خوخ را یاخ حضرت علا

بوخیمت ایشالان
ایداخت و

گفت مرخ ا شما بر نر تأویل قران ماجنگد همایطور که من بر نر تنایلش جنگیدِت ابوبکر
گفت منو! فرموخ یهت عمر گفت منو! فرموخ یهت ان که کفش را وصالله ما یالد و منظالورش
حضرت علا بوخت یاخ حضرت علا امدیم و به او بشارت خاخیمت نرش را بلنالد یکالرخ گویالا کاله
 
 .1الکافی کلینی جلد  0صفحه  ،524همچنین در این حدیث مطلبی آمد که ایتن معنتا را تأکیتد مینمایتد ،متثال آمتد :
«گفتم نپس گفته ماشوخ این همان انت که ان را تکذیب ماکرخیالد فرمالوخ یعنالا امیرالمالؤمنین
تنایالالل انالالتو فرمالالوخ ار » .ببتتین حضتترت
امیرالمؤمنین

گفالتم

فرمتتود« :یعنالالا» ،یعنتتی معنتتای آیتته تکتتذیب کتتردن والیتت

اس  ،سپس راوی از ایشان سؤاخ نمود« :تنایل انتو» یعنی این معنا یا تأویل مثل لفظ قرآن از طترف

خداوند متعاخ نازخ شد ؟ حضرت

فرمود« :بله».
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این مطلب را ا رنول خدا

شنیده بوخ».

1

با تأمل نمودن درمقدمه تفسیر انسان مطم ن میشود که منظور علی بن ابراهیم از این قولش« :اما
مورخ که ا قالران تحریالف شالده  »...همتان است کته بیتان نمتودیم ،چتون دقیقتا همتان تعبیتر
«تنزیل» را به کار میبرد ،او میگویتد« :اما مورخ که ا قران تحریف شده این ایه انت

ائمه

ولا خداوید به ان چه بر تو خر مورخ علا یا ل کرخه شهاخت ماخهد این چنین یالا ل شالد».

2

که بگوییم ایشان گمان کرد در لفظ قرآن تحریفتی واقت

به عالو اگر از این هم کوتا بیاییم و بر فر
شد ولی چنین حرفی ّ
حجی تفسیر ایشان و آن چه در آن آمد را از بین نمیبرد ،چون نهای چیتزی
که میتوان گف  :این اس که او در فهم روایاتی که نقل میکند خطا نمود و گمان کرد ایتن روایتات
وقوع تحریف در لفظ قرآن نه در تأویل آن را ثاب مینماید ،بنابراین فهم ایشان را ّرد میکنیم و آن چته
از اشخاص مورد اعتماد از ائمه (صلوات الله و سالمه علیهم اجمعین نقل کرد را قبوخ میکنیم.
اما این که گمان کرد اند ایشان روایتی نقل کرد که دالل بر ایمان نداشتن ابوطالب

میکنتد

چنین حرفی از بدفهمی اس  .چون روای چنین معنایی نمیدهد ،بلکه تنهتا در آن آمتد بتا ایتن کته
پیامبر

از ابوطالب خواس اسالمش را آشکار کند ولی آشکار نکرد و آن را پنهان نمتود و ستپس

در آخرین لحظه حیاتش آن را با بلندترین صدا آشکار نمود .علی بن ابراهیم گوید« :اما این فرمالایش
خداوید تو یماتوایا هر کسا که خونالت خار را هالدایت کنالا گفالت ایالن ایاله خر مالورخ
ابوطالب

یا ل شدت رنول خدا

پیونته ماگفت ا عمو اشکارا ب اله اب الله بگو تا

رو قیامت ا ان یف ببر ت ابوطالب ماگفت ا پسر براخرِت من به خوخِ خایاترِ و خر خل خوخ
ماگویمت وقتا ابوطالب ا خییا رفتت عباس بن عبد المطلب یاخ رنول خدا
که او هنگاِ مرخِ با بلندترین صدایش ب الله اب الله گفتت رنول خدا
چنین چیا ا او یشنیدِ و امیدوارِ که رو قیامت به او یف خهد».

شهاخت خاخ
فرمالوخ ولالا مالن

3

 
 .1خصائص نسائی صفحه  88و مستدرش حاکم جلد  2صفحه  011و فضائل الصحابه احمد بن حنبتل جلتد  1صتفحه
 617و همچنین در مسندش جلد  2صفحه  81و بسیاری دیگر.
 .2تفسیر قمی جلد  0صفحه 01
 .3تفسیر قمی جلد  1صفحه 050
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مالحظه کن که علی بن ابراهیم وقتی نام ابوطالب میآید پش سر آن میگویتد« :علیه السمِ»،
به عالو آن چه روای میکند این اس که پیامبر

از او خواس کلمه توحید را آشکارا بگویتد و

به او فرمود« :اشکارا ب اله اب الله بگو» ولی ابوطالب عذر آورد که توحید را در دخ خود پنهان نمود
چرا که به خود داناتر اس و گف « :ا پسالر بالراخرِت مالن باله خالوخِ خایالاترِ و ان را خر خل خالوخ
ماگو یم» ولی با این حاخ هنگام مردن «با بلندترین صدایش» کلمه توحیتد را بته زبتان آورد .حتاخ
چگونه گمان میکنند که این روای ایمان ابوطالب را نفی میکنتد؟! ایتن روایت تنهتا آشتکارا ایمتان
آوردنش در ابتدای کار را ّرد مینماید و بین دو مسأله فرق بزرگی اس  ،اما این که گفتهانتد نتزوخ ایتن
آیه :تو یماتوایا هر که خونت خار را هدایت کنا در ابوطالب طعن و قتدم وارد میکنتد
ّ
چرا که به زبان گفتن کلمه توحید به صورت آشکار را به تأخیر انتداخ جتواب آن را بته محتل ختود
وامیگذاریم چون از موضوع بحث ما خار اس و بیتان جتوابش طتوالنی میشتود( ،ولتی بته طتور
خالصه این آیه از قبیل آیههایی اس کته در ظتاهر خداونتد پیتامبران

ختود را سترزنش و عتتاب

مینماید ولی در واق سرزنش نیس  ،بلکه تنها برای ارشاد دیگران اس (یعنی از باب به در میگتویم
تا دیوار بشنود میباشد  ،و نهای چیزی که گفته میشود این اس که اگتر از ایتن مطلتب هتم کوتتا
بیاییم تنها ترش اوالیی اس که ّ
وصیی مثل ابوطالب از آن معصوم نمیباشتد .بته هتر حتاخ الزمته
توجیه این روای به هر وجهی ساقط شدن اعتبار تفسیر قمی نیس  ،چته مالزمتهای بتین ایتن دو امتر
وجود دارد؟ اگر قضیه این چنین باشد باید نزد ما تمام مجام حدیثی از اعتبار بیفتند ،چون بستیاری از
این گونه روایات مشکل در آن وجود دارد و فهم و شرم و توجیهش وظیفهای فقهی اس .
حاصل آن چه گذش  :روای علی بن ابراهیم قمی در مورد زنا کردن طلحه با عایشه در را بصتر
از این جه که اطمینان به صدور آن از معصوم داریم خالی از اعتبار نیس .
 گاها گویند حدیث کلینی از حضرت امام باقر

که منظور خداوند از آیه « :ولالا باله ان

خو خیایت کرخید چیا جا فاحشه ییست» روایتی ضعیف اس و نمیتوان بته آن اعتمتاد نمتود،
چون در سند آن شخص مجهولی وجود دارد ،در نتیجه حدیث مرسل خواهد بود ،این حدیث را کلینی
«ا علا بن ابراهیم ا محمد بن عیسا ا یویس ا مرخ ا راره ا حضرت اماِ باقر
کرد اس  .

» نقتل
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جواب این خبر دو سند دارد نه آن طور که آنها خیاخ کرد اند تنها همین یک سند باشتد ،حتدیث
اوخ همان اس که کلینی در باب ضالخ از کتاب االیمان و الکفر نقل کرد  ،اما حدیث دوم را در کتاب
النکام در باب حکم ازدوا نمودن با نواصب و شککنندگان «به یقل ا محمد بن یحیالا ا احمالد
ّ
َ
بن محمد ا ابن فضال ا ابن ُبکیر ا راره ا حضرت اماِ باقر » نقل کرد اس  ،و ایتن ستند
دیگر مرسل نیس و همانطور که میبینی تمام راویان آن ثقه و مورد اعتماد هستند و در میان آنها یکتی
از مشای ثقات و مورد اعتماد به نام احمد بن محمد بن ابا یصر بایطا است کته تمتام روایتات را
ّ
ّ
اگر چه مرسل نقل کند تنها از موثقین و اشخاص مورد اعتماد نقتل میکنتد ،بنتابراین روایت موثتق و
معتبر اس و به آن اعتماد و احتجا میشود.
به عالو طبق تقسیم فقهای قدیم در مورد احادیث هر دو سند صتحیح خواهنتد بتود ،چتون« :خر
میان ایها (فقها قدیم) مرنوِ بوخ به هالر حالدیثا کاله بالا مطالالبا تقویالت ماشالد کاله باعالث
ماگشت به ان حدیث اعتماخ کنند حدیث صالحیح ماگفتنالدت همچنالین باله هالر حالدیثا کاله
قرینها خاشت که باعث ماشد به ان اعتماخ یمایند صحیح ماگفتندت ان چه باعث اعتمالاخ باله
حدیث ماشوخ امور انت ا جمله  ...ان حدیث خر اصلا وجوخ خاشته باشد کاله یسالبت ان
اصل به یکا ا جماعتا که همگا بر تصدیقشان اتفاق یظر خارید – مثل راره و محمد بن مسلم
و فضیل بن یسار – مشهور باشد یا یسبت ان اصل به یکا ا جماعتا که بر ّ
صحت حدیث یقالل
شده ا ایها تواف خارید – مثل صفوان بن یحیا و یویس بن عبد الرحمن و احمد بن محمالد بالن
ابا یصر – مشهور باشد» 1.بنابراین روای اوخ هم صحیح خواهد بود چون در اصتل یتونس موجتود
اس و با مطالبی تقوی شد که باعث میشود به آن اعتماد نماییم و قرائنی پیرامون آن وجود دارد کته
باعث میشود به آن تکیه نماییم و آن قرائن و مطالب تقوی کنند قبال گذش  ،بنابراین از ایتن جهت
ّ
ارساخ ضرری بته آن نمیزنتد ،خصوصتا کته غالبتا علت مرستل شتدن حتدیث آن مصتائب و آزار و
اذی هایی اس که به خاطر شیعه بودن بر سر راوی میآوردند که باعث میشد بعضتی کتتبش از بتین
برود و در نتیجه مجبور میشد دوبار از حافظه خود حدیث نقل کند ،چه بسا نام یک نفر کته در ستند
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حدیث بود را فراموش میکرد و از باب احتیاط میگف « :به یقل ا مرخ » و معنایش این نیست کته
او را تضعیف میکند یا به او قدم و طعن وارد میسازد بلکه در بردن نام او احتیاط میکند تتا دروغگتو
نباشد ،بنابراین در هر حاخ متن روایتش قابل اعتماد اس .

1

به عالو این روای با دو سندش در دو جای مختلف کتاب کافی شتریف آمتد کته متؤلفش ثقته
االسالم کلینی (رضوان الله تعالی علیته در مقدمته کتتاب گویتد« :روایالات صالحیح وارخ شالده ا
صاخقین

» 2را در این کتاب در نمود و خاتم المحدثین میرزای نوری (رضوان الله تعالی علیه

در وصف این کتاب گوید« :این کتاب مثل خورشید میان نالتارهها انالمان انالت و باله نالبب
امور ا خیگر کتب برتر خارخ و اگر شَص با ایصافا خر ان تأمل کند ا بررنالا کالرخن حالال
تک تک راویان احاخیثا که خر ان امده باییا ماشوخ و برایش اعتماخ حاصل ماکند و به ثبوت
و صدور احاخیثش ا معصومین اطمینان مایابد و مافهمد که طب معنا معروف بین فقهالا
قدیم صحیح انت» 3.و صاحب کتاب المراجعات عالمه سید عبد الحسین شرف الدین ایتن کتتاب
ّ
صح و صدور احادیثش از معصومین بر دیگر کتب برتری داد و گفته« :و بهترین
را در قطعی
کتابهایا که یوشته شده کتب اربعه انت که ا صدر اول تا به امرو مرج امامیه خر اصالول و
فروعشان بوخهاید و ان کتابها کافا و تهذیب و انتبصار و من ب یحضره الفقیه ماباشالند کاله
متواتر هستند و ّ
صحت مضامینشان قطعالا انالت و کتالاب کالافا قالدیماترین و بارگتالرین و

 
 .1مثاخ این مطلب همان اس که نجاشی در مورد محمد بن ابی عمیر نقل کرد همان کسی که مثتل ابتن ابتی نصتر بزنطتی و
صفوان بن یحیی از جمله مشای ثقات اس  ،نجاشی در رجالش صفحه  216در بیان آن چه در زمتان هتارون عباستی (لعنته
الله برای ابن ابی عمیر اتفاق افتاد و او را زندانی و عذاب نمودند گویتد« :گفته شده خالواهرش هنگالاِ مَفالا شالدن او و
هنگاما که او خر حبس بوخ چهل نال کتبش را خر مین خفن کرخت و خر یتیجه کتابها ا بین رفتندت و گفته شده بلکاله
کتابها را خر اتاقا رها یموخ و باران بر ان بارید و ا بین رفتت به همین خاطر ابن ابا عمیر ا حافظه خالوخ و ا ان چاله
قبم به مرخِ گفته بوخ حدیث یقل ماکرخت به خاطر همین اصحاب ما به احاخیث مرنل او اعتماخ ماکنند».
 .2الکافی کلینی جلد  0صفحه 8
 .3خاتمه المستدرش میرزا نوری جلد  2صفحه  – 562فائد چهارم.
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بهترین و متقنترین ایهانت» 1.و عالمترین عالمان و استاد فقیهان و محققین شتی محمتد حستن
نایینی (رضوان الله تعالی علیه در مورد خدشه کردن در سندهای روایات کتافی گویتد« :مناقشاله خر
نندها روایات کافا روش شَص یاتوان انت».

2

اگر بعضی روایات کافی را به خاطر تعار با روایات دیگر ّرد نماییم و روایتات دیگتر را تترجیح
دهیم یا بعضی روایات آن را به ختاطر شتذوذ و نتدرت و ختالف مشتهور بتودن ّرد نمتاییم یتا بعضتی

روایاتش را چون مخالف اصوخ اس قبوخ نکنیم یا بعضی روایاتش را از باب تقیه ترش کنیم ولی ایتن
خبر ّرد نمیشود و کسی جز شخص ناتوان در سندش خدشه وارد نمیکند چون نه معارضی دارد و نته
شهرتی آن را کنار میزند و نه با اصلی مخالف دارد و نه از باب تقیه صادر شد که واضح اس  .بلکته
آن همه شواهد و قرائن و ّ
مؤید بر آن اقامه شد که باعث میشود به آن اعتماد نمتاییم و از صتدور آن از
معصومین

مطم ن شویم و حکم به اعتبار آن کنیم ،بنابراین راهی جز قبوخ کردن آن نیس .

 گاها گویند ما قبوخ داریم این روای از ائمه

صادر شتد و از اشتخاص متورد اعتمتاد و

ّ
موثق نقل گشته ولی صریح در خیان بستر عایشه نیس  ،چون این فرمتایش حضترت

« :چیتزی

جز فاحشه نیس » را حمل میکنیم که مراد کفر و نفاق و گنا بزرگ اس نه زنا و این با برگرداندن لفظ
فاحشه به معنای لغوی آن صورت میگیرد چون فاحشه در لغ هر قوخ و فعلی اس کته بستیار قبتیح
باشد ،همانطور کته خداونتد میفرمایتد :و هنگالاما کاله فاحشالها ایجالاِ ماخهنالد ماگوینالد
پدرایمان این چنین ماکرخید و خداوید ما را به ان امر یموخهت بگو خداوید به فحشا امر یماکنالد
ایا به خدا چیا را یسبت ماخهید که یماخایید  3و مثل این فرمایش خداوند :کسایا که وقتالا
فاحشها ایجاِ ماخاخید یا به خوخ ظلم ماکرخید خدا را به یالاخ مااورخیالد و بالرا گناهایشالان
انتغفار و طلب بَشش مایموخید  4و در خود حدیث هم قرینهایس که نشان میدهد منظتور از
 
 .1المراجعات شرف الدین صفحه  – 224مراجعه 001
 .2معجم رجاخ الحدیث محقق خوئی جلد  0صفحه  80به نقل از استادش نایینی که در مجلس درس و بحثش این حرف
را بیان کرد اس .
 .3سور اعراف آیه 18
 .4سور آخ عمران آیه 024
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فاحشه همین اس نه فجور و آن فرمایش حضرت
ا خواج عثمان خراورخ» گویا حضرت

اس که فرمود« :و رنول خدا

میفرماید :رستوخ ختدا

هالم باله

هتم دختترانش را بته ازدوا

عثمان درآورد با این که کفر باطنی و نفاق و گنا بزرگ او را میدانس  ،ولی این مان نشد که دخترانش
را به عقد ازدوا او درنیاورد .
جواب چنین حمل و تأویلی خالف ظاهر روای اس  ،چون معنایی کته از لفتظ «فاحشته» بته
ذهن میرسد همان زنا اس یا هر چه جای آن مینشیند مثتل لتواط و ستحق ،و در استتعماخ عترف و
شرع هم همین معنا شای اس  .اما استعماخ عرف که معلوم اس  ،اما استعماخ شرع این هم بعضتی
آیات و احادیث (که در آن فاحشه به معنای زنا به کار رفته اس

اما آیات :مثل این فرمایش خداونتد:

به یا یاخیک یشوید که فاحشه و بد راها انت  1و مثتل :و ان یایتالان کاله مرتکالب فاحشاله
ماشوید چهار شاهد ا خوختان بر ایها بگیرید  2و مثل :و بالا ان یالایا کاله پالدرایتان بالا ایهالا
ا خواج کرخهاید ا خواج یکنیدت مگر ان چه خر گذشته (قبل ا یاول این حکم) ایجاِ شالده یالرا
این کار عملا شت و تنفراور و راه یاخرنتا انت  3و مثل :و وقتا ا خواج کرخید اگر مرتکالب
فاحشها شدید یصف مجا ات یان ا اخ را خواهند خاشت  4و مثل :و لالوط هنگالاما کاله باله
قومش گفت ایا با این که مابینید مرتکب فاحشه ماشوید  5.آیتاتی کته در آن لفتظ «فاحشته»
آمد و همگی اتفاق نظر دارند که منظور زنا و امثاخ آن اس بیشتر از آن آیتاتی است کته در تفستیرش
ّ
تردد نمود و اختالف کرد اند که آیا شامل غیر زنا و امثتاخ آن از کارهتایی کته بستیار قبتیح است هتم
میشود یا نه؟
اما احادیث مثل خطبه رسوخ خدا

که در آن آمد « :اگر یا ا مرخ تمکین یموخ و به حراِ

ملتاِ او شد یا ان مرخ او را بونید یا به حراِ با او همبستر شد یا ا او لالب گرفالت و خر مالورخ ان
 
 .1سور اسراء آیه 21
 .2سور نساء آیه 04
 .3سور نساء آیه 11
 .4سور نساء آیه 14
 .5سور نمل آیه 45
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ن مرتکب فاحشها شدت خر این صورت ان ن هم مثل مجا ات مرخ را خواهالد خاشالت  ...تالا
اخر» 1.و مثل خطبه امیرالمؤمنین

که در آن آمد « :و خدا را خر ان چه شما را ا ان یهالا یمالوخه

ا جمله تهمت یا به ن شوهرخار و ارتکاب فاحشه و خالورخن شالراب و پیمایاله را کالم گالرفتن و
کمفروشا کرخن اطاعت کنید  ...تا اخر» 2.و مثل حدیث حضرت امام زین العابتدین
ّ
آن آمد « :اما خوک همین مَنثین (کسایا که با ایها لواط کننالد) و امثالال ایهالا هسالتند کاله باله
کته در

فاحشها خعوت یماشوید مگر ان که اجابت ماکنند» 3.و مثل حدیث حضرت امام باقر
ّ
ّ
در آن آمد « :کسا که مرتکب فاحشه ماشالوخ و حیالوایا را وطالئ ماکنالد حالدش حالد یاکالار
کته

یالا ا اخ را متعاله (ا خواج
انت» 4.و باز مثل حدیث ایشان که در آن آمد « :رنول خالدا
موقت) یموخت یکا ا یایش ا این کار باخبر شد و ایشان را به ارتکاب فاحشاله ّ
مالتهم کالرخ» 5.و
مثل حدیث حضرت امام صادق

کته در متورد ایتن آیته « :ا پرورخگارتالان بترنالید و ایهالا را ا

خایههایشان خارج یکنید و خوخشان هم خارج یشوید مگالر ان کاله مرتکالب فاحشالها اشالکار
ّ
گرخید فرموخ مگر ان که یالا کننالد کاله خر ایالن صالورت خالارج ماشالوخ و بالر او حالد جالار
ماگرخخ» 6.و باز مثل حدیث ایشان

که در آن آمتد « :خر مالورخ بالرخها کاله بالا یالا ا اخ ا خواج

ماکند و نپس ا اخ ماشوخ و مرتکب فاحشها ماگرخخو فرموخ او را ننگسار یماکنند تا این
که بعد ا ان که ا اخ شد با ن ا اخش همبستر شوخ» 7.و مثل حدیث ایشان

در متورد یهتودی و

مسیحی و مجوسی« :اگر ایها خر شهر مسلمایان خر حال ارتکاب فاحشه خنتگیر شوید ایا بر ایها
 
 .1ثواب االعماخ شی صدوق صفحه 185
 .2من ال یحضر الفقیه شی صدوق جلد  0صفحه 407
 .3خصاخ شی صدوق صفحه 229
 .4االستبصار شی طوسی جلد  5صفحه 115
 .5وسائل الشیعه شی ّ
حر عاملی جلد  10صفحه  ،01ظاهرا زنی که به پیامبر
لعائن الله بود اس .
 .6من ال یحضر الفقیه جلد  2صفحه 599
 .7الکافی کلینی جلد  4صفحه 587

تهم زد یا عایشه یا حفصه (علیهما
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ّ
حد جار ماگرخخو فرموخ بله همان احکاِ مسلمین را بر ایها جار ماکنند» 1.و مثل حتدیث
ایشان

که در آن آمد « :کنیا را یاخ عمر بن الَطاب اورخید و بر علیه او شهاخت خاخه بوخیالد

که یا کرخه و قضیهاش این بوخ که او خختر یتیم و تحت کفالت مرخ بوخت این مرخ بسالیار ا
اوقات ا خایواخهاش خور ماشدت خختر یتیم بارگ شالدت ن ان مالرخ ترنالید کاله شالوهرش بالا او
ا خواج کندت به خاطر همین یایا را طلبید و ایها ان خختر را یگه خاشالتند و او هالم بالا ایگشالتش
پرخه بکارت ان خختر را برخاشتت وقتا همسرش ا نفر برگشت ان نت به خختر تهمالت فاحشاله
خ  ...تا اخر» 2.و مثل حدیث حضرت امام کاظم

که در آن آمد « :اگر فاحشه ییست به ا خواج

او خراور منظورش لواط بوخ» 3.و مثل حدیث احتجا کردن امیرالمؤمنین

با ابوبکر (لعنه اللته
باله

که در آن آمتد « :فرموخ به من بگو اگر خو شالاهد ا مساللمین بالر علیاله حضالرت فاطماله
ّ
فاحشها شهاخت خهند تو چه ماکناو ابوبکر گفت همایطور که بر یان مسلمین حد جالار
ّ
ماکنم بر او هم حد جار ماکرخِ! فرموخ بنابراین یاخ خداوید ا کافرین بوخ ! گفت چالراو
فرموخ چون شالهاخت خداویالد را ّرخ کالرخها و شالهاخت خیگالر را قبالول یمالوخها ت خداویالد
عاوجل برا او به طهارت و پاکا شهاخت خاخه».

4

همانطور که در آیات قرآن این چنین بود همچنین احادیثی که در آن لفظ «فاحشه» به معنای زنا و
امثاخ آن از قبیل لواط و سحق آمد چندین برابر از روایاتی اس که در آن معنای لفظ فاحشه انصتراف
به غیر زنا دارد و این ثاب میکند استعماخ این معنا برای این لفظ در شرع شای اس دیگر چته برستد
به عرف ،اهل لغ و حدیث هم بر این مطلب تصریح کرد اند ،در لسان العرب از ابن کثیر نقل کرد :
«فاحشه خر بسیار مواق به معنا

یا ماایالد و باله یالا فاحشاله گوینالد» 5.و حتتی کستانی کته

میخواستند در روای زرار این معنا را از لفظ فاحشه دور کنند هم به این مطلب اقترار نمود انتد مثتل
 
 .1من ال یحضر الفقیه جلد  5صفحه 010
 .2الکافی کلینی جلد  7صفحه 516
 .3قرب االسناد حمیری صفحه 158
 .4علل الشرائ شی صدوق جلد  0صفحه 090
 .5لسان العرب ابن منظور – ماد فحش.
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عالمه مجلسی (رضوان الله تعالی علیه که در مقتام تعلیقته زدن بتر روایت چنتین گویتد« :مالراخ ا
فاحشه یانتت همایطور که خر انتعمال ان شای انت».

1

با این مالش یعنی شیوع استعماخ فاحشه در زنا فرمتایش حضترت

کته فرمتود« :منظالور ا

خیایت چیا جا فاحشه ییست  ...به خدا قسم خداوید ا خیایت چیا جالا فاحشاله را قصالد
یکرخه» معنای متبادری دارد که بته ذهتن میرستد و آن زناست کته لفتظ فاحشته در آن ظهتور دارد و
نمیتوان این معنا را از آن گرف مگر آن که قرینهای باشد و حاخ آن که قرینهای هم وجود ندارد.
خیاخ نشود – همانطور که در اشکاخ آمد بود – که ذکر عثمان در حدیث قرینهایس که این معنتا را
از لفظ فاحشه دور میکند ،چون چرا ذکر عثمان قرینهای ّ
مؤید این معنا نباشتد؟ چترا کته عثمتان تنهتا
کافری منافق نبود ،بلکه فاجری منکوم و ملوط بود که مرتکب فحشا میشد ،نباطی بیاضی نقل کترد :
ّ
«عثمان ا جمله کسایا بوخ که با او با ماشد و مَنث بوخ (با او لواط ماکرخیالد) و پیونالته
ّ
خف و خاریه ما خ!» 2به خاطر همین حضرت امام زین العابدین (صلوات الله علیه در مورد عثمتان
گفتند« :پدر لهو و لعب!» 3همچنین حذیفه ین یمان (رضوان الله تعالی علیه او را این چنین وصف
کرد« :پدر ترایهخوایا!» 4و در مورد او گف « :او به قبرش وارخ شد و ُمرخ خر حالالا کاله شَصالا
فاجر بوخ!» 5عثمان این صفات را از پدرش به ارث برد بتود چتون ابتن کلبتی میگویتد« :ا جملاله
ّ
کسایا که با او با و لواط ماشد عفان پدر عثمان بوخ!» 6و ابوحنیفه قاضی نعمان مغربی گوید:
ّ
ّ
ّ
«این عفان مَنث بوخ و پیونته خف و خاریه و ِیا ما خ!» 7همچنین ابن عباس در مجلس معاویته

 
 .1مرآة العقوخ عالمه مجلسی جلد  00صفحه 095
ّ
 .2الصراط المستقیم نباطی بیاضی جلد  2صفحه  21به نقل از کلبی ،البته در نسخهای دیگر به جای عثمان ،عفان آمد اس .
 .3تفسیر امام حسن عسکری

صفحه  094و به نقل از او بحار االنوار عالمه مجلسی جلد  07صفحه 221

 .4الخصاخ شی صدوق صفحه 599
 .5بحار االنوار عالمه مجلسی جلد  20صفحه 185
 .6مثالب العرب ابن کلبی صفحه 44
 .7المناقب و المثالب ابی حنیفه نعمان قاضی مغربی صفحه 061

فصل ششم :بدکار ای زناکار بیحیایی شهوتران 952 ...................................................
ّ
عثمان را با همین عیب و طعن پدرش خوار نمود و گف « :فر ید مَنث قریش!»
ّ
در هر صورت شکی نیس که عثمان ملوط و منکوم بود ،چرا که به دروغ ختود را امیرالمتؤمنین
1

نامید ،در حدیث شتریفی از حضترت امتام صتادق
امیرالمؤمنین

آمتد « :ایالن انالما انالت کاله تنهالا خالوخ

صمحیت ان را خارخ و خداوید او را این چنین یامیدت هی کس غیر ا او خالوخ

را این چنین ینامد مگر ان که منکوح و ملوط انت» 2.و همچنتین عثمتان مشتموخ فرمتایش اهتل
ُ
ّ
ُ
اس که فرمود اند« :ما حقا خاشتیم که معدنها ابنه ان را ربوخید» 3.ا ْبنه یعنتی کستی
بی
که منکوم اس و با او لواط کنند.
با ایتن بیتان دو مطلتب موجتود در حتدیث زرار بتا هتم همختوان هستتند ،پتس همتانطور کته
حضرت

برای جواز ازدوا با زنان مخالفین به ازدوا رسوخ خدا

نمود با این که آن دو منافق و فاجر بودنتد همچنتین حضترت

با عایشه و حفصه استدالخ

بترای جتواز دختتر دادن بته متردان

به عثمان استدالخ نمود با این که عثمان مردی منتافق و فتاجر
مخالفین به دختر دادن رسوخ خدا
ْ
شهادتین گوید اگر چه نفاق
بود ،تمام اینها به خاطر اجرای احکام اسالم برای کسی اس که با زبانش
و فجورش دانسته شود.
بنابراین آمدن ذکر عثمان در حدیث قرینهای نیس که معنای ظتاهر و متبتادر «فاحشته» را از آن
دور کند ،چون دفاع کنند میتواند به فجوری که از عثمان شناخته شد و در او ثابت است استتدالخ
نماید و با این کار هم سیاق روای و هم همخوانی کالم به نف او شهادت میدهد و در نتیجته معنتای
«فاحشه» طبق همان معنایی که در استعمالش شای اس و به معنای زنا و فجور میآید ثاب میشود.
برای این که مطلب مستقر و قطعی شود چنین میگوییم :در لفظ روای کلمته «الفاحشته» آمتد
بود یعنی تعریف شد با الف و الم ،و این دالل دارد که این لفظ در این جا معنای ّ
معینی دارد و لفتظ
الفاحشه به صورت نکر (بدون الف و الم نیامد تا احتماخ داشته باشد مراد چیزی غیتر از آن معنتای
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معین اس و در عرف معنایی برای آن ّ
ّ
متعین نشد مگر زنا و امثاخ آن ،به خاطر همتین قرطبتی گویتد:
«الفاحشه اگر با الف و بِ بیاید به معنا
گناهان مااید».

یا و لواط انالت و اگالر یکالره بیایالد باله معنالا نالایر

1

به عالو لفظ روای دارای قویترین ادات حصر اس (که معنا را منحصر در یک چیتز میکنتد ،
یعنی اثبات کردن کالم بعد از نفی آن ،2حضرت

فرمود« :فکر ماکنا منظور ا خیایالت خر ایالن

فرمایش خداوید ولا به ان خو خیایت کرخید چیستو به خدا قسم منظور ا خیایت چیالا
ییست مگر فاحشه  ...به خدا قسم خداوید منظور ا خیایت یداشته مگالر فاحشاله» .بنتابراین
ناچارا معنای «فاحشه» در لفظ ّ
خاصی متبادر به ذهن که بقیه معانی را خار میکند منحصتر است و
اال کالمی بیهود بود و حضرت

از آن بریء اس  ،چرا که در این صورت گویا حضرت میفرماید:

«به خدا قسم منظور از خیان چیزی نیس مگر قبائح و زشتیها و گناهان کبیتر !» و ایتن در بته کتار
گرفتن صیغه حصر ناتوانی آشکاریس  .بنابراین قط و یقین حاصل میشود که مراد از «الفاحشته» در
این جا همان معنای متبادر به ذهن و ّ
متعین در عرف و شرع اس و آن خصوص زناس نه چیز دیگر.
ّ
اگر زنا معنای واضح لفظ «الفاحشه» نبود شی ّ
حر عاملی در وسائل در بیان عل حتذف کلمته
«الفاحشه» از روای ّدوم این چنین نمیگفت « :مسالتثنا خر هالر خو موضال حالذف شالدهت چالون
ممکن یبوخه به ان تصریح کند» ،چرا که این کالم ایشتان داللت میکنتد کته ایشتان اعتقتاد داشتته
عایشه مرتکب فاحشه زنا شد چون معنای متبادر به ذهن فاحشه همین اس و به خاطر همین حتذف
مستثنی را به عدم امکان تصریح به آن برگرداند ،اگر غیر از این بود دیگر انگیز ای بترای حتذف وجتود
ّ
نداش و دیگر علتی نداش که ایشان حذف را به عدم امکان تصریح به فاحشه برگرداند ،چتون بتاب
تأویل بردن وسی اس  ،ولی ایشان (رضوان الله تعالی علیته آن قتدر معنتا را واضتح دیتد کته دیگتر
نمیتوان آن را به معنای دیگری منصرف کرد ،بنابراین کلمه فاحشه در دو موض حذف نشتد مگتر بته
خاطر آن که در آن زمان امکان نداشته به حقیق وقوع عایشه در زنا تصریح نمایند.
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 گاها گویند در بعضی روایات وارد شد که منظور از «فاحشه آشکار» خرو کردن بتر علیته
امیرالمؤمنین

به وسیله شمشیر اس و این ثاب میکند که در حدیث زرار معنای فاحشه منحصتر

در زنا نیس  ،از محمد بن مسلم از حضرت امام صادق

نقل شد « :به من فرمالوخ ایالا ماخایالا

فاحشه اشکار چیستو گفتم یهت فرموخ جنگیدن با امیرالمالؤمنین
جمل بوخ» 1.و از حریز روای شد « :ا حضرت امالاِ صالاخق

ت منظالور حضالرت اهالل

خر مالورخ ایالن ایاله ا

یالان

پیامبر هر کس ا شما فاحشها اشکار بیاورخ عالذابش خو برابالر انالت نالؤال کالرخِت فرمالوخ
فاحشه خروج کرخن با شمشیر انت» 2.بنابراین فرمایش حضرت در حدیث زرار « :منظور خالدا ا
خیایت چیا جا فاحشه ییست» یعنی :منظور خدا از خیان چیزی جز خرو کردن بتا شمشتیر و
جنگیدن با امیرالمؤمنین

در روز جمل نیس  ،چرا که بعضی روایات بعضی دیگر را تفسیر میکند .

جواب حدیث محمد بن مسلم و حریز در بیان تأویتل لفتظ الفاحشته کته قیتدی نداشتته باشتد
نیامد  ،بلکه در تأویل آن با قید «آشکار» آمد اس  ،بنابراین فاحشته آشتکار در آن آیته کریمته همتان
خرو نمودن بر علیه امیرالمؤمنین

اس  ،چون مقابل دیدگان و آشکار اس به همین خاطر به قید

«آشکار» وصف شد ولی «الفاحشه» بدون قید طبق آن چه گذش به همان معنای زنا انصراف دارد.
به عبارت دیگر وقتی حضرت

این قوخ خداوند :ولا به ان خو خیایالت کرخیالد را تأویتل

نمود نفرمود« :منظور خداوند از خیان چیزی جز فاحشه آشکار نیست » تتا اشتکاخ درست باشتد،
بلکه تنها فرمود« :منظور خداوید ا خیایت چیا جا فاحشه ییست» و حضرت در این جا به زبان
عرف سخن میگوید چون درمقام بیان اس و عرف هتم میفهمتد کته لفتظ «الفاحشته» اگتر قیتدی
نداشته باشد به معنای زناس  ،ولی اگر قید داشته باشد نیتاز بته تأمتل و تفستیر دارد ،چترا کته در ایتن
صورت از قبیل موضوعات شرعی اس که باید استنباط گردد.
به عالو خبر محمد بن مسلم و حریز از الفاظ حصر مثل «انما» و امثاخ آن استفاد نکرد  ،یعنتی
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معنای «فاحشه آشکار» را منحصر در خرو کردن با شمشیر و جنگیدن ننمود  ،بنابراین حتی اگر برای
توضیح مطلب از قید «آشکار» هم اعرا

نماییم نهای چیزی که در این هنگام گفتته میشتود ایتن

اس که خرو با شمشیر تفسیر به بیان مصداقی که به ذهتن نمیرستد تتا از آن غفلت نشتود ،یعنتی
حضرت

مفهوم آیه را وسی تر نمود و خترو بتا شمشتیر را هتم جتزء آن قترار داد تتا تنهتا بته آن

مصداقی که از فاحشه آشکار به ذهن میرسد اکتفا نشود و چه قدر این گونه مطالب در روایات شتریفه
زیاد اس که بر محقق آگا پوشید نیس .
اشکالی ندارد که در این جا برای این مسأله دو مثاخ بیاوریم که با مسأله ما هم مرتبط است  ،اول
کلینی و علی بن ابراهیم از عبد الرحمن بن کثیر از حضرت امام صادق

نقل کرد اند که« :خر مورخ

این ایه ایمان را برا شالما خونالت خاشالت و ان را خر خلهایتالان ارانالته کالرخ فرمالوخ یعنالا
امیرالمؤمنین

و کفر و فسوق و عصیان را برا شما بالد خایسالت یعنالا ابالوبکر و عمالر و

عثمان» 1.دوم :کلینی و عیاشی از محمد بن منصور نقل کرد اند که گف « :ا او خر مورخ این گفتالار
خداوید و وقتا فاحشها ایجاِ خاخید گفتند پدرایمان این چنین کرخید و خداوید ایالن چنالین
به ما امر یموخهت بگو خداوید به فحشا امر یماکندت ایا چیالا را باله خالدا یسالبت ماخهیالد کاله
یماخایید نؤال کرخِت فرموخ ایا خیدها کسا گمان کنالد خداویالد باله یالا و شالرابخوار و
نایر محارِ امر یمایدو گفتم یهت فرموخ ان فاحشها که ّاخعا کرخید خالدا باله ایهالا امالر یمالوخه

چیستو گفتم خدا و ّ
ولیش خایاتریدت فرموخ این ایه خرباره امامان جور و ظلم انتت ایها ّاخعا
کرخید که خدا به ایها امر یموخه گروها را به عنوان اماِ خوخ برگاینند خر حالالا کاله خداویالد باله
ایها امر ینموخه بوخ که ایها را اماِ خوخ قرار خهندت خدا این ّاخعا ایها را ّرخ یموخ و خبالر خاخ کاله
ایها به او خروغ بستهاید و این کار ایها را فاحشه یامید»2.

ّ
در این جا شکی نیس آن معنایی که در مورد «کفر» به ذهن میرسد همان انکتار دیتن یتا شترش
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ّ
اس و آن معنایی که از «فسوق» به ذهتن میرستد خترو از حتد اطاعت است  1،و معنتایی کته از
«عصیان» به ذهن میرسد هر عصتیان و ّ
تمتردی است  ،ولتی حضترت میخواست از مصتادیق
«شخصی» که به این معانی متبادر به ذهن ضمیمه میگردد غفل نشود ،پتس «کفتر» ابتوبکر است
چون او کافرترین مردم بود و «فسوق» عمر اس چون او فاسقترین مردم بود و «عصیان» هتم عثمتان
اس چون او ّ
متمردترین مردم بود.
ّ
همچنین شکی نیس که معنای متبادر بته ذهتن «فاحشته» کته «گفتنالد پالدرایمان ان را ایجالاِ

ماخاخید و خداوید ما را به ان امالر یمالوخه» شتامل آن فواحشتی کته در جاهلیت انجتام میدادنتد
میشود ،مثل این که به صورت عریان و برهنه طواف میکردند ،آن هم به این ّادعا که این کار به فرمتان
خداس و پدرانشان هم همین کار را میکرد اند ،ولی حضرت

میخواس از مصداق دیگری کته

بعد از اسالم آوردنشان وجود داش غفل نشود ،آن هنگام که هیچ کتس از آنهتا گمتان نمیکترد کته
خداوند امر به زنا و شرابخواری و یا دیگر محارم داد باشد ،آن مصداق این اس که آنها بر خداونتد
متعاخ دروغ بستند و ّادعا کردند خدا ایشان را امر نمود که به امامان جور و ظلتم اقتتدا کننتد 2،و ایتن
دروغ آنها فاحشه بود ،چون فاحشهترین دروغ آن دروغی اس که به خداوند نسب داد شود.
حاخ که این را دانستی خواهی فهمید که این فرمایش حضرت
چیستو گفتم یهت فرموخ جنگیدن با امیرالمالؤمنین

« :ایا ماخایا فاحشه اشکار

 ...فاحشاله خالروج کالرخن بالا شمشالیر
و

انت» به غر منحصر کردن معنای «فاحشه» بر مصداق خرو کردن بتر علیته امیرالمتؤمنین
ّ
توجته دادن مخاطتب بته
خار نمودن مصداق زنا که متبادر به ذهن اس نمیباشد ،بلکته بته غتر
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مصداقی اس که از ذهن او دور میباشد و از آن غفل میکند ،چون متبادر از لفظ فاحشه نیس  ،به
همین خاطر حضرت این مصداق را به معنا ضمیمه میکند.
این که زنا مهمترین مصداق «فاحشه» اس و این لفظ هنگام استعماخ زودتر از هر معنایی به زنتا
تبادر دارد از مطالبی اس که نمیتوان در آن مناقشه نمود ،چون شیوع کاربرد آن به معنای زنا و تبتادر
این معنا به ذهن روشن گردید .و حدیث مسلم بن محمد و حریز هم در مقام نفی آن نیس .
بنابراین روشن شد که این فرمایش خداوند :ا

یان پیامبر هالر کالداِ ا شالما کاله فاحشالها

اشکار بیاورخ عذابش خو برابر انت در معنای «فاحشه» شامل چندین مصتداق میشتود ،بعضتی
مصادیق با قید «آشکار» فهمید میشوند که خرو نمودن و جنگیدن و شمشیر کشیدن اس  ،بعضتی
از آنها از خود کلمه «فاحشه» بدون آن که قیدی داشته باشد به ذهن تبادر میکند مثل زنا و زین کردن
و خود را به مردان عرضه نمودن و امثاخ اینها ،و بعضی از آنها تح عنوان هر چیزی کته قتبحش زیتاد
کتار کتردن و مثتل ایتن

اس داخل میشود مثل دروغ بستن به خداوند و بر علیته رستوخ ختدا
گناهان کبیر که عایشه تمام آنها را مرتکب شد.

