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تحول مثبت
 بشر در مسیر زندگی با موانع و مشکالتی روبه رو می شود، چون مسیر کمالیة انسان هموار نیست.
 حال ما به این نکته نمی خواهیم بپردازیم، فقط در این جا به این نکته اشاره می کنیم که هر چیزی را هزینه ای
 است؛ هزینة میل انسان به کمال عبور از سنگالخ هاست و سنگالخ ها چیزی جز آزمایش مسیر و تشخیص

افراد با صالحیت از افراد بی صالحیت نیست. 
موضع گیری انسان را در برابر ناهمواری های مسیر، تحول می گویند. اگر انسان عاقل، عاشق و عارف خود 
را با این پدیده ها هماهنگ کند و موضع  گیری متناسبی با این مسائل داشته باشد، این موضع گیری مثبت 
را اصطالحًا تحول مثبت می گوییم. برعکس اگر شخص نتواند خود را با مالحظات مسیر هماهنگ

 

 کند و با دیدن مشکالت روحیة خود را ببازد و با مشاهدة موانع، عنان اختیار از کف بدهد و به موضع گیری
منفی بپردازد این را اصطالحًا تحول منفی می گوییم؛ لذاست که ما در دعای مخصوص تحویل سال از 
ْل  خدا می خواهیم که ما را موفق بدارد که در مسیر کمالیه به وظیفة خودمان عمل کنیم و بگوییم »َحوِّ

حالَنا اِلی اَحَسِن الحال«؛ بنابراین تحول روحی همواره مثبت نیست، قید احسن دلیل ماست.

مقّدمه
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عید نوروز- عید از عود می آید به معنی بازگشت است در حدیث صحیح وارد شده است که 
مؤمن باید در آخر شب و در هنگام استراحت برنامه های روزمرة خود را مرور کند، یعنی اگر افعال 
و اعمال وی در آن روز منفی باشد، از خدا پوزش بطلبد و استغفار کند و تالش نماید تا جبران شود 
و اگر آن روز با عنایت رب االرباب به اعمال مثبت موفق شده باشد، باید خدای را سپاس گوید و بر 

تداوم اعمال نیز دقت کند و از خدا موفقیت خود را در تکرار اعمال خیر، بخواهد.
این حدیث در کتاب کافی هم آمده است. اگر مؤمن به هر دلیل- از جمله غفلت- موفق نگردد که 
اعمال روزانة خود را هر روز مرور کند، شب جمعه را برای این کار قرار داده اند. انسان در شب جمعه 
 باید اعمال یک هفتة خود را مرور کند. خالصة مرور اعمال و افکار، یک امر الزم است. اگر بر فرض
کسی نتواند در هفته و ماه به خود بپردازد و به بررسی اعمال خود اقدام کند، شب قدر را برای این کار 

گذاشته اند و در این شب همه ی دعاها و نیایش ها بهانه برای بازگشت به خدا است.
برای ما فارسی زبان ها عید نوروز یک بهانة مثبت است. انسان در موقع تحویل سال به دعای 

مخصوص مبادرت می کند و می گوید:
یا مقّلب القلوب واالبصار، یا مدبّرالیل والّنهار 

یا محّول الحول و االحوال، حّول حالنا الی احسن الحال

او از خدای سبحان می خواهد که حال فعلی او که ظاهراً مثبت نیست به سمت و سوی مثبت 
تغییر دهد.

عید به چه معناست؟
گفتیم که عید از عود است و عود به معنی بازگشت به خویشتن خویش است. انسان در مسیر 
زندگی گاه خواسته و گاه ناخواسته از مسیر بیرون می افتد و از هدف دور می شود. عید به معنی 
بازگشت به خویشتن خویش است و خویشتن خویش چیزی جز بازگشت به فطرت نیست. بنابراین 

عید، تفکر و اندیشه و عمل برای بازگشت به فطرت است.
ِفطَرَت ا     هللِ الَِّتی َفَطَر الّناَس َعَلیها ال َتْبدیَل لَِخْلِق ا    هلل1ِ 

1-سورةروم،آیة30.



15

مقدمه

با همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است، آفرينش خداى تغییرپذير نیست. 

یعنی بازگشت به خویشتن خویش، یعنی بازگشت به فطرت و بازگشت به عشق خداست.
اِنّا لِّلِه َو اِنّا اِلَیِه راِجعُوَن1

ما از خدايیم و به سوى او باز مى گرديم.

 خدا ما را آفرید تا به کمک او در جهت او گام برداریم.
ِ ال َتبدیَل لَِخلِق  ا      هلل

 اين قانون قابل تغییر نیست. 

بنابراین عید به معنی بازگشت به موضوع عارفانة خدا محوری، خداباوری و عشق به خداست.
 پس عید بهانه ای است که ما همة توان و استعداد خود را به کار ببریم تا فکر و عمل خود را در مسیر خداخواهی

و خدامحوری جهت دهیم.
احسن الحال: حال به معنی شرایط موجود و وضعیت عادی و طبیعی افراد است. حال، بروز وضع 
درونی هر فرد است. حال ترجمان اوضاع باطنی است. پیداست که به تعداد افراد موجود در عالم ما 
وضعیت حال داریم. انسان هایی در نهایت رشد و بالندگی که آنها در اعلی علیین هستند، گروهی در 
پایین ترین و نازل ترین موقعیت به لحاظ روحی و اعتقادی به سر می برند که آنها در اسفل السافلین 
قرار دارند؛ بقیة مردم بین این دو طیف به سر می برند. اگر رشد را به یک نردبان تشبیه کنیم که صدها 
پله داشته باشد، هر دسته ای از مردم در یکی از پلکان ها قرار دارند که بعضی در حال صعود و جمعی 

در حال نزول و بعضی هم بی حرکتند. تمامی مردم را این طوری می توان تعریف کرد.

راه الهى راه فطرت است
 تجربه نشان داده است که حتی افراد الابالی و ناپرهیزکار گه گاه آرزو می کنند که در صف علما،

بزرگان و پرهیزکاران قرار داشته باشند. به کرات مشاهده شده است که افراد فاسق و فاجر در هنگام 
ازدواج، به محارم خود توصیه می کنند که برای آنها همسری نجیب پیدا کنند، همین یک دلیل، 

بهترین سند بر این است که راه خداپرستی و خدامحوری، فطری است. 
1-سورةبقره،آیة156.
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احسن الحال همان روح بالندگی و تعالی انسان است. همة ما آرزو داریم که به احسن الحال برسیم.
دعای ما چنین موضوع ارجمند و واالیی است. اصوالً دعا به معنی درخواست و آرزوست. ما باید 

بدانیم که هر دعا از دو عنصر درست شده است.
1- آن دسته از امکاناتی که در اختیار انسان است.

 این دسته را می توان به اندیشه و فکر و توان مندی های مختلف و تجربه و مسائل اقتصادی و موقعیت اجتماعی
و وجود راه های رشد و تعالی و غیره خالصه کرد.

2- آن دسته از امکاناتی که ما در خدمت آنها هستیم. یعنی باید به ما اعطا شود.
 لطف خداوند، توفیقات الهی، معلم خوب، دوست شایسته، همسایة مناسب و خالصه اموری که انسان خود

در دستیابی به آنها شایدکم ترین نقش را دارد.
تجربه نشان داده است که افراد مختلف با دانش فراوان و تحصیالت باال و شهرت زیاد و موقعیت 
ممتاز به جایی نرسیده اند. علتش آن است که نتوانستند با استفادة بهینه از این امکانات به هدف نزدیک 

شوند.
دعا زمانی مستجاب می شود که نخست ما همة عناصری که در خدمت و اختیار ماست در جهت نیل به 
مقصود به کار گیریم، آن گاه با استمداد از رب االرباب و کمک خواستن از پروردگار سبحان و واسطه قرار دادن 
ائمة اطهار)ع( توفیق الهی را در رسیدن به هدف کسب کنیم. امکان ندارد بدون رعایت این دو موضوع 

دعای هیچ کس حتی انبیا مستجاب شود. 
قرآن کریم می فرماید:

 لَیَس لاِِلنساِن ااِّل َما َسعی1

 یعنی موفقیت انسان در سایة سعی و کوشش اوست. در سایة سعی و کوشش است که لطف الهی در جهت 
برآورده شدن خواست انسان که رکن دوم دعاست، تحت عنوان اجابت دعا مهیا می شود. 

جوهرى و میدانى
در بحث  های عرفانی و الهی و همچنین بحث های اقتصادی یا اجتماعی و یا سیاسی، قانون حاکم 

1-سورةنجم،آیة39.



17

مقدمه

است. یعنی شخصی که می خواهد عالم شود، باید همة استعداد خود را در جهت تحصیل فقه به کار 
گیرد. آن گاه توفیق تحصیل و حافظة قوی را از خدا بخواهد. 

در عرصه های اقتصادی نیز این گونه است. سرمایه دار باید سرمایة خود را در زمینه های مختلف 
به کار اندازد و از تجربة افراد با تجربه بهره ببرد. آن گاه برای درآمد بیشتر و افزایش سرمایه از خدا 
کمک بخواهد. اگر کسی می خواهد در کنکور قبول شود، استعداد به تنهایی کافی نیست. دعای افراد 
 مستجاب  الدعوه هم بی اثر است. او باید تمامی آموزه های کنکور، جزوات و سؤاالت و پاسخ ها را به دقت 

مورد مطالعه قرار دهد، آن گاه برای موفقیت در کنکور و این که استرس آن او را ناتوان نکند، دعا کند.