در این جا مناسب اس که حدیث جابر بن عبد الله و ابتی ستعید ختدری کته قتبال بته آن اشتار
نمودیم را بیاوریم تا معلوم میشود فهم مسلمانان صدر اوخ از معنای «فاحشه» در آیه کریمه بتا عترف
یان پیامبر هر کس ا شما

متفاوت نبود و آن را به زنا تفسیر کرد اند ،جابر گوید« :نپس فرموخ ا

فاحشها اشکار بیاورخ یعنا یات عذابش خو برابر انت یعنا خر اخرتت و ایالن بالر خداویالد
انان انت  ...ابونعید گوید این نَن خرنت و صحیح انت».

1

در این قوخ جابر« :یعنا یا» داللتی کافی وجود دارد که اگر در این جا معنتای دیگتری در ذهتن
آنها بود که زنا را نفی میکرد یا نمیگذاش در مراد لفتظ «فاحشته» وارد شتود آن را ذکتر میکردنتد،
همچنین اگر رسوخ خدا

غیر از این را شنید بودند بیان میکردند ،خصوصا مثل جتابر (رضتوان

الله تعالی علیه که از خوبان مؤمنین و صالحترین و مالزمترین آنها نسب به رسوخ خدا و اهتل بیت
اطهار

بود.
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طبری – که تفسیرش نزد مخالفین از تمام تفاسیر بیشتتر اعتبتار دارد و بته آن بتیش از بقیته تفاستیر
اعتماد دارند – هم این معنا را ّرد ننمود  ،بلکه غیر از این معنتا را ذکتر نکترد  ،او در تفستیر آیته کریمته
مافرمایالد ا یالان پیالامبر هالر کالداِ ا شالما
گویتد« :خداوید متعال به همسران پیامبر
ّ
فاحشها اشکار بیاورخ مافرماید هر کداِ ا شما همان یا معروفا را بکند کاله حالد بالر او
واجب ماشوخ

عذابش خو برابر ماگرخخ یعنا عذاب او خر اخالرت باله خالاطر فجالور کاله
1

مرتکب شده خو برابر فجور همسران خیگر مرخِ انت».
اگر ّ
متوجه میشدی که علی بن ابراهیم قمی که حتدیث حریتز – همتان حتدیثی کته «فاحشته» را
تأویل به خرو کردن با شمشیر نمود بود – را در تفسیرش نقل کرد همان کسی اس که در تفستیرش
گوید« :به خدا قسم منظور ا ولا ان خو خیایت کرخید چیا جا فاحشه ییست! و حتمالا بالر
ّ
عایشه به خاطر کالار کاله خر راه بصالره کالرخ حالد جالار خواهالد یمالوخت طلحاله او را خونالت
ماخاشت! وقتا عایشه خوانت به بصره بالروخ طلحاله باله او گفالت جالایا ییسالت بالدون هالی
َم َ
حرما برو ! او هم خالوخش را باله ا خواج طلحاله خراورخ» اگتر متوجته ایتن مطلتب میشتدی
میفهمیدی که حدیث حریز معنای زنای لفظ «الفاحشه» که در حتدیث زرار آمتد بتود را بته وستیله
حمل کردن آن روای بر این ّرد نمیکند ،چون اگر این چنین باشد علی بن ابراهیم قمی بر گفتن چنین
حرفی جرأت نمیکرد ،این که خود علی بن ابراهیم راوی حدیث حریتز است یعنتی :معنتای خترو
کردن با شمشیر برای لفظ فاحشه ختار از ذهتن او نبتود و آن را میدانستته و بته عتالو آن را از امتام
معصوم روای کرد  ،پس وقتی قسم میخورد که عایشه با ازدوا کردن با طلحه در را بصتر مرتکتب
فاحشه شد و میگوید :معنای این قوخ خداونتد :ولالا ان خو خیایالت کرخیالد هتم همتین است
معنایی ندارد جز این که تفسیر «فاحشه» در این آیه :ولا به ان خو خیایالت کرخیالد غیتر از تفستیر
«فاحشه» در این آیه :هر کس ا شما فاحشها اشکار بیالاورخ میباشتد ،متراد از فاحشته اولتی
خصوص زناس ولی مراد از فاحشه دومی ّ
اعم اس و بارزترین مصداقش خرو نمتودن بتا شمشتیر
میباشد.
 
 .1تفسیر طبری جلد  10صفحه 090
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به عبارت دیگر ما میدانیم راوی حدیث حریز که در آن آمد « :فاحشه خروج یموخن با شمشیر
انت» علی بن ابراهیم میباشد ،همچنین راوی خبر زرار که در آن آمد « :منظور خداوید ا ولالا
به ان خو خیایت کرخید چیا جا فاحشه ییست» هم علی بن ابراهیم اس  ،و خود او هم به طتور
قاط میگوید« :به خدا قسم منظور ا ولا به ان خو خیایت کرخید چیا جا فاحشه ییسالت!
ّ
و حتما بر عایشه به خاطر کار که خر راه بصره کرخ حد جار خواهد یموخ  ...تا اخر».
بنابراین اگر معنای «فاحشه» در این فرمایش حضرت

« :منظور خداوید ا ولالا باله ان خو

خیایت کرخید چیا جا فاحشه ییست» تنها «خروج کرخن با شمشیر باشد» علتی بتن ابتراهیم
چنان حرفی نمیزد ،بنابراین ناچارا باید معنایش «کار باشد که خر راه بصره کرخ» ،خصوصا که هتر
دو کالم در یک هی

و سبک میباشند ،نهای چیزی که وجود دارد این اس که قوخ علی بن ابراهیم

تفصیل و تبیین اجمالی اس که در روایتش از زرار از حضرت امام باقر

وجود دارد و همانطور که

گفتیم این قوخ او در حکم روای اس .
ّ
اگر در لفظ و سیاق حدیث زرار تفکر کنی خواهی فهمید که چنین حملتی (کته معنتای فاحشته
را – حاشا که معصوم این چنین

خرو با شمشیر باشد بسیار سخ و ناپسند اس  ،چون معصوم

باشد و حاخ آن که سرور بیان و حکم و فصل الخطاب اس – به صورت کستی نشتان میدهتد کته
نمیداند چگونه باید صحب کند! چرا کته معنتای خیانت را بته لفظتی ّ
عتام (کته چنتدین معنتا دارد
منحصر میکند و خیان را به لفظی تفستیر میکنتد کته ختودش نیتاز بته تفستیر دارد! او میتوانست
بگوید« :منظور خداوند از ولی به آن دو خیان کردند چیزی جز خرو کردن با شمشیر یتا کفتر و
نفاق نیس » تا شنوند گمرا و سرگردان نشود.
انصاف این اس که اگر معنای «فاحشه» نزد شنوند که زرار اس کامال واضح نبتود میدیتدیم
که برمیگش و دوبار در همین روای از معنای آن پرسش میکترد 1،چتون هتدف حضترت

کته

 
 .1مؤید این کالم مؤلف این اس که در خود روای وقتی زرار به حضرت

فرمود« :ایا با ایها ا خواج کنم» حضرت

جواب داد« :من باکا یدارِ که چنین کنا» و چون زرار معنای این کالم حضرت
ایشان گف « :کمِ شما خو معنا خارخ ( .»...مترجم

را به خوبی متوجه نشد دوبتار بته
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رساندن معنا به زرار بود محقق نشد بود ،و همانطور که از ظاهر روای پیداس مقام ،مقام احتجتا
و استدالخ اس و هر کس از حاخ زرار بن اعین (رضوان الله تعالی علیه باخبر باشتد میدانتد کته او
چه قدر زیاد سؤاخ مینمود و تفتیش میکرد و هیچ مسألهای را رها نمینمود مگر آن که آن را واضتح و
روشن میکرد ،پس سکوت او و سپس ّرد شدنش از صحب حضرت نشانه آن اس که معنای این
فرمایش حضرت

« :منظور چیا جا فاحشه ییست» را به خوبی درش کرد و فهمیتد دقیقتا بته

این معناس « :منظور چیا جا یا ییست».
بلکه اگر در این جا روایتی مثل این نداشتیم و میگفتیم منظور از این فرمایش خداوند :ولالا باله
ان خو خیایت کرخید این اس کته آن دو نفتری کته بته آن دو کنایته زد شتد در زنتا و فجتور واقت
گردید اند گزافه نگفته بودیم ،چون «خیان زن به شوهر» تعبیر آشکار دیگری از خیان بستر اس و
اولین چیزی که به ذهن میرسد این اس که زن مرتکب زنا و فجور شد  ،شواهد این مطلتب زیادنتد،
به عنوان مثاخ در حدیث حضرت امام رضا (صلوات الله علیه آمد « :خرگوش مسخ شدت چالون او
یا بوخ که به شوهرش خیایت ماکرخ و ا حالیض و جنابالت غسالل یمایمالوخ» 1.و مثتل آن چته
َ
ابشیهی و دیگران در شرم حاخ عربهای جاهلی نوشتهاندَ « :رتم خرخت معروفا انتت اگر یکالا

َ
ا عربها ماخوانت به نفر بروخ نراغ یک خرخت َرتم مارفت و شاخها ا ان را گره مالا خت
وقتا ا نفرش برماگشت و ماخید گره با شده ماگفت همسرِ به من خیایالت کالرخه! و اگالر
ان را به حال خوخ مایافت ماگفت به من خیایت یکرخه انت».

2

بنابراین وقتی میگوییم مراد از این آیه :ولا به ان خو خیایت کرخید زناست گزافته نگفتتهایم
چون این لفظ ظهور در این معنا دارد پس چگونه خواهد بود اگر روایتی بیاید و این معنتا را بته وستیله
صیغه حصر که ظهور بیشتری دارد تأکید کند؟! حضرت

فرمود« :منظور خداوید ا ولا باله ان

خو خیایت کرخید چیا جا فاحشه ییست» ،بلکه اگر در روای بر ایتن مطلتب ستوگند بختورد و
سپس برای تأکید دوبار تکرار کند چگونه خواهد بود؟! حضرت

فرمود« :به خدا قسم منظالور ا
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خیایت چیا جا فاحشه ییست! خر این گفتار خداوید ولا به ان خو خیایت کرخیالد منظالور
خداوید چیا جا فاحشه ییست».
بعد از مالحظه تمام این مطالب ،انکار و منصرف کردن معنای فاحشه از معنای متبادر بته ذهتن و
ظاهر و آشکار آن جز زورگویی و قبوخ نکردن حق چیز دیگری نیس  ،خصوصا که هیچ روای دیگری
در مقام تفسیر این آیه کریمه وجود ندارد که با این روای تعار
روای را بر این یکی ترجیح دهتیم ،قتوخ ائمته طتاهرین
حدیثشان در موضوع خیان تنها یک قوخ اس و معار

داشته باشد تا بختواهیم بکوشتیم آن
و اصتحاب متورد اعتمادشتان و راویتان

ندارد.
در حکم صریح اس  ،یعنتی

با این بیان برای معلوم شد که حدیث زرار از حضرت امام باقر
تصریح مینماید که با ّ
توجه به کنایهای که در این گفتار خداوند :ولا به ان خو خیایت کرخیالد بته
عایشه و خواهرش حفصه زد شد عایشه مرتکب فاحشه زنا گردید است  ،از جملته مطتالبی کته از
همین حدیث استفاد میشود این اس که حفصه هم بر فحشای زنا اقدام نمود  ،اگر چه نام کسی کته
با او زنا کرد را نیافتیم.
 گاها گویند این ّادعا که هیچ روای معارضی وجود ندارد که معنای زنتا را از ایتن فرمتایش
خداوند :ولا به ان خو خیایت کرخید نفی کند ّادعای صحیحی نیس  ،بلکه روای ابتن عبتاس
که در تفسیر شی طوسی و دیگران آمد وجود دارد ،در این روای آمد  « :ن یوح کافر بوخ و به مرخِ
ماگفت یوح خیوایه انتت و ن لوط مرخِ را به میهمان لوط راهنمایا ماکرخت خیایالت ایالن خو
ن همین بوخ و اب هرگا همسر پیامبر

یا یکرخه انت» 1.با این اطالق دیگر وقتوع عایشته در زنتا

محاخ اس و باید روایات آن را کنار بزنیم یا به تأویل ببریم .
جواب این حدیث روایتی از معصوم نیس  ،بلکه تنها قولی موقوف بر ابن عباس است کته آن را
عام یا ّ
یا یکی از ائمه دریاف نکرد و اال به طور ّ
خاص نامشان را میبرد ،و معلتوم
از پیامبر
اس که بسیاری از چیزهایی که در تفسیر به ابن عباس منتهی میشتود از جملته استرائیلیات است ،
 
 .1التبیان شی طوسی (علیه الرضوان جلد  01صفحه 41
 .2اسرائیلیات احادیثی اس که از طرف یهودیان وارد روایات مسلمین شد اس ( .مترجم

2
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چون ابن عباس با ابوهریر از بارزترین شاگردان کعب االحبار یهودی (لعنة الله علیه بودند.

1

به عالو این کالم ابن عباس از طریق مخالفین نقل شد نه از طریق ما و در بعضتی از تفاستیر متا
هم از طریق و سند آنها وارد شد و به طور مرسل ذکر گردید  ،این حتدیث را عبتد الترزاق و فریتابی و
سعید بن منصور و عبد بن حمید و ابن ابی دنیا و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حتاتم و حتاکم و ابتن
عساکر به طور مسند از ابن عباس نقل کرد اند 2،و در تفسیر ثوری و طبری و صنعانی و قرطبتی و ابتن
کثیر و دیگران آمد اس  3،اگر با این اثر ابن عباس مثل روایتات معصتومین رفتتار کنتیم زیتاد روی و
ّ
نامردی کرد ایم ،چگونه کالم او را معتبر بدانیم و آن را بر روایات معصومین مقدم کنیم و به خاطر
آن روای ائمه را کنار بزنیم؟! آیا ّ
مجرد اثری که مخالفین از «دانشمند ّامتشان» نقل کرد انتد میتوانتد
با احادیث اهل بی وحی (صلوات الله علیهم معارضه کند؟!
به عالو نمیتوان به ابن عباس اعتماد کرد یا کامال به او اطمینان نمود ،خصوصا در مثل این متوارد،
چون ابن عباس در روایات ّ
مذم شد و این چنین تعبیر گردیتد  :خیان کتار ،زیاندیتد  ،سترگردان،
ادعا کنند  ،کسی که خود را به اهل بی

نسب داد  ،انکار کننتد  ،بیعقتل ،کستی کته در دنیتا و

آخرت نابیناس  ،کسی که خیان نمود و فرار کرد ،کسی که هالش شد و دیگران را هم هتالش نمتود،
کسی که در صلبش امانتی اس که برای آتش ّ
جهنم آفرید شد  ...و تعبیرات دیگری که در او طعن و
قدم وارد میکند و بیان مینماید که او از جمله کسانی بود که از اهل بی

منحرف بود و به وسیله

آنها از مردم ماخ و ثروت میگرف .
 
 .1احمد امین در فجر االسالم صفحه  061گوید« :اما کعب ابحبار یا کعب بن مات هالم ا یهوخیالان یمالن بالوخ و ا
بارگترین کسایا که به ونیله ایها روایات یهوخیان وارخ مساللمین شالدت خر مالان خمفالت ابالوبکر یالا عمالر – طبال
اختمفا که وجوخ خارخ – انمِ اورخ و بعد ا مسلمان شدیش باله مدیناله رفالت و بعالد ا ان باله شالاِت خو یفالر ا او
ّ
حدیث یاخ ماگرفتند که بارگترین کسالایا هسالتند کاله علالم او را پَالش کرخیالد اول ابالن عبالاس – و ایالن علالت
انراهیلیاتا که خر روایات او وجوخ خارخ را بیان ماکند – و خوِ ابوهریره».
 .2اسامی اینها را سیوطی در تفسیرش جلد  6صفحه  154آورد اس .
 .3تفسیر الثوری صفحه  021و تفسیر طبری جلد  01صفحه  67و تفسیر صنعانی جلتد  1صتفحه  201و تفستیر قرطبتی
جلد  9صفحه  56و جلد  05صفحه  076و جلد  08صفحه  111و تفسیر ابن کثیر جلد  5صفحه  509و بسیاری دیگر.
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از جمله این احادیث روایتی اس که فضیل بن یستار از حضترت امتام بتاقر
فرمود« :مرخ یاخ پدرِ

نقتل کترد کته

امد و گفت فمیا – منظورش عبد الله بن عباس بوخ – گمان ماکند

ماخاید هر ایها ا قران خر چه رو

یا ل شده و خر مورخ چه کسا یا ل شده انت! فرمالوخ ا

او بپرس این ایه هر کس خر این خییا کور باشد خر اخرت هم کور و گمراهترین انت خر مورخ
چه کسا یا ل شدهو و بپرس این ایه اگر من بَواهم شما را یصیحت کنم ولا خدا بَواهالد
شما را گمراه کند یصیحت من به شما فایدها یماخهدت که او پرورخگار شمانت و باله نالو
او با ماگرخیدو خر مورخ چه کسا یا ل شالدهو و ا او بپالرس ایالن ایاله ا کسالایا کاله ایمالان
اورخیدت انتقامت کنید و خر برابر خشمنان پایدار باشید و ا مر ها خوخ مراقبت کنید و ا خالدا
بترنید تا شاید رنتگار شوید خر مورخ چه کسا یا ل شدهو ان مرخ یاخ ابن عبالاس رفالتت ابالن
عباس گفت خونت خاشتم ان که این چنین به تو خنتور خاخه این نؤالها را ا خالوخِ مایمالوخ
تا من هم ا او نؤال ماکرخِ! ولا ا او بپرس عرش چیست و کا خل شد و چگویاله انالتو
ان مرخ یاخِ پدرِ امد و حرف ابن عباس را یقل کرخت فرموخ ایا جالواب تالو را خر مالورخ ان ایالات
قران خاخو گفت یهت فرموخ ولا من جواب ان را ا یور و علم به تالو مالاخهم و تنهالا یالک ّاخعالا
کننده ییستم! اما خو ایه اول خر مورخ پدر او (عباس بن عبد المطلب) یا ل شدت اما ایه اخیالر خر
مورخ پدرِ و ما و ذکر حفاظت ا مر ها که بعدا به ما خنتور خاخه شد و خر یسل مر بان ما و یسل
مر بان پدرِ خواهد بوخ یا ل شدت اما نؤالا که ا تو پرنید و گفت عرش چیسالتو خداویالد
عاوجل عرش را چهارگوش قرار خاخ و قبل ا ان چیا خل یکرخ مگر ناله چیالا هالوا و قلالم و
یورت نپس ان را ا ریگها مَتلفا خل کرخت ا همان یور نبا که ریگ نبا ا ان نبا شالدت
و ا یور رخ که رخ ا ان رخ شدت و یور قرما که قرما ا ان قرما شدت و یور نالفید کاله
نفید ا ان نفید شد که یور همه یورهانت و روشالنا رو ا ان انالتت نالپس ان را هفتالاخ
طبقه محکم قرار خاخ که هر طبقها تا پالایینترین ان مثالل اول عالرش مامایالد و هالی طبقالها
ییست مگر ان که با صداها و بانها مَتلف حمد خدا را گوید و او را تقدیس ماکنالدت اگالر
هر کداِ ا ایها کمما ا طبقه یرین خوخ بشنوخ کوهها و شهرها و قلعهها متمشالا ماشالوخ و
خریاها فرو ماروید و هر چه پایین اونت یابوخ ماگرخخت عرش هشت نتون خارخ که هالر نالتویا
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را فرشتههایا حمل ماکننالد کاله جالا خالدا کسالا عدخشالان را یماخایالد و شالب و رو تسالبیح
ماگویند و خسته یماشویدت و اگر چیا ا صداها بابیش را بشنوخ حتا چشم بالرهم خیالا
باقا یَواهد ماید و میان ان و احساس کرخیش جبروت و کبریاَ و عظمت و قدس و رحمت و
نپس علم قرار خارخ و بعد ا این خیگر حرفا برا گفتن ییسالتت ان خیایتکالار (عبالد اللاله بالن
ّ
عباس) باخوخ طم یموخه! خر صلب او امایتا انت که برا اتش جهنم افریالده شالده! و باله
وخ (فر یدایا که خر صلب او هسالتند) گروهالا را فالوج فالوج ا خیالن خالدا خالارج ماکننالد
همایطور که خر خین خدا خاخل شده بوخید و به وخ

مین ا خون جوجهکبوتر ا ال محمالد

ریگین خواهد شدت این جوجهکبوتر خر غیر وقتش خروج ماکند و ان چه را یمافهمالد را طلالب
مایماید و ا کسایا که ایمان اورخهاید خفالاع ماکنالد و باله خالاطر مصالیبتا کاله مابیننالد صالبر
1

مایمایند تا خداوید حکم کند که او بهترین حکم کنندگان انت».
باز از جمله احادیثی که در ّ
مذم او وارد شد روایتی اس کته کلینتی از حستن بتن عبتاس بتن
حریش از حضرت امام جواد

از حضرت امام صادق

نقل کرد که فرمود« :هنگاما کاله پالدرِ

 
 .1االختصاص شی مفید صفحه  70و رجاخ کشی جلد  0صفحه  172و تفسیر قمی جلد  1صفحه  12و تفستیر عیاشتی
جلد  1صفحه  214و بحار االنوار عالمه مجلسی جلد  84صفحه  15با الفاظی نزدیک به هم ،بعضی خواستهاند در ایتن
حدیث خدشه وارد کنند ،به این وسیله که در سند حدیث ابراهیم بن عمر یمالایا وجتود دارد و او بته نظتر ابتن غضتائری
ضعیف اس  ،ولی این حرف مردود میباشد چون نجاشی او را توثیق نمود و قابل اعتماد دانستته و او را از جملته مشتای
دانسته و نقل کرد که ابی العباس بن نوم و دیگران هم بر این مطلب اتفاق نظر دارند و شی طوسی بترای او اصتولی نقتل
ّ
کرد که حماد بن عیسی از او روای نمود اس و عالمه حلی تصریح نمود که طبق قوخ قتویتر روایتات او متورد قبتوخ
اس  ،همچنین به تضعیفات ابن غضائری – پسر نه پدر – اعتنا نمیشود .بعضی هم اشکاخ وارد کرد اند که ایتن حتدیث را
جعفر بن معروف نمرقند نقل کرد و او ثقه و مورد اعتماد نیس  ،این اشکاخ هم مردود اس  ،چون علی بتن ابتراهیم
ّ
قمی به سند دیگری موثق به نقل از پدرش از حماد بن عیسی از ابراهیم بن عمتر یمتانی از ابتی الطفیتل از حضترت امتام
باقر نقل نمود اس  ،بنابراین این حدیث بیش از یک سند دارد ،همچنین احتادیثی نظیتر آن و مؤیتداتی وجتود دارد و
قرائن صدقی پیرامون آن را گرفته که انسان به ّ
صح حدیث اطمینان پیدا میکند .به خاطر همین همتانطور کته در حاشتیه
رجاخ کشی جلد  0صفحه  175آمد میردامادی در حاشیهاش بر حدیث میگوید« :خمصه نند ایالن حالدیث شالریف
طب یظر خرنتتر صحیح انت».
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ّ
یشسته بوخ و گروها یاخ ایشان بوخ یاگهان خندید به حد که اشالک خر چشالمش جمال شالد و
نپس فرموخ ماخایید چه چیا مرا خندایدو گفتند یهت فرموخ ابن عباس گمان یمالوخه ا جملاله
کسایا انت که گفتند پرورخگار ما خدانت و انتقامت یموخید!  1به او گفتم ا ابن عباس
ایا ممهکه را خیدها که به تو گفتهاید خر خییا و اخرت تو را خونت خارید و ا ترس و یالاراحتا خر
امان هستاو! ابن عباس گفت خداوید تبارک و تعالا مافرماید مؤمنالون براخریالد و تمالاِ
ّامت خاخل این ایه هستند و مؤمن ماباشند! (بنابراین ایها هم با این که انتقامت خاشتند ولالا
ممهکه را یدیدید پس اشکالا بر من وارخ ییست)ت به خالاطر همالین خندیالدِ! و گفالتم رانالت
گفتا ا ابن عباست تو را به خدا قسم ماخهم ایه خر حکم خداوید اختمف انتو گفت یالهت
گفتم چه ماگویا خر مورخ مرخ که با شمشیر به ایگشتان مرخ خیگالر

خ و ان را قطال یمالوخ و

فرار کرخت نپس مرخ خیگر امد و کف او را هم قط یموخت او را گرفته و یاخ تو اورخید و تالو هالم
قاضا هستا چه ماکناو گفت به این قط کننده ماگالویم خیاله کالف او را بالده و باله ان کاله
خنتش قط شده ماگویم با او بر هر چه ماخواها مصالحه کن و او را یاخ خو شَص عالاخل
مافرنتم! (تا خیه را تعیین کنند) گفتم خر این صورت خر حکالم خداویالد اخالتمف واقال شالد
(چون اول گفت به او ماگویم مصالحه کن و بعد گفت او را یاخ خو شَص عالاخل مافرنالتم)
و قول ّاولت را یقض یموخ ! (که گفتا خر حکم خداوید اختمف واق یماشوخ)ت خداوید ابالا
خارخ که خر میان خلقش مساهلا ا حدوخ را واق کند ولا تفسیر ان رو

مین یباشدت باید کالف

قط کننده را قط کنا و نپس خیه ایگشتان را بدهات حکم خداوید خر شبا که امر خوخ را یا ل
شنید ان را ایکالار کنالا

کرخ این چنین انتت اگر بعد ا ان که این حکم را ا رنول خدا
ّ
خداوید تو را به جهنم برخ همایطور که ان رو که علا بن ابا طالب را ایکار کرخ چشالمایت
 
 .1ادامه آیه این چنین اس  :ممهکه بر ایها یا ل ماشوید و ماگویند یترنید و یاراحت یباشید و شما را به بهشالتا
بشارت باخ که به شما وعده خاخه بوخید سور فصل آیه  ،21یعنی ابن عباس ادعا میکرد که از جمله کسانی اس کته
مالئکه بر او نازخ میشوند و او را به بهش بشارت داد اند! گویا خواسته به مردم این چنین القتا کنتد کته از جملته امامتان
معصوم

میباشد! به خاطر همین حضرت امام باقر

به او فرمود« :ا ابن عباس ایا ممهکه را خیدها که باله تالو

گفتهاید خر خییا و اخرت تو را خونت خارید و ا ترس و یاراحتا خر امایاو!»
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را کور کرخ! ابن عباس گفت چشم من به خاطر ان کور شد ولا تو ا کجا ماخایالاو! باله خالدا
قسم چششم جا خر اثر ضربه بال فرشته کور یشد! ان رو ابن عباس را به خاطر نسالتا عقلالش
ترک کرخِت نپس او را ممقات یموخِ و گفتم ا ابن عبالاس! هالی وقالت مثالل خیالرو رانالت
یگفتا! علا بن ابا طالب به تو گفت شب قدر خر هر نالا وجوخ خارخ و خر ایالن شالب فرمالان
ّ
والیایا خواهالد بالوخت تالو گفتالا
کل نال یا ل ماشوخت و برا این امر بعد ا رنول خدا
ایها که هستندو فرموخ من و یا خه یفر ا فر یدایم که امامایا هسالتند کاله بالا ایهالا نالَن گفتاله
ماشوخت گفتا به یظر من این شب قدر تنها مَصوص رنول خدا

انت! خر ایالن هنگالاِ

فرشتها که با او صحبت ماکالرخ بالرا تالو اشالکار شالد و گفالت خروغ گفتالا ا بنالده خالدا!
چشمایت ان چرا که علا

با ان به تو خبر ماخاخ را خید خر حالا کاله چشالمان او ان را یدیالده

بوخ و تنها با قلب خوخ ان را خریافت ماکرخ و به گوشش ماشنیدت نپس ان فرشته بالا بالالش باله
صورت تو خ و خر یتیجه کور شد ! ابن عباس گفت خر هر چاله اخالتمف کالرخیم حکمالش بالا
خدانت! به او گفتم ایا حکم خدا هم مثل کسا که به خو چیا مَتلف امالر ماکنالد اخالتمف
خارخو گفت یهت گفتم ا همین جانت که خوخ همک شد و خیگران را همک کرخ !»

1

در این جا میبینی که چگونه ابن عباس گمان میکند چون از جمله کسانی اس که ایمان آورد و
 

 .1الکافی کلینی جلد  0صفحه  ،157بعضی ّ
صح این حدیث را بعید شمرد اند و گفتهاند حضرت امتام بتاقر
سن نداش پس چگونه این چنین با ابن ّعباسی سخن میگوید که ّ
زمان بیش از یازد ساخ ّ
مسن و پیر اس ؟! و چگونه قبل

در آن

از آن که عهد دار امام شود مردم نزد او جم میشدند و سخن او را میشنیدند در حالی کته کتودش بتود؟ ایتن استتبعاد
درس نیس  ،چون مردم نزد ائمه معصومین (صلوات الله علیهم جم میشدند در حالی که آنها در کمتترین ّ
ستن قترار
داشتند ،مثل حضرت امام جواد (صلوات الله علیه که امامتش در هش ستالگی شتروع شتد ،و ّ
ستن و ستاخ نستب بته

ائمه

هیچ روزی مردم را از آنها دور نمیکرد ،بلکه مردم با این که بزرگ و رشید بودند نه کتودش و بچته بتا آنهتا تعامتل

داشتند ،و سیر و تاری به ما خبر داد که مردم نزد ائمه رف و آمد داشتند و بعضی از ائمه حتی قبل از عهد دار شتدن امتر
امام با بزرگان مخالفین بحث مینمودند ،همانطور که حضرت امام کتاظم

بتا ابوحنفیته (لعنته اللته بحتث نمتود،

حضرت در آن هنگام کودش بود ولی ابوحنیفه از علم ایشان مبهتوت شتد ،بنتابراین واقت شتدن ایتن قضتیه بعیتد نیست ،
خصوصا که از قبیل مسائلی اس که حکم وقوع آن روشن شدن علم امام – اگر چه کودش و قبل از عهد دار شتدن امامت
باشد – در مقابل علم غیر امامی اس که ّادعای علم دارد ،اگر چه پیرمرد و ّ
مسن اس .
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استقام ورزید مالئکه بر او نازخ میشوند! و او با این حرف چیزی را ّادعا میکند که مخصوص ائمه
معصومین

اس ! حضرت امام باقر (صلوات اللته علیته جتوابی بته او میدهتد کته ختالف ایتن

خصل را در او ثاب مینماید و جهل او را آشکار میکنتد و عقتل او را سست و ستخیف میدانتد و
آشکار مینماید که آن روزی که او حرف موال امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه را ّرد کرد و نازخ شتدن
با اوامر الهی بتر اهتل بیت در شتب قتدر را ّرد نمتود فرشتتهای از
فرشتگان بعد از رسوخ خدا

فرشتگان او را کور کرد .سپس حضرت به او خبر میدهد که به ّ
جهنم خواهد رف و همچنین بسیاری

همرا او هالش شوند ،اتفاقا چنین چیزی واق شد ،چترا کته میبینتی مختالفین بستیاری از اباطیتل و
ّ
اسرائیلیات را از او اخذ کرد اند و نزد آنها جایگا بزرگی یاف به حدی که او را دانشمند ّام و مترجم
قرآن دانستند! در حالی که ائمه شرعی (صلوات الله علیهم را رها نمودنتد و از آنهتا اعترا
این اعرا

کردنتد و

آنها را هالش خواهد نمود.

در این جا بین خط اهل بی

و خط ابن عباس و امثاخ او تمایزی وجود دارد که ستزاوار است

به آن التفات شود ،همان کسانی که زمانی ائمه را همراهی میکردنتد تتا مقتداری از علتوم آنهتا را یتاد
بگیرند و با آنها برای خود نزد مردم وجههای کسب کننتد تتا مقامشتان بتاال رود ،و هنگتامی کته بته آن
را بته دشتمنی تبتدیل
شهرت و مقامی که میخواستند میرستیدند دوستتی ختود بتا اهتل بیت
میکردند و به آنها خیان مینمودند و مردم را به خودشان دعوت میکردند نه آنها! و در میان ّامت آن
گمراهیها و اباطیلی که از کعب االحبار و امثاخ او که دسیسهکار و منافق بودند دریاف کرد بودنتد را
پخش مینمودند.
اگر در مورد آن چه از ابن عباس و امثاخ او رسید تحقیق کنی میبینی عقائد و یافتههای پهنتاور او
با تعالیم ائمه (صلوات الله علیهم مغایرت دارد و از آنها جداس  ،و همین که مخالفین این قتدر ابتن
عباس را قبوخ دارند و این قدر او را تقدیس میکنند به شخص عاقل و بتاهوش میفهمانتد کته بایتد در
ّ
شأن او شک کند ،چرا که مخالفین از هر کس که به راستی منتسب به مدرسه اهل بی (صتلوات اللته
علیهم بود و در میان ّام منهم و تعتالیم آنهتا را پختش میکترد دوری مینمودنتد ،کستی نتزد آنهتا
محبوب و برتر است کته از ائمته آخ محمتد
محمد

دور باشتد و نمیبینتی هتیچ یتک از کستانی کته آخ

را همراهی نمود اند را قبوخ نمایند مگر آن که از جمله منحرفین و منتافقین باشتد کته تنهتا
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برای ثروت جم کردن آنها را همراهی مینماید!
مثل چنین کسانی معموال مقبوخ مخالفین هستند ،چرا که با هوی و هوس آنها اگر چته در بعضتی
1

مسائلی که نزد آنها حساس باشد موافق میکنند.
حاخ دوبار به روایاتی برمیگردیم که در ّ
مذم ابن عباس وارد شد  ،در این زمینه چندین روایت
نقل شد اس  ،از جمله حدیثی که کشی از طاووس نقل کترد « :ما بر نر غذا ابن عباس بوخیم و
محمد بن حنفیه هم حاضر بوخت ملَا افتالاخ محمالد ان را گرفالت و گفالت ایالا ماخاییالد ایالن
یقطهها نیاه خر بال ملخ چیسالتو گفتنالد خالدا خایالاتر انالتت گفالت پالدرِ علالا بالن ابالا
طالب

به من خبر خاخ که همراه پیالامبر

بالوخ کاله ایشالان فرمالوخ ا علالا ماخایالا ایالن

یقطالالهها نالالیاه بالالر رو بالالال ایالالن ملالالخ چیسالالتو گفالالتم خالالدا و رنالالولش خایاتریالالدت
حضرت

فرموخ خر بالش یوشته من پرورخگار جهان هسالتم ملالخ را باله عنالوان نالپاها ا

نپاهیان خوخ خل کرخِ و به ونیله ان به هر کداِ ا بندگایم که بَواهم انیب مارنایمت ابالن
عباس گفت این قوِ را چه شده که بر ما افتَار ماکنند و ماگوینالد ا مالا خایاتریالدو! محمالد
گفت کسا ایها را به خییا ییاورخه مگر همان که مرا به خییا اورخه! گفت حسن بن علالا

ایالن

نَن را شنید و خیبال ان خو فرنتاخ تا بیایند و ان خو خر مسجد الحراِ بوخیدت باله ان خو فرمالوخ
خبر ان چه وقتا ملَا پیدا کرخید گفتید به من رنیدهت اما تو ا ابن عباس این ایه چاله بالد
موب و نرور و چه بد معاشر و همدما انت خر مورخ چه کسا یا ل شدهو خر مورخ پدر مالن
یا پدر توو! و بسیار ا ایات کتاب خدا را برا او خواید و نپس فرموخ به خدا قسالم اگالر باله
 

 .1و چنین چیزی در زمان ما هم نظیری دارد ،مخالفین یکی از کسانی که در لبنان ّادعتای مرجعیت دارد بته نتام محمالد
حسین فضل الله را بسیار تعظیم مینمایند ،برای او تبلیتغ میکننتد و او را دعتا مینماینتد و بتر او درود و ثنتای بستیاری
میفرستند ،در حالی که به سایر مراج و علمای مخلص صادق که از شیعیان نیکوکار هستتند دشتنام میدهنتد و بتا آنهتا
می جنگند ،و این دلیلی ندارد مگر این که شخص مذکور با هوی و هتوس آنهتا موافقت کترد و بته استم تشتی هتر چته
خواستهاند را به آنها داد  ،مثل درود فرستادن بر ابوبکر و عمر و عایشه و رضی الله عنهم گفتن برای آنها ،و بدگویی و لعن و
برائ از آنها را حرام نمود و قواعد عقید اسالمی و درستی آن را پار کرد و از بین برد تا با عقید بکریته مخلتوط شتود و
همراهی کند.

 .................................................................................... 961دانستنیهای حمیراء 
خاطر ان چه ماخاییم یبوخ عاقبت امرت را به تو خبر ماخاخِ و باله وخ خالوخت ان را خالواها
خایستت تو با این گفتارت خر بدن خوخ یقص ایجاخ خواها کرخت و جرمو ا فر یدان تونالتت و
اگر خر نَن گفتن به من اجا ه خاخه ماشالد چیالا مالاگفتم کاله اگالر عمالوِ ایالن خلال ان را
ماشنیدید ان را ایکار ماکرخید!»

1

در

در این جا باطن ابن عباس آشکار میشود و معلوم میشود چگونه به خاطر ایتن کته ائمته
ّ
علم و دانش بر او تقدم داشتند به آنان حسادت و کینه میورزید ،میگوید« :این قوِ را چه شده که بر
ما افتَار ماکنند و ماگویند خایاتر ا ما هستندو!» مقصودش این اس که او و ابن الحنفیه هم از
پیامبر و ّ
وصی (علیهما و آلهما السالم دریاف علم نمود اند ،همانطور که ائمه دریاف کرد اند،
این ابن حنفیه اس که حتی آن چه بر باخ مل نوشته شد را با روایتی از آن پیامبر و ّ
وصتیش میدانتد،

پس ائمه از آخ علی

به چیزی بر ما افتخار میکنند و خود را برتتر میداننتد؟! اگتر گمتان میکننتد

نسبشان برتر اس که ابن حنفیه هم در این مورد با آنها شریک اس و او هم ابن عباس را تأیید میکند
و میگوید« :کسا ایها را به خییا ییاورخه مگر ان که همو مالرا هالم باله خییالا اورخه» یعنتی او و آنهتا
مساوی هستند!
این مسأله نشان میدهد که این دو نفر میخواستند بهر ای از مقام امام ببرند و گمان میکردنتد
با این که در این مورد امری از آسمان نیامد استحقاق آن را دارند! به همین خاطر هر کدام در دعتوت
نمودن مردم به خودش راهی پیمود ،ابن عباس «دانشمند ّام » شد و ابن حنفیه زعیم دینی فرقهای شد
که یکی از بارزترین مردان آن مَتار بن ابا عبیده ثقفا اس  .داستان ابن حنفیه در مورد نتزاعش بتا
حضرت امام سجاد (صلوات الله علیه معلوم اس  ،و اگر گفته شود ابن حنفیه بعد از آن کته معجتز
حضرت را مشاهد کرد و دید سنگ حجر االسود سخن میگوید به حق برگش و به امام حضترت
امام سجاد

شهادت داد ولی ابن عباس برنگش .

شاید همین باعث شد که حضرت امام حسن (صلوات الله علیه وقتی کالم آن دو را دانس تنهتا
ابن ّعباس را ّرد کند نه محمد بن حنفیه را ،و به یاد ابن عباس آورد که منظور از این آیه :چه بد موب و
 
 .1رجاخ کشی جلد  0صفحه  ،176ظاهرا جرموز کنایه از یکی از ظالمان بنی العباس اس .
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نرور و چه بد معاشر و همدما انت  1پدر اوس  ،به ضمیمه آیات بسیاری که در ّ
متذم او و
ّ
مذم فرزند و خاندانش آمد  ،عباسیون بدترین خاندانی بودند که به آخ محمد (صلوات الله علتیهم
عذاب را چشانیدند ،و همان طاغی و ظالمی که حضرت
ّ
شاید او منصور دوانیقی یا هارون یا متوکل باشد.

او را به کنایه جرموز یاد کرد از آنهاس و

آن چه از مفهوم این حدیث شاهد ماس این اس که ابن عباس به عقب برگش و گمرا شد ،در
ّ
آخر حدیث مطلبی آمد که دالل میکند مقام و جایگا واالیی نزد مخالفین دارد ،به حتدی کته اگتر
حضرت امام حسن (صتلوات اللته علیته در متورد او حقیقت را میگفت و حقیقت او را بته متردم
میشناساند حرف او را انکار میکردند ،و این مطلب دالل دارد کته ایتن مترد صتاحب آنهاست نته
صاحب ما و سیر و جریانات تاری هم بر همین دالل دارد ،همانطور که ان شاء الله خواهد آمد.
فراموش نشود که امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه ابن عباس و برادرش عبیتد اللته را لعتن نمتود،
کشی از فضیل بن یسار از حضرت امام باقر

فرمالوخ

نقتل کترد کته فرمتود« :امیرالمالؤمنین

خدایا خو پسر عباس را لعنت کن و چشم ان خو را کور یما همایطور کاله خلشالان را کالور کالرخ ت
همان خو یفر که بر علیه من ّ
شر و فتنه راه ماایدا ید! و کور چشمشان را خلیل کور خلشالان
قرار بده».

2

شاید بعد از آن که ابن عباس در امان خیان کرد و – هنگامی که حکمران بصر بتود – دو ملیتون
درهم از بی الماخ آن اختالس نمود و با تمام آن امواخ به حجاز فرار کرد! شاید امیرالمتؤمنین

بعتد

از این اتفاق این چنین او را لعن کرد باشند ،این کار ابن عباس امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه را به
گریه انداخ و باعث شد حضرت به خاطر آن شکو اش را نزد خدا ببترد و فرمتود دیگتر از منتافقین و
خائنینی که دور او را گرفتهاند خسته شد اس !
 
 .1سور حم آیه 02
 .2رجاخ کشی جلد  0صفحه  ،171کشی در موض دیگری این چنین نقل کرد « :همان خو خالورها کاله باله جالان مالن
افتاخهاید» .مخفی نیس که خاندان عباسی خاندان خیان بودند ،عبد الله بن عباس به امیرالمتؤمنین

خیانت کترد و

عبید الله بن عباس هم به حضرت امام حسن خیان نمود ،این دو نفر و دیگر عباسیون تنها به ختاطر مصتالح دنیتوی
میچسباندند و البته بعضی مواق به خاطر ّ
تعصب قومی بود.
خود را به اهل بی
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عبد الله بن عباس را

کشی به سندش از حارث همدانی نقل کرد که گف « :حضرت علا

حکمران بصره یموخت او تماِ اموالا که خر بیت المال بصره بالوخ را برخاشالت و باله مکاله رفالت و
حضرت علا را ترک کرخ! مبلغ ان اموال خو ملیون خرهم بوخ! وقتا خبر این کالار او باله حضالرت
رنید به منبر رفت و گریه کرخ و فرموخ این پسر عمو رنول خدا

انت کاله بالا ان علالم و

مقامش چنین کار ایجاِ ماخهد! پس چگویه به خیگران اعتماخ کنمو! خداویالدا مالن ا ایهالا
خسته شدهاِ مرا ا ایها راحت کن! و مرا یه به صورت عاجا و یه خسته پیش خوخ ببر!»

1

امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه به او نامه نوش و او را عتزخ کترد و بته او وعتد داد کته اگتر بتا
ّ
شمشیرش – «که هی کس را با ان یاخه مگر ان که خاخل جهنم گرخیالده» – او را بیابتد او را خواهتد
کش ولی به جای آن که ابن عباس توبه کند و ّ
حق خدا و مردم را برگرداند برای گنا خود غیرت نمود
و از آن دفاع کرد و نامههایی به حضرت

فرستاد و جواب حضرت را داد ،همان نامههایی که پستتی

و رذال از آن میچکد ،او گمان کرد مالی که سرق نمود کمتر از حق اوس !
در نهم البالغه آمد « :من تو را خر امایت خوخ شرکت خاخِ و همرا خوخ گرفتم و هی یک ا
افراخ خایدایم برا یار و مدخکار و امایتخار چون تو مورخ اعتماخِ یبوخیالدت هنگالاما کاله
خید رو گار بر پسرعمویت نَت گرفته و خشمن به او هجالوِ اورخه و امایالت مساللمایان تبالاه
گرخیده و کسا برا ّامت باقا یمایده که ا او حمایالت یمایالد پیمالان خالوخ را بالا پسالرعمویت
خگرگون ناختا و همراه با خیگرایا که ا او جدا شدید فاصله گرفتا و تو هماهنالگ بالا خیگالران
خنت ا یاریش کشید و با خیگر خیایتکننالدگان خیایالت کالرخ ت یاله پسالر عمویالت را یالار
یموخ و یه امایتها را رناید ت گویا جهاخت خر راه خدا یبوخ! و برهان روشالنا ا پرورخگالارت
یداشتا! گویا برا تجاو به خییا این مالرخِ ییریالگ مالا خ و ماخوانالتا بالرا رنالیدن باله
اموالشان ایها را فریب خها و غناهم و ثروتها ایان را خر اختیالار گیالر ت پالس وقتالا فرصالت
خیایت یافتا شتابان حملهور شد و با تماِ توان اموال بیت المال را که نهم بیوه یان و یتیمان
بوخ مثل گرگ گرننها که گونفند

خما یا انتَوان کشستها را مایابد به یغما برخ و بالا

 
 .1رجاخ کشی جلد  0صفحه 179

فصل ششم :بدکار ای زناکار بیحیایی شهوتران 962 ...................................................
خاطر انوخه ایها را به نو حجا روایه کرخ با ان که خر این کار احسالاس گنالاها خاشالته
باشا – .ا غیر ا تو باپدر – 1گویا میراث پدر و ماخرت را به خایه مابر ! نبحان الله! ایالا باله
معاخ ایمان یدار و و ا حسابرنا خقی قیامت یماترناو ا کسا که یاخ ما ا خرخمنالدان باله
شمار ماامد چگویه یوشیدن و خورخن را بر خوخ گوارا یموخ خر حالا که خوخ ماخایا حراِ
ماخور و حراِ مایوشاو! چگویه با اموال یتیمان و مستمندان و مؤمنالان و مجاهالدان خر راه
خدا که خدا این اموال را به ایان خاخه و این شهرها را به خنت ایشان امن یموخه کنیا ماخر و
با یان ا خواج ماکناو ا خدا بترس و اموال ایان را با گرخان و اگر چنین یکنا و خدا مرا بالر تالو
ّ
مسلط یماید خر مورخ تو خوخ را یاخ خداوید معذور ماکنم و با شمشیر تو را مالا یم کاله هالی
ّ
کس را با ان یاخِ مگر ان که به جهنم رفتت به خدا قسم اگر حسن و حسین چنین ماکرخید کاله
تو ایجاِ خاخ ا من رو خوش یماخیدید و به خوانته خوخ یمارنالیدید تالا ان کاله حال را ا
ایان با گیرِ و باطلا را که به نتم پدیالد امالده یالابوخ نالا ِ و باله پرورخگالار جهالان نالوگند مالرا
خوشحال یماکند که ان چه تو ا اموال مسلمایان به یاح برخ و بر من حالمل بالوخ را میالراث
ت
َ َ
با مایدگایم قرار خهمت فض بح ُر َویدات 2فکر کن که به پایالان یالدگا رنالیدها و خر یالر خاکهالا
پنهان شدها و اعمال تو را بر تو عرضه یموخهایدت همان جایا که نتمکار با حسرت یاخ فریاخ
ما ید و تباه کننده عمر و فرصتها ار و با گشت خارخت ولا راه چاره و فرار مسدوخ انالت .و
السمِ».

3

وقتی نامه به عبد الله بن عباس رسید جوابی نوش که ّ
نص آن این اس « :اما بعد یامالهات باله

 

 .1در نسخه کشی« :ا با پدر!» آمد  ،این کلمه را در مقام ّ
مذم و تحقیر شدید به کار میبرند ،یعنتی :تتو در پستتی و
رذال مثل زنازاد ای میمانی که پدر ندارد ،و در نسخه سید رضی« :ا غیر ا تو باپدر» آمد  ،این کلمه از نظر تتوهین
ّ
سبکتر از قبلی اس و در همان مقام «باپدر» به کار میرود ولی با کنایه و ترحم.
َ
َ َ
 .2کلمه «ض بح» از «ض َّحی الغنم» گرفته شد که یعنی :گوسفند را هنگام درآمدن آفتاب چراندی ،مراد حضرت ایتن
اس که مثل چوپانی که هنگام برآمدن آفتاب منتظر گوسفندانش میماند کمی درنگ کن ،سپس عاقب کارت را ختواهی
دید و از این ماخ دزدی که به زودی وبال خواهد شد نفعی نخواهی نبرد.
 .3نهم البالغه – نامه شمار  50و رجاخ کشی جلد  0صفحه  181با مقدار کمی اختالف در الفاظ.
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من رنیدت کار که ایجاِ خاخِ و اموالا که ا بیت المال بصره برخاشتم را بالارگ شالمرخها ت باله
جان خوخِ قسم نهم من ا بیت المال خدا بیش ا ان انت که برخاشتم! و السمِ» و خر لفالظ
روایت ابن ابا الحدید امده «به جان خوخِ قسم ح من ا بیت المالال بالیش ا ان انالت کاله
برخاشتمت و السمِ!»

1

امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه در جواب او نوش « :اما بعد ّ
تعجب ا این انت که چگویه

خلت برایت ینت ماکند که بیش ا ان چه ا بیالت المالال برخاشالتا و بالیش ا نالهم یالک مالرخ
مسلمان ح خار ! اگر این ار و باطل و ّاخعایا که تو را ا گناهت یجالات یماخهالد و حالراِ
خدا را بر تو حمل یماکند خرنت باشد خر این صورت رنتگار شده و هدایت یافتها ! به من
خبر رنیده که مکه را وطن خوخ قرار خاخها و با ان چه خر اختیار خار ان جا مسالتقر شالدها و
کنیاان مکه و طاهف را ماخر و ایان را بر چشم خوخ ماگذار و برا ایها مال خیگران را عطا
ماکنا! به خداوید که پرورخگار من و تو و پرورخگار ّ
عات انت نوگند ماخورِ کاله خونالت
یدارِ ان چه تو ا اموال مسلمین را برخ و بر من حمل بوخ را میراث با مایدگان خوخ قرار خهمت
هی شیفتگا بدتر ا این ییست که اراِ اراِ این امالوال را ماخالور ت فکالر کالن گویالا باله پایالان
یدگا رنیدها و اعمالت خر جایا بر تو عرضه شده که ظالمان اه حسرت نر ماخهند و ایالان
که عمر خوخ را تلف کرخهایالد ار و با گشالت خاریالد ولالا خیگالر راه چالاره و فالرار ییسالت! و
السمِ».
با تمام این حرفها ابن عباس بر گمراهی و شقاوت خود باقی مانتد و بته امیرالمتؤمنین

نامته

نوش « :اما بعد یاخ به من عیب گرفتا به خدا قسم اگر خدا را با تماِ طمها خالص رو
مینش ممقات کنم برایم بهتر ا ان انت که خدا را با خون مرخ مسلمایا ممقات یمایم!»
منظورش این اس که جرم امیرالمؤمنین

2

بزرگتر اس چون در جنگ جمل و صفین و نهتروان
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مردم را کش و خونشان را ریخ ! ولی جرم او در سرق کردن کمتر و کوچکتر اس ! حتاخ بته ایتن
رذال و پستی نگا کن که خبر از نفاق و گمراهی او میدهد ،گویا امیرالمؤمنین

بر باطل بود و بتا

مردم جنگید ! و گویا ایشان بر مردم شورید و تجاوز کرد نه آنها بر ایشان!
آری ابن عباس این چنین منافق و خیان کار بود ،و تمام حرفهایی که برای نفی این حقیقت از
ابن عباس زد اند فاید ای ندارد ،بعضی تالش نمود اند در حدیث سرق نمتودن ابتن عبتاس از بیت
ّ
الماخ بصر شک ایجاد کنند ،به این صورت که این حدیث از طریتق شالعبا روایت شتد و او بتدون
اختالف ناصبی اس  ،ولی در اصل این خبر سرق او تنها بر شعبی منحصر نیس  ،بلکه در ایتن جتا
روایات دیگری هم وجود دارد مثل همان حدیثی که کشی به سندش از حارث اعور همدانی نقل نمود،
و روایاتی هم وجود دارد که سرق ابن عباس اشار نمود اند ،مثل روایتی که شی کشی از سماعه نقل
کرد  ،در این حدیث آمد « :غمِ رنول خالدا

ا خییالا رفالت و وارثالا باله جالا یگذاشالتت
یااع کرخیدت هشاِ بن عبد الملالک هالم خر

فر یدان عباس خر مورخ او با حضرت اماِ صاخق
ان نال به ّ
حج رفته بوخت و قضاوت میان ایها را به عهده گرفتت خاوخ بن علا گفت وبَ 1بالرا
مانت! حضرت اماِ صاخق
معاویه جنگید! حضرت
خیایتش فرار کرخ!»

فرموخ بلکه وبَ برا من انت! خاوخ بن علا گفت پدر تو با
فرموخ اگر پدر من با معاویه جنگید ولا بهره پدر تو بیشتر بوخ که با

2

بنابراین این خبر مشهور اس و به آن اطمینان میشود و تنها تأمل نمودن در الفاظ نامهای که برای
ابن عباس فرستاد شد کافی اس که انسان تصدیق کنتد کتالم امیرالمتؤمنین

است چتون چنتین

فصاحتی تنها برای حضرت اس نه شخص دیگر .و سید رضی آن را در نهم البالغه آورد  ،به عالو با
این که ابن عباس نزد مخالفین واالمقام اس و جالل قدر دارد ولی با این حتاخ ایتن خبتر از طریتق
مخالفین هم وارد شد و این باعث میشود انسان به درستی آن اطمینان پیدا کند و ماهران علم حتدیث
 

 .1اگر موال برد خود را آزاد کند به خاطر این آزاد کردن ّ
حق «والء» پیدا میکند یعنی اگر برد از دنیتا رفت و هتیچ وارثتی
نداش  ،میراث او به موال میرسد .حاخ فرزندان عباس در این ّ
حق والء با حضرت امام صادق نزاع نمود اند( .مترجم
 .2الکافی کلینی جلد  8صفحه  ،149داود فرزند علی بن عبد الله بن عباس و عموی سفام و منصور دوانیقی اس .
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ّ
و محققین اصحابمان در وقوع آن شک ننمود اند ،به خاطر همین در مورد آن توقف نمتود و سترگردان
ّ
شد اند ،چون نتوانستهاند آن را کنار زنند ،محدث خبیر شی عباس قمتی (رضتوان اللته تعتالی علیته
گوید« :اما این قضیه که ابن عبالاس امالوال بیالت المالال بصالره را نالرقت کالرخ و باله مکاله بالرخ و
امیرالمؤمنین خر این خصوص به او یامه یوشت و ابن عباس هم جواب ایشان را خاخت ان هم
با این عبارات نَت و جسورایه امر انت که محققین را ّ
1
متحیر و نرگرخان یموخه».
اما این که بعضی تالش نمود اند ّادعا کنند که امیرالمؤمنین
نوش نه عبد الله بن عباس ّادعایی اس که به آن التفات نمیشود ،چون عبید الله حکمران یمن بود
این نامه را به عبید الله بتن عبتاس

نه بصر و همچنین چنان جایگا و منزلتی نزد امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه نداش که حضرت در
مورد او گوید« :من تو را خر امایت خوخ شرکت خاخِ و همالرا خالوخ گالرفتم و هالی یالک ا افالراخ
خایدایم برا یار و مدخکار و امایتخار چون تو مورخ اعتماخِ یبوخید  ...ا کسا که یالاخ
ما ا خرخمندان به شمار ماامد » مثل این کلمات اشار دارد که این خیان از یکی از نزدیکترین
نزدیکان که مورد اعتماد بود صادر شد و همانطور که واضح اس آن شخص کسی جز عبد اللته بتن
عباس نیس .

این بعضی از روایات ّ
مذم و فساد و انحراف و خیان و هالک و سوء عاقبتش بتود ،در مقابتل

آن روایاتی در مدم او وجود دارد که ظاهر آن نشان میدهد در مقام تقیه نمتودن از ظالمتان و طاغیتان
بنی العباس که فرزند ابن عباس بودند صادر شد و روایات دیگری هم وجتود دارد کته هتیچ اعتبتاری
بین دو دسته روایات را هم قبوخ کنیم

ندارند چون از طریق مخالفین روای شد اند ،حاخ اگر تعار
باز روایاتی که در ّ
مذم او وارد شد ترجیح دارد نه روایات مدم او ،نه تنها به ختاطر ایتن کته مبنتای
بیشتر اصحاب علم رجاخ هنگام تعار

این چنین اس

بلکه چون روایات مدم او صحیح نیس ،

2

 

ّ
 .1منتهی اآلماخ محدث قمی جلد  0صفحه 188

 .2محقق خوئی در معجم رجاخ الحدیث جلد  00صفحه  188با این که به حفظ نمودن ابن عباس از طعتن و قتدم میتل
دارد ولی به این مطلب اقرار نمود اس  ،گوید« :ما اگر چه روایتا صحیح خر مدح او پیدا یکرخیم و هر روایتا کاله خر
مدح او مشاهده کرخیم نندش ضعیف بوخت ولا انتفاضه و کثرت ان ما را ا ممحظه نالند ایالن روایالات باییالا
ّ
ماکندت چون مطمننا بعضا ا این روایات ا اهمه معصومین صاخر شدهت خر مقابل این روایات روایاتا انت که به
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در حالی که همانطور که گذش روایات وارد در ّ
مذم او صحیح و همچنین مستتفیا و مشتهور و
زیاد اس و واقعی تاری هم آن را تأیید میکند ،چون ما با مالحظه سیر و جریانات تاری نمیبینیم
ّ
ّ
ابن عباس در ّ
موقعی او نزد مخالفین مست ّقر است ،
موقعیتی حقیقی داشته باشد ،بلکه میبینیم
تشی
چرا که او را دانشمند خود و مترجم قرآن میدانند ،و خدم کردنش به عمر بتن الخطتاب (لعنتة اللته
ّ
علیه به حدی که اولین مشاور او شد از خورشید ظهر واضحتر اس  ،گفته نشتود :ایتن عمتل او مثتل
عمل سلمان

بود که کار کردن برای عمر را قبوخ نمود ،چرا که فرق دو مسأله واضح اس  ،چترا کته

سلمان طبق ظاهر کار از طرف امیرالمؤمنین

اجاز داش و بته استالم ختدم کترد نته عمتر بتن

الخطاب ،در حالی که درمورد ابن عباس ظاهر نشد که برای این کار اجتاز داشتته باشتد ،و متیبینیم
برای عمر بن صهاش بهترین یاور و معاون گشته و به او خدم میکنتد و او را متدم مینمایتد و بتر او
رحم میفرستد!
حتی اگر از این مطلب هم صرف نظر کنیم باز میپرسیم :چترا ایتن قتدر روایتات ابتن عبتاس از
طریق مخالفین زیاد و از طریق ما کم اس  ،این خود به تنهایی کافی است تتا موضت او را مشتخص
کند که از کدام طرف محسوب میشود ،چون اگر حقیقتا از نفرات ّ
تشی بود روایاتش از طریق ما بیش
از آن روایاتی بود که از طریق آنها صادر شد و میدیدیم اصحابمان که در زمان او بود اند از او روای
نقل میکنند ،پس اعرا

اصحاب از او کاشف از این اس که ابن عباس نسب بته اصتحاب بیگانته

بود و یکی از نفرات مخالفین و اصحاب آنهاس نه از نفرات و اصحاب ما که متالزم ائمته (صتلوات
الله علیهم بود اند و در مجالس آنها حاضر میشد اند.
آن چه یقین را در این مسأله بیشتر میکند این اس که روایتاتی کته او را متدم میکنتد – و قتبال
دانستی همگی ضعیف هستند – بیشترش از طرق و مصادر مخالفین روای شد  ،مثال گمتان میکننتد



او قدح و طعن وارخ ماکند  » ...و به نظر ما آن روایاتی که در ابن عباس قدم و طعن وارد میکند استفاضه و کثرتی دارد
که ما را از مالحظه سندش بینیاز میکند و به این روایات اطمینان پیدا میکنیم نه آن روایاتی که ظهور در تقیه دارد ،غفل
نکن.
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رسوخ خدا

برای او دعا کرد که علمش زیاد شود و دانستن تأویل و امثاخ آن را یاد بگیرد ،بنابراین

این که این روایات از طرق و مصادر مخالفین نقل شد کفایت میکنتد کته آنهتا را در مقابتل روایت
مذم او طرم کرد و کنار اندازیم ،چون روایات ّ
ّ
مذمتش هم از طرق و مصادر خودمان و هم از طرق
و مصادر مخالفین نقل شد  ،پس باید آن را قبوخ کنتیم ،چتون معمتوال مختالفین بتدیها و طعنهتای
اصحابشان را روای نمیکنند مگر آن که حقیق و ّ
واقعی دارد ،چون برای آنها مصتلحتی نتدارد کته
بخواهند روایاتی از این قبیل را جعل کنند.
آن چه مطلب را برای روشنتر میکند ایتن است کته لقبهتای مشتهور او نتزد مختالفین مثتل
دانشمند ّام و مترجم قرآن و امثاخ آن هرگز از طرف ائمه معصومین برای او صادر نشتد  ،بلکته
اگر روایات و اخبار ائمه را مالحظه کنی برای ابن عباس نزد ایشان کمترین مقامی نمییتابی .در حتالی
که برای امثاخ او مثل سلمان و مقداد و ابوذر شأن و مقام واالیی میبینی ،چرا که ائمته بتر آنهتا بهتترین
درودها را فرستاد اند ،این در حالی اس که ابن عباس تا زمان حضرت امام باقر (صلوات اللته علیته
زندگی کرد  ،پس مهل بیشتری وجود داش که اگر حقیقتا منحرف نبود از طرف ائمه

اشتاراتی

به فضیل او شد باشد ،ولی چنین اشاراتی نمییابی ،بلکه میبینی ابن عباس از فضا و محدود ائمته
دور اس  ،به خالف جابر بن عبد الله انصاری مثال ،با این که او هم مثل ابن عباس تا زمتان حضترت
امام باقر

زندگی کرد ولی میبینیم ائمه

بر او ثنتا و درود میفرستتند و نتام او را بته بزرگتی یتاد

میکنند و با او ارتباط محکمی دارند ،ولی ابن عباس از تمام اینها بیگانه اس .
مثال مالحظه کن هیچ خبری به ما نرسید که ابن عباس به انداز ای که جابر نتزد ائمته معصتومین
رفته باشد ،در حالی کته هتر

مثل امامان حسن و حسین و سجاد و باقر (صلوات الله علیهم میرف
ّ
دو هم نابینا بودند ،پس چرا جابر به خدم حضرت امام سجاد و باقر (صلوات الله علیهما میرود و
با این که ّ
سنش زیاد و از اصحاب پیامبر اس ولی برای نجات یافتن و رغب در علم به اوامر و نتواهی
آن دو بزرگوار گوش میدهد و سپس برای زیارت کردن قبر حضرت ابی عبد الله الحسین (صلوات الله
علیه در کربالء سختیها و مشق ها را ّ
تحمل میکند و از ائمه حدیث نقل میکند کته هتیچ کتدام از

بزرگان ّ
تشی غیر از معتبر دانستن حدیثش کار دیگری نمیتوانند بکنند ،در حالی که ابن عباس از تمام
این مسائل غائب اس  ،گویا مقتام و شتأن ختود را بتاالتر از ائمته معصتومین (صتلوات اللته علتیهم
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اجمعین میداند ،به خاطر همین قرآن را به رأی و نظر خودش تفسیر میکند به هوی و هوس ختودش
فتوا میدهد و ّام را در مهلکههای گمان وارد میکند!
اما این که گویند مالزم امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه بود و برای کسب علم پیوسته نتزد ایشتان
رف و آمد داش

این مسأله ربطی به آن چه متا در صتددش هستتیم نتدارد ،چتون گترو بستیاری از

امیرالمؤمنین و ائمه (صلوات الله علیهم مطالبی یاد میگرفتند که به آنهتا نفت متیداد ،حتتی حستن
بصری که از آنها مطالبی یاد میگرف یا این مطالب او را بر ترویم خودش و کسب شهرت یاری کنند
تا این که حضرت در مورد او فرمود« :نامر این ّامت انت» ،حتی ابوحنفیه هم چنتین کتاری
میکرد ،هر که از این صنف اس را این چنین میبینی که تنها برای جم ثتروت و ستوء استتفاد نتزد
اهل بی وحی

رف و آمد میکند تا کمی علم کسب کند و با اضافه کتردن نظریتات و گمانهتا و

هوی و هوس خود به آن باطل و انحراف خود را زیادتر نماید.
آن چه اعتبار دارد این اس که ببینیم شخصی حقیقتا در طوخ زمان مالزم ائمه وحی (صلوات الله
علیهم میباشد به حیثی که هیچ گا حتی در اواخر عمرش هم خللی بین دو طرف دید نشود ،در این
صورت میتوان اطمینان پیدا کرد که این شخص از اصحاب و مورد اعتمادان و قبوخ کننتدگان امامت
ایشان اس .
با وجود این قرائن و غیر آن که نشان میدهد ابن عباس به بکریته نزدیتکتر بتود و در تتاریخش آن
طور که با مخالفین رابطه داش و در میان آنها بود ارتباطی با مردان ّ
تشتی و بزرگتان آن نداشت  ،و بتا
روشن بودن این مطلب که آثار او حتی در مسائل فرعی کامال با تعالیم آخ محمد (صلوات الله علیهم
مغایرت دارد روایات ّ
مذم او ترجیح داد میشود و به تصدیق عقل و وجدان نزدیکتر اس .

ّ
باید تذکر دهیم این که بعضی بزرگان اشتبا نمود اند و او را مدم و توثیق و تجلیل کرد اند تنها بته

خاطر بعضی اخبار اس که در مورد نقشهای مختلف ابن عباس در یاری اهل بیت
مثل موض گیریهای او در یاری نمتودن امیرالمتؤمنین

وارد شتد ،

و یتاری کتردن حضترت در احتجاجتات و

موض گیریهایش در پیکار با عایشه (لعنها اللته و همچنتین صتحب های او در بترانگیختن معاویته
(لعنه الله و امثاخ این امور ،ولی وقتی فهمیدی او از جمله کسانی اس که هدفشتان متاخ و ثتروت و
شهرت اس دیگر نمیتوان از این مطلب اعرا

کرد کته ایتن کارهتا را بترای نزدیتک شتدن بته اهتل
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انجام میداد تا به وسیله آنها به مناف دنیوی خود و آن چه او را در چشم مردم زین میدهتد

بی

و آتش را به قرص نانش میکشد برسد ،خصوصا کارهایی که هنگام به حکوم رستیدن امیرالمتؤمنین
(صلوات الله علیه انجام داد ،چرا که او همیشه پیرامون سلطان میچرخیتد حتاخ ستلطان هرجتا کته
برود.
حتی اگر قبوخ کنیم این کارهای او صادقانه بود بعید نیس حاخ او مثل زبیر (لعنه الله باشتد کته
بعد از استقام و بعد از آن که «شمشیرش چه بسیار مواق نَتا و پریشالایا را ا چهالره رنالول
برطرف یموخ» عاقب به ّ
شر شد ،چرا که اصل اعمتاخ انستان بته عتاقبتش میباشتد .اگالر
خدا

َ َ
گفته شوخ امیرالمؤمنین در قضیه انتخاب حکم در جنگ صفین از همان ابتدا او را برای مناظر بتا
ّ
عمرو بن عاص انتخاب کرد و این دالل بر خوبی و مقام واالی او میکند ،ماگوییم مترتتب کتردن
چنین حکمی بر این کار حضرت صحیح نیس و اال این که حضرت امام حسن (صلوات اللته علیته
عبید الله بن عباس را اختیار نمود و او را امیر لشکرش قرار داد دالل میکند که عبید الله خوب بتود
و مقام واالیی داشته ،در حالی که کسی چنین حرفی نمیزند ،حضرت امیرالمتؤمنین

تنهتا بته ایتن

دلیل ابن عباس را برای مناظر انتخاب کرد چون میدانس او زیرش اس و با حرفهای ختود ستری
دشمن را درهم میشکند ،و کمک گرفتن از باهوشان به خاطر به دس آوردن مصتلح مهمتتر حتتی
اگر مؤمن نباشند جایز اس  ،به خاطر همین پیامبر اعظم

از کسانی کمک گرف که همه اتفتاق

نظر دارند آنها منافق یا منحرف بودند ،مثل خالد بن ولید و بلکه ابوسفیان بن حرب (لعنة الله علیهم .
اگر گفتاله شالوخ او بتا عمتر (لعنته اللته ّ
جتر و بحثهتایی دارد کته نشتان میدهتد بته والیت
امیرالمؤمنین معتقد اس و به امام و سزاوارتر بودن ایشان به خالف اقرار میکنتد ،ماگالوییم
جر و بحثها به ّ
بلکه خود عمر در همین ّ
حق امیرالمؤمنین اعتراف میکنتد و آن را انکتار نمینمایتد و

حتق ایشتان معترفنتد ،حتاخ چگونته ابتن عبتاس ّ
بلکه حتی ابوسفیان و امثاخ او هم به ّ
حتق حضترت
علی را ّرد کند با این که پسر عموی اوس ؟! ّ
مجرد این اقرار او برای اثبات عدال یا وثاقتش کافی
که به ّ
حق آنها اعتراف نمودند ،مثل معاویه (علیه لعائن اللته .

نیس  ،چه بسیار دشمنان اهل بیتی
به عالو در آن زمان ّ
تعصب جاهلی هنوز در اجتماع اسالمی وجود داش و هنگامی کته زمتان یتاری
نمودن قوم و قبیله فرا میرسید رگ ّ
تعصب تکان میخورد ،امثاخ ابن عباس که از بنی هاشتم بودنتد بتا
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این کار خالف را به سم خود میکشیدند ،چون آنها در آن زمان برای باال بردن مقام خود راهی جتز
باال بردن حضرت علی

نداشتند ،چون ایشان بعد از رسوخ خدا

چهتر سرشتناس بنیهاشتم

بود ،این مسأله دقیقا مثل این قضیه میماند که بنیالعباس شعار والی آخ محمد و آخ علی (صتلوات
الله علیهم سرمیدادند ولی در حقیق خود را باال میبردند ،و بتر فتر

کته او در معتقتد بتودن بته

والی حضرت صادق بود ولی همانطور که گذش اصل اعماخ به عاقب آن اس .
حاصل آن که با مالحظه سیر و تاری و با بررسی قرائن و شواهد کامال بعید اس که ابن عباس از
جمله کسانی باشد که از نظر وثاق و جالل جایگا واالیی دارند ،چون برای اثبات ایتن حترف تنهتا
باید به روایاتی ضعیف یا سس یا روایاتی که به خاطر تقیه یا از طریق مخالفین صادر شتد اند تکیته
کنیم ،ولی ما روایاتی را قبوخ میکنیم که صحیح و بسیارند و از زبان اهتل بیت وحتی (صتلوات اللته
ّ
علیهم در ّ
مذم او صادر شد اند ،در نتیجه ابن عباس منافق و خیان کار خواهد شتد یتا حتداقل بتا
ّ
تعار روایات در مورد او همه روایات ساقط خواهند شد و در نتیجه باید در مورد او توقف کنیم.
بنابراین این قوخ ابن عباس« :هرگا همسر پیامبر

یا یکرخه!» چه قمیتی دارد؟ تتاز متا اگتر از

این که به گفتار گویند این حرف اعتنا نمیشود کوتا بیاییم باز میشود طوری حرف او را توجیته کترد
که با آن چه ما ثاب کردیم و گفتیم عایشه زنا نمود منافات نداشته باشد ،مثال گفته شود :آن چته نفتی
ّ
شد این اس که زن پیامبر در زمان حیات او و زمانی که تح تکفل اوس زنا کند نه بعد از آن ،و ما
میگوییم عایشه بعد از رسوخ خدا

زنا کرد ،بنابراین منافاتی وجود ندارد ،یا گفته شتود :ایتن کته

ابن عباس زنا کردن همسران پیامبران را نفی کرد به حسب تحقیقش در متورد ظتاهر قضتیه بتود ،ولتی
معصوم

که زنای عایشه را آشکار نمود از بتاطن او پترد برداشت  ،در ایتن صتورت تنتافی از بتین

میرود ،و امثاخ این توجیهاتی که نیازی به زیاد کردن آن نیس  ،این دو توجیه را برای کسی آوردیم کته
معتقد اس کالم ابن عباس با احادیثی که آوردیم تعار

دارد – ولی ما تعارضی نمیبینیم – بنابراین بر

او الزم اس که میان ادله جم کند ،چرا که به اتفاق همه جم کردن میان ادله درست تر از کنتار زدن
ّ
ادله اس .
اینها همه در صورتی اس که نزد ما نسب این کالم به ابن عبتاس درست باشتد ،و حتاخ آن کته
دانستی چنین چیزی ثاب نیس چون این کالم از طرف مخالفین نقل شتد و روایتات آنهتا اعتبتاری
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ندارد 1.پس نتیجه این شد که برای روایات ائمه ما (صلوات الله علیهم کته خیانت را بته فاحشته زنتا
معنا نمودند معارضی وجود ندارد.
 گاها گویند بلکه روایتی معار
قضیه تهم زدن به ماریه و ّ
مبرا شدنش نقل کرد که رسوخ خدا

وجود دارد ،و آن حدیثی اس که علی بن ابراهیم قمتی در

فرمود« :حمد و نتایش بالرا
ّ
عمتومیتش
خدایا انت که نوَ و بد را ا ما اهل بیت برطرف مالایمایالد» 2و ایتن حتدیث بتا

دالل میکند که خداوند سوء و بدی را از هر که آبروی اهل بی باشد برطرف مینماید .ماریه در این
جا با این که کنیز اس به منزله «اهل بی » قرار داد شد  ،بنابراین عایشه که همستر پیتامبر است بته
طریق اولی باید به منزله اهل بی باشد ،در نتیجه امکان نجس شتدن آبتروی او بته وستیله زنتا منتفتی
میشود چرا که خداوند حتما آن را برطرف مینماید .
جواب دالل ذکر شد برای این حدیث قابل مناقشه اس  ،چون شاید متراد از برطترف نمتودن
سوء این باشد که خداوند سوء و بدی کسانی که به فرزندان اهل بی

تهم میزننتد و در نستب

آنها به اهل بی خدشه وارد میکنند را برطرف مینماید ،مثل ابراهیم

که واقعی طوری معلوم شد

که نسب او به پدرش رسوخ خدا

را ثاب میکرد ،چون اگر برای معصوم فرزندی به دنیا بیایتد و

به آن اقرار نماید ممکن نیس فرزند او نباشد.
به عبارت دیگر« :برطرف نمودن» سوء در این جا در واق از ابراهیم اس نه مادرش ماریه (ستالم
الله علیها  ،بلکه ماریه به تبعی از ابراهیم سوء و بدی از او برداشته میشود و بریء بتودن و طهتارتش
آشتتکار میگتتردد ،چتتون ماریتته ب ترای اهتتل بی ت

فرزنتتد بتته دنیتتا آورد و هتتیچ کتتس ب ترای اهتتل

 

ّ
 .1در این جا تذکر میدهیم که بعضی کسانی که مشغوخ تفسیر قرآن شد اند – و حاخ آن که اهل آن نیستند – غفل کترد و
نسب داد اند! و به خاطر همین گفتهاند :امکان ندارد هیچ یک از همسران پیتامبر از جتاد

این کالم را به پیامبر اکرم
ّ
عف خار شوند! از جمله آنان یاصر مکارِ شیرا اس که در تفسیرش به نتام االمثتل جلتد  08صتفحه  195گفتته:
ّ ّ
جاخه عفت و یجابت ییستت چون ان خو (عایشه و حفصه) همسر پیالامبر
«خیایت خر این جا به معنا ایحراف ا
بوخید و امکان یدارخ همسر پیامبر به این معنا ( یا) خیایت کندت چون ا پیامبر
همسر پیامبر

یا یکرخه!» و بعد از این بنشین و بر علم و اهل آن گریه کن!

 .2تمام این حدیث در صفحه  500همین کتاب گذش .

یقل شده کاله فرمالوخ هرگالا

فصل ششم :بدکار ای زناکار بیحیایی شهوتران 972 ...................................................
ّ
فرزند به دنیا نمیآورد مگر آن که در دین و تقوا و عفتش صالحی آن را داشته باشد ،چرا کته

بی

آنها (صلوات الله علیهم برای نطفهشان بهترین زنان را اختیار میکردند.
اما زنانی که برای آنها

فرزند به دنیا نمیآوردند این چنتین نیست کته اگتر بتاتقوا و ختداترس

نبودند هم باید سوء از آنها برطرف شود ،چون آنها

هم بتا زنتان متؤمن و عفیتف و هتم بته ختاطر

مصالحی با غیر مؤمن و عفیف ازدوا مینمودند ،ولی فرزند به دنیا آوردن تنها از آن زن عفیف است
تا در نسب خدشه وارد نگردد ،بنابراین فرزند به دنیا نیتاوردن اینهتا از اهتل بیت

مطلتب را ّ
متردد

میکند ،به هر حاخ دالل این حدیث شامل آنها نمیشود ،چون فرزندی وجود ندارد کته خدشته وارد
کردن به نسب او خدشه وارد کردن به آبروی آنها باشد تا از این لحاظ از سوء پاش شوند.
سپس اگر از این هم کوتا بیاییم و بگوییم «برطرف شتدن ستوء» در اصتل از ختود زنتان است و
ربطی فرزنددار شدن یا نشدن ندارد ،یعنی بگوییم آن که در این حدیث سوء از او برطرف شد در اصتل
ماریه اس نه ابتراهیم ،بتاز شتامل عایشته نمیشتود چتون او داختل متدلوخ حتدیث نیست  ،رستوخ
فرمود« :حمد و نالتایش بالرا خالدایا انالت کاله نالوَ را ا مالا اهالل بیالت برطالرف

خدا

مایماید» و ماریه تنها به خاطر ایمان و اطاع کردن از خداوند به اهل بی

ملحق شد ،پتس بته

همین دلیل خداوند متعاخ از او سوء را برطرف مینماید ،اما آن که ایمان نیاورد و اطاع نکرد دیگر به
اهل بی

ملحق نمیشود و در نتیجه سوء از او برطرف نمیشود.