نظام خدا محور هستى
عرصة هستی گوشه ای از قدرت بدیع و فوق العاده ی خدای سبحان است. اصوالً خداوند سبحان به 
خالقیت خود زیاد اشاره دارد. چون موضوع خلقت، نشان از قدرت بی مثال اوست. به همین دلیل 64 
بار خداوند متعال از واژة خلق استفاده کرده است. اگر مصادر این واژه را بخواهیم احصا کنیم، به عدد 
فوق العاده تری می رسیم. مثاًل 34 مرتبه »خلقنا« و 16 مرتبه »خلقکم« و 38 بار »خلق« 9 بار »خلقناکم«

 

و خالصه مجموعًا بیش از 200 بار این واژه به کار رفته است.
همان گونه که گفتیم امر خلق در موضوع هستی بی بدیل و تعیین کننده است. این خود نشانگر آن 
است که وقتی مردم از زبان پیامبران الهی به خالقیت خداوند می رسند، ساده تر، آرام تر و راحت  تر خدا 
را می پذیرفتند و به اوامر و نواهی او تن می دادند. اصوالً برای اهل عرفان و آنهایی که دارای شعور و 
معرفت اند، یعنی همان هایی که خدا در همة وجودشان ساری و جاری است، اثبات خدا امری بیهوده 
است؛ زیرا خدا ثبوتی است نه اثباتی. ولی برای آنهایی که دیرباورند و طبعًا کم استعداد و کوته بین 

هستند، اثبات خالقیت خدا کارآیی خود را دارد.
به همین دلیل است که خدای متعال خود می فرماید:

ماواِت َو ااَلرِض1 اَِفی ا    هللِ َشکٌّ فاِطِر السَّ

آيا در موضوع خداى متعال تشکیک مى كنید؟

1-سورةابراهیم،آیة10.
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بعد به جای پرداختن به هر موضوعی می فرماید: 
خالِِق الّسَماواِت وَ ااَلرض 

آیا در وجود خدای سبحان شک و شبهه دارید؟ همان خدایی که خالق آسمان ها و زمین است؟!
آیات متعدد قرآن همگی داللت بر خالقیت خداوند دارد؛ از جمله آن جا که می فرماید:

ر1 ُهَو ا     هللُ الخالُِق الباِرُئ الُمَصوِّ

اوست خداى خالِق نوساِز صورتگر

شگفتى هاى تار مو
برای نشان    دادن قدرت عظیم خداوند بد نیست بدانیم که تحقیقات جدید نشان می دهد فقط یک 

تار موی شما می تواند در بر دارندة حقایق مهمی دربارة احتمال ابتال به بیماری  های قلبی باشد. 
در حقیقت هر تار مو حاوی اطالعات ارزشمندی در ارتباط با میزان استرس و فشارهای روحی و 
روانی است که افراد در زندگی روزمره با آن مواجه می شوند. از این اطالعات می توان برای پیش بینی 
خطر ابتال به بیماری  هایی مانند بیماری های قلبی که با استرس ارتباط مستقیم دارد، استفاده کرد.2 از 
بررسی یک تار مو می توان اطالعات عجیبی در مورد جنسیت صاحب مو، سن، عالیق و حتی اعتیاد 

او پی برد.
معنی خالق معلوم است اما بارئ معنی بسیار زیبایی دارد؛ یعنی خالقی که درخالقیت بی نظیر، 
 بی شبیه و بی رقیب است. ممکن است دو مجسمه ساز، دو معمار، دو نقاش و دو هنرمند دو اثر مشابه هم

بیافرینند، اما کار خدا با کار خلق قابل قیاس نیست. زیرا اگر همة مردم عالم دریک جا جمع شوند 
و همه هم سو به ایجاد یک پدیدة فوق العاده موفق گردند، موضوع آنها کجا و موضوع خدای سبحان 

کجا؟! که خالق آسمان ها وزمین و ازجمله خود بشر است.
یعنی بشر با همة توان و استعدادش در خالقیت به گرد خدا هم نمی رسد. تازه بشر خود مصنوع 

خداست و مصنوع بشر هرچه باشد، مصنوع خداست.

1-سورةحشر،آیة24.
2-روزنامةجامجم،دوشنبه92/2/2،ص20.
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مصور: یعنی شکل دهنده. او کسی است که در خلقت موجودات زنده شاهکار کرده است. تصور 
یک انسان را در ذهن تصویر کنید از شکل،چشم، ابرو، بینی، دهان، اندام و فکر و عقل و موجودات 
دیگر مثل شیر و ببر و پلنگ و موجودات دریایی مانند نهنگ که صد تن وزن دارد و قطر شکمش 
12 متر است- یعنی یک اتوبوس در شکم وی جا می شود- این نهنگ بزرگ ترین موجودات است، 
در خلقِت او همان اندازه قدرت خالق نهفته است که در ساختمان فیزیکی بدنی یک پشه. پشه به رغم 

کوچکی فوق  العاده، دارای مغز، قلب، دستگاه گردش خون، دست و پا، چشم، گوش و عقل است. 
عجیب ترین قسمت پشه ماهیچه ای است که در بازوان او قرار دارد؛ همان بازوانی که پشه را قادر 
می سازد که در هر دقیقه 3000 بار بال می  زند. آیا این شاهکار خلقت نیست؟ آیا اگر تمام بشریت 

بسیج شوند، می توانند نظیر آن را خلق کنند؟ 
خداوند می فرماید:

إِنَّ ا     هللَ ال َیسَتحِی أن َیضِرَب َمَثاًل ّما بَُعوَضًة َفَما َفوَقها1

 خداوند از اين كه به موجودات ظاهراً كوچکى مانند پشه و حتى كوچک تر از آن  مثال بزند، 

شرم نمى كند. 