توضتتیح بیشتتتر :هتتر کتتدام از همستران پیتتامبر
بی

کتته نیکوکتتار و مطیت بتتود اعتبتتارا بتته اهتتل

ملحق میشود ،در حدیثی از حضترت امتام رضتا

آمتد « :و تالو هالم اگالر ا خداویالد

اطاعت کرخ ا ما اهل بیت هستا» 1.و به این اعتبار سوء از او برطرف میشود ،چتون در حقیقت
سوء و بدی از زنی برطرف میشود که مؤمن و صالح و مطی باشد.
ولی زنی که صالح و مطی نباشد دیگر اعتبارا به اهل بی
حضرت امام رضا

ملحق نمیشود ،در همتان حتدیث

فرمود« :هر کس ا ما خایواخه انت ولا ا خداوید اطاعت یماکند ا مالا
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ییست» 1.این در صورتی اس که شخص از نظر خون و نسب از آنها باشد ،پتس آن کته تنهتا از نظتر
ّ
سبب (مثل ازدوا به اهل بی متصل میباشد چگونه اس در حالی که سبب تنهتا رابطتهای موقت
اس ؟ بنابراین سوء از او برطرف نمیگردد ،چون ممکن نیس اعتبار «اهل بی » شتامل او شتود و از
منافق به مؤمن و از بدکار به نیکوکار و از عصیان کنند به مطی تبدیل گردد! مگر آن کته قائتل بته جبتر
باشیم!
بنابراین طبق دو فر

عایشه از برطرف شدن سوء از او خار اس چون از «اهل بی » نیس  ،و

همچنین اس هر زنی که در نفاق و عصیان شبیه اوس  ،چرا که حدیث شامل آنها نمیشود.
 گاها گویند روایاتی از ائمه
این در ّرد بعضی مخالفین اس که گفتهاند فرزند حقیقی او نبود بلکه در بستر او از زنا به دنیا آمتد ،از

نقل شد که تأکید میکند فرزند نوم حقیقتا فرزند او بتود و

جمله این روایات حدیثی اس که شی صدوق از وشاء از حضرت امام رضا

نقل کرد که فرمتود:

«پدرِ گفت حضرت ابو عبد الله (اماِ صاخق) فرموخ خداوید عاوجل فرمالوخ ا یالوح
او ا اهل تو ییست چرا که او مَالف بوخت و هر کالس ا او ّ
تبعیالت یمالوخ را اهالل او قالرار خاخت
گفت ا من نؤال کالرخ ایهالا (مَالالفین) ایالن ایاله کاله خر مالورخ فر یالد یالوح انالت را چگویاله
یالر َصالالح  2و َّإیاله َع َمالل َغ ُ
ماخوایندو گفتم مرخِ به خو صورت ماخوایند َّإیه َعم َل َغ َ
یالر
ِ
ل
َص ِالح  3.فرموخ خروغ ماگویند! او فر یدش بوخت ولا خداوید عاوجل او را یفا کرخ چون بالا
ل
َ َ
خین یوح مَالفت یموخ» 4.و خر لفظ خیگر حضرت فرموخ «چگویه ماخوایند قالال َیالا
َ َّ َ َ َ
َّ
ُی ُ
وح َّإیه َل َ
أهلْ إیه ع ِمل غ َیر َص ِالح و گفتم بعضا مرخِ ایالن چنالین ماخواینالد إیاله
یس ِمن
ِ
ل
َ
َ
ع َمل غی ُر َص ِالح یعنا خداوید او را ا پدرش یفا کرخه انالتت حضالرت فرمالوخ هرگالا او
ل
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نوم کاری ناشایس انجام داد (و با حضرت نوم

مخالف نمتود ایتن نتوع

را از فرزندی او نفی نمیکند( .مترجم

 .3در این صورت یعنی پسر حضرت نوم

کاری ناشایس بود ،این نوع قرائ پسر حضرت

نتوم را از فرزنتدی او

نفی میکند( .مترجم
 .4علل الشرائ شی صدوق جلد  0صفحه  20و عیون اخبار الرضا
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فصل ششم :بدکار ای زناکار بیحیایی شهوتران 974 ...................................................
فر ید یوح بوخ ولا چون ا خداوید یافرمایا کرخ خدا او را ا پدرش یفا یموخ» 1.از ایتن روایتات
میتوان استفاد کرد که محاخ اس همسران پیامبران
همین قوخ ائمه

زنا کنند و عایشته هتم از جملته آنهاست  ،و

ماس به خالف قوخ مخالفین که به همسر حضرت نوم

میگویند آن فرزند عصیان کنند فرزند این زن بود (نه فرزند حضرت نوم

نسب زنا میدهند و
.

جواب این استدالخ مردود اس و نمیتواند مطلوب آنها را ثاب کند ،این روای و امثاخ آن تنها
تأکید میکند که آن فرزند پسر حضرت نوم

بود و الزمه این حرف آن اس که مادرش زنا نکرد و

الزمهای بیش از این – که بگوییم سایر زنان حضرت نوم

زنا نکردند – ندارد ،چون نمتیدانیم کتدام

یک مادر این فرزند بود آیا همان زن کافر و خائن یا دیگتری؟ چتون نقتل شتد حضترت نتوم

دو

همسر داش  ،یکی مؤمن بود به نام عموره بنالت ضالمران بالن اخنالوخ کاله همالان مالاخر حضالرت
اخریس

انت ،و گفته شد نام این زن هیکل بود ،و دیگری کافر بود و نتامش رابعالا یتا والغاله یتا

والهه بود 2،شاید آن فرزند پسر آن زن مؤمن بود ولی کافر شد اس .
اگر از باب مناسب بگوییم که آن فرزند پسر آن زن کافر و خائن بود  ،تنها حکم میشود که ختود
این زن پاش اس و زنا نکرد  ،چون قبال گذش که اگر معصوم به فرزندی اقرار نمود نمیتواند فرزنتد
او نباشد.
حتی آنهایی که فرزندی بته

بنابراین به هیچ وجه نمیتوان حکم نمود که تمام همسران پیامبران
دنیا نیاوردند از زنا َّ
منز هستند ،چون در روای چنین چیزی نیامد  ،بلکه اگر بر فر

چنین عبارتی در

حدیث وجود داش « :و همسران پیامبران زنا نمیکنند» تنها قاعد ّ
عامی بود که اگر دلیلتی میآمتد آن
را تخصیص میزد و این دلیل در شأن عایشه وارد شد است  ،همچنتین اگتر ایتن زیتادتی در حتدیث
وجود داش ممکن بود این نفی زنا در حاخ حیات پیامبران و بقای ّ
زوجی منحصر باشد ،ولی بعتد از
ّ
پیامبران و بعد از ّ
زوجی چنین حکمی نباشد ،خصوصا زمتانی کته زن مرتتد شتود ،و عایشته بعتد از
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ّ
ّ
زوجیتش با پیامبر از بین رف و با طلحه ازدوا نمود ،دقیقا مثل قتیله
مرتد شد و عصم
پیامبر
ّ
ّ
زوجیتش با ایشان از بین رف و با پسر ابوجهتل ازدوا
بن قیس که بعد از پیامبر مرتد شد و عصم
نمود 1،و الزمه ازدوا کردن قتیله این اس که ازدوا کردن عایشه هم ممکن باشد ،چرا که بین عایشه
و قتیله از این جه فرقی نیس غیر از این که ظاهرا به عایشه دخوخ شتد ولتی بته قتیلته نته و عایشته
پنهانی ازدوا کرد ولی قتیله آشکارا.

اگر از این مطلب هم صرف نظر کنیم و بگوییم استدالخ کتردن بته روایت متذکور ّ
تتام و درست
اس و دالل میکند که تمام همسران پیامبران از زنا ّ
مبرا هستند چته فرزنتد بته دنیتا بیاورنتد یتا

نیاورند و چه این عمل آنها در زمان حیات پیامبر باشد یا بعد از زمان حیاتش باشد و چه مرتد شتوند و
از همسر خود جدا گردند یا مرتد نشوند باز هم نمیتوان نتیجه این استدالخ را قبوخ کترد ،چتون ایتن
روای معار

دارد و به خاطر همین نمیتوان بته آن استتدالخ کترد ،از ائمته (صتلوات اللته علتیهم

روای شد که فرزند حضرت نوم

حقیقتا فرزند او نبود بلکه فرزند همسترش بتود و در ایتن معنتا

بیش از یک روای معتبر وجود دارد.
ا جمله حدیثی که حمیری از بکر بن محمتد ازدی نقتل کترد کته گفت « :ا حضالرت امالاِ
صاخق

شنیدِ که فرموخ و یوح فر یدش را صدا خ یعنالا فر یالد ان ن رات و ایالن بالان و

لهجه قبیله طا انت»( 2.که فرزند زن را به شوهر نسب میدهند
ا جمله حدیثی که علی بن ابراهیم قمی از عثمان بن احمر از حضرت امام صادق

در متورد

این فرمایش خداوند :و یوح فر یدش را صدا خ نقل کرد که فرمود« :او فر یالدش یبالوخت بلکاله
فر ید همسرش بوخ و این بان و لهجه قبیله طا ماباشالد کاله فر یالد ن را باله شالوهرش یسالبت
ماخهند».

3

ا جمله حدیثی که عیاشی از موسی بن عالء بن سیابه از حضرت امام صادق

در متورد ایتن
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فصل ششم :بدکار ای زناکار بیحیایی شهوتران 977 ...................................................
فرمایش خداوند :و یوح فر یدش را صدا خ نقل کرد که فرمتود« :او فر یدش یبوخت بلکه فر ید
همسرش بوخ و این بان و لهجه قبیله طا انت که فر ید ن را به شوهرش یسبت ماخهند».

1

نقل کرد کته فرمتود:

ا جمله حدیثی که باز عیاشی از محمد بن مسلم از حضرت امام باقر
َ
ُ ََ
« َو ی َاخ یوح ابنه (و یوح فر یدش را صدا خ) به یصب الف خوایده ماشوخت (یعنالا حالرف
الف کلمه «ابن» خر ایه مفتوح خوایده ماشوخ همایطور که خر عبارت اعراب گذاشالتیم) یعنالا
ِ
فر ید همسرش را صدا خ».

2

ظاهرا همین قوخ از ائمه

مشهور اس  ،چون میدانیم نسب این قوخ به آنها نزد ما و مختالفین

یکسان اس  ،طبرسی در تفسیرش گوید« :و ا علا بن ابا طالب و ابا جعفر محمد بن علا
ُ
َ
َ
و جعفر بن محمد و عروة بن بیر روایت شده َو ی َاخ یوح ابن َه {به فتح هتاء ،و التف بته
خاطر تخفیف حذف شد است

َ
و ا عکرمه ابنها روایت شده انت» 3.و رازی گویتد« :قالول

قول محمد بن علا الباقر و قول حسالن بصالر انالت و او
خوِ ان فر ید همسر یوح بوخ و این ِ
َ َ َ ُ
ََ
روایت ماکند که حضرت علا ایه را این چنین خواید و یاخ یوح ابنها و ضمیر هاَ باله
َ
همسر یوح برماگرخخت و محمد بن علا و عروه بن بیر این چنین خوایدید ابن َه به فتح هاَت
منظورش این بوخ که او فر ید همسر یوح بوخ (یه فر ید خوخ یوح) غیر ا این کاله ان خو باله فتحاله
اکتفا یموخهاید و الف را ییاورخهاید».

4

این روایات را میتوان تأویل نمود و گف  :منظور این اس که فرزند حضرت نوم
یعنی :فرزند همسرش از شوهر قبلی او بود (که در دامان حضرت نوم

ربیبه او بود

بزرگ شد بود نته ایتن کته
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ُ
َ
َ
یصب هاَ خوایده ماشوخ» و ظاهرا این درس تر باشد ،در نتیجه قرائ آیه چنین خواهد شدَ :و ی َاخ یوح ابن َاله بته
فتح هاء (که در هنگام خواندن «ابنها» خواند میشود یعنی فرزند آن زن را صدا زد .
 .3مجم البیان طبرسی جلد  4صفحه  172و به نقل از او بحار االنوار جلد  00صفحه  ،206جملهای که بتین { وجتود
داش در بحار االنوار آمد اس .
 .4تفسیر رازی جلد  8صفحه  501و به نقل از او بحار االنوار جلد  00صفحه 206

 .................................................................................... 978دانستنیهای حمیراء 
در بستر او از زنا به دنیا آمد باشد ،ولی در این زمینه روایتی وجود دارد کته نمیتتوان ایتن چنتین آن را
تأویل نمود چون آشکارا گوید او فرزند زنا بود ولی حضرت نوم

نمیدانس و به خاطر همین او را

صدا زد و گف « :پسرم» ،این روای را عیاشی از زرار از حضرت امام باقر

در مورد ایتن فرمتایش

خداوند :ا پسرِ همراه ما نوار شو نقل کرد که فرمود« :او پسرش یبوخت راره گفالت گفالتم
یوح گفت ا پسرِ! فرموخ یوح چنین حرفا خ خر حالا که یماخایست».

1

شاید صنع درایه حمل نمودن آن روایات بر این روای را تقوی کند و در نتیجه معنا یکی شود،
زنا نمود و این فرزند را در بستر حضرت نوم بته دنیتا آورد و ایتن فرزنتد بته

یعنی زن حضرت نوم

ظاهر به حضرت نوم نسب داد شد چرا که فرزند برای بستر اس  .همچنین شاید صنع علم اصوخ
اقتضا داشته باشد که این روای را قبوخ کنیم نه آن چه در روای حضترت امتام رضتا

آمتد بتود و

میگف  :آن پسر فرزند حقیقی حضرت نوم بود ولی به خاطر کفر و نافرمانیاش از او نفی شتد ،چترا
َ
َّ َ
که اوب این روایات موافق مشهور قرائ قرآن اس که این چنین میخوانند :إی ُه ع َمل غی ُر َص ِالح
ل
َّ َ َ َ
در حالی که روای حضرت امام رضا مبنی بر این قرائ اس  :إی ُه ع ِمل غی َر َص ِالح و خومالا
ل
این روایات بیشتر و مشهورتر اس و بعضی روایات آن از نظتر ستند معتبتر است بته ختالف روایت
حضرت امام رضا

اگر چه یکی از این دسته روایات هم طبق قولی معتبر اس  .نوما این روایات

با آن چه نزد مخالفین مشهور اس و به آن تمایل دارند مخالف اس به خالف روای حضترت امتام
رضا

که با آن چه در میان مخالفین مشهور اس موافق دارد.
بیان این مطلب مخالفین در مورد پسر حضرت نوم

بته دو دستته اساستی تقستیم شتد اند،

دسته اوخ میگویند :او فرزند زنا بود ،دسته دیگر میگویند :او حتالخ زاد بتود چترا کته هرگتز همستر
پیامبری زنا نکرد اس  .کسانی که معتقد به قوخ اوخ هستند عبارتند از :حستن بصتری ،مجاهتد ،ابتن
جریم ،عبید بن عمیر ،شعبی ،اما دستهای که معتقد به قوخ دوم هستند عبارتند از :ابتن عبتاس ،ستعید
بن جبیر ،ضحاش ،و طبق روایتی مجاهد و عکرمه ،و اکثر مخالفین با این گرو موافق نمود اند و بته
این قوخ معتقد شد اند.
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ابن جوزی در تفسیرش گوید« :خر مورخ کسا که یوح برا او خرخوانت یموخ (کاله خداویالد
او را یجات خهد) خو قول گفتهایدت اول او فر ید خوخ حضرت یوح بوخت این قول را ابالن عبالاس
و عکرمه و نعید بالن جبیالر و مجاهالد و ضالحاک و اکثالر علمالا برگایدهایالدت خوِ او خر بسالتر
حضرت یوح به خییا امد ولا یا اخه بوخ و فر ید یوح یبوخت ابن ایبار به نندش ا حسالن یقالل
کرخه که گفت او فر ید یوح یبوخت همسر او یا کرخ! و ا شعبا یقل کرخه که گفت او فر ید یوح
یبوخت همسرش به او خیایت کرخ! و ا مجاهد هم مثل همین را یقل یمالوخه انالتت ابالن جالریج
گوید یوح او را صدا خ خر حالا که گمان ماکرخ او فر یدش ماباشدت چرا که خر بستر یالوح باله
خییا امده بوخ! بنابراین طب قول اول خر معنا این فرمایش خداوید او ا اهل تو ییسالت خو
قول وجوخ خارخ اول یعنا او ا اهل خین تو ییستت خوِ یعنا او ا جمله اهل تو که وعده خاخِ
ایها را یجات خهم ییست .ابن عباس گوید هرگا همسر پیامبر

یا یکالرخه و معنالا تنهالا ایالن

چنین انت او ا جمله اهل تو که وعده خاخِ ایها را یجات خهالم ییسالت .و طبال قالول خیگالر
معنا کمِ طب ظاهرش ماباشد (یعنا فر ید تو ییست و یا اخه انالت)ت قالول او صالحیحتر
انت چون با ظاهر قران موافقت خارخ و اکثر علما ان را برگایدهاید و این قول ا تهمالت فاحشاله
به همسر پیامبر

خن نااوارتر انت».

1

ابن کثیر در تفسیرش گوید« :ا مجاهد و حسن و عبید بن عمیالر و ابالا جعفالر البالاقر و ابالن
جریج یقل شده که گفتند او فر ید یوح یبوخ بلکه فر ید همسرش بوخ و بعضالا ا ایهالا باله ایالن
َ
َّ َ
َ َ َ ُ
ایه إی ُه ع َمل غی ُر َص ِالح و به این ایه فَایتاه َما انتدبل کرخهایالدت ا جملاله کسالایا کاله
ل
چنین حرفا خه حسن بصر انت و به این خو ایه انتدبل یموخهت بعضا ماگویند او فر یالد
همسر یوح بوخ و این حرف هم احتمال خارخ همان قول حسن بصر باشالد و هالم احتمالال خارخ
ان پسر را مجا ا به یوح یسبت خاخه باشند چرا که ربیبه او بوخ (یعنا فر ید یش ا شالوهر نالاب
او یه این که یا اخه باشالد) و خداویالد خایالاتر انالتت ابالن عبالاس و چنالدین یفالر ا گذشالتگان
گفتهاید هرگا همسر پیامبر

یا یکرخهت ابن عباس گوید این فرمایش خداوید او ا اهالل تالو
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ییست یعنا یعنا ا جمله اهل تو که وعده خاخِ یجاتشان خهم ییست .و خر این مورخ قول ابن
ّ
عباس ح انت و یماشوخ ا ان عدول کرخت چرا که خداوید نالبحان غیالورتر ا ان انالت کاله
بگذارخ همسر پیامبر مرتکب فاحشه شوخت به خاطر همین خداوید بر کسایا که به عایشه خختر
ابوبکر همسر پیامبر

تهمت یا خید غضب یموخ و بر مؤمنینا کاله خر ایالن مالورخ صالحبت

کرخه بوخید و ان را پَش یموخه بوخید ایکار و اعتراض کرخ».

1

طبری روایاتشان در این مورد را پش سر هم ذکتر نمتود  ،ایتن کتالم اوست « :اهالل تأویالل خر
معنا این فرمایش خداوید او ا اهل تو ییست اختمف کرخهایدت بعضا گویند یعنالا او ا
فر یدان تو ییست بلکه فر ید خیگر انت و گفتند او ا گناه به خییا امده بوخ .کسایا که چنالین
حرفا خهاید یعقوب بن ابراهیم به من خبر خاخ و گفت هشیم ا عوف ا حسالن خر مالورخ ایالن
ایه او ا اهل تو ییست یقل کرخ که گفت او فر یدش یبوخت ابو کریب و ابن وکی به مالا خبالر
خاخید و گفتند یحیا بن یمان ا شریک ا جابر ا ابا جعفر 2خر مورخ این ایه و یوح فر یدش
را صدا خ گفت فر ید همسرش بوخ .بن وکی به ما خبر خاخ و گفت ابن علیه ا اصحاب ابن
ابا عروبه که حسن هم خر میان ایها بوخ یقل کرخ یه به خدا قسم او فر ید یوح یبوخ! گوید پدرِ
ا انراهیل ا جابر ا ابا جعفر خر مورخ این ایه و یوح فر یدش را صدا خ یقل کرخ که گفت
این ایه به بان و لهجه قبیله طا یا ل شده و اب ان پسر فر ید یوح یبالوخ بلکاله فر یالد همسالرش
بوخت مثنا به من خبر خاخ و گفت عمرو بن عون ا هشیم ا عوف و منصالور ا حسالن خر مالورخ
این ایه او ا اهل تو ییست یقل کرخ که گفت او فر ید یوح یبوخ و ایه را این چنین ماخواید
َ
َّ َ
إی ُه ع ِمل غی ُر َص ِالح  .حسن بن یحیا به ما خبر خاخ و گفت عبد الر اق به ما خبر خاخ و گفت
ل
معمر به ما خبر خاخ و گفت قتاخه گوید یاخ حسن بوخِ که او گفت به خدا قسم ان پسالر فر یالد
یوح یبوخت گفتم ا ابانعید خداوید مافرماید و یوح فر یدش را صالدا خ و تالو ماگالویا
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فر یدش یبوخ! گفت ایا این قول خداوید او ا اهالل تالو ییسالت را خیالدها گفالتم یعنالا ا
جمله اهل تو که وعده خاخِ ایها را همراه تو یجات خهم ییستت و اهل کتاب اختمفا یدارید که
او فر ید یوح بوخت گفت اهل کتاب خروغ ماگویند! بشر به ما خبر خاخ و گفت یایالد ا نالعید
ا قتاخه یقل کرخ که گفت شنیدِ حسن ایالن ایاله را خوایالد او ا اهالل تالو ییسالتت او عملالا
یاشایسالالت انالالت و گفالالت بالاله خالالدا قسالالم او فر یالالد یالالوح یبالالوخ! نالالپس ایالالن ایالاله را خوایالالد
َ َ َ ُ
فَایتاه َما ت نعید گوید این مطلب را به قتال گفتمت او گفت نااوار یبالوخ نالوگند بَالورخ!
محمد بن عمرو به من خبر خاخ و گفت ابو عاصم ا عیسا ا ابن ابا یجیح ا مجاهد خر مورخ
این ایه ا ان چه به ان علم یدار نؤال یکن یقل کرخ که گفت برا یوح روشن شد کاله او
فر یدش ییست .مثنا ا ابوحنیفه ا شبل ا ابن ابا یجیح ا مجاهالد خر مالورخ ایالن ایاله ا ان
چه به ان علم یدار نؤال یکن یقل کرخ که گفت خدا برا یوح معلوِ یموخ که ان پسر فر ید
او ییست .و مثنا ا انحاق ا عبد الله ا ورقاَ ا ابن ابا یجیح ا مجاهد مثل ایالن حالدیث را
یقل کرخهت و قانم ا حسین ا حجاج ا ابن جریج ا مجاهد مثل این حالدیث را یقالل یمالوخهت
ابن جریج خر مورخ این فرمایش خداوید و یوح فر یدش را صالدا خ گفالت او را صالدا خ و
گمان ماکرخ فر ید اونت چرا که خر بسترش به خییا امده بوخت حرث ا عبد العایا ا انالراهیل ا
ثور ا ابا جعفر خر مورخ این ایه او ا اهل تو ییست یقل کرخ کاله گفالت اگالر ا اهلالش بالوخ
یجات پیدا ماکرخت محمد بن عمرو ا نفیان ا عمرو یقل کرخ و عبید بن عمیر ماگوید به یظر
ما حکما که رنول خدا

بیان کرخ و فرموخ «فر ید برا بستر انت» به خاطر فر یالد یالوح

بوخت ابن وکی ا ابن علیه ا ابن عون ا حسن یقل کرخ که گفت یه به خدا قسالم ان پسالر فر یالد
یوح یبوخ
و خیگران گفتهاید معنا ایه این چنین انالت او ا جملاله کسالایا کاله وعالده خاخِ ایهالا را
یجات خهم ییستت کسایا که چنین حرفا خهاید ابو کریب و ابن وکی ا ابن یمان ا نفیان ا
ابا عامر ا ضحاک ا ابن عباس یقل کرخ که خر مالورخ ایالن ایاله و یالوح پسالرش را صالدا خ
گفت او فر ید یوح بوخت ابن وکی ا ابو انامه ا نفیان ا ابو عالامر ا ضالحاک ا ابالن عبالاس
یقل کرخ که گفت او فر ید یوح بوخ و هرگا همسر پیامبر

یا یکرخهت حسالن بالن یحیالا ا عبالد
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الر اق ا ثور ا ابا عامر همدایا ا ضحاک بن مااحم ا ابن عباس یقل کرخ که گفت هرگالا
همسر پیامبر

یا یکرخهت و ان ایه یعنا او ا اهل تو ییست که وعده خاخِ ایها را یجالات خهالمت

حسن ا عبد الر اق ا معمر ا قتاخه و خیگر ت ا عکرمه ا ابن عباس یقالل کالرخ کاله گفالت ان
پسر فر ید یوح بوخ ولا خر عمل و ّییت با یوح مَالفت یموخت عکرمه خر معنا ایه گفت فر یالد
یوح عملا یاشایست ایجاِ خاخ (یه ایالن کاله خالوخش عمالل یاشایسالت یعنالا یالا اخه باشالد) و
خیایت به معنا یا ییست .بشر ا یاید ا نعید ا قتاخه یقالل کالرخ کاله گفالت عکرماله همیشاله
ماگفت ان پسر فر ید یوح بوخ ولا خر ّییت و عمل با یوح مَالفت یموخ باله خالاطر همالین باله
یوح گفته شد او ا اهل تو ییست ت حسن ا عبد الر اق ا ثور و ابالن عییناله ا مونالا بالن
ابا عایشه ا نلیمان بن ّقته یقل کرخ که گفت شنیدِ ا ابن عباس که کنالار خایاله کعباله بالوخ خر
َ َ َ ُ
مورخ این ایه فَایتاه َما نؤال شدت گفت منظور یا ییستت بلکه ن یوح به مالرخِ ماگفالت

یوح خیوایه انت و ن لوط مرخِ را به میهمایان لوط راهنمایا ماکرخ (تالا بیاینالد و بالا میهمایالان
َّ َ َ َ
لواط کنند)ت نپس این ایه را خواید إی ُه ع ِمل غی َر َص ِالح ت ابن عیینه گفت عمار خهنا به مالن
ل
خبر خاخ که ا نعید بن جبیر خر این مورخ نؤال یموخت او گفت ان پسر فر ید یوح بوخت خداویالد
خروغ یماگویدت خداوید مافرماید و یوح فر یدش را صدا خ و بعضا علما گوینالد هرگالا
همسر پیامبر

یا یکرخهت ابن وکی ا ابن عیینه ا عمار خهنا ا نالعید بالن جبیالر یقالل کالرخ کاله

گفت خداوید که رانتگونت مافرماید ان پسر فر ید یوح بوخت مافرماید و یوح فر یالدش
را صدا خ ت ابوکریب ا ابن یمان ا نعید ا مونا بن ابا عایشه ا عبد الله بن شالداخ ا ابالن
عباس یقل کرخ که گفت هرگا همسر پیامبر

یا یکرخه[ .تا این که گویالد ] و خرنالتترین قالول

خر این مسأله قول کسا انت که ماگوید تأویل ایه این چنین انت او ا جملاله اهالل تالو کاله
وعده خاخِ ایها را یجات خهم ییست چرا که با خین تو مَالف و به من کافر انت».

1

روشن شد آن قولی که مخالفین به آن تمایل دارنتد ایتن است کته آن پستر فرزنتد ختود حضترت
نوم

بود و مشهور مخالفین قوخ ابن عباس را قبوخ کرد اند که میگویتد« :هرگا همسر پیامبر
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یکرخه» .بنابراین قبتوخ کتردن آن دستته روایتات ائمته
نوم

کته بیتان میکترد آن پستر فرزنتد حضترت

نبود قویتر میشود چرا که با قوخ مشهور مخالفین مخالف دارد ،به خالف روای حضترت

امام رضا

که با مشهور آنها موافق دارد ،و این مقتضتای اصتوخ تترجیح هنگتام تعتار

روایتات

اس  ،در روای مقبوله عمر بن حنظله آمد « :قربایت شوِ اگر هر خو با یظر مَالفین مواف بالوخ
چه کنیمو حضرت

فرموخ ببین هر قولا که حاکمان و قاضیان ایها به ان تمایل خاشتند تالرک

ماشوخ و قول خیگر قبول ماشوخ».

1

ولی این نتیجه قابل خدشه اس  ،چون روای حضرت امام بتاقر
نمیدانس آن پسر فرزند شخص دیگری اس

نوم

کته بیتان میکترد حضترت

با اعتقاد ما (شتیعه در متورد علتم معصتوم

مخالف دارد ،همچنین با آن چه قبال بیان کردیم مخالف دارد ،گفتیم :اگتر فرزنتدی بته دنیتا بیایتد و
معصوم به نسب آن فرزند به خودش اقرار کند امکان ندارد آن فرزند زنا زاد باشد ،چرا که الزمه چنتین
چیزی یا دروغگفتن معصوم یا مخفی بودن قضیه از اوس و هر دو ممنوع اس و اگر بگوییم حضرت
نوم به خاطر مصلح توریه کرد و به آن فرزند اقترار نمتود حترف بعیتدی است و دلیتل آن را ّرد
میکند.
به خاطر همین صحیحتر این اس که بین روایات تفکیک قائتل شتویم ،بنتابراین آن روایتاتی کته
گوید او فرزند همسر نوم بود بر این حمل میشتود کته او ربیبته حضترت نتوم

از شتوهر ستابق

همسرش بود و تنها طبق زبان و لهجه قبیله طی به او «فرزند» گفته شد ،و روای حضرت امتام بتاقر و
امام رضا (صلوات الله علیهما ترش میشود.
بترای نفتی زنتا از عایشته هتیچ

در هر صورت استدالخ نمودن به روای حضرت امتام رضتا
ّ
ّ
عمومیت هتم نمیکنتد و بعتد از ایتن بتا
عمومیتی ندارد و حتی افاد
وجهی ندارد چرا که این روای
روایات دیگر معار اس و نمیتواند در مقابل روای و ادله ّ
خاصی که بیان میکند عایشه زنا نمتود
مقاوم کند ،و شاید روای حضرت امام رضا
قوخ مشهور نزد مخالفین چنین حرفی بعید نیس .
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بنابراین حتی یک دلیل نقلی (روای

هم وجود ندارد که امکان زنا کردن عایشه یا دیگتر همستران

پیامبران (صلوات الله علیهم در صورتی که فرزندی به دنیا نیاورند را نفی کند ،و اگر هم در زنتا کتردن
آنها هنگامی که همسر پیامبران هستند یا پیامبران در قید حیات میباشند تشکیک شود ولی نمیتتوان
در امکان زنا کردن آنها بعد از این زمان شک نمود ،و آن چه ما در مورد عایشه به طور قطعی میگتوییم
ّ
بعد از این زمان اس  ،یعنی عایشه در را رفتن به بصر زنا کرد و این کار بعد از گذش مدتی طوالنی
از زمان شهادت رسوخ خدا

بود.

به عالو آن چه اشار دارد که ممکن اس همسران پیامبران

در زمتان حیتات آنهتا زنتا کننتد

حدیثی اس که احمد بن محمد بتن خالتد برقتی بته ستندش از محمتد بتن قتیس از حضترت امتام
باقر

نقل کرد که فرمود« :وقتا حضرت یوح

ایستاخه بوخ و یما ماخواید شیطان به نراغ

او امدت شیطان به او حساخت کرخ چرا کاله خالوب یمالا ماخوایالد و گفالت ا یالوح خداویالد
عاوجل به خنت خوخ بهشتا جاویدان خل کرخ و خر ان خرخت کاشت و برا ان قصر خرنالت
کرخ و روخخایه جار یموخت نپس به ان یگاه کرخ و گفت مؤمنون رنتگار شالدیدت باله ّ
عالات و

جملم نوگند شَص ّخیوث خر ان نکویت یکند».

1

را سترزنش و

اشار حدیث این چنین اس  :شیطان (لعنه الله خواس طوری حضرت نتوم
خوار کند که او را از خشوع و ّ
توجه قلبی در نمتازش بتاز دارد ،ناچتارا بایتد پتس پترد ایتن ختواری و
سرزنش ّ
واقعیتی وجود داشته باشد که شیطان به وسیله آن خواس حضرت نوم را سرگردان نمایتد

و امیدش به بهش را از بین ببرد ،و این ّ
واقعی چیزی نیس جز این کته حضترت نتوم

از زنتای

نمود و به خاطر همین از بهش محروم میباشد چرا کته خداونتد قستم ختورد کته

همسرش اعرا
شخص ّدیوث ساکن آن نشود.

البته کمِ ما خر این مورخ ییست که حضرت نوم (پنا بر خدا ّدیوث بتود یتا نته چتون بتر
فر که ایشان از زنای همسرش اعرا کرد باشد باز ّدیوث و محروم از بهش نیس چون ّدیتوث
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کسی اس که نسب به اهلش غیرتی ندارد یعنی خبر از زنا کردن زنش دارد و به آن راضتی است و بته
خاطر آن ّذر ای غیرتی نمیشود نه کسی که غیرت میورزد ولی قدرت ندارد اهلش را از این کتار بتاز
ّ
دارد یا از آن من شد  ،و شکی نیس که حضرت نتوم

از قستم دوم است  ،چتون اعترا

کتردن

ایشان عمل نمودن به دستور خداس که به او فرمان داد به خاطر مصلحتی – مثل مهربانی کردن با قوم
همسرش – بر فجور زنش صبر کند ،بنابراین او در نفس خود غیرتمند اس ولتی چتون ختدا او را منت
نمود نمیتواند غیرت خود را اعماخ کند و زنش را حبس نمایند.
بلکه کمِ ما خر این انت که به ناچار باید در پس پرد این خواری و سرزنش شیطان (لعنه الله
واقعیتی باشد که شیطان خواسته با آن حضرت نوم را سرگردان یا رسوا و ذلیل کند ،و اال اگتر ّ
ّ
واقعیتتی
وجود نداشته باشد دیگر کالم شیطان معنایی نخواهد داشت  ،چتون دیگتر بته هتدفش کته بازداشتتن
حضرت نوم

از خشوع و توجه به نماز اس نمیرستد و قطعتا شتیطان ایتن قتدر احمتق و کتودن

نیس  .بنابراین این واقعی حتما باید زنا کردن آن زن باشد ،در نتیجه ثاب میشود کته ممکتن است
همسر پیامبری در زمان حیات او زنا کند.

چنین نظریهای درس اس اگر معنای ّدیوث مختص به کسی بود که زنش زنا میکند ولی غیرتتی

نمیشود ،در حالی که دیوث شامل بسیاری مصادیق دیگر میشود کته خفیتفتر از ایتن است  ،مثتل
کسی که زنش به طور آراسته و زین کرد خار میشود ولی غیرتی نمیگردد ،و این مطلب در بعضی
احادیث وارد شد  ،از جمله حدیثی که سبزواری از پیامبر

نقل کرد که فرمود« :هالر مالرخ کاله

همسرش ینت کند و ا خایهاش خارج شوخ خیوث انت و اگر کسا او را خیوث یامیالد گنالاها
مرتکب یشدهت و اگر یا ا خایهاش به طور ارانته و عطر خه خارج شوخ و شوهرش به این کالار
ّ
1
راضا باشد با هر قدما که برماخارخ برا شوهرش خایها خر جهنم ناخته ماشوخ».
بنابراین به هیچ وجه نمیتوان گف که همسر حضرت نوم

در زمان حیات ایشتان زنتا کترد ،

شاید فجور او تنها این باشتد کته بته طتور آراستته و زینت کترد از خانته ختار میشتد و حضترت
نوم

هم به دستور خداوند متعاخ باید بر این کار او صبر مینمود و شاید این همان واقعیتتی باشتد
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را خوار و سرزنش کند و با تهم دیتوثی بته ایشتان –

که ابلیس خواس به وسیله آن حضرت نوم
ّ
حاشا و کال که این چنین باشد – او را سرگردان نماید.

حاصتتل آن کتته متتا در خصتتوص عایشتته (لعنهتتا اللتته یقتتین نتتداریم کتته در زمتتان حیتتات
پیامبر

مرتکب زنا شد چرا که هیچ دلیل و قرینهای برای این صغری (زنا کتردن عایشته در زمتان

حیات پیامبر نمییابیم ،البته با قط نظر از امکان ارتکتاب زنتا در کبتری (کبتری یعنتی :امکتان دارد
همسر پیامبری در زمان حیات پیامبر مرتکب زنا شود  ،بنابراین تنهتا میگتوییم عایشته بعتد از زمتان
حیات رسوخ خدا

مرتکب زنا شد.

 گالالاها گوینالالد اگتتر دلیلتتی هتتم وجتتود نداشتتته باشتد کتته امکتتان ارتکتتاب زنتتا توستتط همستران
را نفی کند ولی بر این مسأله اجماع وجود دارد 1،این شی الطائفه طوسی اس که در تفسیر
پیامبران
َ
َ َ ُ
این آیه قرآن :فَایتاه َما میفرماید« :ابالن عبالاس گویالد همسالر یالوح و لالوط منالاف بوخیالد و باله
شوهرایشان خیایت کرخیدت ابن عباس گوید همسر یوح کافر بوخ و به مرخِ ماگفت یوح خیوایه انت
و همسر لوط مرخِ را به میهمایان لوط راهنمایا ماکرخت و خیایت ان خو همالین بالوخ و هرگالا همسالر
ّ
پیامبر یا یکرخهت چون چنین کار باعث ماشوخ مرخِ ا پیامبر تنفر پیدا کنند و خور یماینالد و باله
او عیب و یقص وارخ شوخت پس هر کس به یکا ا همسالران پیالامبر یالا یسالبت خهالد خطالا بارگالا
َ َ َ َ ت
مرتکب شده َو لی َس ذ ِلک قوب ِل ُم َح بصل»( 2.یعنی :و این نظر یک انسان تحصیل کنند نیس  .
ل
جواب حتی با وجود این کالم شی طوستی (رضتوان اللته تعتالی علیته ّادعتای اجمتاع کتردن
گزافهگویی اس  ،چون در کالم ایشان چنین ّادعایی وجود نتدارد ،بلکته تنهتا چیتزی کته ایشتان نفتی
میکند این اس که چنین نظری از یک انسان تحصیل کنند صادر شد باشد حتاخ یتا مترادش ایتن
اس که شخصی که چنین حرفی زد خطا نمود و درجه علمتی بتاالیی نداشتته و یتا منظتورش ایتن
اس که به ایشان خبری نرسید که کسی از تحصیل کنندگان چنتین حرفتی زد باشتد .و طبتق هتر دو
 
 .1اجماع یعنی :اتفاق نظر تمام فقها بر یک مسأله که چون کاشف از نظر معصوم
دلیل حساب میشود( .مترجم
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احتماخ این چه ربطی به اجماع دارد؟

حتی اگر قبوخ کنیم که ایشان در این جا ّادعتای اجمتاع میکنتد ،در ایتن صتورت مثتل ّادعاهتای

اجماع ایشان در کتاب مبسوط و کتتاب ختالف میمانتد کته هتیچ کتس آن را قبتوخ نمیکنتد و بته آن
ُ
ْ
3
استدالخ نمینماید ،چون دانسته شد که بیشتر این ّادعاهای اجماعَ ،مد َرکی 1یا لطفی 2یا طبق قاعتد
اس  ،تاز به غیر از تناقضاتی که در آن وجود دارد 4.و این کالم ایشان در این جا – اگر بگتوییم ّادعتای

 
 .1اجماع مدرکی اجماعی اس که دلیل و مدرش آن دانسته شود ،مثل این که به خاطر وجود یک روای که میدانیم کتدام
ّ
روای اس ّادعای اجماع کنند ،چنین اجماعی حج نیس و نمیتوان به آن استدالخ کرد( .مترجم
 .2اگر تمام فقهای ّام بر یک مسأله اتفاق نظر داشتند در حالی که در خطا و اشتبا بودنتد بتر امتام معصتوم واجتب
اس که آنان را ارشاد نماید یا بین آنان اختالف بیاندازد تا نظر بعضی از آنها فرق کند و در نتیجته آینتدگان گمترا نشتوند،
حاخ اگر تمام فقهاء بر یک مسأله اتفاق نظر داشتند و امام معصوم میان آنها اختالف نیانداخ معلوم میشود نظر آنهتا
ّ
مورد رضای حضرتش میباشد و درس اس  ،به چنین اجماعی اجماع لطفی میگوینتد ،چنتین اجمتاعی حجت
نیس و نمیتوان به آن استدالخ نمود( .مترجم
َّ
 .3اجماع طبق قاعد اجماعی اس که چون به نظر یک فقیه مسألهای مسلم و طبق قاعد به نظر میرسد بترای آن مستأله
ّ
ّادعای اجماع میکند و گمان میکند همه فقهاء آن را قبوخ دارند .چنین اجماعی حج نیس و نمیتوان بته آن استتدالخ
کرد( .مترجم

 .4شهید ثانی (رضوان الله تعالی علیه هفتاد و چند مورد از ّادعاهای اجماع شی طوستی (رضتوان اللته تعتالی علیته را
شمرد که بعضی از آنها با بعضی دیگر تناقا دارد ،و این مطلب را در ضمن رسائل او جلد  1صفحه  857مییابی که در
ّ
مقدمه آن گوید« :این مطلب را بیان کرخیم که تذکر خهیم یباید یک فقیه به ّاخعا اجماع فریب خورخت چرا که خر این
ّاخعاها اجماع ا هر یک ا فقها خطا و گاافهگویا بسیار واق شده خصوصا ا شیخ طونا و نید مرتضا».