اینها گوشه هایی از قدرت بی مثال خدای خالق بارء مصور است.

نظام قانونمند آفرينش
این خدای بزرگ وجهان    آفرین که به گوشه ای از کارنامة درخشانش اشاره کردیم، از خلقت 
موجودات هدف مشخص و مقصود معینی داشته است. این گونه نیست که خدای سبحان بشریت را 
بیافریند و همة هستی را در اختیارش بگذارد تا بخورد و بخوابد و هیچ خروجی مثبتی نداشته باشد. 

قرآن خود فرموده است:
ُعوَن َو َیأُکُلوَن َکما َتأُکُل ااَلنعاَم َو الّناُر َمثًوی لَُّهم2 َو الَِّذیَن َکَفُروا َیَتَمتَّ

كسانى كه كفر ورزيدند و خوردند و لذت بردند، درست مانند حیوانات، و جهنّم جايگاه آنهاست.

آیا هدف همین است؟! خیر، خدایی که خود را خالق بی بدیل معرفی می کند، طبیعی است که 
1-سورةبقره،آیة26.

2-سورةمحمد،آیة12.
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انتظار و توقع ویژه ای از مخلوق خود دارد. اصوالً خداوند خود را در اوج هستی می داند، آن جا که 
می فرماید: 

حماُن َعَلی الَعرِش اسَتَوی1 اَلرَّ

بخشنده اى كه بر عرش مسلط است.

خدا در اوج هستی قرار داد.
 این در اوج هستی قرار داشتن خدا، توضیح واضح است. معلوم است خدا با آن ویژگی منحصر به فرد

در اوج هستی است، اما توضیح آن موضوعی است که به دنبال آن آورده است. 
برای توضیح این موضوع به 4 آیه اشاره می کنیم تا به نتیجة مطلوب برسیم.

ُثمَّ اسَتَوی َعَلی الَعرِش2  

سپس بر عرش استیال يافت. 

در جای دیگر می فرماید:
روَن3 ُثمَّ اسَتَوی َعَلی الَعرِش ُیَدبُِّر ااَلمَر َما ِمن َشِفیٍع إاّل ِمن بَعِد إِذنِِه ذلُِکُم ا     هللُ َربُُّکم َفاعُبُدوُه أَفال َتَذکَّ

سپس بر اوج قدرت هستى جاى گرفت و به تدبیر امور خلقت پرداخت،

 هیچ  كس را ياراى شفاعت بدون اراده او نیست. 

اين خداى شماست او را بپرستید. آيا متوجه نیستید؟

و در جای دیگر می فرماید: 
ی ُیَدبُِّر ااَلمَر َسمًّ مَس َو الَقَمَر ُکٌل َیجِری ألَجٍل مُّ َر الشَّ ُثمَّ اسَتَوی َعَلی الَعرِش َو َسخَّ

ُکِم بِِلقاِء َربُِّکم ُتوِقنوَن4 ُل األیاِت لََعلَّ  ُیَفصِّ

آن گاه بر عرش استیال يافت و خورشید و ماه را رام گردانید؛ هر كدام براى مدتى معین به سیر خود 

ادامه مى دهند. ]خداوند[ در كار ]آفرينش [ تدبیر مى كند، و آيات ]خود[ را به روشنى بیان مى نمايد، 

امید كه شما به لقاى پروردگارتان يقین حاصل كنید.

1-سورةطه،آیة5.
2-سورةاعراف،آیة54.

3-سورةیونس،آیة3.
4-سورةرعد،آیة2.



21

مقدمه

باز در جای دیگر می فرماید: 
َمآِء َو َما َیعُرُج ِفیَها  ُثمَّ اسَتَوی َعَلی الَعرِش َیعَلُم َما َیِلُج ِفی األرِض َو َما َیخُرُج ِمنها َو َما َینِزُل ِمَن السَّ

َو ُهَو َمَعُکم َأیَن َما ُکنُتم َو ا    هللُ بَما َتعَمُلوَن بَِصیٌر 1 

سپس بر عرش استیال يافت و خورشید و ماه را در اختیار گرفت كه هركدام تا زمان معینى

 به حركت درآيند. كار ما همگى با تدبیر اوست.

 اوست كه آيات را براى شما تشريح مى كند، شايد به لقاى پروردگارتان يقین يابید.

در این آیات و در آیات مشابه دیگر، خدای متعال خود می فرماید بعد از این که کائنات را آفرید 
و از امر ساختن آسمان ها و زمین فراغت یافت جایگاه بی نظیر خود را که همان عرش است، به رخ 

مخلوقات کشید. آن گاه توقعات کم خود را در برابر این همه نعمت بیان کرد.
در همة این آیات »ثم« آورده که به معنی پس و فاصلة بین دو موضوع است.

نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که هیچ انسانی نمی تواند هم زمان به چند کار مبادرت 
ورزد. مثاًل برای ایجاد یک ساختمان از ابتدا که خاک برداری می شود تا پایان کار که نقاشی است، همه 

 

طی مراحلی مختلف مثاًل در طول دو سال انجام می شود؛ اما خداوند خود را این گونه معرفی می کند:
إِنَّمآ أمُرُه إِذآ اَراَد َشیئًا أن َیُقوَل لَُه ُکن َفَیُکوُن2

چون به چیزى اراده فرمايد، كارش اين بس كه مى گويد: »باش«؛

 پس ]بى درنگ [ موجود مى شود.

فرامین الهی این گونه است که وقتی تصمیم به امری می گیرد، به مجرد آن که اراده کند، تصمیم 
عملی می شود.

پس تصمیمات الهی این گونه است. هرگاه که اراده کند آن چه بخواهد محقق می شود و نیاز به 
زمان ندارد، پس در این آیات »ثم« چه معنی می دهد؟ به نظر ما »ثم« به معنی فاصله نیست، بلکه به 

معنی واو و پس است.
در این جا این نکته مطرح است که مخلوقات به خصوص انسان گمان نبرد که محور کائنات است 

1-سورةحدید،آیة4.
2-سورةیس،آیة82.
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و خدا فقط به او پرداخته است و بس. 
خدا میلیاردها کار دارد، یکی از آنها خلقت آسمان ها و زمین است و زمین یک کرة بسیار 

 آن را آب فرا گرفته است.
5
کوچکی است در آسمان ها که 4

 انسان ها در عرصة خلقت مانند دانة ارزنی هستند در صحراهای پر طول و عرض، یا خسی هستند 
بر روی دریای بی کرانه و بی کنارة عالم، به همین دلیل است که می فرماید: پس از خلق آسمان و زمین 
به جایگاه خود یعنی همان عرش که باالترین نقطة هستی است، قرار گرفت و از آن جا به فرماندهی 

و تدبیر آفرینش پرداخت.
در این مورد تأکیداتی بسیار دارد که به آن خواهیم پرداخت:

تدبیر
یکی از اسامی خدا مدبّر است. مدبّر یعنی کسی که دارای تدبیر است. تدبیر به معنی دوراندیشی و 

آینده نگری است.
انسان به میزانی که دوراندیش باشد، مدیریت او قوی تر و کارنامه اش روشن تر است. خدا خود 
را مدبّر معرفی کرده است. یعنی خدای سبحان از همان آغاز هستی، تمامی رخدادهای آینده را تدبیر 

کرده و دیده است.
معنی دیگر تدبیر، داشتن برنامه است. یعنی این که خدا در برابر کاروان هستی که از ازلّیت به 
راه افتاده و جز در ابدّیت از حرکت بازنمی ایستد، برای هر روز این کاروان و هر لحظةآن دارای 

برنامه است.
 برنامة آفرینش زمانی به خوبی پیش می رود که خالق و مخلوق در یک راستا فکر کنند و برنامه ریزی

نمایند. 
خداوند بشر را در مسیر فطرت قرار داده و همان گونه که گفتیم فطرت بشر خداخواهی است. اما 
مرور زمان و قدرت مظاهر شیطان موجب انحراف بشر از مسیر الهی خود می گردد. به همین دلیل خدای 
سبحان پیامبران را مبعوث کرده تا انسان را از مسیر اعوجاج خارج کنند و در مسیر الهی سوق دهند و 

خود نیز به طور دایم به مردم توصیه می کند که از پیامبران تبعیت کنند؛ آن جا که خود فرموده است:
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اتَِّبُعوا َمن اّل َیسَئُلُکم أجراً َو ُهم ُمهَتُدوَن1

از كسانى كه پاداشى از شما نمى خواهند و خود ]نیز[ بر راه راست قرار دارند، 

پیروى كنید.

یعنی ای مردم از پیامبران الهی پیروی کنید، همان هایی که خود در مسیر توحیدند و در برابر 
مسئولیت ذاتی خود چیزی از شما درخواست نمی کنند.

خدای مدبّر با برنامه ریزی های دقیق خود برای خوشبختی بشر برنامه دارد. به این موضوع تدبیر 
می گوییم و چون خداوند ازلی و ابدی است و همیشه هست و همه جا با ماست و از ما شناخت مطلق 
دارد و برنامة او برای سعادت ما منحصر به فرد و مطلق است، هیچ چیز نمی تواند بدیل برنامه های 

خدا شود.
تدبیر خدا برای سعادت بشر در انحصار خداست. همان خدایی که فطرت بشر را آفرید و فطرت 

را در جهت خدامحوری شکل داد و پیامبران را در این راستا مبعوث ساخت.
این مثلث سه وجهی تدبیر خداوند سبحان است.