ّ
البته غفل نکن که آن اجماعی که نزد ما (شیعه حج اس با آن اجماعی که مخالفین قبوخ دارند فرق دارد ،اجماع نزد
ّ
ّ
تضتمنی
ما حج نیس مگر آن که کاشف از نظر معصوم (صلوات الله علیه باشد ،یعنتی اجمتاعی کشتفی دختولی یتا
ّ
باشد ،اما نزد آنها اجماع بته طتور مستتقل حجت است  ،آنهتا چنتین اجمتاعی را اختتراع کترد و بتا آن احکتام ختدا و
را به دیوار زدند! و حضرت امام صادق (صلوات الله علیه آنها را بتر ایتن کارشتان ّ
متذم کترد ،حضترت
رسولش
نامه ای به شیعیانش نوش و به آنها دستور داد این نامه را درس دهند و در آن تأمل نمایند و به آن عمل کننتد ،در ایتن نامته
همانطور که در کافی جلد  8صفحه  6وارد شد چنین آمد « :ایها کسایا هستند کاله باله هالو و هالوس و یظریالات و
قیاس ها خوخ عمل یموخید تا این که شیطان خاخل ایها شد! چون ایها کسایا که خر علم قران مالؤمن هسالتند را
یاخ خدا کافر خوایدید! و کسایا که خر علم قران گمراه هستند را یاخ خدا مؤمن خوایدید! حتا حالمل خالدا را خر
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اجماع اس – تنها اجماعی مدرکی میباشد چون از نظر نقل مبتنی بر قوخ ابن عبتاس است و از نظتر
عقل مبتنی به ّادعای تنفر پیدا کردن مردم از پیامبر میباشد ،همانطور که تصتریح کتالم ایشتان بتود .و
اجماع مدرکی همان اجماع اصطالحی نیس که نشان میدهد معصتوم در میتان اجماعکننتدگان
وجود دارد ،بنابراین برای ّرد استدالخها و براهینی که ذکر کردیم نمیتوان به آن ّ
تمسک نمود.

نمیدانم چگونه میتوان ّادعای اجماع را قبوخ نمود در حالی که مثل علی بتن ابتراهیم قمتی از آن

خار اس و او استاد اساتید شی طوسی اس ؟! و چگونته میتتوان مثتل علتی بتن ابتراهیم را جتزء
تحصیل کنندگان و عالمان به حساب نیاورد؟! بلکه چگونه میتوانیم چنین ّادعایی را قبوخ کنیم بتا ایتن
که آن همه روای از ائمه

نقتل شتد کته ثابت میکترد عایشته و حفصته و بلکته دیگتر همستران

مرتکب فحشا شدند چون بعد ایشان ازدوا کردند با این که چنین کاری حرام بود؟!
پیامبر
به عالو اگر این ّادعا را قبوخ کنیم میتوان اجماع را در این مورد منحصر کرد که رابطه ّ
زوجی زن
با پیامبر باقی باشد و در زمان حیات ایشان زنا نمود باشد نه بعد از آن ،و اگر در کالم شی ّ
تأمل کنتی
میبینی که ظاهرش همین اس  ،چون ایشان در مقام نفی فحشا از همسران نوم و لوط
حیات این دو پیامبر اس و ما به طور قط و یقین میگوییم که عایشه بعد از شهادت پیتامبر

در زمتان
در

را بصر خیان نمود ،پس فراموش نکن.
 گاها گویند اگر اجماعی هم وجود نداشته باشد دلیل عقلی که شی طوسی بیان نمود بتاقی
ّ
اس  ،آن دلیل چنین بود که الزمه زنا کردن همسر پیامبری این اس که مردم از او تنفر پیدا میکننتد و
به او عیب و نقص وارد میشود و در این صورت دیگر غر

از بعثتش از باطل خواهتد شتد چترا کته



بسیار ا امور حراِ کرخید! و حراِ خدا را خر بسیار ا امور حمل یموخید! و همان اصل و ریشه هو و هالوس
ایها انتت رنول خدا

قبل ا موتش ا ایها عهد و پیمان گرفتت ولا گفتند بعد ا ان که خداوید رنولش را

قبض روح یموخ و بعد ا ان عهد و پیمایا که رنول خدا با ما بست با خدا و رنولش

مَالفت ماکنیم و ان

چه رأ مرخِ بر ان اجماع یموخه را قبول ماکنیم! پس هر کس این اجماع را قبول کند یا گمان کند ماتواید چنالین
کار ایجاِ خهد ا همه بیشتر بر خداوید جرأت یموخه و گمراهیش ا همه اشکارتر انت».
بنابراین اجماعهایی که نزد ما میتوان به آن ّ
تمسک نمود بسیار کم هستند.
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مردم بعد از این دیگر او را اجاب نمیکنند ،بنابراین ممکن نیس که یکی از همسران آنها مرتکب زنتا
شود .
جواب در حقیق این دلیل تنها دلیلی اس که میتوان برای حکم بته وجتوب طهتارت و پتاکی
همسران پیامبران بر آن تکیه کرد بعد از آن که معلوم شد هیچ دلیل نقلتی از کتتاب یتا ّ
ستن یتا
دلیل اجماعی – که این هم در حقیق به نقل برمیگردد – وجود ندارد ،دیگر غیتر از ایتن دلیتل عقلتی
ّ
دلیلی باقی نمیماند ،این دلیل این اس که هر چه باعث میشود مردم از صاحب رستال تنفتر پیتدا
کنند و از او دور شوند محاخ اس  ،واق شدن یکی از همسران ایشان در زنا هم یکتی از همتین متوارد
اس  ،بنابراین محاخ اس .
صغرای این دلیل (که همسر پیامبر مرتکب زنا شد قابل خدشه و مناقشته نیست  ،چتون ممکتن
ّ
اس گفته شود :اگر هم قبوخ کنیم که زنا کردن زن باعث تنفر میشود ولی در این صورت چته فرقتی
میکند که آن زن زنا کرد باشد یا ّقواد باشد ،چون دلیل هر دو صورت را شامل میشود ،پس چترا زنتا
کردن ممتن باشد ولی ّقواد بودن او ممکن باشد؟

بیان این مطلب ما میدانیم که همسر حضرت لوط

ّقواد بود و مردم را به فاحشه میکشتاند،

هنگامی که مردان زیبایی میهمان شوهرش بودند ،کف و سوت متیزد یتا آتتش روشتن میکترد و دود
درس مینمود تا اهل فحشا را به میهمانان راهنمایی کند تا بیایند و با میهمانان مرتکب فجتور شتوند،
به حضرت امام صادق

گفته شد« :قوط لوط چگویه خایستند که مرخایا یاخ او امدهایدو فرموخ

همسرش خارج ماشد و نوت ما خت وقتا ایها نوت را ماشنیدید ماامدیدت به خاطر همین
نوت خن مکروه شد» 1و در روایتی از حضرت

آمد « :وقتالا همسالر لالوط میهمایالان را خیالد

متوجه شد یبا هستندت پس به پشت باِ رفت و نوت خت ولا ایها یشنیدیدت خوخ خرنت یمالوخت
وقتا خوخ را خیدید به نرعت امدید» 2.و در روای دیگری از حضرت امام باقر

آمد « :عممتا

که میان همسر لوط و قومش وجوخ خاشت این بوخ که وقتا لوط خر رو میهمان خاشت ان ن بالر
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پشت باِ خوخ خرنت ماکرخ و اگر شب بوخ اتش روشن مایموخ».

1

ّ
اگر چنین کاری با این که به صورت آشکار و علنی اس باعتث تنفتر نشتود پتس زنتا کتردن زن

خصوصا اگر پنهانی باشد چگونه خواهد بود؟ این مطلب را بر عقالء عرضه کن تا حکم عقل را بفهمی
و بدانی که هر دو امر از نظر قباح یکی هستند ،بلکه کار اولی قبیحتر است  ،چتون زن ّ
قتواد ای کته
آشکارا و علنی مردم را به فجور و لواط دعوت میکند کارش در عقل و عرف قبیحتر و شتنی تر از زنتی
اس که به صورت پنهانی زنا کند.

ّ
و از آن جا که اگر همسر پیامبری مردم را بر فجور و لواط برانگیزاند باعث تنفر نمیشود – و اال اگر
ّ
باعث تنفر میشد نباید چنین اتفاقی میافتاد – پس این ّادعا که ممکن نیس مرتکب فجور و زنا گتردد

ّ
هم باطل میشود چون این کار هم باعث تنفر نمیشود.
اگر ّ
تأمل نمایی مسأله را واضح مییابی ،چون اگر امروز بشنوی یکتی از بزرگتان نیکتان یتا علمتا
همسرش به او خیان کرد یا پسرش مرتکب فجور شد این را قدم و طعنی بترای ختود او یتا باعتث
ّ
ایجاد تنفر نمیبینی و اگر با او ارتبتاط داشتته باشتی از او دور نمیشتوی ،بلکته بتا او بیشتتر مهربتانی
خواهی کرد ،چرا که هیچ کس وزر و وباخ شخص دیگری را به دوش نمیکشد.

ّ
حتی اگر بگویی در صورتی که همسر آن عالم در زمان حیاتش زنا کنتد از او تنفتر پیتدا میکنتی
ّ
ولی اگر این زنا بعد از مرگ آن عالم واق شد باشد ممکتن نیست از او متنفتر شتوی ،چتون بتا ختود
میگویی :همسر آن مرد نیکوکار یا پسرش چه بد عملی برای او به جای گذاشتند.
ّ
بنابراین این ّادعای تنفر تنها حرفی ذوقی اس و نمیتوان به آن استتدالخ نمتود ،حتتی اگتر کوتتا
بیاییم و آن را قبوخ کنیم در صورتی درس اس که زنا در زمان حیات پیامبر واق شد باشد نه بعد از
شهادت و استقرار دعوت ایشان ،و ما به طور قطعی و یقینی میگوییم که عایشه بعد از گذش زمتانی
طوالنی از شهادت رسوخ خدا

مرتکب زنا شد ،یعنی هنگامی که دعوت ایشان استقرار یافته بتود

و بزرگ شد بود.

همچنین اگر کوتا بیاییم و این ّادعا را قبوخ کنیم در صورتی درس است کته وقتوع زنتا علنتی و
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آشکارا باشد ،چون با آشکار شدن زنای همسر پیامبر در بستر یا زمان حیات او ،ممکن اس از پیتامبر
ّ
متنفر شوند ،ولی اگر چنین فجوری به طور پنهانی صورت گیرد و بعدا پیامبران و اوصتیاء در میتان
اخبار غیبی خود از گذشتگان آن را آشکار نمودند در این صورت همانطور که متیبینیم بته هتیچ وجته
ّ
تنفری ایجاد نمیشود ،و انکار آن قبوخ نکتردن حتق و زورگتویی است  ،قتبال در مقدمته گذشت کته
خداونتتد متعتتاخ عمتتل زلیختتا را آشتتکار نمتتود و بیتتان کتترد کتته چگونتته میخواس ت بتتا حضتترت
یوسف همبستر شود و بعد از دانسته شد که حضرت یوسف
ّ
هیچ کس به خاطر این خبر تنفری در خود احساس نمیکند.

با او ازدوا نمود ولی با این حتاخ

 گاها گویند اگر بگوییم عایشه زناکار است الزمتهاش طعتن و قتدم وارد کتردن بته رستوخ
اس  ،نه تنها به این جه که عایشه آبروی اوس  ،بلکه از این جهت کته ایشتان چگونته

خدا

قبوخ کرد با زناکاری ازدوا کند؟ در حالی که خداوند میفرماید :مرخ یاکار تنها بالا ن یاکالار یالا
مشرک ا خواج ماکند و کسا جا مرخ یاکار یا مشالرک بالا ن یاکالار ا خواج یماکنالد و ایالن بالر
مؤمنین حراِ شده انت  1و میفرماید :یان خبیث برا مرخان خبیثاید و مرخان خبیث بالرا
یان خبیثاید و یان پاک برا مرخان پاکاید و مرخان پاک برا

یان پاکاید  2.

جواب چنین حرفی مغالطه اس  ،چون روشن شد کته متا نمیگتوییم عایشته قبتل از ازدوا بتا
رسوخ خدا

یا در زمان حیات ایشان زنا کرد  ،بلکه میگوییم او بعد از شهادت پیامبر مرتکب زنا

شد ،بنابراین پیامبر با زنی زناکار ازدوا نکرد تا این اشکاخ درس باشد ،چون این زن بعتدا مرتکتب
زنا شد اس .
قبال در مقدمه دانستی که اگر همسر پیامبری بعد از حیات او مرتکب فستق و فجتور شتد طعتن و
قدحی به پیامبر وارد نمیشود ،همچنین در فصتل دوم دانستتی کته ازدوا هتای پیتامبران

اهتداف

مختلفتتی دارد کتته طبتتق مصتتلح دعتتوت متتردم بتته حتتق و بتته ختتاطر دیتتن اس ت  ،و ازدوا کتتردن
با عایشه هم تنها برای امتحان کردن خود عایشه و این ّام بود ،و الزمهاش این نیس که
ایشان
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حکم به ایمانش کنیم و بگوییم ذاتا از خباث و نجاس و فحشا طهارت دارد و پاش است  ،همچنتین
در فصل دوم دانستی که رابطه عایشه بتا پیتامبر

از بتین رفت بنتابراین آبتروی ایشتان محستوب

نمیشتتود ،در نتیجتته نستتب زنتتا بتته او اشتتکالی نتتدارد و باعتتث طعتتن وارد کتتردن بتته رستتوخ
خدا

نمیشود .به آن مراجعه کن.

1

به عالو حتی اگر بگوییم قبل از آن که پیامبر

با او ازدوا کند مرتکب زنا شد باز اشتکالی

وارد نمیکنتتد ،چتتون معلتتوم شتتد ازدوا هتتای
نتتدارد و طعتتن و قتتدحی بتته رستتوخ ختتدا
ّ
پیامبران طبق مصالحی اس که گاهی اقتضا میکند با کسی ازدوا کنند که ّذر ای ایمتان و عتف
ندارد و این کار به خاطر انجام دادن کار اولی و مهمتر اس و پیامبر هم چار ای ندارد و باید ّ
تحمل کند
و فداکاری نماید.
مثاخ آن ازدوا کردن حضرت لوط

با آن زن خبیث بود ،در حدیثی آمد آن زن از قومی بود که

مردانش به مردان و زنانش به زنان مشغوخ میشدند ،ولی با این حاخ لوط با او ازدوا نمود بتا ایتن کته
نسب به این زن و قومش آگاهی داش  ،یعنی این زن در فجور مثل قومش بود خصوصا با آن ّقوادی و
تشویق به فحشایی که بعدا از او آشکار شد.
علی بن ابراهیم قمی در مورد قوم لوط روای کترد « :مالرخان باله مالرخان و یالان باله یالان اکتفالا
یموخیدت مرخِ این عمل را به حضرت ابراهیم

شکایت کرخیدت ایشان حضرت لوط

را یالاخ

ایها فرنتاخ تا ایها را برحذر خارخ و ایذار خهدت وقتا به لوط یگاه کرخید گفتنالد تالو کاله هسالتاو
گفت من پسر خایا ابراهیم هستم که پاخشاه او را خر اتالش ایالداخت ولالا یسالوخت و خداویالد
اتش را بر او نرخ و نممت قرار خاخت و او یاخیک شمانتت ا خدا بترنید و چنین کار یکنیالد
کالاله خداویالالد شالالما را هالالمک ماکنالالد! بالالر او جسالالارت یکرخیالالد و ا او ترنالالیدید و ا او خنالالت
برخاشتند .هر گاه مرخ ا کنار لوط ّرخ ماشد و ایها ماخوانتند با او عمل شت ایجالاِ خهنالد
لوط او را ا خنت ایها خمص ماکرخت لوط خر میان ایها ا خواج یموخ و بالرایش چنالد خختالر باله
خییا امد  ...خر ان وقت به لوط رنیدید خر حالا که کشت خوخ را ابیار ماکرخت به ایها گفالت
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شما که هستیدو گفتند ما مسافریمت امشب ما را میهمان کنت به ایها گفالت ا قالوِ اهالل ایالن
رونتا بد کسایا هستند خدا ایها را لعنت کند و یابوخ گرخاید با مرخان ا خواج ماکنند و اموال را
ماگیریدت گفتند ما ماماییم ما را میهمان کنت لوط یاخ اهلش امد و اهلالش هالم ا ایهالا (قالوِ
لوط که مرتکب فحشا ماشدید) بوخ  ...تا اخر».

1

و شی صدوق از حضرت امام باقر (صلوات الله علیه نقل کرد « :وقتا ییماله شالب فالرا رنالید
لوط همراه با خخترایش رفتت همسر او برگشت و یاخ قومش رفت و به ایها خبر خاخ کاله لالوط بالا
خخترایش رفت».

2

این احادیث و امثاخ آن بیان میکند که این زن از همان قوم فاجر بود که مردانشان بتا متردان لتواط
بتا او
میکردند و زنانشان با زنان سحق مینمودند ،ولی با این حاخ میبینیم حضرت لوط پیامبر
ازدوا میکند ،آیا کسی میگوید که چنین کاری به ایشان طعن و قدم وارد میکند ،آن هم به این ّادعا
که او چگونه قبوخ کرد با زنی فاجر از قوم بدی مثل این ازدوا کند؟! اگر گفتته شتود :ایتن بته ختاطر
با عایشه – طبق این فر

مصلح بود ،میگوییم :ازدوا کردن پیامبر

که عایشه از همان زمتان

فاجر بود – هم این چنین اس .
به عالو غفل نکن که حضرت لوط

دخترانش را برای ازدوا به این قتوم فتاجر عرضته کترد،

کتاب خداوند در این مورد میفرماید :قوِ او با شتاب یاخ او امدید – ایها ا قبل کارهالا

شالت

مرتکب ماشدید – گفت یا قوِ اینها خختران منند که برا شما پاکیاهتریدت ا خدا بترنید و مالرا
خر مورخ میهمایایم شرمنده یکنیدت ایا خر میان شما مرخ عاقل ییست  3.و میفرمایتد :گفالت
اینها میهمایان منندت ابرو مرا یبرید * و ا خدا بترنید و مرا شرمنده یکنید * گفتند ایا ما تو را
ا مرخِ یها یکرخیم (و یگفتیم کسا را به میهمایا یپذیر) * گفت اگر ماخواهیالد کالار کنیالد
 
 .1تفسیر علی بن ابراهیم قمی جلد  0صفحه  225و به نقل از او بحتار االنتوار عالمته مجلستی جلتد  01صتفحه  044و
قصص االنبیاء جزائری صفحه 046
 .2علل الشرائ شی صدوق جلد  1صفحه 440
 .3سور هود

آیه 78
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اینها خختران منند  1در تفسیر این آیه ائمه
عرضه کرخ».

فرمود اند« :لوط خخترایش را برا ا خواج باله ایهالا

2

بنابراین دیگر معتر

که زنای عایشه را قبیح میشمرد نمیتواند بگوید :لتوط چگونته قبتوخ کترد

دختران و آبروهایش با مردانی کافر و فاجر که با هم لواط میکردند ازدوا کنند؟! اگر گفته شود :چتون
این کار به خاطر هدای آنها بود تا با همستردار شتدن دست از فجتور بردارنتد دیگتر قبتیح نیست
میگوییم :انگیز ازدوا رسوخ خدا

با عایشه – طبق این فر

که عایشه از همان ابتدا فاجر بود

– هم همین اس (ایشان میخواس عایشه هدای شود .

حاصل آن که اگر بگوییم عایشه مرتکب فحشا شد به هیچ وجته از آن جهتتی کته ّادعتا شتد بته

رسوخ خدا

طعن و قدم وارد نمیشود ،چه گفته شود عایشه قبل از ازدوا با ایشان فتاجر بتود

یا همانطور که ما میگوییم تنها بعد از شهادت ایشان زنا کرد اس .
 گاها گویند با تمام اینها باز نمیشود به عایشه نسب زنا داد چون شرعا قذف (تهم زنتا
اس و تا مادامی که چهار شاهد عادخ به وقوع آن شهادت ندهند ثاب نمیشتود ،بنتابراین کستی کته
ّ
امروز چنین حرفی میزند عایشه را قذف کرد و حد قذف بر او ثاب میگردد .
جواب این خند دارترین اشکاخ اس  ،چرا که ربطی به بحتث علمتی در متورد فحشتای عایشته
ندارد ،چون این براهین در مدار ادله میچرخد و به عنوان استنباط اس و تنها دائر مدار حاصل شتدن
یقین یا گمان یا حاصل نشدن آن اس  ،ولی موضوع قذف در مدار احکام متیچرختد ،یعنتی یکتی از
ّ
ّ
احکام بر آن مترتب میشود یا جواز که در این صورت حدی واجب نمیگردد یا عدم جواز کته در ایتن
ّ
صورت حد واجب میشود ،و این موضوع دیگری اس و ربطی بته مقتام برهتان و استتدالخ نتدارد ،و
نمیتوان آن را حربهای برای باطل ساختن نتیجه یا شمشیری بر گتردن محققتین قترار داد ،و اال بحتث
ّ
علمی به کلی از بین خواهد رف .
به عبارت دیگر اگر فقیه یا محقق خواس در این مورد که آیا عایشه مرتکتب فحشتا شتد یتا نته
 
 .1سور حجر آیه  68تا 70
 .2تفسیر عیاشی جلد  1صفحه 046
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بحث کند سراغ ادله و براهین عقلی و نقلی میرود تا به نتیجهای برسد و نتزد خداونتد بترای حترفش
ّ
حج و دلیل داشته باشد ،حاخ چه فحشای عایشه را ّرد کند چه ثاب نماید ،و شارع همین را را برای
ّ
استنباط و احتجا رسم کرد و موضوع از موضوع قذف مستقل و جداس  ،چرا که قذف مبتنتی بتر آن
ّ
ادله و براهین نیس  ،بلکه تنها مبتنی بر این اس که شخص قذف کنند بدون شاهد به کستی تهمت

زند ،و اگر شخصی که به او تهم زد شد نزد شارع احترامی نداشته باشد – مثل کافر و ناصبی – دیگر
ّ
ّ
حدی بر قذف کنند نیس  ،ولی اگر مثل مؤمن محترم باشد حد بر قذف کنند ثاب اس .
ّ
اگر میخواهی این چنین بگو :کسی که به دلیلی از ادله شرعی یا برهانی که خداوند امضتا نمتود
باشد مثل قوخ خداوند یا قوخ معصوم

معتقد شود که مرد و زنی با هم زنا کرد انتد چنتین شتخص

قتتذف کننتتد نیست  ،چترا کتته ایتتن ادلتته و بتراهین بتته جتتای شتتاهد شتترعی مینشتتینند (کتتالم امتتام
ّ
معصوم خود شاهد اس و دیگری نیازی بته چهتار شتاهد عتادخ نیست و در نتیجته دیگتر حتد
برداشته میشود اگر چه این براهین نزد حاکم ثاب نشوند ،ولی همین که نزد معتقد ثاب باشتد کتافی
ّ
اس که عنوان قذف کنند از او برداشته شود ،بنابراین بر او حد جاری نمیشود.
به عنوان مثاخ :اگر کسی به خاطر روای زیر معتقد شد که عمر بن الخطتاب و ابتوجعفر منصتور
ّ
دوانیقی زناکار بود اند یا مادرشان زنا نمود دیگر قذفکنند محسوب نمیشوند تا حد بتر آنهتا ثابت
گردد ،عالمه مجلسی از ابو الصالم حلبی از اسماعیل بن یسار از چندین نفتر از حضترت جعفتر بتن
محمد صادق

نقل نمود که فرمود« :هرگاه ا عمر یالاخ ماشالد حضالرت او را باله یالا یسالبت

ماخاخ و هرگاه ا ابو جعفر منصور خواییقا یاخ ماشد حضرت او را به یا یسبت ماخاخ و غیر ا
ّ
حج و دلیلی شرعی ّ
تمسک کترد و
این خو را به یا یسبت یماخاخ» 1.در حقیق شخص معتقد به
ّ
این تمسک عنوان قذف کنند را از او برمیدارد ،بنابراین دیگتر بتر او حتد جتاری نمیشتود ،چترا کته
ّ
موضوع آن مستقل از قذف اس  ،همچنین کسی که به روایات ائمه اطهار و اصحاب نیکشتان در
 
 .1بحار االنوار عالمه مجلسی جلد  21صفحه  285به نقل از ابو الصالم حلبی (رضوان الله تعالی علیه  ،این که راویتان
از حضرت

نقل نمودند که فرمود« :غیر ا این خو را به یا یسبت یماخاخ» یعنی آنها نشنیدند که حضرت به خصوص

غیر از آن دو را به زنا نسب دهد.
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مورد فحشای عایشه ّ
تمسک کند قذف کنند نیس .
و

سزاوار نیس که فقیهی در این مسأله مناقشه کنتد چتون میدانتد روایتات زیتادی از ائمته
ُ
اصحاب دیندارشان وارد شد که گروهی را به زنا و مر ا ْبنه نستب داد انتد ،مثتل عمتر و عثمتان و
مغیر و خالد و معاویه و ابن ملجم و زیاد و یزید و طاغیان بنی امیه و بنی العباس و مادران و ختواهران

آنها ،همچنین میداند که علمای بزرگ تمام این روایات را بدون هیچ اشکاخ و اعتراضی در کتابهتای
ّ
خود نقل کرد اند ،حاخ چه عاقلی میگوید که بر تمام آنها حد قذف واجب است چتون بترای آن چته
نقل کرد اند چهار شاهد عادخ ندارند؟! و چه فقیهی جرأت دارد که حکم کند بر کستی مثتل علتی بتن
ّ
ابراهیم قمی (رضوان الله تعالی علیه حد قذف ثاب اس چرا کته از استاتیدش از ائمته روایت
کرد که عایشه خیان نمود و در را بصر خودش را به ازدوا طلحته درآورد و همچنتین قستم ختورد
ّ
وقتی حضرت قائم (صلوات الله علیه ظهور کند به خاطر این کار بر عایشه حد زنا خواهد زد؟!
به عالو بر فر که بگوییم عنوان قذف کنند از او برداشته نمیشود ولی بته ختاطر تهمت زدن
ّ
ّ
به چنین شخصی حدی مترتب نمیشود ،چون او در نظر شرع احترامی ندارد چرا کته ناصتبی است و
ناصبی نزد خداوند از سگ خوارتر و بدتر اس  ،حضرت امتام صتادق (صتلوات اللته علیته فرمتود:
«خداوید خلقا بدتر ا نگ خل یکرخه و یاصب و خشمن ما اهل بیت یالاخ خداویالد ا نالگ
بدتر و خوارتر انت» 1.و بدون هیچ اختالفی عایشه رأس و اساس نصب و دشمنی و نواصتب است ،
بنابراین در نظر شرع قذف او حترام نیست  ،و چگونته ایتن چنتین نباشتد در حتالی کته او قاتتل رستوخ
خدا

اس ؟!

بلکه ّادعا شد قذف نمودن هر مخالفی جایز – یعنی مکرو – اس  ،چون از ابو حمتز روایت شتد :

«به حضرت اماِ باقر

گفتم بعضا اصحاب ما افترا مابندید و مَالفین را قذف ماکننالدت باله

من فرموخ خنت کشیدن ا ایها بهتر انت .نپس فرموخ ا ابوحماه به خالدا قسالم تمالاما مالرخِ
حراِ اخه هستند مگر شیعیان مات گفتم خلیل این حالرف بالرا مالن چیسالتو باله مالن فرمالوخ ا
ابوحماه کتاب خداوید بر ان خبلت ماکندت خداوید متعال برا ما اهل بیت خر تمالاِ غنالاهم ناله
 
 .1جواهر الکالم شی جواهری جلد  6صفحه ( ،62مصدر :الکافی جلد  2صفحه 05
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ُ
نهم قرار خاخ و فرموخ بدایید هرگویه غنیمتا که به خنت اورخید خمالس (یالک پالنجم) ان بالرا
خدا و پیامبر و یاخیکان و یتیمان و مسکینان و وامایدگان خر راه ماباشالد مالا اصالحاب خمالس و
ّ
غنیمت هستیم (و خمس و غنیمت به ما تعل ماگیرخ) و ان را بالر تمالاِ مالرخِ غیالر ا شالیعیایمان
حراِ کرخیم .ا ابوحماه به خدا قسم هی

مینا فتح یشوخ و هی خمالس ا ان بیالرون یالروخ و بالر

چیا ا ان خنت یایند مگر ان که به خنت هر کس رنیده حراِ باشد حالال چاله ن باشالد و چاله
مالت و اگر ح ظاهر شوخ مرخ که یاخ خوخ شریف انت را به فروش خراورید ولا کسا قیمت ان
ّ
را ییافاایدت به حد که مالرخ ا ایهالا (مَالالفین) ار و ماکنالد هرچاله خارخ بدهالد و خالوخش را
ّ
یجات خهد ولا یماتواید چنین کار کندت اینها بوخید که ما و شیعیایمان را ا حقمالان محالروِ
ّ
1
کرخید ان هم بدون این که عذر یا حقا یا خلیلا خاشته باشند».
شی اعظم انصاری (رضوان الله تعالی علیه در مقام استدالخ به این حدیث میفرماید« :ابتدا
روایت خبلت خارخ که قذف ایها جایا ولا مکروه انتت نپس حضالرت

اشالاره ماکنالد کاله

بهتر انت خر یسبت یا خاخن به ایها قصد صدق وجوخ خاشته باشد (یعنا یه این که تنهالا صالرف
تهمت باشد بلکه به این قصد به ایها یا اخه بگوییم که واقعا یا اخه هستند) چرا که حقوق اهمه
را

حمل شمرخید» 2.اگر چه به نظر ما حکم به کراه طبق این فرمایش حضرت

« :خنالت

کشیدن ا ایها بهتر انت» بعید اس  ،چون طبق مفهوم کالم حضرت قذف آنها ختوب است ولتی
دس کشیدن از آن بهتر اس  ،بنابراین حکم طبق ّ
اولویت صتادر شتد یعنتی قتذف نکتردن اولتی و
سزاوارتر و بهتر اس  ،به عالو به نظر ما منظور از «مَالفین» ناصبیان هستند و کستانی از مختالفین
که امیدی برای هدای آنها وجود ندارد ،نه تمام مخالفین ،خصوصا از مستضعف و فریبخورد ای که
امیدی برای هدای او وجود دارد.
و عایشه حداقل «مخالف» اس  ،بنابراین طبق فتوای شی اعظم انصاری و هر که تا امروز از ایتن
فتوای ایشان تبعی نمود قذف کردن عایشه در بدترین فر
 
 .1الکافی کلینی جلد  8صفحه 184
 .2المکاسب شی اعظم انصاری جلد  1صفحه 009

تنها مکرو اس فقط همین.
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به هر حاخ نمیتوان گف  :قذف کردن عایشه جایز نیس  ،البته این در صتورتی است کته قائتل
شدن به زنای عایشه در را بصر آن هم به خاطر یک دلیل شرعی قتذف باشتد ،و حتاخ آن کته دانستتی
چنین حرفی نه از نظر حکم و نه از نظر موضوع و نه در اصطالم شرع و نه در اصطالم ّ
متشرعه قتذف
نیس .
ما میدانیم که در حقیق منشأ این اشکاخ چیزی جز همراهی کردن آن متزا بکتری موجتود کته
قبال به آن اشار کردیم نیس و اال کسی که به این مسأله اشکاخ کرد یا اشتکاخ میکنتد ،بتر منبرهتای
َ
عالم ّ
تشی به بقیه ظلم کنندگان به آخ محمد ت مثل یزید و شمر و هتارون عباستی – و بته پتدران و
مادران آنها نسب زنا میدهد ،ولی به او اعترا

نمیکنند که این قذف اس و تا چهتار شتاهد عتادخ

نداشته باشد جایز نیس  ،در حالی که اگر به عایشه نسب زنا داد شود خونش به جوش میآید و فریاد
میزند :این قذف اس ! چهار شاهد عادلتان کجاس ؟!
چنین شخصی باید به خود رجوع کند و به ما بگوید :از نظر شرعی بین عایشه و مثال قطتام دختتر
سخینه چه فرقی وجود دارد تا در کتب اصحاب قذف اولی جایز نباشد ولی قذف دومتی جتایز باشتد،
همانطور که روی منبرها گویند :قطام زنی فاجر بود و خودش را به مردان بخشش میکرد و زنتی ّ
قتواد
به نام لبابه مردان را نزد او میآورد؟! 1با این که عایشه و قطام هر دو به ظاهر مسلمانند ،بلکه آن فجور و
پرد دری و دشمنی و گمراهی و جرم و عداوت با خداوند و رسوخ و اهل بیت طتاهرین

کته قطتام

داش نسب به عایشه مانند قطر ای در مقابل دریا بود! شما را چه شد ؟ چگونه حکم میکنید؟!
فرق بین آن دو تنها در مزا بکری موجود اس فقط همین ،این مزا بتر ختالف ّ
حتق و حقیقت
بیش از هر زن دیگری در تاری به حفظ عایشه اهتمام میورزد! در حالی که چون عایشه آبروی رستوخ
خدا

یعنی ماریه قبطیه

را قذف نمود و به او تهم زنا زد – کته در فصتل دوم دانستتی – دیگتر

استحقاق مصون بودن و حفظ شدن را ندارد.

ّ
 گاها گویند اگر بگوییم عایشه مرتکب زنا شد باعث میشود در میان ّام قائل به قوخ شتاذ

 
 .1به عنوان مثاخ :عالمه مجلسی در بحار االنوار جلد  51صفحه  198در جریانات بعد از شتهادت امیرالمتؤمنین
کرد « :و به قطاِ ان ن ملعون و فان و فاجر حمله کرخید و او را با شمشیر قطعه قطعه یموخید».

روایت
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و نادری شد باشیم و همچنین باعث میشود جرم و جنای نواصب و مخالفین برانگیختته شتود و در
نتیجه به دوس داران اهل بی

ضرر برسانند ،بنابراین الزم اس که از این قوخ دست بترداریم یتا

حداقل به آن تصریح نکنیم .
جواب این اشکاخ هم مثل اشکاخ قبلی ربطی به بحث علمی ندارد ،اگر بر یک امر برهان و دلیل
ّ
اقامه شد دیگر شاذ و نادر بودن آن را نقا نمیکند و اال واجب اس اجتهاد و بحث علمی را تعطیتل
کنیم چرا که اجتهاد با اشکاخ و جواب برپاس  ،و چه بسیار نظریاتی که نزدیتک بته اجمتاع بود انتد و
نقا شد اند دیگر چه برسد به نظریات مشهور (که نزدیک به اجماع نیستند  ،و نظر نقا کنند آن را
ّ
شاذ و نادر دانستهاند ولی بعدا وقتی روشن شد که دلیل و برهان همرا آن نظریه اس بته سترع آن را
قبوخ کردند و با گذش زمان همان نظریه مشهور شد ،به عنوان مثاخ :در میتان فقهتاء تتا قبتل از زمتان
محقق حلی (رضوان الله تعالی علیه مشهور بود که اگتر نجاستتی درون چتا بیافتتد آب چتا نجتس
ّ
میشود و این نظریه که اگر آب چا جوششی داشته باشد نجس نمیشود نظریه شاذ و نادری بود ،ولتی
بعدا معلوم شد که همین نظریه درس تر اس به همین خاطر فقهاء بعد از زمتان محقتق حلتی تتا بته
امروز آن را قبوخ کردند ،و امثاخ این اتفاقات بسیار اس .
ّ
به عالو میتوانیم ّادعا کنیم که ما با این ادله و براهین ّام را به همان نظریه مشهور برمیگردانیم،
ّ
ّ
یعنی این نظریه ما که اآلن شاذ و نادر اس نزد اولین اصحاب شاذ و نادر نبود  ،چون اگر در کتب آنها
و اخبار و آثاری که در آن آمد بگردی از چنین نظریهای که تمتام همستران پیتامبران

بایتد عفیتف

باشند هیچ اثری پیدا نمیکنی و حتی کمترین اشار ای نمییابی که بیان کند همسران پیامبران خصوصا
عایشه از ارتکاب فحشا معصومند ،چنین ّادعایی تنها به وسیله امثاخ سید مرتضی و شی طوسی ظهور

نمود و شاگردانشان هم از آنها گرفتند ،ولی برای روشن شد که آنها در این ّادعتا بته قتوخ ابتن عبتاس
ّ
اعتماد نمود اند که اصال به سند مخالفین به دس ما رسید و همچنین به ایجاد تنفری ذوقی نه عقلتی

استناد کرد اند ،ولی هیچ روایتی از معصومین

در دستشان نبود که بتوانند به آن استدالخ کنند و اال

اگر وجود داش به آن استدالخ میکردند تا مجبور نشوند به قوخ ابن عباس استناد کنند.
در مقابل آنها فقهای قدمای ّاوخ مثل علی بن ابراهیم قمی (رضوان الله تعالی علیته و استاتیدش
که این مطلب را از آنها روای نمود را میبینی کته بته ارتکتاب زنتای عایشته یقتین دارنتد ،همچنتین
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میبینی که اخبار و روایات شریف معصومین (صلوات الله علیهم صریح در مطلبند یتا ظهتور دارنتد
که بعضی همسران پیامبران

مرتکب زنا شدند و با بعضتی همستران پیتامبر

بعتد از ایشتان

کرد باشد و نه روایتی را میبینتی کته

ازدوا کردند ،سپس در این میان نه کسی را میبینی که اعترا
این مطلب را ّرد نمود باشد ،بنابراین تمام اینها معلوم میکند که نظریه ما بین آنها مشهور بتود غیتر از
آن که آن را کتمان نمودند چون به خاطر تقیه برای هر کسی امکان نداش به آن تصریح نماید.
ّ
به هر حاخ این که این نظریه شاذ و نادر یا مشهور باشد ربطی به ثبوت آن از ناحیته برهتان علمتی
ندارد ،و جز با تبعی کردن از قواعد و اصوخ علمی نمیتتوان آن را ّرد نمتود ،امتا ایتن کته بترستانند و

ّ
بگویند این نظریه اآلن شاذ و مخالف مشهور اس فاید ای ندارد.

اما این که قائل شدن به این رأی یا تصریح نمودن به این حقیق گاهی جترم و جنایت نواصتب و
مخالفین را برمیانگیزاند در مقدمه جواب آن را دادیم و دیگر نیازی به زیاد گتویی نیست  ،متا در آن
جا موضوع ضرر را نفی نمودیم و گفتیم این کتاب با گذش زمان حساسی بحث نمودن در ایتن بتار
را برمیدارد و در نتیجه زد و خوردهای شدید از بین میرود .به آن مراجعه کن.
از بیشترین فاید های این کتاب در این خصوص این اس که نشان میدهد بین آن عقید ای که از
ما در میان مخالفین دربار «شرف عایشه» شای شد و آن چه حقیقتا ما به آن معتقدیم چه فرقی وجود
دارد ،نزد آنها شای اس که ما معتقدیم عایشه در زمان حیات رسوخ خدا

با صتفوان بتن معطتل

در را بازگش از غزو مریسی زنا نمود ،در حالی که ما چنین حرفی نمیزنیم ،چتون معتقتدیم قضتیه
«افکی» که در این مورد ترویم میکنند تحریف شد و عایشه آن را ساخته اس  ،و آن چه در این مورد
به آن معتقدیم این اس که عایشه بعد از رسوخ خدا
و این فرق مهمی اس

با طلحه بن عبید الله در را بصر زنا نمود.

چون آنها گمان میکنند ما مثل «منتافقینی» هستتیم کته طبتق آن چته در

قضیه افک تحریف شد آمد به عایشه تهم زنا زدند ،به همین خاطر حکم کفر ما را صادر نمودنتد و
خون ما را هدر دانستند ،آن هم به این ّادعا که ما قرآنی کته در بتریء نمتودن عایشته «از بتاالی هفت
آسمان» نازخ شد را تکذیب کردیم! در حالی که ما قبوخ نداریم آیات افک بترای بتریء نمتودن عایشته
نازخ شد  ،بلکه میگوییم این آیات در مورد ماریه قبطیه

نازخ شد و طبق روایاتشان کسی کته بته او

تهم زنا زد عایشه بود! و اصال قبوخ نداریم طبق آن چه عایشه روای کرد «قضیه افک» اتفتاق افتتاد
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باشد ،همچنین یقین نداریم در زمتان حیتات رستوخ ختدا

بته او تهمت زنتا زد باشتند ،بلکته

میگوییم عایشه بعد از ایشان مرتکب این خیان شد ،بنابراین جایز نیس ما را کافر داننتد و خونمتان
را هدر بدانند ،چون ما قرآن را تکذیب نکردیم و از چنین کاری به ختدا پنتا میبتریم .بنتابراین ستراغ
بحث علمی بیایند و ابتدا ثاب کنند که این آیات کریمه در بریء نمودن حمیراء نازخ شد و ستپس بته
هر چه میخواهند حکم کنند!
به آنها میگوییم :آرام باشید! چون آن چه ما در مورد عایشه گفتیم بسیار سبکتر از چیزهایی اس
که گذشتگان «نیکوکارتان» در مورد همسران پیامبران گذشته گفتهاند! قبال گذشت کته بعضتی از آنهتا
مثل حسن بصری و مجاهد و ابن جریم و عبید بن عمیر و شعبی بته ضترس قتاط گفتنتد کته همستر
حضرت نوم

در زمان حیات ایشان زنا کرد و این فرزند عصیانکار را از زنا به دنیا آورد! ولی متا بته
زنا کرد و از زنا فرزنتدی

چنین حرفی یقین نداریم و نگفتیم که عایشه در زمان حیات رسوخ خدا
ّ
به دنیا آورد! بلکه میگوییم عایشه بعد از ایشان مرتد شد و به ایشان خیان کرد و مرتکب فحشا گردید
و این نظر ما بسیار سبکتر از نظر گذشتگان شماس  ،اگر نظریه متا باعتث شتد متا را تکفیتر کنیتد،
انصاف اقتضا میکند که به طریق اولی گذشتگانتان را هم تکفیر کنید! چون اگر کمی هم کوتتا بیتاییم
هر دو نظریه از یک جنس اس  ،و حرم آبروهای پیامبران

یکی اس و دلیلی وجود ندارد که در

این مسأله میان پیامبران تفکیک قائل شویم تا طعن زدن به آبروی حضرت نوم

جایز باشد ولتی بته
تت پنتا

جایز نباشد ،این در حالی اس که ما اصال به آبروی پیامبر
آبروی حضرت محمد
ّ
بر خدا – طعن و قدحی وارد نکردیم ،چون گفتیم عایشه با مرتد شدنش بعد از پیامبر و با خرو کتردن
بر علیه ّ
وصی شرعی (صلوات الله علیه از پیامبر جدا شد و دیگر آبروی او محسوب نمیشتود ،دقیقتا
ّ
مثل همان حرفی که شما در مورد قتیله بن قیس میگویید که بعد از پیامبر مرتد شد و از ایشتان جتدا
گش و دیگر آبروی او محسوب نمیشود و در نتیجه سرورتان ابوبکر او را به ازدوا سرورتان عکرمته
بن ابی جهل درآورد!
به عالو چرا وقتی ما چنین نظریهای میدهیم رگهایتان باد میکند ولی نمیبینیم به همتین مقتدار
رگهایتتتان بتتاد کنتتد آن هنگتتام کتته استتتادتان البتتانی معاصتتر میگویتتد محتتاخ نیستت همستتران
پیامبران

مرتکب زنا شوند و اعتراف میکند که از «یظر علما» چنین چیزی ممکن است و بته

 ................................................................................... 0111دانستنیهای حمیراء 
خاطر همین پیامبر

ّ
در بیگنا بودن عایشه شک کرد و از او خواس اعتراف نماید؟!