خالصة بحث
الف: آن گاه که خداوند خلقت را سامان داد و موجودات را از نیستی به عرصة هستی آورد، از 

باب:
1-آزمایش، 

2- شروع کار و حرکت، 
3- اِخبار و اطالع همة آنها، 

4- عبرت
 همه را مخاطب ساخت و فرمود:

َفَقاَل لََها َو لأِلرِض ائِتَیا َطوعًا أو َکرهًا َقالَتا أَتینا طاِئعیَن1

]سپس آهنِگ ]آفرينِش [ آسمان كرد، و آن بخارى بود.[ 

1-سورةفصلت،آیة11.
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پس به آن و به زمین فرمود: »خواه يا ناخواه بیايید.« آن دو گفتند: »فرمان پذير آمديم.«

اکنون همة شما در مسیری که ما برای شما در نظر گرفته ایم که همان مسیر کمالیه است حرکت 
کنید و چون این مسیر منحصر به فرد است، چه با اختیار و چه با اجبار، باید طی طریق کنید. آنها در 

پاسخ گفتند: ما با عشق، اعتقاد و عالقه فرمانبردار توایم.
بنابراین حقیقت تمامی موجودات عالم که اتصال به ذات و فطرت آنها دارند، خداپرستی و 
خدامحوری است، لذا هر اعوجاج و انحرافی که در طول تاریخ مشاهده می شود، استثناء است نه 

قاعده.
ب: خداوند خود صریحًا فرموده است: 

َو َما َخَلقُت الّجنَّ َو اإلنَس إاّل لَِیعُبُدوِن1

یعنی
غرض از خلقت جن و انس عبادت خداوند است.

 همه می دانیم که عبادت باالتر از خدامحوری است. زیرا عبادت درجه ای شاد و پر نشاط از خدامحوری
و رضایت کامل از آن است؛ چون عبادت یک مرحله از کمال است که همواره با شوق و عالقه انجام 

می شود.

ج: پروردگار کریم از تسبیح تمام موجودات سخن به میان می آورد و می فرماید:
َمواِت َو َما ِفی األرِض َو ُهَو الَعزیُز الَحکیُم1 ِه َما ِفی السَّ َح لِلَّ َسبَّ

آن چه در آسمان ها و زمین است، خدا را به پاكى مى ستايند، و اوست ارجمند حکیم .

باید اشاره کنیم که تسبیح از عبادت باالتر است. تسبیح تعالی انسان متعهد در عبادت است. زیرا 
تسبیح عالوه بر اقرار به وجود قدرت خدای هستی بخش و اقرار به ذلت و نیاز دایمی خود به خداوند، 

اقرار به تنزیه و پاکی و مهربانی و عزت مطلق خداست. 
تسبیح زیباترین قصیدة عبودیت در برابر ذات اقدس حضرت اله است.

اگر چه این توضیح ربط مستقیم به بحث ما ندارد، اما بد نیست فرق شکر، حمد و تسبیح را به طور 
1-سورةجمعه،آیة1-سورةصف،آیة1.
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مختصر در این جا بیان کنیم:
حمد عبارت است از بیان محامد الهی و صفات برجسته و آشکار خدا. گفتن از مهربانی خدا حمد است 
 سخن از غفران الهی حمد است. بیان هدایت پروردگار حمد است. اگر کسی بتواند از محامد الهی بهرة 
کافی و وافی ببرد، باید سپاسگزار خداوند باشد. سپاسگزاری آن بندة شرمنده از احسان خداوند شکر 

است؛ اما تسبیح عالی ترین اظهار ارادت به ساحت قدس خدای سبحان است.
گفتیم هرقدر انسان اطالعات میدانی اش از مخلوقات عالم بیشتر شود، نشاطش در عبادت  افزون 
 می گردد. این شخص عالم، به علمش می بالد و از این بالیدن خرسند می شود. ولی اگر کسی به این

مقام فوق العاده نایل شود که در برابر صفات الهی و قدرت بی مثال پروردگار سبحان واکنش خاضعانه 
داشته باشد، این واکنش تسبیح است. 

واکنش عالِم در برابر مخلوقات عالَم تماشاگری است، اما واکنش عارف در برابر قدرت خدای سبحان و 
عظمت او تسبیح است. یعنی عالِم تماشاگر است، ولی عارف ستایش گر.

تسبیح واکنش طبیعی و روحی و باطنی همة موجودات عالم هستی از مواهب الهی است. پس 
می بینیم که تسبیح گران بسیارند، چون همگی در بارگاه الهی به تسبیح دایمی مشغولند. 

در پایان این بحث به این نکته اشاره می کنیم.
قرآن کریم می فرماید:

َمواِت َو َما ِفی األرِض ِمن دابٍَّة َو الَمالِئَکُة َو ُهم ال َیسَتکِبرُوَن1 ِه َیسُجُد َما ِفی السَّ َو لِلَّ

آن چه در آسمان ها و زمین است، از جمله مالئکه، همه خدا را سجده مى كنند،

 و در اين امر تکبر نمى ورزند.

این آیه تصریح به زیباترین واکنش مخلوقات الهی دارد.
قباًل در بحث های معرفتی گفته ایم که یکی از زیباترین عبادت ها نماز است و زیباترین رکن نماز 

سجده است. 
در این آیه قرآن می فرماید: 

آن چه در زمین و آسمان است، خداوند را سجده مى كنند. 

1-سورةنحل،آیة49.



حضرت خدیجه شایسته ترین همسر پیامبر)ص(

26

در آیة قبل دیدیم:
َو َما َخَلقُت الّجنَّ َو اإلنَس إاّل لَِیعُبُدوِن 

و جّن و انس را نیافريدم جز براى آن كه مرا بپرستند.