البانی بر گمان عایشه مبنی بر این که به او تهم زنتا زد انتد حاشتیه میزنتد و میگویتد« :ولالا
خداوید نبحان عایشه و نایر ماخران مؤمنین را ا یا محفوظ خاشالتت همالایطور کاله ا تالاریخ
یدگاشان خایسته شدت و همچنین برا بر َ یموخن خصوص عایشه ایاتا یا ل یموخت اگر چاله
وقوع یا «ا یظر علما» ممکن انت چون روایتا وجوخ یدارخ که بگوید ارتکاب چنالین کالار
ا ایها محال انتت به خاطر همین پیامبر
ّ
بوخ که شک را ا بین ببرخ و همچنین حضرت

خر قضیه افک منتظر یاول وحیالا خر ایالن رابطاله
خر حدیث ترجمه (به عایشه) فرموخ تو هالم

یکا ا خختران اخمات اگر باگناه باشا خداوید باگناهیت را اعمِ ماکنالد ولالا اگالر مرتکالب
گناها شدها ا خدا طلب بَشش کن!»

1

باز البانی تأکید میکند که همسران پیامبر
در حاشیهاش بر این حدیث و حدیث قذف ماریه

از ارتکاب گناهان کبیر مثل زنا معصوم نیستتند و
گوید« :خر این خو حدیث ّرخ قاطعا انت بالر

کسا که یظریه جدید اختراع کرخه و گفته همسران پیامبر

معصومند و باله مثالل ایالن ایاله

انتدبل کرخه خداوید ماخواهد تنها ا شما اهل بیت رجس و پلید را ببرخ و شما را پاک و
پاکیاه گرخاید و یفهمیده یا خوخ را به یفهما خه که منظور ایه اراخه تکوینا ییست که ب مهاش
ّ
متضالمن ّ
محبالت و
واق شدن مراخ و خوانته خداوید انت بلکه منظور اراخه تشریعا انت که

رضا ماباشد و اب این ایه برا شیعه ّ
حجت خواهد بوخ که به ونیله ان باله عصالمت اهماله اهالل
انت انتدبل کرخهاید! و این مطلبا انت که ایالن مَتالرع ا ان

بیت که خر رأس ایها علا
2
غفلت یموخه با این که ّاخعا ماکند نلفا (وهابا) انت!»

منظور البانی از «مَترعا که اخعا ماکند نلفا انت» یکی از بزرگترین شاگردان مالزم او بته
 
 .1السلسله الصحیحه البانی جلد  6صفحه 16
 .2السلسله الصحیحه البانی جلد  5صفحه  ،417کالم او مبنی بر این اس که آیه هم شامل اهل بی
همسران پیامبر

و هتم شتامل

شود ولی چنین حرفی هم به مقتضای سیاق آیه و هم دلیل حدیثی باطل اس  ،همچنین این که گوید

اراد این آیه تکوینی اس نه تشریعی از نتایم حماق او و نتیجه تشخیص ندادن بین دو اراد در زبان قترآن است  ،متا در
بیان این مطلب درس مفصلی داریم ،هر که خواهد به آن رجوع کند که در این جا فرصتی برای توضیح آن نیس .

فصل ششم :بدکار ای زناکار بیحیایی شهوتران 0112 ..................................................
نام محمد یسیب رفاعا اس که قبال رئیس جماع سلفی در شهر حلتب بتود ،او بعتد از آن کته از
استادش چنین حرفی شنید و آن را طعنی در عایشه و همسران پیتامبر

دانست از استتادش جتدا

شد ،به همین خاطر پیروان البانی با او دشمن شدند و او را از منصتب ریاست جماعت ستلفی عتزخ
کردند ،او هم کتابی نوش و در آن به استادش البانی حمله کرد و در مورد او گف  :البانی «مرکبا راِ
و اراِ و یرِ» برای شیطان گش که شیطان سوارش شد و او را به سرع داخل سلفیین کرد تا این کته
رم نمود و جوالن داد!
عنوان کتاب رفاعی این چنین اس « :یوال المنا فا إثبات عصمة أمهات و أ واج األیبیالاَ مالن
الایا» در مقدمه آن آمد « :خر این مان اخیر خر میان بعضا مسلمایان که ماخواهند ننت رنالول
ّ
پراهمیت و پرخطر و اثرگذار پیدا شدهت این امر اولین حدثا انالت
را احیا کنند امر
خدا
که خاخل صفوف مسلمین ماشوخ و بلکه اولین بدعت بد و شتا انت که رو خعوت پاک را
نیاه کرخهت همان خعوتا که مسلمایان پرچم هالدایتش را بالیش ا چهالار قالرن باله خوش گرفتنالد.
شیطان طب عاختش ا جهتا این بدعت را خر یگاه ایها کوچک کرخ و ا جهتا خیگر این بدعت
ّ
را خر خلها ایان ینت خاخ که ح انت! ا رنوایا و نوَ عاقبالت و ونونالهها شالیطان باله
خدا پناه مابریم .به خدا قسم این بدعت اولین نوراخ خر صف مسلمین بالوخ کاله یاخیالک بالوخ
شیطان ا یفوذ به ان یاامید شوخت البته اگر مرکبا یمایافت که بر ان نوار شالوخ و ان را اراِ و راِ
بیابد! شیطان نراغ این مرکب رفت و نوار بر ان شد و ایالن مرکالب راِ او را باله نالرعت خاخالل
صفوف مسلمین کرخ و او هم رِ یموخ و جالوبن خاخ! فالم حالول و ب قالوه اب باللاله العظالیم ...
شیطان قبل ا ان که با فرمان خداوید مَالفت کند ا عابدترین عابدان بالوخت ولالا وقتالا خچالار
غرور و تکبر شد و برا اخِ نجده یکرخ باعالث شالد تالا رو قیامالت طالرخ شالوخ و لعالن گالرخخت
همچنین مرکب شیطان تا کما بعد ا مایا که شیطان نوارش شده بوخ ا شالدیدترین خعالوت
کنندگان به این بدعت بوخ! ولا غرور که ایسان را مبتم به فتناله ماکنالد ایسالان را خچالار لغالاش
مایماید و ا واق شدن خر بدعت شت که گمراه انت و گمراه ماکند به خدا پناه مابالریم .و
یماخایم بعد ا بدعت خیگر چاله بالدعتهایا باله وجالوخ خواهالد امالدو! ایالن بالدعت یکالا ا
ونونهها شیطان انت که بیان ماکند ممکن انت هر کداِ ا همسران پیامبران مرتکب یالا
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شوید! و حاشا و کم که این چنین باشندت ار این همان بدعت شت و قول شنیعا انالت کاله
شیطان ان را خر یگاه بعضا کوچک کرخه و بلکه ان را خر خلهایشان ینت خاخه تالا بتوایالد ا پالس
ّ
ان بدعتها خیگر وارخ کند که بسیار ا ننتها هدایتگر را ا بین مابریالد تالا ایالن کاله
ّ
بدعتها به جا ننتها قرار ماگیریدت همایطور که چنین چیالا خر ّامتهالا نالابقه اتفالاف
افتاخ  ...تا ماخاما که شیطان هر وقت ماخواهد نوار این مرکب راِ و اراِ و یرِ ماشالوخ و هالر
وقت ماخواهد خر صفوف مسلمین امر جدید باله وجالوخ مالااورخ خیگالر بعیالد ییسالت ایالن
مقدنات اهل ح و خیر و هدایت طعن و قدح وارخ کند! شیطان ایالن
بدعتها به مقدسترین
ِ
چنین به طور تدریجا و کم کم مسلمین را به مهلکهها گمراها کاله عمیال و ترنالناک انالت
ماایدا خ!»

1

با این حاخ البانی از نظر خود برنگش  ،بلکه نظر شاگردش را احمقانه شمرد و او را جاهل خوانتد
و گف « :بدان ان چه باعث ان گذشت را بنویسم این بوخ که مالرخ

مالایا طالوبیا بالا بالراخران

نلفا ما خر حلب یدگا کرخت بلکه مایا رهیس ایها بوخت نپس بدون هالی خلیالل و برهالایا ا
خدا و رنولش خر میان ایها حرف جدید خرنالت کالرخ و ا ایهالا خوانالت معتقالد شالوید کاله
همسران پیامبر

و اهل بیت و خایدان ایشان ا ارتکاب فاحشه معصالومند! و هنگالاما کاله

یکا ا براخرایش خر ان جا یظریه او را مناقشه یمالوخ و باله او گفالت شالاید منظالور تالو عصالمت
ایهانت که تاریخ یدگیشان یشان خاخه و ماخواها بگویا ایها خر این مورخ مثل چهالار خلیفاله
و خیگر صحابه مشهور مامایند که ا فحشا و خیگر گناهان کبیره َّ
مناه هستندو گفت یه! منظالور
من چیا اضافه بر این انتت مراخ عصمت ایهانت که شرع ان را بیان کرخه و خبالر خاخه کاله ا
ان َّ
مناه هستند یه ان چیا که هر مرخ و ن ییکوکار خر ان مشترکندت یعنا عصالمتا کاله وقالوع
فحشا ا ایها را محال ماگرخاید! و هنگاما که به او گفته شد این امر غیبا انت و یماتالوان
چنین حرفا خ مگر ان که خلیلا وجوخ خاشته باشدت بلکه با ان چاله خر قضالیه افالک وارخ شالده و
موضعا که رنول خدا

و ابوبکر خر ان گرفتند مَالفت خارخت این قضالیه صالراحتا خبلالت

 
 .1نواخ المنی محمد نسیب رفاعی – نسخهای کامپیوتری اس .
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خر مورخ عایشه چنین عصمتا قاهالل یبالوخت چگویاله معتقالد باله ایالن

ماکند که رنول خدا

عصمت باشد خر حالا که به او گفت تو هالم یکالا ا فر یالدان اخِ هسالتا اگالر باگنالاها کاله
خداوید باگناهیت را اعمِ خواهد یموخ ولا اگالر گنالاها مرتکالب شالدها ا خداویالد طلالب
بَشش کن  ...تا اخر حدیثو او جواب خاخ که این قضیه قبالل ا یالا ل شالدن ایالن ایاله نالوره
احااب بوخ خداوید ماخواهد تنها ا شما اهل بیت رجس و پلید را ا بالین ببالرخ و شالما را
پاک و پاکیاه گرخاید! و یفهمیده یا خوخ را به یفهما خه که این ایه قبل ا قضیه افک یا ل شدت
چون عایشه خر مورخ صفوان بن معطل نلما گفت وقتا مرا خیالد مالرا شالناخت چالون قبالل ا
حجاب مرا خیده بوخ!»

1

و این دعوای کالمی بین دو شخص «سلفی» برای ما مهم نیس

ما تنها میخواهیم بته نظریتهای

که البانی برای مخالفین مطرم کرد احتجا کنیم ،همان مخالفینی کته «مرکتب رامتی» بترای البتانی
هستند و البانی هم طبق قوخ شاگردش رفاعی «مرکب رامی» برای شیطان است ! میگتوییم :اگتر ایتن
استادتان میگوید دلیلی بر عصم عایشه از ارتکاب زنا وجود ندارد و چنین کتاری «از نظتر علمتی»
ممکن اس  ،بنابراین نظریه ما با اصل و قاعد موافق دارد و با آن مخالف ندارد تا رگهتای گردنتتان
این همه باد کند ،چون عمد دلیلی که البانی و قومش برای پاش نمودن عایشه و آبروی او میتواننتد بته
آن استدالخ کنند همان نگا کردن در تاری زندگانی اوس تا بگویند عایشه مرتکب فاحشته نشتد  ،و
از آن جا که ما در این کتاب این تاری خیالی را باطل ساختیم و تاری درست و غلتط را از هتم جتدا
نمودیم به این نتیجه رسیدیم که عایشه نه تنها از نظر علمی بلکه در واقعی و عمل هم مرتکب فحشا
شد ،دلیلش هم همان کارهای اوس که دائما پیرامون زنا و فساد میگردد و دروغهتای آشتکار اوست
که میخواهد با آن چهر خود را نورانی نشان دهد و به مردم این چنین القا کنتد کته از طترف خداونتد
ّ
متعاخ بیگنا شناخته شد  ،سپس وقتی دیدیم از طریق خودمان و طریق مخالفین ادلتهای ختاص وارد
 
 .1السلسله الصحیحه البانی جلد  6صفحه  20و به صفحه  256و  257این کتاب مراجعه کن تتا بتدانی قتوخ عایشته کته
البانی به آن استدالخ نمود دالل میکند که خود عایشه قضیه افک را ساخته نه ایتن کته البتانی بته خیتاخ ختود گفت  :او
نفهمید یا خود را به نفهمی زد اس !
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شد که بیان میکند عایشه واقعا مرتکب فحشا شد ،یقین نمودیم که چنین کاری انجام داد است  ،بته
ّ
این صورت که این ادله و براهین را قبوخ نمودیم و به همان اصل و قاعد ای برگشتیم که البانی بیان کرد،
حاخ این چه اشکالی دارد؟!
و ما در هر حاخ «مجتهدیم» و در این مسأله اجتهاد کرد ایم ،اگر درس به نتیجه رسید ایم که دو
اجر داریم و اگر خطا کرد ایم که یک اجر داریم! یا اجتهاد تنها بر امثاخ عایشه و معاویه اختصاص دارد؟!
به مثل این بیان میتوان مخالفین را در زاویهای تنگ گرفتار کرد ،و این زاویهی جدخ کالمی اس ،
بنابراین همانطور که قابل مشاهد و محسوس اس هیچ ضرری به اهل حق نمیرسد ،چون هر زمتان
درمطالب اختالفی – با آن تناقضات مهمی که در آن وجود دارد – مناقشه شود و گوش مردم به آن عادت
کند دیگر مطرم کردن آن ضرر به کسی نمیزند ،چون دیگر تبدیل به عادتی میشود که مردم بتا آن بته
زندگی خود ادامه میدهند.
اما اگر این مطالب کتمان شد باقی بماند این خود بیشتر باعث برانگیختن دیگران میشود ،چون
طبق شایعات اموری را تصور میکنند که ّ
واقعیتی ندارد و سپس بر آن احکامی را مترتب میکنند و بعد
هر فرص طلبی از فرص سوء استفاد میکند و به شیعیان ضرر بدنی میرستاند ،و هنگتامی کته در
این جا و آن جا کلمه گذرایی میشنود که با عقید اش – اگر چه در دخ – مخالف اس

این برای او مثل

آتش انفجار میماند ،و سختیها از همین جا شروع میشود.
چندین بار گفتیم که در این زمان بهترین وسیله برای حفظ اهل حق و دف کتردن بتدیها از آنتان
این اس که تمام عقائد و نظراتمان را برای ف َرق و مذاهب دیگر اشکار کنیم ،تا به وضوم آن را بداننتد،
ّ
این کار باعث میشود حداقل بفهمند که ما برای این عقائد و نظراتمان ادله و براهینتی داریتم و در ایتن
صورت مسأله به بحثهای علمی منتقل میشود ،چرا که مخالف مجبور میگردد تمام تالشتش را بته
کار برد تا این ادله و براهین را نقا کند ،بنابراین قضیه تنهتا در بحتث و صتحب منحصتر میشتود و
دیگر ریسمان نیروهای میدانی قط میگردد.
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چکیده بحث و یتیجه

ّ
محققی که از هرگونه هوی و هوس خالی اس

وقتی این فرمایش خداونتد :ا

یان پیامبر هالر

کداِ ا شما فاحشها اشکار بیاورخ عذابش خو برابر انت را میبیند عزم ختود را جتزم میکنتد
که در مدلوخ این آیه کریمه و مصداق آن جستجو کند هنگام جستتجو ابتتدا بته دنبتاخ معنتا و تفستیر
فاحشه میگردد ،میبیند بهترین مصادیق فاحشه زناس  ،چون لفظ فحشا ظهتور در زنتا دارد و عترف
این چنین میفهمد و استعماخ فاحشه در معنای زنا زیاد اس  ،و با مالحظه زبان شرعی در احادیتث و
اخبار و ورود دلیل خاص در تفسیر آیه به این معنا یقین پیدا میکند.
سپس در سیر همسران پیامبر

تحقیق میکند تا ببیند کدام یتک از آنهتا صتالحی دارد کته

چنین خطابی متوجه او شود ،میبیند زنی به نام عایشه در بدترین خانتههای پستتی و فحشتای قتریش
بزرگ و تربی شد و در سیر او مالحظه میکند که او اگر به چیزی رغب داش برای رسیدن به آن از
ّ
هیچ حرامی دوری نمیکرد ،بنابراین شک میکند که احتماال منظور آیه او باشد.
ّ
سپس به دنباخ عمق مطلب میرود و این چنین میبیند کته احتواخ ایتن زن شتک انستان را بیشتتر
میکند ،چون چندین بار برای مردان زین کرد و برای صتید کتردن متردان کنیتزان را زینت نمتود و از
مردان خواس شب نزد او بخوابند و با صادر کردن فرمان شیر دادن مردان شهوت آنهتا را برانگیخت ،
همچنین خود را مقابل آنان برهنه کرد و پرد دری نمود و حرفهای زش و جنسی که مربوط به روابط
زن و مرد میشود را بیان میکرد و موارد دیگر ،سپس میبیند که گروهی از مردان و زنان که با او موافتق
بودند و همچنین بعضی مردان و زنانی که بتا او مختالف بودنتد بته او نستب فجتور دادنتد و گفتنتد
نمودند و او را نصیح کردند که آبترویش را حفتظ

موهایش را آشکار میکند و بر کارهای او اعترا
ّ
کند و چشمش را پایین بیاندازد و حیا و عف را رعای نماید.

هر قدر که محقق به جسجوی خود ادامه میدهتد و هرگتا احادیتث و روایتات و ادلتهای مقابتل
چشمانش میآید که همگی در یک امر مشترکند – آن امر این است کته ایتن زن پیرامتون زنتا و فجتور
میگردد و مثل تشنهای که طالب آب اس خواستار زناس – بنابراین گمانش قوی میشود کته عایشته
واقعا خود را مبتال به فاحشهی زنا نمود و آیه قرآن هم از همین امر برحذر میدارد.
هنگامی که محقق ادله و براهین صریحی از ائمه اطهار (صلوات الله علیهم و اصحاب خوبشان
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(رضوان الله علیهم دریاف میکند که بیان مینماید عایشته و رفتیقش حفصته متورد کنایته ایتن آیته
َ َ ُ
هستند :فَایتاه َما و منظور خداوند از خیان چیزی جز فاحشه نیس و عایشه در سفری با پستر
عمویش زنا نمود و آن پسر عمو هم همیشه عاشق عایشه بود و در را رسیدن بته ْ
فتر یتک زن از هتیچ
حرامی دوری نمیکرد  ...وقتی محقق تمام اینها را میبیند گمانش در مورد زنا کردن عایشه بته قطت و
یقین تبدیل میشود ،البته اگر معار

یا متانعی وجتود نداشتته باشتد ،دوبتار جستتجو میکنتد ولتی

معارضی نمییابد و در اقواخ منکرین زنای عایشه نظر میکند ولی برای آن وجه صحیحی نمیبیند ،در
ّ
ّ
این هنگام محقق در قط و یقین خود شک نمیکند و میفهمد که این زن واقعا مرتکب فاحشتهی زنتا
شد اس .

فصل هفتم :زن االغی که ادرار نمود و پیروانی که آن را جمع
کردند
عمر حمیراء گذش و مرگش فرا رسید و تبدیل به پیرزنی شد که خطاها و گناهانی را با خود حمل
ّ
انستانی – مرتکتب آن نشتد  ،بنتابراین
میکند که هیچ زن دیگری در تاری اسالم – و بلکه در تتاری

خودش فهمید که به خاطر جرمها و بتدع هایی کته در استالم پدیتد آورد سترانجامش آتتش ّ
جهتنم

خواهد بود.
به همین خاطر آرزو کرد که ای کاش به صورت انسانی بیعیب و نقص خلق نشد بود و به جتای
آن مدفوع بود! او یک بار در را مدفوعی دید گف « :به خدا قسم خونت خاشتم این بوخِ و باله ایالن
صورت که هستم به خییا یماامدِ!» 1پدرش هم قبال مثل چنین حرفتی زد بتود ،گفت « :باله خالدا
قسم خونت خاشتم خرختا خر کنار راه بوخِت شتر ا کنالار مالن ماگذشالت و مالرا ماگرفالت و
خاخل خهایش ماکرخ و مرا ماجوید و نالپس ماخالورخ و باله صالورت نالرگین ا خالوخ خالارج
2

ماکرخ و من ایسان یبوخِ!»
ّ
ّ
هنگامی که حمیراء به حال مرگ و احتضار درآمد به شدت جزع و فزع نمتود ،از علت نالتهاش
پرسید شد ،گف « :رو جمل خر گلویم گیر کرخه!»
حمیراء یقین کرد که هرگز با رسوخ خدا

3

جم نخواهد شد ،و او را نخواهد دید مگتر در روز

قیام آن هم در حالی که پیامبر خشمگین و عصبانی اس و به خاطر کارهایی کته بعتد از ایشتان در
میان ّام انجام داد از خداوند برای او شدیدترین عذاب را درخواس مینماید ،به همین دلیل وقتتی
عایشه در حال مرگ و احتضار بود به او گفته شد« :ایا تو را کنالار رنالول خالدا

خفالن کنالیمو

گفت من بعد ا او امور جدید (بدعت) وض کرخِ! مرا کنار خواهرایم خر بقیال خفالن کنیالدت
 
 .1شرم االخبار قاضی نعمان مغربی جلد  1صفحه 71
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بنابراین خر بقی خفن شد».

1

آری این مصیر عایشه اس  ...که خداونتد او را دچتار شتدیدترین عتذاب میکنتد ،از ستلیمان
دیلمی نقل شد « :به حضرت اماِ صاخق
خایدان محمد

گفتم قربایت شوِ ال چه کسایا هستندو فرموخ

ت گفتم اهل چه کسایا هستندو فرموخ اهماله

ت گفالتم منظالور ا ایالن

فرمایش خداوید ال فرعون را خاخل شدیدترین عذاب کنید کیستو حضرت

فرموخ به

خدا قسم خداوید جا خختر فرعون کسا را قصد یکرخه انت» 2یعنی دختتر ابتوبکر ،چترا کته در
3

روایات شریفه از ابوبکر به فرعون تعبیر شد اس .
عایشه هالش شد و ُمرد! ولی بدع هایش تا به حاخ نمرد  ،پیوسته آثار بدع هایش تا امروز ادامه
داشته و این ّام بدبخ را دچار مصیب و نابودی و تنگنا و انحراف – با اختالف انواع آن – کرد است ،
دائما نام عایشه و دائما سیر او باعث به وجود آمتدن گرفتاریهتایی میشتود کته بعضتی از آن مهتم و
خطرناش اس در حالی که بعضی دیگر انسان را به خند وامیدارد ،از این نظر که گویند :بدترین بتال
آن اس که میخنداند!
این چنین دیدیم که در این فصل بعضی از این آثار و گرفتاریهتایی کته در عصتر خودمتان اتفتاق
افتاد را بیان کنیم تا حجم گل و الیی که عایشه این ّام را در آن انداخته معلوم شود!

 
 .1المعارف ابن قتیبه صفحه 19
 .2معانی االخبار شی صدوق صفحه 95
ّ
 .3همچنان که در حدیث مفضل از حضرت امام صادق در کتاب مختصر البصائر حلی صتفحه  090و بحتار االنتوار
ّ
ّ
جلد  42صفحه  07روای شد  ،مفضل در مورد این آیه :ماخواهیم بر مستضعفان رو مین منت یهالیم و ایالان را
پیشوایان و وارثان رو

مین قرار خهیم * و حکومتشان را خر مین پابرجا نا یم و به فرعون و هامان و لشکریایشان

ان چه ا ان بیم خاشتند را یشان خهیم گف « :ا نرور من فرعون و هامان کیستندو حضرت

فرموخ ابالوبکر

و عمر» عالمه مجلسی در بحار االنوار جلد  19صفحه  487میفرماید« :فرعون را همک کرخت یعنا ابوبکر».

فصل هفتم :زن االغی که ادرار نمود و پیروانی که آن را جم کردند 0100 ...............................

ّ
خعوت به اخرار کرخن بالر محققالا نالور و کشالتن اوت پالس ا ایالن کاله یالدگایا
وحشتناک عایشه را یوشت!

ّ
سای «العربیه ن » در تاری  8محرم ساخ  0519خبری منتشر کرد که در آن آمد بود« :محقتق

و نویسند برجسته سوری گف پس از دریاف تهدیتدهایی بته قتتل وی و منتشتر شتدن فتواهتایی در
سای های متعلق به القاعد که قتلش را «واجب کفایی» دانستهاند تصمیم گرفتته بته اروپتا مهتاجرت
کند ،این فتواها زمانی صادر شد که کتابخانهی مشهور مصری کتاب او بته نتام «اِ المالؤمنین تأکالل
اوبخها!» (مادر مؤمنین فرزندانش را میخورد را عرضه نمود.
کتابی که این سای ها آن را اهان به خانم عایشه دانستهاند روای های مختلفی را در بتر دارد کته
بنابر گفته مؤلف کتاب «نبیل ّفیا » از مصادر اهل ّ
سن گرفته شد و پیرامون اختالف متادر مؤمنتان
عایشه با دو خلیفه راشد عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب بحث میکند.
طبق گزارش مصدر رسمی مصری به خبرگزاریها دادگا باز بینی ستودانی اوخ ایتن متا زنتدانیان
مصری را آزاد کرد ،همان کسانی که دادگا درجه یک شهر خرطوم 1برایشان شش ما زندان برید بتود،
ّ
آن هم به این اتهام که کتاب «ام المؤمنین تأکل اوالدها» را به کشور وارد کرد اند ،به عنوان این که ایتن
کتاب توهینهایی به عایشه همسر پیامبر اسالم حضرت محمد

را در بر دارد.

همچنین سخنگوی وزارت خارجه مصر حسام زکی به خبرگزاری روزنامه نگاران فرانستوی گفت :
عبد الفتام عبد الرؤوف و محروس محمد عبتد العزیتز پتس از آن کته دادگتا بتازبینی ستودان حکتم
آزادیشان را صادر کرد به قاهر پایتخ مصر رسیدند.
و وزیر دادگستری سودان محمد علی مرضی در  00دسامبر گذشته اعالم کرد که آن دو را تعقیتب و
دستگیر نمایند ،چون آن دو کتابی به نام «ام المؤمنین تأکل اوالدها» عرضته کرد انتد کته از انتشتارات
مصری به نام «مدبولی» صادر شد اس .
ّ
همچنین محقق سوری نبیل ّفیا به سای «العربیه نت » گفت  :فتتوای کشتتنم در ستای های
مربوط به گرو های مسلح مانند القاعد منتشر شد ،به همین دلیل «کتابها و برخی وسایل شخصیام
 
 .1خرطوم پایتخ سودان اس ( .مترجم
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را به آلمان فرستادم و به زودی به آن جا هجرت خواهم کرد» .او افزود« :هیچ فعتالیتی نتدارم و متدت
ّ
بسیاری اس که نمینویسم و توجیهی برای این هجوم بتر ضتدم نمتیبینم» و خواستتار «بستتن ایتن
سای ها در سوریه شد».
ّفیا بیان کرد که برای حمای از خودش به تضمینی ّ
امنیتی دس یافته ولی گفت « :تضتمینها
ّ
را جدی نمیگیرم  ...به من گفتند وض این جا تح کنترخ اس و از کشورهای اروپتایی بهتتر است
که در همه جا دس نشاند هستند ،اما اآلن فقط میخواهم در آرامش باشم و از ّ
جو تهدید دور باشتم ...
حتی برخی نامهها به من میرسد و را های توبه را به متن نشتان میدهتد!» وی ادامته داد« :در گذشتته
ّ
گفته بودم به آلمان هجرت میکنم ولی امروز با جدی این را میگویم و تصمیم آخرم اس  ،چون این
ّ
فتواها را خطری جدی میدانم».
ّ
مجله ماهیانه کشور سوریه به نام «االجتماعیه» – که ّ
توسط محمد انتور ورد ویتراش
گفته میشود
میشود – از خوانندگانش دعوت کرد که بر سر ّفیا ادرار کنند ،همتان کستی کته در امتور ّ
اقلی هتا
تحقیق میکند و به ّ
نظریات بحث برانگیزش معروف اس ».
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قرضاو خوانتار فرمایدها و رهبر

یان انتت چون بایو ما عایشه جنگالا را

بر علیه نرورمان علا فرمایدها کرخ!
روزنامه کویتی «الرأی العام» در تاری  04مارس  1114خبری منتشر کترد کته در آن آمتد بتود:
«دکتر یوسف القرضاوی تأکید کترد یکتی از حقتوق زن ایتن است کته اگتر درس بخوانتد و آمتادگی
فرماندهی و رهبری را داشته باشد انتخاب شود و در سیاس مشارک کند و واجب است رأی دهتد و
انتخاب کند ،قرضاوی با این حرف به مخالفتش با برادران کویتی اشار کرد که میگویند :زنتان نبایتد
ّ
در سیاس حضور یابند .همچنین قرضاوی در دیدار ساالنهاش با اتحادیه روزنامته نگتاران مصتری در
سمیناری با عنوان «کثرت گرایی در اسالم» گف  :بانوی ما عایشه جنگی را بتر علیته سترورمان علتی
فرماندهی کرد! و زنان صدر اسالم در بیع با خلفا مشارک داشتند!»
ماگویم وی با چنین تصریحی اعتراف میکند که خود عایشه (لعنها الله بر علیه امیرالمتؤمنین
جنگ را «فرماندهی» کرد ،نه این که بترای اصتالم بتین متردم خترو کترد باشتد چنتان کته برختی
ّ
میپندارند ،بلکه رهبر «شبه نظامیان» مسلح بود.
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خون یویسنده ِن مصر به خاطر یوشتن کتالابا بالر پایاله احاخیالث
فتوا به ریَتن ِ
جنسا عایشه!
سای «العربیه ن » در تاری  7صفر  0519خبری منتشر کترد کته در آن آمتد بتود« :نویستند
کتاب « ّ
الحب و الجنس فی حیاة النبی» (عشق و رابطه جنسی در زندگانی پیامبر – کته بعتد از عرضته
آن برای اولین بار در نمایشگا کتاب بین المللی قاهر در ما ژانویهی گذشته سر و صدای زیادی به را
ً
انداخ – طی بیانیهای تأکید کرد که شتیوخی در شتبکه متاهوار ای علنتا او را تکفیتر کترد و ریختتن
ّ
خونش را حالخ دانستهاند ،همچنین کتابش در «مجلس پارلمتان» بته اتهتام تتوهین بته پیتامبر استالم
حضرت محمد

بازخواس شد اس .

همچنین این نویسند زن مصری «بسن رشاد» به «العربیه ن » گف که شخصی با ریش بسیار
زیاد اوخ صبح پنجشنبه  05فوریه  1118به خانهاش وارد شد و بنابر این فتوی تهدیدش کرد.
و در بیانی که بسن رشاد به «العربیه ن » فرستاد گف « :این کتاب دانش روابط جنسی را در بتر
دارد ،همانند علومی که اسالم نسب به ّ
اهمیتش در ادامه نتژاد بشتری بته آن توجته ویتژ و شایستتهای
داشته ،همان روابطی که فکر عربی همیشه با آن به روش نادرستی رفتار میکند ،رابطه جنستی همیشته
نزد اعراب قدیم و جدید یکی از نادانستهها بود  ،چون چیزی وجود نداشته که آن را بته طتور درست و
صحیح شرم کند ،و این سبب شد که برخورد مرد عربی با یک زن با روشی خشن و پیچید باشد».
جسارت کنم ،من بته تنهتایی

وی گف « :پنا بر خدا که کافر یا مرتد باشم ،یا به پیامبر خدا
برای دفاع از حقیق آن چه در کتابم آمد درگیر شد ام و نه ّ
مؤسسهای بترای یتاریام وجتود دارد و نته
خود در پرداختن به این گونه درگیریها تجربه دارم».
او در گفتههایش به سای «العربیه ن » ادامه داد« :کسی نمیتواند دینم را تغییر دهتد و بتا کستی
ّ
نیز دشمنی نمیکنم و با گروهی بر ضد گترو دیگتر نمیایستتم یتا بته جنگتی نمتیروم کته بنشتینم و
تماشاچی آن باشم» .او اشار کرد که در این روز پنجشنبه برای آرام کردن افراد و توضیح بیشتر موضتوع
و فهماندن اهدافش ّ
ردیهای نوشته اس .
او افزود« :هدف از کتاب « ّ
الحب و الجنس فی حیاة ّ
النبی» جسارت به پیامبر نبود و هتر کته ایتن
ّ
گونه فهمید اشتبا متوجه شد اس  .در این مدت گذشته بعد از فتوای ماهوار ای کته ختونم را حتالخ

فصل هفتم :زن االغی که ادرار نمود و پیروانی که آن را جم کردند 0104 ..............................
دانس سکوت کردم تا شاید بشنوم کسی خواستار نشس و بررسی و بحث بتا مترا داشتته تتا نظترم را
بشنود ،اما این چنین نشد».
روز  2فوریه همتین ستاخ نماینتد مجلتس «مصتطفی جنتدی» وزیتر فرهنتگ «فتاروق حستنی» را
بازخواس کرد ،این بازخواس در مورد کتابی بود که میگوید هر نسخه آن به قیم  11پوند بته فتروش
ّ
متضمن «جسارتهای شدیدی به شخص پیامبر و همسران او به خصوص عایشه اس ».
میرسد و
این نمایند افزود که کتاب «به طور کلی شامل فصلهایی در مورد ارتباط جنسی و حال های جنسی و
فنون شهوت و موارد دیگری اس که به هیچ وجه مناسب کتابی نیس که نام پیامبر اعظم را در بر دارد»
عضو مجلس پارلمان مصطفی جندی در بازخواس خود از چگونگی چاپ ایتن کتتاب و روانته
شدنش به بازار بدون بررسی و بازبینی مجلس بحوث اسالمی پرسید و گف « :ایتن کتاری است کته
نمیتوان در قبالش سکوت کرد و از آن چشم پوشی نمود ،چون نتامی را حمتل میکنتد کته داختل در
ّ
تخصصات مجم بحوث اسالمی اس »
همچنین به برخی عنوانهای کتاب اشار کرد مثل« :مهارت در بستر! ّ
فن شهوت! نزدیکی در هتوا!

فرهنگ جنسی! بوسه فرانسوی سری ترین را برای برانگیختن شهوت اس ! در فصل مهتارت در بستتر
حال های نزدیکی و جماع را بیان میکند! و فصل سختیهای معشوقه کته در آن مطتالبی را آورد کته
ّ
شایسته خانم عایشه نیس ! و مطالب جنسی و دروغین بخاری! و معدخ ازدوا های پیامبر! و آیا عایشه
به پیامبر خیان کرد؟! و ّ
فن بوسیدن را سازگاری جنسی اس !»
ّ
وی افزود« :تمامی این فصلها شامل عباراتی اس که عف را خدشهدار میکنتد و همگتی دارای

اشار ها و پیشنهادهای جنسی خالص اس »
مفکر اسالمی جماخ البنا نیز به نوبه خود چنین گف « :فتتوا بته کشتتن مستأله بستیار خطرنتاکی
اس » و از وزیران اطالعات عرب درخواس کرد «قوانینی صادر کننتد کته خطتر فتتوی بته تکفیتر و
کشتن را کاهش دهد ،همان فتواهایی که توسط برخی شبکههای ماهوار ای دینی بدون مراقب یا وجود
خطوط قرمزی منتشر میشود به گونهای که برای ّ
امنی جوام و مردم خطر بزرگی به وجود متیآورد و
روشنفکران و صاحبنظران را میترساند و به وحش میاندازد».
وی ادامه داد« :ما نسب به فهم و درش اسالم عقبماندگی داریم ،باید یک انقالب واقعی در فهتم
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اسالم داشته باشیم ،پس میتوانیم با بیان حق و به کار انداختن عقتل ایتن الیته ظتاهری ختونریزی و
تکفیر را ریشه کن کرد و اباطیل وارد شد بر دین را رد کنیم ،اگر چنین کنتیم دیگتر بتازاری بترای ایتن
شیوخ تکفیری باقی نمیماند».
جماخ البنا گف « :ما عمتال بترای صتادر شتدن کتتابی تتالش متیکنیم کته خواستتار پاکستازی
کتابهای بخاری و مسلم از احادیث غیر الزم اس  ،و مرحله پاکسازی این احادیث را تمام کترد ایم
و اآلن به دنباخ صفحهآرایی پایانی هستیم و به زودی آن را به چاپ خواهیم رساند».
و تصریح کرد که تنها در کتاب صحیح بخاری هتزار حتدیث از ایتن قبیتل وجتود دارد ،و گفت :
«کتاب ما دو جزء دارد و جزء اوخ را به صحیح بخاری اختصاص داد ایتم» .وی در ادامته گفت « :در
بخاری احادیثی وجود دارد که تعجب مرا برانگیخته و آنها را باور نمیکنم ،مثل این کته پیتامبر همستر
خود عایشه را میبوسید و زبانش را میمکید! و حدیث دیگر که از رابطه پیامبر بتا او در هنگتام حتیا
خبر میدهد! و این که در یک شب بر تمامی زنان خود وارد میشد و قدرت  21مرد را دارا بود!»
وی افزود« :تمامی این گونه احادیث در بخاری آمد اس و ما میبینیم که اینها الزم نیستتند و بته
دنباخ جداسازی احادیث صحیح از اینها هستیم ،چون اینها احادیثی جعلی هستند که دشتمنان استالم
برای به دام انداختن پیامبر جعل کرد اند 1و این مکر و فریب را به راویان حدیث منتقتل نمود انتد ،و از
آسانترین را ها در دوران صدر اسالم جعل سند برای احادیث بتود ،بنتابراین ّ
ستن  ،دریتایی است بتا
مو های خروشان ،و ما میبینیم پدر روحانی «زکریا بطرس» در جنگ خود بتر علیته استالم بتر ایتن
احادیث جعلی تکیه کرد و میگوید :اینها کتابهای شما هستند!».
وی در ضمن بیاناتش گف « :تکفیر این نویسند زن و هدر دانستن خونش گمراهتی است و هتر
کس چنین کاری کند طبق احادیث در کفر قرار گرفته اس ».
 

وسط اولین دشمن اسالم عایشه جعل شد اس ! مشکل ّ
 .1بله این حدیثهای جعلی ت ّ
البنا و امثتاخ او ایتن است کته بته
نصف را رسید اند و جرأت پیدا کرد اند که با صراح بگویند این احتادیثی کته در بختاری و غیتر آن وارد شتد جعلتی
هستند ،ولی این جعل را به «دشمنان اسالم» نسب داد اند که معلوم نیس چه کسانی هستند ،ولی آنها جترأت نکرد انتد
که با صراح بگویند کسی که این احادیث دروغین را جعل کرد عایشه اس ! و هتر شتخص بتا انصتافی کته ستند ایتن
احادیث را بررسی کند این مطلب را میفهمد.
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حواخثا یاگوار و تهدیدها به خاطر روایت ا یدگا هیجان ایگیا عایشه!
سای «بی بی ستی عربتی» در تتاری  09اوت  1118خبتری منتشتر کترد کته در آن آمتد بتود:
«انتشاراتی در صربستان کتاب نویسند زن آمریکایی «شیری جونز» که زندگی عایشه همسر پیتامبر را
در برداش را از کتابفروشیهای صربستان جم آوری نمود و بر اثر فشارهای فرماندهان ستازمانهای
اسالمی در صربستان حدود یک هزار نسخه از کتابفروشیها جم آوری شد .این ّ
مصو به زمانی صادر
شد که «معمر زوکورلیتش» – یکی از فرماندهان جامعه اسالمی در صربستان – کتاب منتشر شتد را بتا
کاریکاتورهای توهین آمیز به پیامبر خدا حضرت محمد

مقایسه نمود ،همان کاریکاتورهایی کته

در ساخ  1116در دانمارش منتشر شد و سبب خشم و تظاهرات مسلمانان سراسر جهان گردید.
فرماندهان سازمانهای اسالمی در صربستان با ّ
مصو به جم آوری کتاب موافق کردند .پتس از
آن که انتشارات آمریکایی «راندم هاوس» از نشر کتاب عقب نشینی کترد – عقتب نشتینی او بته ختاطر
هشدار دانشجو یی بود که آنها را از عواقب انتشار کتاب و برانگیختن خشم مسلمانان بر حذر داشت و
گف  :مسلمانان نسب به جزییات داستان زندگانی عایشه از نامزدی بتا پیتامبر تتا زمتان فتوت ایشتان
خشمگین میشوند – صربستان تنها کشوری بود که نشر این کتاب را اجاز داد.
نویسند زن این کتاب که نام کتابش «جوهرة المدینة» (جواهر مدینه است میگویتد« :هتدفش
تجلیل از همسران پیامبر و تأکید بر نقش آنان در استالم بتود  .جتونز گفت « :ختودش عمتدا نوشتتن
داستانش را با احترام نسب به اسالم و حضرت محمد پیش برد  ،و نوشتتهاش را راهتی بترای ستاختن
پلها میدید نه بر عکس»
اما انتشارات «راندم هاوس» در بیان خود این گونه ذکر کرد که ایتن شترک توصتیههایی دریافت
مینمود مبنی بر این که امکان دارد این کتاب احساسات برخی از مسلمانان را برانگیزاند «بلکته شتاید
سبب بروز خشون توسط برخی افراد تندرو گردد» .همچنین یکی از مسؤولین شرک تأکید کترد کته
پس از بررسی موضوع ،قرار بر لغو انتشار این کتتاب شتد تتا امنیت و ستالم نویستند و کارمنتدان
انتشارات و کتابفروشان و هر که شاید ارتباطی در توزی این کتاب داشته باشد حفظ شود.
یادآوری میشود که نویسند جزء دوم کتاب را کته شتامل بقیته زنتدگانی عایشته است بته پایتان
رساند .
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تصمیم انتشارات «راندوم هاوس» بر لغو نشر این کتاب در میان دانشجویان و نویستندگان بحتث
برانگیز بود ،به طوری که برخی قضیههای پیش آمد ی گذشته از امثاخ این گونه مسائل را یادآور شتدند
که به خاطر نویسند یا هنرمندی به وجود آمد بود که به مقدسات اسالم تعر

کرد بودند».

سای «العربیه ن » در تاری  7اکتبر خبتری را در ایتن زمینته منتشتر کترد کته در آن آمتد بتود:
در بازار آمریکایی با عجله و

«زندگی نامهای بحث برانگیز در شأن عایشه همسر حضرت محمد
ُنه روز قبل از موعد ّ
مقررش در تاری  6اکتبر  1118توزی شد ،و ایتن پتس از هجتوم بته دفتتر ناشتر
انگلیسی این کتاب بود .همچنین انتشارات «بیوفورت بوکس» انتشار کتاب «جتوهرة المدینته» نوشتته
روزنامه نگار خانم شیری جونز را به دس گرف  ،البته بعد از آن که انتشارات «راندوم هاوس» در متا
پنجم به عل ترس از شیوع رفتارهتای خشتون آمیتز از نشتر ایتن داستتان دست کشتید .انتشتارات
انگلیسی گف که در ابتدا  51هزار نسخه از این زندگی نامه را بته بازارهتای آمریکتایی فرستتاد  ،ایتن
زندگی نامه شامل داستان زندگی عایشه از زمان نامزدیاش با حضرت محمتد

تتا زمتان فتوتش

میباشد.
همچنین دفتر ناشر انگلیسی این کتاب «جیبسون سکویر بوکس» روز  17سپتامبر به آتش کشتید
شد اما کسی در این آتشسوزی آسیب ندید ولی سبب تأخیر انتشار کتاب شد ،پلیس انگلستان سه نفر
را به گمان انجام ّ
فعالی تروریستی دستگیر کرد».
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با

با بدن همسر همان کمما انت که عایشه با ان نَن ماگوید!
روزنامه مجازی «ایالف» در تاری  18فوریه  1118مقالهای با قلم «غالب حسن الشابندر» و بتا

نام «اِ المؤمنین عایشه و الوعي الجسدي!» (مادر مؤمنین عایشه و آگاهی جسمی! منتشتر کترد.
در آن آمد « :با من سخن بگو ای عزیزم! عایشه! آیا عایشه ستار ای اس که درخشتید و ستپس پنهتان
شد؟ یا ستار ای که پنهان میشود تا از نو بدرخشد؟ نقطهی شتروع و نقطتهی پایتان ،و میتان شتروع و
پایان مسافتی اس که با کم کردن اعداد صحیح مشخص میشود نته بتا ختود اعتداد صتحیح ،چتون
اعداد صحیح از تمام شدن و نهای داشتن ابا دارند!
بگذار تا عایشه به دوستانش حسادت بورزد! تا مهارت غیرت را بیاموزیم نه خودجوشی غیترت را!
بگذار فرماندهی ارتش را به دس گیرد اگر چه خطتا کنتد تتا سرکشتی و مهارتهتای آن را بیتاموزیم!
بگذار تا از جسم و بدن سخن کند تا جسم خود را بشناسیم ،تا آزادی بدنمان را بنویستیم ،تتا هتر چته
بخواهیم را بر جسم خود نقش بندیم ،و در نتیجه جسم و بدن هم با مهربانی تمتام پاست میدهتد ،آن
ّ
هم با مهارتی که ما فوق مهارت کسی اس که مدعي دانش جسم و بدن اس .
خداوند از او راضی باشد! مادرمان  ...و چه واال مادری!
روای میگوید« :ابی نضر میگوید عایشه دختر طلحه گف  :نزد عایشه بتودم کته شتوهرم عبتد
الرحمن بن ابوبکر بر او وارد شد ،عایشه به او گف  :چه چیز مان توس که به همسرت نزدیک شتوی
و او بازی کنی و او را ببوسی؟ گف  :آیا او را ببوسم و حاخ آن که روز هستم؟ عایشه به او گف  :بله!».

1

در این جا بازی با بدن همسر همان کالمی اس که عایشه با آن سخن میگوید! و این یتک بتازی
کامل در مسیر خودش اس که از بازی با همسر شروع میشود! تا به بوسیدن برسد! و در نهای بته آن
چه معموال بوسه عمیق با آن به پایان میرسد منتهی میگردد!

2

به اشتبا افتاد آن که خیاخ میکند آن بوسه گذراس ! همان بوسهی سکوت شفا دهند ! بلکته ایتن
ّ
جا بوسهی چسبیدنی و شفا دهند ای اس که شکر را در شیرینی حل میکند! چون بوسه عمیق لتذتی
 

ّ
 .1موطأ مالک به نقل از فتح الباری جلد  4صفحه 5

 .2منظورش از «آن چه معموال بوسه عمیق با آن به پایان میرسد» نزدیکی و جماع اس !
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ّ
دوچندان دارد ،لبها با حرارتش و حرارت لب دیگتر در لحظتهای جتادویی و بته جتا مانتدنی لتذت
میبرند ،فکر میکنی بوسه بعد از بازی با همسر چگونه باشد؟!»
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ّ ُ
نن یه نالگا را قضیها فرخ و تالک خایسالته کاله
شیَا بکر ا خواج عایشه خر
هی قضیها به ان قیاس یماشوخ!
روزنامه سعودی «شمس» در تاری  01صفر  0521دیداری را با عضو مجم فقهی سعودی دکتتر
محمد النجیمی منتشر کرد که در آن بیانیهای رسمی از وزارت بهداش سعودی صادر شد مبنی بر این
که ازدوا دختران زیر ّ
سن قانونی آثار جسمی و روانتی خطرنتاکی بتر دختتران کوچتک میگتذارد ،او
گف « :آن که ازدوا زیر ّ
سن قانونی را جایز بداند آن هم به این دلیل که پیامبر
السالم 1در ّ
سن  9ستالگی ازدوا کترد (بایتد بدانتد کته ایتن دلیتل درستتی نیست ! چتون ازدوا
با عایشه در این ّ
سن از خصوصیات پیامبر است  ،ضتمن ایتن کته ایتن کتار قبتل از ایتن
پیامبر
بتا عایشته علیهتا

کالمشان بود که فرمودند« :از دختر باکر اجاز گرفته میشود و به غیر باکر امتر میشتود» ،بته عتالو
این قضیهای فردی و تک اس و هیچ مسألهای به قضایای فردی و تک قیاس نمیشود».
همچنین افزود« :جایز نیس دختری که کمتر از  04ساخ سن دارد شوهر کنتد ،و ایتن بتر استاس
فرمایش حضرت محمد

اس که فرمود« :از دختر باکر اجاز گرفته میشود و به غیر بتاکر امتر

میشود» ،و الزم اس دختر بالغ و رشید باشد و این بر دختر زیر  04ساخ صدق نمیکند».

 
 .1آفرین احسن ! حاخ نام حمیراء را با «علیها السالم» میآورند! زمانی که این را خواندم به یاد ضرب المثل معروف صحرا
نشینان افتادم! « ینا یامنانب بر رو گاو»
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شیخ بارگ وهابا بنابر احاخیث عایشه مارقصد!
کلیپی تصویری از شی وهابی پیری به نتام عبتد المحستن العبیکتان مشتاور پادشتا ستعودی در
فضای مجازی منتشر شد که در جشن عروسی در حتاخ رقصتیدن بتود! اطرافیتانش حملتهی هجتومی
گسترد ای بر علیه او به را انداختند و او را فاسق نامیدند ،او نیز با پاسخی دندان شتکن و دوچنتدان از
کار خود دفاع کرد و با تمسک به احادیث عایشه در جواز رقصیدن و دف زدن جوابشان را داد!
همانطور که در روزنامه لندنی «الشرق األوسط» در تاری  00مارس  1118آمد از جمله مطالبی
که العبیکان گفته این اس « :بله در رقص شرک کتردم! و هتیچ ّ
اهمیتتی بته کستانی کته میخواهنتد
شادیهایمان را به عزا و غم تبدیل کنند نمیدهم! از موض گیری مهاجمانی در عجبم که از حضور من
در رقص معروف به «العرضة» 1بدشان میآید در حالی که میدانند بازی با سر نیتز یتا شمشتیر شترعا
جایز اس و پیامبر

آن را تأیید نمود  ،طبق آن چه در صحیح بختاری آمتد برختی از مهتاجرین

حبشه در حیاط مسجد پیامبر بازی میکردنتد ،حضترت همستر ختود عایشته را خواست تتا بیایتد و
حبشیها را از نزدیک ببیند ،و امکان دیدن آنان را برای او فراهم کرد ،و این همان تقریر پیتامبر است ،

2

آن هم با توجه به این که آن بازی در مسجد صورت گرف که همه میداننتد بترای ذکتر ختدا و نمتاز و
خواندن قرآن بنا شد ! و ترمذی از خدمتکاری نقل میکند که نذر کرد بود دف بزند و به پیامبر گفت :
ای فرستاد خدا من نذر کرد ام اگر خداوند شتما را بته ستالم بازگردانتد در محضترتان دف بتزنم و
بسرایم! پیامبر به او فرمود :اگر نذر کردی بزن ولی اگر نذر نکردی چنین کاری نکن!»

 
 .1نوعی رقص گروهی در مراسمها اس که در میان سعودیها روا دارد( .مترجم
 .2تقریر پیامبر یعنی کاری را در حضور پیامبر انجام دهد و ایشان از آن من نکند ،که این یعنی پیامبر آن کار را تأییتد کترد
اس  ،تقریر خود یک دلیل میباشد که در فقه برای استنباط حکم شرعی از آن استفاد میکنند( .مترجم
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اماِ جماعت مسجد الحراِ بنابر حرف عایشه غنا را مباح و جایا خایسالته حتالا اگالر
با ابت مونیقا باشد!
بعد از آن که العبیکان بنابر آن چه در احادیث عایشه در مورد آواز خوانی و نوازندگی آمد رقصید و
به سبب آن مورد هجومی گسترد قرار گرف

امام جماع وهابی مسجد الحرام «عادخ الکلبانی» بته

کمک او آمد و با صدور فتوای جتواز غنتا کته شتامل رقصتی بته نتام «الستامری» و بقیته نمایشهتای
«آوازسرایی» و موسیقی رایم نیز میشود او را یاری نمود.
طبق آن چه روزنامه سعودی «عکتاظ» در تتاری  01ربیت االوخ  0519نقتل کترد الکلبتانی گفتته:
«روایت خر این مورخ صحیح و صریح انت که پیامبر

باله ان اوا گالوش خاخ و ان را مشالاهده

یموخ و ان را اجا ه خاخ و خف بر رو نر ایشان خه شد! و چه کسا ماتوایالد غنالا را حالراِ کنالد خر
حالا که خر صحیح بَار امده که عایشه ماگوید ابوبکر بر من وارخ شد خر حالا کاله خو کنیالاِ
خر حال اوا هخوایا و غنا بوخید و پیامبر

هم به صورت طاقبا خوابیده بوخ و بالین خو پالایش را

با کرخه بوخ و به ان گوش ماخاخ! همچنین فراموش یکنیم که شیخ ابنالمِ ابالن تیمیاله خر مقابالل
یص و روایت توقف کرخ و یتوایست ان را رخ کند و گفت این مَصوص یان و کوخکالان انالتت و
خر روایت به این انتناخ کرخ که ان اوا هخوان کنیا بوخ و ّ
نن و نالش یسبت به عایشه کمتر بوخت امالا
مسأله این انت که پیامبر

هم با عایشه به اوا و غنا گوش ماخاخ!»

سپس کلبانی بعد از مدتی فتوایش را توسعه داد و دایر جواز را بزرگتر نمود! و به جواز هر گونه غنتا
حتی با آالت موسیقی فتوا داد! وی همانگونه که روزنامته «ستبق» در تتاری  11ژوئتن  1101منتشتر
کرد گف « :ان چه به ونیله ان خدا را عباخت ماکنم و ان را قبول خارِ این انت که هرگویه غنا
ّ
حمل انت حتا اگر با ابت مونیقا باشالدت و خلیلالا بالر حرمالت ان ا کتالاب خالدا و نالنت
پیامبرش

یداریم! و تماِ خبهلا که قاهلین به حرمت ا کتاب خالدا باله ان انالتناخ کرخهایالد

طب قواعد که خوخشان ان را قبول کرخهاید و به ان اعتماخ یموخهاید یماتواید حرمت را ثابالت
کندت و ا بارگترین خلیلها جوا ش این انت که مرخِ مان یاول ایات قران غنا ماخوایدیالدت
ان هم خر محضر و مقابل حضرت پیامبر

و ایشان هم به ان اقرار یموخ! و به ان امر کالرخ! و

ان را شنید! و خر عروناها و اعیاخت خیگران را به ان واخاشت! و به طری صالحیح ا عمالر یقالل
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شده که گفت غنا جاَ توشه بار مسافر انت! عمر یوا یدها خاشت به یاِ خواتت چاله بسالا ایالن
شَص خر نفر ان قدر برا عمر مایوا ید که نحر نر مارنید! و همه ماخایند عمر که بوخو!»
گفته میشود که کلبانی در دیدارش با شبکه ماهوار ای «بی بی سی عربی» بر شتیعیان آخ محمتد
ّ
(علیهم الصالة و السالم تعدی کرد ،آن زمان که علمایشان را کتافر دانست و آنتان را از ّامت استالم
خار نمود« .گرچه آن ناقص زند تهم به من! »...

1

 
 .1مصرع اوخ از بی شعر مشهور عربی اس که ترجمهاش این اس :
گالالالر چالالاله ان یالالالاقص یالالالد تهمالالالت بالالاله مالالالن

خالالالالوخ بالالالالوخ شالالالالاهد بالالالالر ان کالالالاله کالالالالاملم
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اماِ جماعت مسجد الکبیر خر کویت به خاطر عایشه به یک خواینده تبدیل ماشوخ!
نام وی دکتر شی صالم الراشد دبیر کل سابق کمیته ارائه اسالم اس  ،او در مسجد الکبیر کوی
به امام جماع میایستاد و با صدای تالوتش مردم را میگریانتد و د هتا ستخنرانی و نوشتته در متورد
تقوی و عمل صالح و دعوت به نیکی دارد.
ناگهان ظاهر را شکیل کرد و «دشداشه و عقاخ سرش» را در آورد و «شتلوار جتین» بته تتن کترد و
آرایش موهای سرش را تغییر داد و آن را مثل نوجوانان از پش سر بلند کترد و یتک «آلبتوم موستیقی»
تولید نمود که در آن آهنگی به رییس جمهور آمریکا «باراش اوباما» هدیه کرد اس !
در کوی و کشورهای خلیم شورش به وجود آمتد و دوست دارانش در روزنامتهها نوشتتند« :ا
خکتر صمح الراشد ما را رنوا کرخ » ولی او توجهی ننمود و در راستای تبدیل شتدن بته خواننتد ای
برازند قدم برداش که یکی پس از دیگری سود و پوخ درو میکند!

شبکه ماهوار ای کویتی «الوطن» در تاری  18دستامبر  1119بتا او در متورد دالیتل ایتن ّ
تحتوخ

مالقاتی ترتیب داد که توجیه این کارش را همان روای عایشه در مورد آل نوازندگی شیطان بیان کترد!
وی گف « :متن روای آل نوازندگی شیطان در صحیح بخاری این گونه اس که دو کنیز در محضتر
پیامبر

دف میزدند و مینواختند در حالی که پیامبر نشسته بتود و از آن دو روی برگردانتد بتود،

چرا که پیامبر به دختران نوازند نگا نمیکند ،و آن گا که ابوبکر بر آنان وارد شد نهیشان کرد و گفت :
آل نوازندگی شیطان نزد پیامبر خدا! ولی پیامبر پاس او را داد و گف  :ای ابوبکر رهایشان کن امتروز
صح ستخن ابتوبکر و ّ
سن در این جا عدم ّ
عید اس ! به همین دلیل اهل ّ
صتح ستخن پیتامبر را
ثاب کرد اند .بنابراین آن که برای حرم غنا به سخن ابتوبکر کته گفت « :آلت نوازنتدگی شتیطان»
استدالخ میکند شخصی بیادب است ! چتون ستخن پیتامبر را ّرد میکنتد و ستخن ابتوبکر را قبتوخ
ّ
مینماید و این شرعا جایز نیس  .من وقتی به غنا و موسیقی روی آوردم یکی از اساتید به شدت به من
اعترا کرد ،من به او گفتم :اگر به جای تتو بتودم در روز عیتد دو کنیتز نوازنتد را بته منتزلم دعتوت
سن پیامبر عمل میکنیم! بله  ...غنا ّ
میکردم تا بنوازند ،ما با این کار به ّ
سنتی اس کته کنتار گذاشتته
شد ! اگر در منزخ پیامبر مینشستهاند و مینواختهاند پس دیگر در خانه بقیه صحابه در مدینه چه خبتر
بود ؟! و در خانههای عراق و شام چه طور؟! همچنین اصل در همه چیز اباحه و جواز اس  ،و هر کس
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میخواهد حرام کند در کارش آزاد اس ولی بعد از این روای دیگر ما را به چیزی وا ندارد ،بلکه خود
او ملزم به آوردن دلیل قطعی برای حرم اس ».
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صدور فتو به جوا شیرخها کارمند ن به همکارش بالرا جلالوگیر ا خلالوت
کرخن حراِ میان ن و مرخ یامحرِ!
سای «العربیه ن » در تاری  19ربی الثانی  0518خبری منتشر کرد که در آن آمد بتود« :پتس
از فتوایی که رئیس بخش حدیث در دانشگا االزهر بتر جتواز «رضتاع کبیتر» (شتیر دادن زن بته مترد
نامحرم صادر کرد میان علمای دین در مصر نزاع شدیدی رخ داد به حدی که به پارلمان رسید ،و ایتن
زمانی بود که تعدادی از روزنامهها از تدریس یک کتاب در این بخش انتقاد کردنتد ،همتان کتتابی کته
تأکید میکند این نوع شیر دادن زنان به مردان نامحرم سبب حالخ شدن خلوت و تنهایی میان مرد و زن
نامحرم در محل کار میشود!
همچنین عضو پارلمان تود اخوان المسلمین «صبری خلف الله» گف  :نزدیک به  41نمایند در
پارلمان چهارشنبه شب این موضوع را بررسی کردند و از انتشار رسانهای این فتوا ابراز نگرانی نمودنتد،
و برخی پیشنهاد دادند جلسهای توجیهی برگزار شود ،ولی همگی ّمتفق شدند که این جلسه را به تتأخیر
بیاندازند و به االزهر و رسانهها فرصتی دهند تا جلوی بحث در رابطه با این موضتوع را بگیرنتد ،همتان
موضوعی که در خیابانهای مصر و خصوصا در محلهای کار – که کارمنتدان زن و مترد در آن وجتود
دارند – سردرگمی شدیدی را به را انداخته ،و آن زمان شاید از این جلسه توجیهی جلوگیری کننتد تتا از
ایجاد تنش و طوفان در درگیریهای پارلمانی که در بزرگ کردن مسأله سهیم است و بته استالم ضترر
میزند جلوگیری شود.
دکتور «عزت عطیه» که رئیس بخش حدیث در دانشکد اصوخ دین دانشگا االزهر بتود مصتیب
دیگری را مطرم نمود ،او جایز دانسته که زن کارمند برای جلوگری از وقوع در حرم خلوت میتان زن
و مرد نامحرم میتواند از پستان خود به همکارش شیر دهد! البته اگر در اتاقی در بسته باشتند کته درب
تنها توسط یکی از آنان باز شود.
عطیه به «العربیه ن » تأکید کرد که شیر دادن زن به مرد  4مرتبه است و خلتوت را مبتام و جتایز
میکند و ازدوا را حرام نمینماید! و زن میتواند در مقابل آن مردی که به او شیر داد حجاب ختود را
درآورد و موهایش را نمایان کند! وی خواستار قطعی کردن این شیردهی به وسیله نوشتهای رسمی بتود،
به این صورت که در عقد بنویسند فالن زن به فالن مرد شیر داد اس !
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دکتر ّ
عزت عطیه گف  :برخی از مردم بته شتیردهی زن نگتا جنستی صترف داشتتند و پرستیدند:
چگونه برای یک جوان یا یک مرد جایز اس که از پستان زنی نامحرم شیر بخورد؟! ولی آنهتا فرامتوش
کردند که خود پیامبر

چنین کاری را اجاز داد ! و هر کس که به فرمانی شرعی یا اجاز ای شرعی

عمل کند در پیروی از شرع کاری دینی انجام داد  ،و در کارهای دینی است کته فترد متؤمن احستاس
عبودی و خشوع برای خدا دارد و در نتیجه کردار شیطانیاش پاش میشود ،و زمانی که مرد بالغ بترای
عمل به رخص و اجاز شرع چنین کاری میکند به منزله کودکی شیرخوار میگردد و اال با دین بتازی
کرد و از دین برای اهداف زش خود سوء استفاد نمود و مجرم به حساب میآید.
وی افزود :هیچ یک از دس خواندگان و علمای حدیث نمیتوانند در ّ
صح حدیث ارضتاع کبیتر
شک کنند ،اما مشکل در تطبیق آن اس که در کتابهای شرم دهند انتشار یافته ،و ایتن نتوع رضتاع
مخصوص عایشه بود  ،همان کستی کته ازدوا بتا او بتر هتر مستلمانی حترام است  ،چتون خداونتد
میفرماید :پیامبر یسبت به مؤمنین ا خوخشان نااوارتر انت و میفرمایتد :شما ح یدارید
رنول خدا را ا ار خهید و ح یدارید بعد ا او با همسرایش ا خواج کنید وی ایتن آیتات را ایتن
گونه شرم میدهد :وقتی از نظر شرع ازدوا با عایشه حرام باشد ورود شتخص نتامحرم بتر او ممنتوع
اس  ،اما عایشه از اجاز پیامبر استفاد کرد و به دختران برادرانش و دختران خواهرانش دستتور متیداد
کسی را شیر دهند که شرایط ایجاب میکرد بر او وارد شود ،و این شیر دادن به ایتن جهت بتود کته آن
شخص از جه رضاعی َمحرم عایشه باشد! و آن چه عایشه انجام داد برداش او از فعل پیامبر بود که
به سالم مولی ابی حذیفه که مردی بزرگ بود اجاز داد که پس از شیر خوردن از همسر ابی حذیفه بر او
(همسر ابی حذیفه وارد شود ،این اجاز ّ
آن را مشتروع
مقید به ضرورت یا نیتاز است و پیتامبر
نمود تا هر کس که خانواد به ورودش راغب اس بتواند بدون وجود اشکالی شترعی بتر ختانواد وارد
شود.
دکتر عزت عطیه تأکید کرد که اگر در شیردادن زن به مرد کوچکترین شک و تردیدی بود خداونتد
پیامبرش را در شرعی نمودن یا تأیید این کار سرزنش میکرد .همچنین تمتام صتحابه بتر علیته عایشته
میشوریدند که چرا با شرع اسالم مخالف کرد و خلتوت نمتودن زن و مترد نتامحرم بته وستیله ایتن
شیردهی را جایز نمود اس ! اما مادران مؤمنین – به غیر از حفصه – دیدند نیتازی بترای عمتل بته ایتن
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اجاز ندارند ،و این شیردهی برای زن و مرد مسلمان قرار داد شد که وقتی نیاز به خلوت دارند و سببی
هم مثل ازدوا یا شیرخوردن در کودکی وجود نداش

بین خود و خدایشان از این شتیردهی استتفاد

کنند.
همچنین افزود :رضاع کبیر (شیر دهی زن به مرد خلوت آن دو را جایز میکند اما ازدوا آنهتا بتا
همدیگر به سبب آن حرام نمی شود! و این به پیروی از نظر لیث بن سعد اس که تأ کید میکنتد زن در
محل کاری خود میتواند حجاب خود را در مقابل مردی که به او شیر داد بتردارد یتا موهتای ختود را
آشکار کند! و این همان حکم ارضاع کبیر اس  ،بنابراین عورت های غیر مهم مانند صورت و متو و
بازوها را میتواند آشکار کند ،ولی آشکار کردن عورت های مهم مطلقا جایز نیس .
از او پرسیدم اگر کسی با همکارش که خانم اس داخل اتاقی باشد و هیچ کس بدون اجتاز آنهتا
نتواند بر آنان وارد شود حکمش چیس ؟ گف  :این خلوت شرعا حرام اس  ،و باید از پستتان او شتیر
بخوری تا بتوانی با او به این شکل خلوت کنی! و توضیح داد که خلوت کردن با بستن درب اتاق بر مرد
ّ
و زن و عدم امکان دیدن افراد داخل آن مکان متحقق میشود.
وی تأکید نمود که شیر دادن زن به مرد با مکیدن مستقیم شیر از پستان میباشد! چون «سالم» کته
از پستان شیر خورد بزرگ بود و ریش داش ! و روایت هتم صتحیح است  ،بنتابراین هتر کتس بتر آن
اعترا

کند بر رسوخ خدا اعترا

کرد اس !

و در مورد مخالف مادران مؤمنین نسب به آن چه عایشه گفته بود گف  :چون آنها دیدنتد نیتازی
به خلوت کردن ندارند ،یعنی این کار ضرورتی برای آنها نداش  ،همانطور که سبب تمام اشکاالت در
این قسم این اس که در تمام فقه بخشی با نام خلوت وجود نتدارد ،بلکته بخشتی بتا نتام «نکتام»
اس و در آن یادآور شد اند که «رضاع کبیر» اثری در نکام ندارد ،و هیچ کس نگفتته ایتن شتیر دهتی
خلوت را جایز نمیکند.
همچنین اضافه کرد مادران مؤمنین این کار عایشه را تأیید نمودند ولی مثل کار او را انجام ندادنتد،
به غیر از حفصه که پسر برادرش سالم بن عبد الله بن عمر را فرستاد تا از خواهر عایشه شتیر بختورد و
بر عایشه وارد شود! او سه مرتبه شیر خورد و خواهر عایشه خسته شد! و پنم مرتبه شیر ختوردن را تمتام
نکرد ،به همین دلیل عایشه اجاز ورود به او را نداد و قبل از آن که بر عایشه وارد شود از دنیا رف !
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اشار میشود که «هی

انضباطی» در االزهر تصمیم گرفته این دکتر درماند را عتزخ کنتد و او را

بازنشسته نماید چرا که «فتوای او باعث ایجتاد ستر و صتدا در دو مجتمت مصتری و استالمی شتد و
فتوایش مبتنی بر حدیثی غیر صحیح اس ! 1همچنین آن فتوا سبب اهان به اسالم شتد پتس از آن کته
منبعی برای سوء استفاد از زنان قرار گرف و باعث بدنامی مذهبیان گردید!»
ماگویم عبد المحسن العبیکان ،همان شی وهابی که بنابر فتوای عایشه رقصید ،طبق آن چه در
مصاحبه تلویزیونی با او آمد این فتوای رضاع کبیر را یاری نمود اس ! او بته نظتر ابتن تیمیته اعتمتاد
کرد که گفته رضاع کبیر در حاخ ضرورت جایز اس  ،او تأکید نمود که این جواز «مخصتوص زمتان
ّ
معینی نیس بلکه برای عموم مردم در تمام زمانهاس »

 
 .1این حرف دروغ بر آن مرد اس  ،چون سند حدیث صحیح اس و نزد آنان به سندهای بسیار و مستفیا نقل شد اس .
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نلفاها به یان خوخ خنتور ماخهند که خونتایشان را خر ماه رمضان شیر خهند!
روزنامه جزائری «الشروق» و روزنامه کتویتی «السیاستیة» در تتاری  12ستپتامبر  1117خبتری
منتشر کردند که در آن آمتد بتود« :ختانمی جزائتری از شتوهرش کته او را «ستلفی ملتتزم بته شترع و
دینداری» معرفی کرد شکای نمود که شوهرش از او خواسته دوستش «که او نیز دیتندار است » را
شیر دهد تا این دوستش بتواند ما رمضان را در منزخ آنان بگذارند و با آنان افطار کند!
این زن اشار نمود که شوهرش او را تهدیتد نمتود کته اگتر فرمتانش را انجتام ندهتد او را طتالق
میدهد! این خبر بنابر افشای شی شمس الدین بوروبی اس که یکی از معروفترین فتوا دهندگان در
جزائر میباشد.
شی بوروبی گف  :موارد بسیاری مربوط به موضوع رضاع کبیر به من رسید  ،ولی سخنش را ایتن
چنین بیان میکند و میگوید« :این مترا بستیار ناراحت کترد است » و از تمتاس تلفنتی ختانمی در
ّ
سلفی دیندار و ملتزم او از وی خواستته
پایتخ صحب نمود که گریه تلخی داش و میگف شوهر
به مناسب ما مبارش رمضان دوس دیندار خود را شیر دهد تا بتواند ما رمضان را در منزلشان با آنان
ّ
سپری کند و با آنها افطار نماید! آن زن بسیار ناراح و متأثر شد بود ،و به این مطلب اشار میکرد که
شوهرش او را تهدید کرد که اگر فرمانش را انجام ندهد او را طالق میدهتد! «بایتد تمتام انجمنهتای
فمنیستی این خبر را بشنوند!» او تأکید نمتود در هنگتام بازپرستی از آن زن معلتوم شتد کته همسترش
جزائری اس  ،باید پرسید آن «غیرت» جزائری کجا رفته که مردی به غریبهای اجاز میدهتد تتا زنتش
پستانهای خود را نشان او داد و به او شیر دهد! او در مورد این کار گف « :ایتن چته استالم تحریتف
شد ایس ؟!»
پس از انتشار فتوا و سر و صدا و هیاهوی بعد از آن ،شی شمس الدین تماس دیگری از تاجری در
منطقه حمیز واق در شرق پایتخ دریاف کرد ،یکی از چیزهایی که آن تاجر به او خبر داد ایتن بتود:
«در طبقه باالیی مغاز تجاریام کارمند زنی دارم و من از این فتوا خوشم آمد ! آیا میتوانم بتا او چنتین
کاری کنم و از او شیر بخورم؟» شی شمس الدین بیان کرد که آن مرد میخواس برای آسان ستاختن
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بوروبی از بزرگان دین و سیاس خواس از خطر این «فتواهای وارداتی» جلوگیری کنند ،و تأکید
کرد که جزائریها بر اساس این فتوا ذبح شد اند ،و از این فتوا که آبروی مردم را حالخ و مبتام میکنتد
ابراز تعجب نمود!
قابل ذکر اس که این فتوا به صراح بیان میکند که جایز اس کارمند زن به همکتارش زمتانی
که تنها در یک جا هستند شیر بدهد ،چون خلوت آن دو از نظر شرع ممنوع اس  ،و این شیردهی برای
تأمین صلح و ّ
امنی و ایجاد ثبات برای تمامی مسلمانان کارمند اس و برای این اس کته پیونتدهای
عاطفی میان کارمندان را تقوی کند و برانگیزاند تا اساس نظام اجتمتاعی تقویت شتود ،همتان نظتام
اجتماعی که بر اسالم مبتنی بر قانون اساسی بنا شد  ،همان نظام اجتماعی که بر ایمان به قدرت ّ
نری
مرد مسلمان بنا شد ! و همچنین این فتوا اجاز داد که مرد در زمان خلوت و تنهایی کاری هتر گتا کته
بخواهد از سینه همکارش شیر بخورد!»

 
 .1آن چه حذف شد مشخص اس !

فصل هفتم :زن االغی که ادرار نمود و پیروانی که آن را جم کردند 0122 ..............................

شیَا بکر

حدیث رضاع کبیر ضربه و طعنا انت به شرافت خایم عایشه!

روزنامه مصری «الوطنی الیوم» در تاری  04می  1117خبری منتشتر کترد کته در آن آمتد بتود:
«روزنامه «الوطنی الیوم» با عبد الفتام عساکر دیدار کرد ،او پژوهشگر میراث اسالمی و دارنتد اولتین
کتاب در ّرد دکتر عبد المهدی با عنوان «دفت الشتبهات» (رد کتردن شتبهات است کته در آن استناد
روایات و نظرات اساتید حدیث در مورد ارضاع کبیر را ّرد کرد اس .

عبد الفتام عساکر تأکید نمود که حدیث رضاع کبیر قطعا باطل اس ! و من آن را انکار متیکنم و
تمام عالمان عاقل و حتی مردم عادی نیز آن را انکار میکنند ،و آن چته دکتتر عبتد المهتدی میگویتد
بزرگترین ضربهایس که متوجه مسلمانان شد ! عساکر میپرسید :آیا عقلی و دینی میپذیرد که عایشته
مادر مؤمنان باشد و این کار را انجام دهد در حالی که این کار به تصریح قرآن حرام اس ؟!

1

عساکر گف  :هنوز برخی از اهل حدیث و واعظان و ستخنرانان متؤمن مستاجد هستتند کته ایتن
ّ
تفکر یا ّ
تدبر تکرار میکنند در حالی که این روایات با کتاب خدا مخالف دارند.
روایات را بدون
عساکر در سؤالی با حال تکان دهند و عصبانی کالم خود را متوجه دکتر عبتد المهتدی نمتود و
گف  :آیا دکتر عبد المهدی قبوخ میکند که همسرش یا دخترش یا خواهرش و یتا حتتی متادرش مترد
بالغی غریبه یا فامیل را شیر دهند؟! و آیای علمای اسالم قبوخ دارند که بعضی بگویند :همسران ما بته
هر مردی که دوس داشته باشند بر آنها وارد شود شیر میدهند؟!
همچنین عبد الفتام عساکر بیان کرد :احادیث رضاع کبیر کته در میتراث روایتی وارد شتد باطتل
اس ! چون به سه دلیل با قرآن کریم مخالف دارد ،دلیل اوخ کالم خداوند تبتارش و تعتالی است کته
میفرماید :و ماخران باید فر یدان خوخ را خو نال کامل شیر خهندت البتاله کسالا کاله ماخواهالد
شیرخها را کامل کند  .و هر روایتی که با تصریح قرآن مخالف داشته باشد باطل اس حتی اگر در
بخاری و مسلم باشد!

دلیل دوم :حادثه سالم و سهله که در کتابهای حدیثی آمد افسانهای از بافتههای ّ
تخیتل دشتمنان
اسالم اس ! اما دلیل ّ
سوم :این مسأله بر خانم عایشه طعن و قدم وارد میکند!»