از عبادت جن و انس سخن به میان آمده است.
این جا سه نکتة بدیع وجود دارد:

1- همة موجودات در برابر خداوند خاضع، متواضع، ساجد و ذلیل اند.
2- در احترام به ذات ابدیت و ازلیت بین جانوران )دابّه( تا عالی ترین آنها )مالئکه( تفاوتی وجود 

ندارد.
3- تکّبر به معنی بزرگ منشی است. انسان در برابر افراد مختلف واکنش های متفاوت دارد و 
اگر در برابر معلم، عالم و یا شخص بزرگی قرار گیرد، باید متواضع باشد. اگر در برابر افراد کم سن 
و سال است باید مهربان باشد، ولی در برابر افراد بی دین و سست عقیده باید متکبر باشد. تکبر این جا 

عبادت است. پیامبر)ص( فرمودند:
اِّیاَک َوالِکْبَر َفِانَُّه اَْعَظُم الُذنوَب َو ااُلمُّ الُعیوَب َو ُهَو ِحلَیُة اِبْلیَس1

زنهار از تکبّر، 

كه آن بزرگ ترين گناه و نکوهیده ترين عیب هاست و زيور ابلیس است.

متکّبر کسی است که حاضر نیست پیشانی خود را در برابر خداوند سبحان به خاک بساید و از 
خلقت خود از پروردگار سپاسگزاری کند.

خداشناسى نور است و كفر ظلمت
ساده ترین معنی »اهلل نور السموات و االرض« همین است که اصوالً مباحث خداشناسی، اطاعت از 

خدا و عبادت و خدامحوری نور است. برعکس، شرک و کفر ظلمت و تاریکی است. 
اگر انسان در مسیر الهی پیش برود، در مسیر نورانی طی طریق می کند که سرانجامش روشنایی 

است؛ روشنایی معنوی دل و باطن و روشنایی از درستی کار و صحت عمل و آرامش روحی.
1-میزانالحکمه،ج11،ص5074.
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  امکان ندارد شخصی با داشتن تمامی امکانات، شهرت و قدرت اگر در مسیر خدا نباشد، به آرامش
درونی و برونی برسد.

حضرت خديجه نورى تابناک
از چندی پیش بر آن شدیم تا دربارة ام المؤمنین حضرت خدیجه همسر گرانقدر پیامبر رحمت 
کتابی بنویسیم. هرچه تفحص کردیم کتابی در این موضوع نیافتیم. این هم دلیل دیگری بر مظلومیت 
آن بانوی آسمانی است. در کتاب های معتبر موجود نیز به صورت جسته و گریخته مطالبی در مورد 
ایشان مشاهده می کنیم، اما همان ها هم کم وبیش نیاز به تحقیقات میدانی و بیشتر دارد؛ اما آنچه مسلم 

است، این است که:

1- خدیجه موحد
 خدیجه قبل از اسالم و حتی پیش از ازدواج با پیامبر اسالم)ص( شخصیتی معتقد و خدایی بود. 
بنابراین با همین یک صفت برجسته کافی است که ما خدیجه را زنی فوق العاده بدانیم. زیرا در دوران 
حاکمیت شرک و در دوران سیاه و زشتی که 360 بت در کعبه پرستیده می شد، وجود یک زن موحد 
امری عجیب تلقی می گردید؛ امری که هنوز هم اعجاب آن باقی است. اتفاقًا انگیزة اصلی ازدواج 

حضرت خدیجه با پیامبر)ص( هم خداپرستی خودش بود.

2- خدیجه کم حرف و نجیب
یکی دیگر از صفات برجستة خدیجه نجابت عمیق ایشان بود. 

یکی از عالمت های نجابت کم حرفی است. کم حرفی به خصوص برای یک زن در مواجه شدن 
با افراد نامحرم، یک تکلیف اخالقی است. امیرالمؤمنین)ع( می فرماید:

اِذا َتمَّ الَعْقُل نََقَص الَْکالُم1

هرگاه خرد كامل شود، سخن گفتن اندک شود.  

1-همان،ج8،ص3910.
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3- خدیجة بزرگ و با شخصیت
شهرت حضرت خدیجه در مّکه زیاد بود. تقریبًا همگان او را به بزرگی می شناختند. بسیاری 
ه به منظور پیشنهاد ازدواج، پیش خدیجه  ـّ از مردم مّکه به خصوص شخصیـت ها و مشاهیر مک
می رفتنـد و یا برای او پیغام می فرستادند، اما خدیجـه به همة آنها پاسخ منفی می داد و اغلب آنها 
را به حضـور نمی پذیرفت. او که یک بانوی ارزشی بود، شهرت و ثروت شخصیـت های مّکه را به 

هیـچ می گرفت.
از آن جایی که شهرت شخصیت های مّکه اغلب از رهگذر پاسداری از نظام بت پرستی و دفاع از 
بت گران، بت پرستان و بت تراشان بود، خدیجه به همین دلیل از آنها تنّفر داشت و سعی بسیار می کرد 

که اصاًل با آنها مواجه نشود. 