 
 .1و جواب ما این اس  :بله! (چنین چیزی ممکن اس

و اال چشمانمان را از حقیق میبندیم.
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ولا این همه یفاق و خو رویا برا چیستو!
دکتری کویتی به نام احمد البغدادی مقالتهای در روزنامته امتاراتی «االتحتاد» بته تتاری  19متی
 1117نوش که در آن آمد بود« :صدای تمام دنیا بر علیه کستی بلنتد شتد کته فتتوا داد جتایز است
کارمند مرد در محل کار از همکارش شیر بخورد تا خلوتشان شرعی گردد و این صتدا هنتوز ختاموش
نشد ! ولی این «عالم» کفر نگفته تا از دین خار شود ،بلکه نهای مسأله این اس که او بتر حتدیث
نبوی صحیح که در بخاری در بخش رضاع کبیر وارد شد قیاس فاسدی نمود اس .
به اعتقاد من اثراتی که بر باال بردن این فتوا مترتب شد به ختاطر بحرانتی است کته پتیش آورد ،و
منجر شد دین اسالم طوری وصف گردد که الیق آن نیس  ،نه کمتتر و نته بیشتتر .ولتی ایتن فتتوی از
جه اصل دینی که به آن اعتماد شد فتوایی صتحیح است  ،پتس ایتن همته نفتاق و دو رویتی بترای
چیس ؟ این مرد حرف جدیدی نزد  ،حدیث در بخاری موجود اس  ،و تا زمانی که حدیث در شتکم
کتابها اسیر اس فقها آن را قبوخ نمودند ،ولی وقتی علنی شد تحریفکنندگان دین خدا شروع کردند
از آن بیزاری بجویند! و از جه دیگر باید اعتراف کنیم که هر انسانی حتق دارد نظترش را بیتان کنتد،
البته اگر به حقوق انسان ایمان داشته باشیم ،و این فتوا کسی را ملزم نکترد  ،مگتر افترادی کته قصتد و
غر

بد دارند ،و در نهای تنها یک نظر اس  ،و صاحب این نظر مثل شی االزهر یتا جنتاب مفتتی

جمهوری در مقام دینی باالیی نیس که فتوای خود را بر مردم واجب کند».
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یمایشا صحنه ارضاع کبیر را یشان ماخهد  ...صف مرخان خر مقابل یان همکار!
این عنوان خبری بود که سای «العربیه ن » در تاری  7رجب  0521منتشتر کترد و در آن آمتد
بود« :نمایشی مصری با نام «قهو ساد » صتحنهای را نشتان داد از صتف طتوالنی متردان کته منتظتر
نوبتشان برای شیرخواری از زن همکارشان هستند ،و این کار از باب عمل به فتوای «رضاع کبیر» بتود
که وقتی حدود دو ساخ پیش این فتوا از یکی از علمای بتزرگ االزهتر صتادر شتد هیتاهویی جهتانی و
خشون آمیز به را انداخ « .قهو ساد » روشی غیر مستقیم بود که این نمتایش در ایتن صتحنه از آن
ّ
استفاد نمود تا ترحمی باشد بر علمتای بتزرگ دیتن کته فتواهتای دینتی را از منتاب صتحیح استتنباط
میکنند .کارگردان این نمایش که بزرگان دول و وزیران فعلی و قبلی در آن حضور داشتند گف  :ایتن
نمایش هیچ اعتراضی از االزهر یا از بخش افتاء و یا از دکتر عزت عطیه کته ایتن فتتوا را صتادر نمتود
دریاف نکرد ،و واعظ اسالمی شی خالد الجندی پس از حضورش در این نمایش آن را تحسین کترد
و آن را جایز و حالخ توصیف نمود!»
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رو یامه حابا مصر

خه ش ّ
َصیت خر انمِ ا همه بدترید که اولین ایها عایشاله

انت!
روزنامه «الغد» (فردا که زیر نظر حزب غد مصری معتار

میباشتد در تتاری  2اکتبتر 1116

بررسی مطبوعاتی انجام داد که عنوانش این بود« :ا عایشه ماخر مؤمنالان و عثمالان خلیفاله راشالد و
ّ
شَصالیت خر انالمِ هسالتند!» و در کنتارش شتکل
حتا پدر رهیس و پسر وارث  ...بالدترین خه
کاریکاتوری زنی کشید شد که لباس بادیه نشینان قدیمی پوشید که اشار به عایشه دارد.
مقصود از «پدر رئیس و پسر وارث» معاویة بن ابی سفیان و پسرش یزید اس  ،این روزنامه چنین
عنوانی را برگزید تا کنایهای به رئیس جمهور فعلی مصر «محمد حسنی مبارش» باشد که گفته میشود
برای دادن ارث سلطن به پسرش «جماخ» آماد سازی میکند.
احمد فکری رئیس ویرایش این روزنامه در توجیه نشر این تحقیق وخیم گف « :این نمایش گوید:
این د نفر بدترین افراد سیاسی هستند چرا که آنها بیشترین تأثیر و خطر را بر شوری و خالف داشتتند
و آن را از حکومتی دموکراتی که انتقاخ قدرت در آن با اراد مردم صورت میگیرد بته حکتومتی وراثتتی
تبدیل کردند ،به طوری که بعدا دول اموی و بعد از آن عباسی روی کار آمد .برخی این کالم را سخن
شیعیان و نوعی ّ
تشی گری و ّ
تعر به صحابه پیامبر خدا دانستهاند ،ولتی چنتین ستخنی مطلقتا غیتر
صحیح یا نامعقوخ اس  ،حقیق موضوع بحث و جدلی اس که امتروز در مصتر در متورد بته ارث
گذاری سلطن جریان دارد ،و تمام مردم بر علیه این وراث هستند ،و به همین دلیل ما گفتتیم مفهتوم
قدرت وراثتی در اسالم از این د نفر آغاز شد ،و با تمام تقدیری کته از ایتن اشتخاص داریتم و آنتان را
بشارت داد شد به بهش میدانیم و در زندگیمان ارزش خودشان را دارنتد ،ولتی بتا ایتن حتاخ آنتان
شریکان اساسی و سران إعماخ سیاس در فتنهای بودند که قربانیاش عثمان بن عفان و علتی بتن ابتی
طالب و آخ البی و بیش از  04هزار مسلمان در جنگ جمل و دیگر جنگها بود».
اسامی این د نفر انسان بد به ترتیب زیر آمد اس :
« »0عایشه دختر ابوبکر
« »1عثمان بن عفان
« »2زبیر بن عوام
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« »5طلحة بن عبید الله
« »4عمرو بن عاص
« »6مغیرة بن شعبة
« »7معاویه بن ابی سفیان
« »8یزید بن معاویه
« »9عبد الملک بن مروان
« »01حجا بن یوسف ثقفی
این موارد برخی از نمونههای امروزی گرفتاریها و مصیب هایی اس که عایشه در این ّامت فریتب
خورد پایهگذاری کرد اس  .و اگر جستجو کنی میبینی که بیشترین انحرافات و مصیب هایی کته ّامت
ّ
از آن رنم میبرد به آن چه عایشه پایهگذاری کرد باز میگردد ،و حداقل عایشه در آن دس داشتته ،چتون
ّ
او احادیث دروغین بسیار زیادی جعل نمود که برای خود دیتن مستتقل و جداگانتهای شتد ،و بته فستاد و
افسادی اقدام نمود که هیچ زن دیگری به آن اقدام نکرد اس  ،در نتیجه بزرگان فرزنتدانش مجبتور شتدند
کارهای او را جایز بدانند ،به همین خاطر اسو و سرمشق هر زن خبیث و بلکه هر مرد پستتی شتد ،دیگتر
چه برسد به جنایات خونین و نقشهای سیاسیاش که ّ
واقعی بیعتدالتی و ظلتم را بته وجتود آورد و بته
ظالمین و ستمکاران کمک کرد تا به آن قدرت و سلطنتی که میخواهند برسند و سپس دالئل و بهانتههایی
به دس آنها داد که کشتن مردم و ظلم کردن و آزار دادن آنها را بیشتر و بیشتر و جایز مینمود.
به درستی که حمیراء بدترین زنی اس که تاری اسالمی آن را شناخته ،او پاکی این دیتن بتزرگ را
از بین برد و آن را آلود نمود ،و قواعد و دستورات آن را فرو ریخ  ،و اولیای آن را کشت  ،و اهتل آن را
پراکند کرد ،و منکرات و بدع ها و امور جدیدی را پایهگذاری نمود که بته وستیله آن شتکاف پتارگی
فراخ گردید و التیام نیاف .

به جان خودم سوگند  ...او با ارتکاب این جرمها و ایجاد این بدع ها بوی بدی در این ّام به را

انداخ  ،دقیقا مثل راسو که بوی بد به را میانتدازد! پتس از خداونتد میختواهیم کته عتذاب او را در
ّ
جهنم دو برابر کند ،و در عایشه نشانه انتقامش را به ما نشان دهد که او مقتدر و انتقام گیرند اس .

ملحقات
ّ
متوجه مطتالبی شتدیم کته بته بعضتی مباحتث
بعد از آن که مباحث کتاب را پش سر گذاشتیم
مربوط بود ،بنابراین چنین دیدیم که این امور را رها نکنیم و در آخر کتاب به عنوان ملحقتات بیتاوریم،
حاخ سراغ این مطالب میرویم:

بدت مااید که بگویا من فر ید قبیله تیمم
در موضوع پستی و رذال قبیله تیم که عایشه از این قبیله اس  1شعر دیگری هم به شواهد و قرائن
اضافه میشود ،شاعر آن جریر اس و این شعر را در آخر دیوان او مییابی ،در آن آمد :
وقتا به پدرشان کرِ و شرافت یسبت خاخه شوخ
و قبیلالالاله تالالالیم شالالالکافا را ُپالالالر یماکنالالالد
بدت مااید که بگویا من فر ید قبیله تیمم

ولالالا قبیلالاله تالالیم پالالدر بالالا شالالرافت یالالدارخ
و قبیلالاله تالالیم خر خاور هالالا حکالالم یماکنالالد
و قبیلالاله تالالیم منتهالالا َح َسالالب پسالالت انالالت

اگالالر ابالالن شالالیبه پسالالتا تالالیم را ماخایسالالت
قبیلالالاله تالالالیم َح َسالالالب جدیالالالد یالالالدارخ

خیگر خور ماِ و خیوار کعبه طواف یماکرخیالد
قبیلالالالاله تالالالالیم َح َسالالالالب قالالالالدیما یالالالالدارخ

ا صالالاللبها پسالالالتا تالالالیم بیالالالرون ماایالالالد
َپرهالالالا خرشالالالت پریالالالده مثالالالل ُخِ ییسالالالت

و برخگالالالان مثالالالل اصالالالالتخارها ییسالالالتند

 
 .1در فصل اوخ صفحه  014گذش .
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حمیراَ ا ماتحتش حاهض ماشوخ
در موضوع تفسیر معنای حمیراء به محیا  1معلوم میشود که زیاد خون حیا و استحاضه دیدن
عایشه به وجود بیماری و اشکالی برمیگردد که باعث میشود از متاتحتش هتم حتائا شتود ،و ایتن
باعث میشد به خاطر جاری شدن خون و نجاس بر پاهایش دائما ساق پای او سرخ و خونین باشتد،
ْ
الساقین تعبیر نمود.
از او به حمیراء یا حمیراء
به خاطر همین پیامبر
دلیل این که عایشه از ماتحتش حائا میشد حدیثی اس که حاکم حسکانی و شی صدوق از
جابر بن عبد الله انصاری نقل کرد اند که در آن پیامبر

به امیرالمؤمنین

فرمود« :ا علا باله

خدا قسم هی کس ا قریش بغض تو را یدارخ مگر ان که حراِ اخه انت و هی کالس ا ایصالار
بغض تو را یدارخ مگر ان که یهوخ انت و هی عربا بغض تو را یدارخ مگر ان که یا اخه انت
و ا نایر مرخِ کسا بغض تو را یدارخ مگر ان که ّ
شقا و بدبَت انت و ا یان کسا بغض تالو
را یدارخ مگر ان که نلقلقیه انت».

2

سلقلقیه زنی اس که از ماتحتش حائا میشود ،و چون ثاب شد که عایشته متبغا حضترت
علی

اس

بنابراین حتما سلقلقیه اس  ،شاید به خاطر همین پیامبر

از او کنار میگرفت و

از جماع کردن با او دوری مینمود ،چرا که هیچ زمان از نجاس پاش نمیشد ،اما احادیث عایشته در
مورد حیا و این که ّادعا نمود پیامبر نمیتوانس برای وصاخ او صبر کند حتی زمانی که حائا بود
شاید عایشه با جعل این احادیث تالش مینمود عقد خود را خالی کند و به مردم چنین القا نماید کته
صحیح و بیعیب بود و حاخ آن که سلقلقیه بود اس  ،نه تنها از جلو حائا میشد بلکه از پشتتش
هم حائا میشد اس  ،و این مصداق قوخ شاعر اس که گوید:
خو فالالرجش چنالالان شالالد کالاله گمالالان ماکالالرخ

پرخوفترین موض ت پشت و جلو اونالت

 
 .1در فصل دوم صفحه  122گذش .
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یاچارا باید برا این پیامبر خشمنا باشد که با ان امتحان شوخ
با عایشه 1به این نتیجه رسیدیم که این ازدوا از یتک
در موضوع حکم ازدوا رسوخ خدا
بود و از جه دیگتر امتحتانی بترای ّامت و از
جه امتحان و آزمایشی برای خود رسوخ خدا
ّ
دستتور داد کته بتا
سوم امتحانی برای عایشه بود ،شاید این حرف که خداوند به پیامبرش
جه
دشمنش ازدوا کند تا از او رنم و سختی بکشد بعید به نظر برسد ولی چنین چیزی بعیتد نیست  ،در
این جا به حضرت هود (علیه الصالة و السالم مثاخ میزنیم ،در روایات آمتد  :خداونتد متعتاخ بته او
دستور داد با زنی شمطاء 2و کور که از شدیدترین دشمنانش بتود ازدوا کنتد ،بتا ایتن حتاخ حضترت
هود بر آن زن صبر نمود بلکه از خداوند میخواس عمر آن زن را زیاد کنتد ،چتون آن زن دشتمن
اوس که در ّ
ملکی او میباشد!
علی بن ابراهیم قمی (رضوان الله تعالی علیه در تفسیرش روای کرد « :شهرها قالوِ عالاخ ا
شقی تا اجفر چهار منال بوخیدت ایها ِکشت و خرخت یَل یاخ خاشتندت عمر ایها طوبیا بوخ
و جسمشان بسیار بارگت ایها بتها را ماپرنتیدیدت خداوید حضرت هوخ

را بر ایها مبعوث

کرخت ایشان ایان را به انمِ و ترک بتان خعوت یموخت ولا قبول یکرخید و به هوخ ایمالان ییاورخیالد
و او را اذیت یموخیدت به همین خلیل انمان هفت نال باران یبارید تا این که قحطالا شالدت هالوخ
کشاور بوخ و کشتش را ابیار ماکرخت ان قوِ کنار خرب خایهاش امدیالد و او را ماخوانالتندت
یا شمطاَ و کور یاخ ایان امد و گفت شالما کیسالتیدو گفتنالد مالا ا شالهرها فالمن و فالمن
هستیمت شهرهایمان خشک شدهت امدهایم ا هوخ خرخوانت کنیم ا خدا بَواهد که باران بیاید
و شهرهایمان نرنبا گرخخت ان ن گفت اگر خعا هوخ مسالتجاب ماشالد بالرا خالوخش خعالا
ماکرخ که به خاطر کما اب کشت و رعش نوخت! گفتند هوخ کجانالتو گفالت خر فالمن
موض ت یاخ او امدید و گفتند ا پیامبر خدا نر مین ما خشک شده و باران یمابارخت ا خالدا
بَواه نر مین ما را نرنبا گرخاید و باران ببارخت هوخ برا یما اماخه شد و یمالا خوایالد و بالرا
 
 .1در فصل دوم صفحه  141گذش .
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ایها خعا کرخ و به ایها گفت برگرخید که برایتان باران بارید و نر مینتان نرنبا شالد! گفتنالد ا
پیامبر خدا ما چیا عجیبا خیدیمت گفت چه خیدیدو گفتند خیدیم خر منال شما یا شالمطاَ و
کور وجوخ خارخ و به ما گفت شما که هستید و چه ماخواهیالدو گفتالیم یالاخ هالوخ امالدهایم تالا
برایمان خعا کند که باران بیایدت گفت اگر هوخ خعا کننده بوخ برا خوخش خعا ماکرخ که ِکشالت
و رعش نوختت هوخ گفت ان ن همسر من انتت و من ا خداوید ماخواهم که عمالر او را
یاخ کند و او را باقا گذارخ! گفتند برا چهو! فرموخ چون هی مؤمنا وجوخ یدارخ مگر ان که
خشمنا خارخ که او را ا ار ماخهدت و این ن خشمن من انتت اگر خشمنم کسالا باشالد کاله مالن
مالک او هستم بهتر ا ان انت که خشمنم مالک من باشد!»
ببین چگونه حضرت هود

1

زنی که دشمن اوس را در خانه خود نگه داشته و او را همسر ختود

قرار داد و از خداوند میخواهد که او را باقی گذارد و عمرش را طوالنی گرداند! این دلیلی نتدارد مگتر
آن که با این کار از فرمان خداوند اطاع میکند تا خدا ببیند حضرت هود چگونه بر دشمنش که او را
آزار میدهد صبر میکند ،بنابراین حاخ پیامبر اکرم ما
طور اس .
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پاخاش ییکا را با بد ماخهد
گرسنه بود ظروف غذا را میکش و طعام داخل

در این موضوع که عایشه با این که رسوخ خدا

آن را میریخ و با این کار پیامبر را از غذا محروم میکرد  1باید اشار کنیم که عایشه این کار زش را در
حالی انجام میداد که پیامبر و اهل بیت طتاهرینش (صتلوات اللته علتیهم همیشته بترای عایشته غتذا
میبردند و با این که عایشه آنها را اذی مینمود ولی آنها عایشه را در غذای خود سهیم میکردند.
حمیری قمی از امیرالمؤمنین

حدیث نقل کرد کته فرمتود« :وارخ بالا ار شالدِ و بالا یالک خرهالمت

گوشت و با یک خرهم یمک خریدِ و ان را یاخ فاطماله
گفت ا کاش پدرِ

اورخِت وقتالا او پَالتن یالان را تمالاِ کالرخ

را هم خعوت ماکرخ ت یاخ ایشان امدِ خر حالا کاله خرا کشالیده بالوخ و

ماگفت ا گرننگا به خدا پناه مابرِ 2.به ایشان گفتم ا رنول خدا ما غذایا خاریالمت حضالرت
بلند شد و به من تکیه یموخ و با هم یاخ فاطمه

رفتیمت وقتا خاخل شدیم ایشان فرمالوخ ا فاطماله

غذایت را بیاورت ظرف غذا و یان را یاخ ایشان اورخت یان را پوشاید و فرموخ خدایا به غذا مالا برکالت
خهت نپس فرموخ مقدار برا عایشه کنار گذارت او هم کنار گذاشتت خوباره فرموخ مقالدار بالرا
اِنلمه کنار گذارت او هم کنار گذاشتت پیونته مقدار غذا را کنار ماگذاشت تا این کاله بالرا هالر
ُ
کداِ ا یه همسرش یک یان و مقدار خورشت کنالار گذاشالتت نالپس فرمالوخ حالال بالرا پالدر و
شوهرت غذا بریات و فرموخ حال (برا خوخت) غذا بریا و بَور و برا کنیاایت هم ببرت فاطمه هم
این کار را ایجاِ خاخ و این غذا چندین رو برا ایها باقا ماید و ا ان ماخورخید».

3

به دخترش دستور داد برای عایشه غذا کنتار
شاهد ما در این حدیث این اس که پیامبر
ََ
گذارد و برای او بفرستد ولی با این حاخ آن زن ملعون نیکی را با بدی و کرم را با پستی جواب میداد!
 
 .1در فصل سوم صفحه  402گذش .
ّ
 .2این نشان میدهد که پیامبر – پدر و مادرم فدایش – چه قدر گرستنگی میکشتید ،بته حتدی کته هنگتام بلنتد شتدن بته
امیرالمؤمنین تکیه میدهد چون ّقوت بلند شدن ندارد! ولی با این حاخ وقتی برای ایشان غذایی هدیه میآوردند عایشته
(لعنها الله ایشان را از آن غذا محروم میکرد!
 .3قرب اإلسناد حمیری قمی صفحه 214
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عایشه امرو خر تنور اتش ا پاهایش اویاان شده و گوشت بدیش را ماخورخ!
دانستی که عایشه با این فرمان خداوند :و خر خایهها خالوخ بماییالد و مثالل جاهلیالت اولالا
ینت یکنید مخالف نمود و خرو کرد و با این کار هم خدا و هم پیامبرش

را عصیان نمتود،

همان پیامبری که عایشه را پس پرد قرار داد و به او اجاز نداد هرگز از خانهاش ختار شتود ،چترا کته
مأمور بود در خانهاش بماند.
و این خرو نمودن عایشه بدون هیچ اضطراری که به بصر رفت و لشتکری را فرمانتدهی نمتود
باعث میشود که اآلن در تنور آتش از پاهایش آویزان شد باشد! و این به خاطر حدیثی طوالنی است
که شی صتدوق از حضترت امتام رضتا (صتلوات اللته علیته روایت کترد  ،در ایتن حتدیث آمتد
پیامبر

در وصف چیزهایی که در شب معرا دید بود فرمود« :و خیدِ یا خر تنالور ا اتالش

ا پاهایش اویاان انت [تا این که حضرت

میفرماید ]:اما ان یا که ا پاهایش اویاان شده

بوخ بدون اجا ه شوهرش ا خایه خارج ماشد!»

1

همچنین دانستی که عایشه به صورت آراسته خار شد و زینتش را برای مردم آشتکار نمتود ،او بته
خاطر این کار اآلن گوشت بتدنش را میختورد و آتتش از زیترش شتعلهور است ! در همتان حتدیث
حضرت

فرمود« :و خیدِ یا گوشت بدیش را ماخورخ و اتش ا یرش شعلهور انت [تتا

این که حضرت
ینت ماکرخ!»

میفرماید ]:اما یا که گوشت بدیش را ماخورخ او بالدیش را بالرا مالرخِ
2

 
 .1عیون اخبار الرضا

شی صدوق صفحه 02

 .2عیون اخبار الرضا

شی صدوق صفحه 02

ملحقات 0154 ...............................................................................................

مرخان حیا ماکنند ولا او حیا یماکند
در مورد وقاح عایشه و بیحیایی او 1باید اشار کنیم :آن احادیث شهوتی و کارهتای جنستی کته
عایشه از گفتن آن در مقابل مردان حیا نمیکرد خود مردان هنگامی که در میان خود چنین حرفهایی
میزدند حیا مینمودند! بیهقی از شافعی نقل کرد که گف « :نفیان به ما خبر خاخ و گفت باله عبالد
الله بن قانم گفتم پدرت ا عایشه به تو خبر خاخ که رنول خدا

او را مابونیده خر حالالا

که رو ه بوخهو! گفت نرش را پایین ایداخت و حیا کرخ و کما نکوت یموخ! و نالپس گفالت
ار !»

2

میبینی وقتی سفیان بن عیینه از حقیقتی که پدر عبد الله بن قاسم بن محمد از عایشته نقتل کترد
خبر میدهد عبد الله بن قاسم «نرش را پایین ماایدا خ و حیا ماکند و کما نالکوت ماکنالد»
چون میبیند آن چه در حدیث آمد به حیا خدشه وارد میکند و طاق نتدارد آن را بترای دیگتری نقتل
کند ،با این که عایشه ّ
عمه پدرش میباشد و با این که در حدیث چیزی جز این که – طبق گمان عایشه –
پیامبر

در حال روز عایشه را میبوسد نیامد  ،و با این که شخصی که این حتدیث را میگویتد

مردی مثل خود اوس .
این چنین مردان در بین خود از گفتن احادیث عایشه حیا میکنند حتی اگر مضمومنش تنها مسأله
بوسیدن در حاخ روز باشد ،ولی عایشه تنها برای نقل بوسه در حال روز از آنها حیتا نمیکترد بلکته
مالزم پستانها شدن و مکیدن زبان و گذاشتن گونه بر رانها و رسیدن آل زن و مترد بته هتم و دختوخ
بدون انزاخ را هم بیان میکرد و به خاطر پار شدن پرد بکارت میگفت « :وا ا ایالن خرخ!» ایتن در
حالیس که او این مسائل را برای مردانی میگف که هیچ کدام از آنها مالک «إرب» خود نبودند!
بختتاری و ترمتتذی از استتود از عایشتته نقتتل کرد انتتد کتته خطتتاب بتته متتردان نمتتود و گفتت :
«پیامبر

مابونید و مباشرت مایموخ خر حالا که رو ه بوخت او بیشتر ا هماله شالما مالالک
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إرب خوخ بوخ!» 1یعنی بعد از آن همه بازی کردن با زنش بیش از همه شما خودش را نگه میداشت و
با زن جماع نمیکرد و آب خود را درون او نمیریخ !
با این روش قبیح و زش و رکیک عایشه مقابل مردان بدون این کته حیتا کنتد یتا سترش را پتایین
بیاندازد سخن میگف !

 
 .1صحیح بخاری جلد  1صفحه  122و سنن ترمذی جلد  1صفحه  006و بسیاری دیگر.
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ار ممکن انت صریحا با شرع مَالفت کند
در مورد رضاع کبیر 1ممکن اس شخص مخالف بعید شمرد که عایشه با جایز کردن رضاع کبیتر
این چنین صریحا با شرع مخالف نماید ،در حالی که خود او از پیامبر

روای کنتد کته فرمتود:

«شیر خاخن تنها ا گرننگا انت» بنابراین شخص مخالف گمان میکند که احادیث رضتاع کبیتر را
به دروغ به عایشه نسب داد اند.
ولی سزاوار نیس این مسأله بعید شمرد شود ،چون تاری بیان کرد که عایشته بتیش از یتک بتار
ّ
صریحا با شرع مقدس مخالف نمتود ،یکتی از متوارد آن همتان است کته امتام ستلفیین و محتدث
عصرشان محمد یاصر الدین البایا به آن اقرار کرد  ،در حدیثی وارد شد که عایشه از پرداخ زکات
زیورآالت دختران خواهرش امتناع نمود ،البانی بر این حدیث حاشیه زند و گوید« :خر این جا عایشه
صریحا با حدیث خوخش مَالفت ماکند!»

2

خند دار این اس که البانی با این که حکم نمود این کار مخالف با شرع اس ولی گمتان کترد
عایشه به خاطر این کارش اجر و پاداش میبرد! گوید« :اگر خر ح عایشه چنالین کالار روا باشالدت
بنابراین به طری اولا ر وانت که با حدیث خیگر کاله خالوخش ان را روایالت یکالرخه مَالفالت
کندت و او خر هر حال مأجور انت و پاخاش مابرخ!»

3

یکی از اساتید سلفیین به نام انماعیل بن محمد ایصالار ایتن حترف البتانی را ّرد کترد و گفتته:

«هی مسلمایا به این یظر البایا رضایت یماخهد! بلکه خشمن او به این یظر خوشحال ماشالوخ!
چون معقول ییست که عایشه به عمد با حدیثا که برایش ثابالت انالت ا پیالامبر

یقالل شالده

مَالفت کندت همچنین معقول ییست که به خاطر چنین کار مأجور باشد و پاخاش برخ!»

 
 .1در فصل ششم صفحه  846گذش .
 .2آداب الزفاف البانی صفحه 064
 .3آداب الرفاف البانی صفحه 064
 .4إباحه التحلی بالذهب اسماعیل بن محمد انصاری – نسخهای کامپیوتری اس .

4
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نااوار انت رو همک شدن عایشه را عید گیریم و خوشحال باشیم
ابن سعد از عثمان بن ابی عتیق از پدرش نقل کرد که گف « :شبا کاله عایشاله ا خییالا رفالت را
خیدِ خر شب خر میان راه اتش وجوخ خاشت و همراه عایشه شاخه خرخالت یَلالا حمالل شالدت
یان را خر بقی خیدِت گویا که عید بوخ» 1.این نشان میدهد که زنان در آن شب برای تشیی جنتاز او
چه قدر زیاد جم شد بودند ،همانطور که ما در روزهای عید جم میشویم.
مناسب اس و بلکه الزم اس که مردم هر ساله در این تاری مثل روزهای عید جم شتوند ،البتته نته
برای گریه کردن بر عایشه ،بلکه به خاطر این که خداوند را بر هالک عایشه شکر نمایند ،واقعا سزاوار اس
که مؤمنین در این روز خوشحالی نمایند ،چون در این روز زنی نابود شد که در جرم و خونریزی هیچ زنی به
پای او نمیرسد و از نظر فحشا و فجور از تمام زنان باالتر اس  ،همان کسی که رسوخ خدا

را کشت

و دخترش صدیقه کبری (صلوات الله علیها را آزار میداد و در روز شهادت ایشان خوشحاخ بود و بر ّ
وصی
شرعی پیامبر یعنی امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه خرو کرد و با اهل بی اطهتار ایشتان (صتلوات اللته
علیهم دشمنی نمود و با حق جنگید و باطل را یاری کرد و باعث شد هزاران مسلمان هالش شتوند و شترع
ّ
مقدس را تحریف کرد و باعث به وجود آمدن خط گمراهی و انحراف و کجی و فسق گردید.
خداوند متعاخ در کتاب حکمیش میفرماید :باله یالاِ خداویالد خلسالو ِ مهربالان * الالم * رومیالان
شکست خورخید * (و این شکست) خر نر مین یاخیکا رخ خاخت ولا ایان بعد ا این به وخ پیرو
کار قبل ا ان شکسالت و بعالد ا
خواهند شد * (البته این پیرو ) خر ظرف چند نال خواهد بوخت و ِ
ان پیرو

به خنت خدانتت و خر این رو مؤمنالان خوشالحال ماشالوید  2اگتر مؤمنتان بته ختاطر

پیروزی رومیان بر فارسها خوشحاخ شدند ،در حالی که هر دو طرف کافر بودند و نهای چیزی که وجتود
داش این بود که تهدید و خطر رومیان برای اسالم و مسلمین کمتر و دورتر از فارسهتا بتود پتس چترا بتا
پیروز شدن خداوند بر بزرگترین دشمنش و دشمن پیامبر و اولیاء ایشان

خوشحاخ نشوند ،در حالی کته

عایشه برای اسالم و مسلمین بزرگترین تهدید بود و هنوز هم بته وستیله آثتار و احتادیثش بزرگتترین تهدیتد
 
 .1الطبقات الکبری ابن سعد جلد  8صفحه 77
 .2سور روم آیه  0تا 5
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اس ؟! در این جا خداوند با هالش کردن دشمنش و منتقل نمودن او به عذاب ابدی بر او پیروز شد.
بنابراین باید روز هالک عایشته بترای مؤمنتان روز عیتد و خوشتحالی باشتد ،همتانطور کته روز
هالک عمر بن الخطاب طاغی (لعنة الله علیه این چنین اس و مؤمنین در این روز فرمتان الهتی را
اطاع میکنند و با اقتدا به پیامبر اعظم و اهل بی اطهار ایشان (صلوات الله علیهم – کته احادیتث
شریفه بیان کرد اند که آنها این روز را عید میگرفتند – مجلس شادی و خوشحالی تشکیل میدهند.
و این اشکالی ندارد که مؤمنی از مرگ دشمن خداوند خوشحاخ شود ،این امیرالمؤمنین (صتلوات
الله علیه اس که چنین چیزی را به ما یاد داد  ،در یکی از دعاهای شریف ایشتان آمتد « :خداویالدا
من برا همیشه به تو پناه مابرِ که خونت تو را خشمن بدارِ یا خشمن تو را خونت بدارِ یالا باله
خشم و یاراحتا تو رضایت خهمت خداویدا هر کس که تو بر او صلوات فرنتاخ صلوات ما هم
بر او باشد و هر کس را لعن کرخ لعن ما هم بر او باشدت خداویدا ما را ا هالر کالس کاله مالرگش
باعث خوشحالا ما و تماِ مسلمین ماشوخ راحت کن و به جا او کسا که بهتالر ا اونالت را
بیاور و علم اجابت خعایت را همایطور که خر خین و یدیگا خوخ ماشنانیم به مالا یشالان بالدهت
محمد پیامبر و الش باخ».
ا ارحم الراحیمت و خروخ و نممت خداوید بر نرورمان
ِ

1

در تاری هال ک عایشه سه قوخ وجود دارد :اول شب هفدهم ما مبارش رمضتان ستاخ پنجتا و
هش  2،خوِ بیس و نهم ما رجب ساخ پنجا و هش  3،نوِ آخر متا ذی الحجته ستاخ پنجتا و
هش  4.هر یک از این روزها که روز عید و خوشحالی گرفته شود خوب اس ،و اگر همه این روزهتا را
عید بگیرند که بهتتر است  ،خصوصتا کته روز هفتدهم متا رمضتان بنتابر قتولی بتا پیتروزی رستوخ
خدا

در جنگ بدر و به معرا رفتن ایشان موافق دارد و روز بیس و نهم ما رجب طبتق قتولی

با هالک ابوحنیفه و شافعی موافق دارد و روز آخر ذی الحجه با هالک ابوقحافه – پدر بزرگ عایشه
– و هالک هند جگرخوار موافق دارد ،و این از جمله اتفاقات خوب اس .
 
 .1االمالی شی مفید صفحه  066و به نقل از او بحار االنوار عالمه مجلسی جلد  94صفحه 244
 .2مستدرش حاکم جلد  5صفحه  6و اسد الغابه ابن اثیر جلد  4صفحه 415
 .3وقائ االیام محدث قمی صفحه 245
 .4الطرائف سید بن طاووس صفحه 412
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یاله اخر
من میدانم که این کتاب را مینویسم در حالی کته از شمشتیر ظالمتان ختون میچکتد ،و شتاید
زندگیام بعد از نوشتن این کتاب مثل قبل نباشد ،و بعد از آن قتل و کشتار به من نزدیکتر خواهد بتود،
ولی من تا زمانی که این کار در را خدا باشد ترسی ندارم ،من اولین کسی نیستم که خونش بته ختاطر
عایشه ریخته میشود ،حضرت امام حسن عسکری (صلوات الله علیه فرمودند« :شیعیان حضالرت
علا

کسایا هستند که خر راه خدا برایشان فرقا یماکند که مرگ نالراغ ایهالا بیایالد یالا ا یهالا

نراغ مرگ روید!»

1

من در این مسأله به ائمه (صلوات الله علیهم اقتدا میکنم ،این حضرت امام رضا (صتلوات اللته
علیه اس که در یکی از زمانهای ظلم ظالمان جان ختود را بته خطتر انتداخ  ،و آن زمتان هتارون
عباسی (لعنه الله بود ،حضرت کالم حق سختی به زبان جاری نمود ،اصتحابش ترستیدند و گفتنتد:
«شما چنین حرفا ما یید خر حالا که ا شمشیرها خون ماچکد! فرموخ خداوید نر مینا ا
طم خارخ و ا این نر مین به ونیله ضعیفترین خلقش یعنا مورچاله محافظالت ماکنالد! اگالر
2
ُبَاتا بَواهد به ان برند یمارند».
همین برای حفاظ از جان کافی اس و اگر هم اتفاقی افتتاد بته شتهادت در را ختدا خوشآمتد
میگوییم ،و شهادت خواسته من در آخر سجد هر نماز اس  ،و اگر بتا شمشتیر دشتمنی از دشتمنان
خدا کشته شوم برایم بهتر از آن اس که در رخ خواب بمیرم! از حضرت امام زین العابدین (صلوات
الله علیه این چنین یاد گرفتم ،حضرت در دعایش میفرماید« :حمد و نتایش برا خدانالت ...
 
 .1تفسیر امام عسکری صفحه  209و به نقل از او بحار االنوار عالمه مجلسی جلد  64صفحه 061
قتوت و ّ
 .2الکافی کلینی جلد  1صفحه ُ ،49بخاتی جم ُبخ اس یعنی :شتر خراسانی که بته ّ
تحمتل مشتهور است ،
منظور این اس که اگر خداوند بخواهد از این سرزمین حفاظ کند در این صورت حتتی اگتر از قتویترین شتتر کمتک
گیرند که به این سرزمین برسند هرگز به آن نمیرسند چون مورچهها آنها را اذی میکنند تا هالش شوند ،عالمته مجلستی
در بحار االنوار جلد  71صفحه  048از بعضی مورخین نقل کرد که لشکر یکی از حاکمان ظلم به موضتعی رستیدند ،از
کنار را به سرزمینی نگا کردند که در آن طالی فراوانی وجود داش  ،وقتی به سم آن رفتند مورچههای زیتادی شتبیه بته
قاطر به آنها حمله نمودند و بیشترشان را کشتند.

ملحقات 0140 ...............................................................................................
حمد که به نبب ان خر گروه نعاختمندان ا خونتایش خراییم و خر نلک کسایا که با شمشیر
خشمنایش به شهاخت مارنند قرار گیریم».

1

من در این را سختی زندان را چشیدم و خداوند مرا ثاب قدم نگته داشت بته همتین ختاطر روی
ّ
گردان نشدم و به عقب برنگشتم ،سپس خداوند بر من ّمن نهاد و تفضل نمود و مرا از زندان آزاد کرد،
و اراد ایشان بر اراد آنها غلبه نمود ،همان کسانی که به من وعد دادند طبق احکام صادر شد بیست
ساخ در زندان خواهم ماند ،بنابراین بر من الزم بود که این نعم را شکر گویم ،و این کتاب تنها مقدار
کمی اس که آن را نزد خداوند شکر این نعم متیدانم و خداونتد ستبحان بنتد متؤمنش را کفایت
میکند و در دخ او شجاع و ّقوت قرار میدهد و در دخ دشمنانش خوف و ترس میانتدازد ،حضترت
امام صادق ما (صلوات الله علیه فرمودند« :مؤمن کسا انت که هر چیا ا او ماترند چرا کاله
خر خین خداوید عایا انالت و ا هالی چیالا یماترنالد و ایالن یشالایه هالر مالؤمنا انالت» 2.و
حضرت فرمود« :هر چیا برا مؤمن فروتنا ماکند و اگر قلبش را بالرا خداویالد خالالص
3
کند خداوید هر چیا را ا او ماترناید حتا جایوران مین و ّخریدگان و پریدگان انمان».
در طی ساخهای گذشته بعضی از علمای فرقه وهتابی فتتوای ریختتن ختون و کشتتن مترا صتادر
کردند ،ولی به حمد الله این مسأله ّذر ای مرا نلرزاند و به خدا اعتماد و توکل نمتودم ،و متن نستب بته

این وهابیان گناهی ندارم جز این که حق را بر علیه باطل و عدخ را بر علیه ظلم و انست ّ
انی را بتر علیته
ّ
حیوانی یاری نمودم ،سپس آنها را آزمودم و امتحان کردم و بعد از آن که آنها را به بحث دعتوت کتردم
چیزی جز سستی و ناتوانی در آنها ندیدم! پس به جماعتشان بگو که همین طور ناله زنند! امیرالمتؤمنین
(صلوات الله علیه فرمود« :مرا با قریش چه کارو! به خدا قسم ایها را کشتم خر حالالا کاله کالافر
بوخیدت و به وخ ایها را ماکشم خر حالا که فریب خورخهاید! و مالا یسالبت باله عایشاله گنالاها
یداریم مگر این که او را خر محدوخه خوخ خاخل کرخیم! به خدا قسم باطل را پاره خواهم کالرخ تالا
 
 .1الصحیفه السجادیه الکامله صفحه  ،19دعای حضرت
 .2صفات الشیعه شی صدوق صفحه 24
 .3صفات الشیعه شی صدوق صفحه 26

در ثنا و درود فرستادن بر خداوند.
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ح ا یر ان اشکار شوخ! پس به قریش بگو همین طور ّ
ضجه و یاله ید!»

1

تمام آرزویم این اس که آن حقیقتی که این کتاب آشکار کرد به ختاطر نالتههایی کته پیرامتون متن
برخاسته از بین نرود و در نتیجه ذهنها از آن چه نوشته شد به نویسند آن مشغوخ شود و بته جتای آن کته
ّ
تشتی و
در کتاب مناقشه کنند در نویسند آن مناقشه نماینتد ،آن هنگتام کته دشتمنان حقیقت از ختار
سرسپردگان به باطل از داخل دس به دس هم میدهند و زبانهایشان یکی میشود تتا ّامت را مشتغوخ

شخص (نویسند نمایند تا او را ساقط کنند و به این صورت نتیجه او (که این کتاب باشد را از بین ببرند.
آگا باشید کسی فریب این مسأله را نخورد که تنها کار کسانی اس که از بچگتی بتا ایتن عقیتد
بزرگ شد اند! و هیچ کس به شخص گویند نگا نکند بلکه به مطلبی که گفته شد نگا کند ،کتالم در
مورد شخص و اشخاص نیس  ،بلکه کالم تنها در مورد معارف و حقائقی اس که این کتاب دربرگرفتته
و نتایجی اس که با دلیل و برهان در آن ذکر شد اس .
من وقتی دیدم بقیه دس از امر به معروف و نهی از منکر برداشتتهاند بته آن اقتدام نمتودم ،و ایتن
ّ
ّ
حداقل ،حج و دلیل من نزد خداوند خواهد بود و اگر کسانی که از این واجب دس کشید اند مرا با
نواصب رها کنند و نه به نف من و نه بر علیه من باشند و نه مرا تمجید کنند و نته بته متن تهمت زننتد
چنین کاری روز قیام برای آنها سالمتر خواهد بود.
فرمایش رسوخ خدا

را به یاد اینان میآورم که فرمود« :کسایا که امر به معالروف و یهالا ا

منکر یماکنند بد قوما هستند! و کسایا که به امر کنندگان به معالروف و یهالا کننالدگان ا منکالر
تهمت ما یند بد قوما هستند!»

2

و به غیر از اینان سفارش میکنم که از آن چه دشمنان ترویم میکننتد فریتب نخورنتد و در نتیجته
قبل از آن که بشنوند آنها را اجاب کنند! و قبل از آن که بفهمنتد بتا آنهتا معارضته نماینتد! و بته آن چته
نمیدانند حکم کنند! فرمایش حضرت امام صادق (صلوات الله علیه را به یاد خود و اینان میآورم که
فرمود« :ا اخمق جاهل این انت که قبل ا ان که بشنوخ اجابت ماکند و قبل ا ان که بفهمالد
 
 .1مصادر این حدیث در صفحه  650همین کتاب ذکر شد.
 .2مستدرش الوسائل میرزای نوری جلد  00صفحه  271به نقل از نوادر راوندی.
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معارضه مایماید و به ان چه یماخاید حکم ماکند».

1

اما غیر از اینها و آنها یعنی کسانی که فریفته عایشه شد اند و رؤسای دشمنی و گمراهی آنها را بته
وسیله عایشه فریب داد اند ،به آنها میگویم :کتاب خداوند متعتاخ در یتک طترف و عایشته در طترف
دیگر اس ! رسوخ خدا

در یک طرف و عایشه در طرف دیگر اس ! آخ پیامبر

در یک طترف

و عایشه در طرف دیگر اس ! اسالم در یک طرف و عایشه در طرف دیگر اس ! ّ
حق و حقیق در یک
ّ
طرف و عایشه در طرف دیگر اس ! عف در یک طرف و عایشه در طترف دیگتر است ! پتس از ختدا
بترسید! و به خاطر بزرگ نمودن عایشه حق را پایماخ نکنید! و دلهای خود را از عشق عایشه پتر نکنیتد،
همانطور که بنی اسرائیل دلهایشان را از عشق گوساله پر نمودند!
گوساله در مقابل شتر! و سامری در مقابل عایشه اس !
تا این جا این چنین دیدیم که قلم را واگذاریم ،و خداوند را ستایش میکنیم که متا را بتر ایتن کتار

ّ
موفق گردانید و از او به خاطر هر قصور یا تقصیری طلب بخشش میکنیم و از او میختواهیم کته ایتن
کتاب را از ما به فضل و رحم و م ّنتش قبوخ نماید و نام ما را در زمر کسانی بنویسد که حق را آشتکار
ً
کردند و علنا از دشمنانش برائ جستند.
عات – ا ان چه ایان گویند َّ
پرورخگار تو – همان پرورخگار ّ
مناه انت * و خروخ بر پیامبران *
و حمد و نتایش خدایا را که پرورخگار جهاییان انت

یانر الحبیب
لندن – سالروز میالد مبارش حضرت امام جواد (صلوات الله علیه
دهم ما رجب ساخ  0520هجری قمری

 
 .1بحار االنوار عالمه مجلسی جلد  1صفحه  61به نقل از الدرة الباهرة.
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