4- خدیجه متنفر از مردان مّکه
با شناخت نسبی از حضرت خدیجه می توانیم بگوییم علت العلل عدم ازدواج حضرت خدیجه تنفر 
ایشان از بت پرستی و بت پرستان بود. باید اضافه کنیم که بزرگان شیعه گفته اند که حضرت خدیجه 

قبل از ازدواج با پیامبر اسالم)ص(، ازدواج نکرده بود.
به راستی هر زن متعهد دیگری غیر از خدیجه هم اگر خواستگاران مشرک و بی قیمت و زن باره 
مّکه به خواستگاری او می رفتند، باید به همة آنها پاسخ منفی می داد و همه را از کوی و سرای خود 
می راند. به خصوص شخصی مانند خدیجه که همة صفات انسانی و ارزشی را در حد کمال داشت، 
هرگز پیوند با مشاهیر مّکه برای او ارزش نبود. او همواره مایل بود با شخصی الهی که مانند خود او 
 می اندیشید، ازدواج کند. به همین دلیل حضرت خدیجه به سادگی و راحتی با پیشنهاد ازدواج با پیامبر

اسالم )ص( موافقت کرد، زیرا آن را افتخاری بی نظیر برای خود می دانست.
بنابراین و با این مقدمه می توانیم قول ابن شهر آشوب دانشمند بزرگ شیعه را بپذیریم که می گوید:

»احمد بالذری« و »ابوالقاسم کوفی« در کتاب های خود و سید رضی- گردآورندة نهج البالغه- در 
»الشافی« و ابوجعفر در »التلخیص« نوشته اند که حضرت رسول)ص( با خدیجه ازدواج کرد در حالی 
که خدیجه باکره بود و قباًل ازدواج نکرده بود، مؤید این مطلب است که در دو کتاب »االنوار« و 
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»البدع« نیز آمده است؛ بدین معنا که رقّیه و زینب دختران خدیجه نبودند، بلکه دختران »هاله« خواهر 
خدیجه بوده اند.1

5- خدیجه ثروتمند بود
در این تردیدی نیست که خدیجه ثروتمندترین شخصیت مّکه بود. خدیجه با مدیریتی در خور 

توجه و قوی در امر اقتصاد منطقه سهم زیادی داشت. 
گفته اند که خدیجه دارای80/000 شتر بود که 400 مرد مال التجاره های فراوانی را به طور دایم به 
شام، عراق، یمن، مصر و حجاز می بردند و کاالهای آن مناطق را به شهرهای دیگر می رساندند. خدیجه 

گرچه خود در مّکه می زیست، اما صالبت و مدیریت وی موجب شده بود که:
الف: کاالهای مورد نیاز مردم را حمل می کردند.

ب: کاالها را با حداقل سود به دست مصرف کننده می رساندند.
ج: از احتکار بیزار بودند.

د: از معامالت ربوی پرهیز می کردند.
همین امر موجب محبوبیت مضاعف خدیجه شده بود و از وی یک شخصیت مطمئن، سالم، خدوم 

و دردآشنا ساخته بود.
البته این خصوصیت پنج گانه مربوط به قبل از بعثت است. نقش حضرت خدیجه پس از اسالم 
و بعد از بعثت و بعد از آن که به عنوان دومین شخصیت مسلمان بعد از امیرالمؤمنین)ع( محسوب 
می شد، فوق العاده و فراوان بود. حضرت خدیجه عالوه بر آن که همسری فداکار و بی نظیر برای پیامبر 
رحمت بود، مادری فوق العاده برای زهرای مرضیه محسوب می شد. نقش خدیجه در این دو عرصه 

فوق  العاده بود. 
عالوه بر آن دوران عسـرت بار زندگی در مّکه و پس از بعثت از صفحات تلخ و طاقت فرسا و 
در عیـن حال تعییـن کننده و تأثیرگذار بود. راستی چه کسـی می توانست مانند خدیجه برای پیامبر 

1-المناقبازابنشهرآشوب،ج1،ص159.
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عالوه بر همسری، نقش یک یار فداکار، وفادار، پرصبر و کم توقع را به عهده گیرد. همین عملکرد 
خدیجه بود که پیامبر رحمت پس از اتکا به خداوند و حمایت امیرالمؤمنین)ع( از مواضع صادقانه و 
مهربانانة خدیجه جمعیت خاطر داشته باشد و با دور اندیشی برنامه های خود را در فراگیر شدن توحید 

با پیشرفت اسالم پی گیری نماید.

گوشه اى از فداكارى هاي  حضرت خديجه
پس از آن که پیامبر اسالم به فرمان خداوند دعوت به توحید را علنی کرد، دشمنی ها آشکار شد و 

عداوت سازمان یافتة بت پرستان علیه اسالم و پیامبر اسالم جدی تر گردید. 
مشرکان، نخست کودکان و نوجوانان مّکه را برای آزار پیامبر)ص( تحریک می کردند، اما رفته رفته

 

بزرگ ترها هم به جسارت علیه پیامبر فعال شدند. آنها عالوه بر توهین های زبانی، با سنگ و چوب 
به پیامبر)ص( حمله می کردند. 

یک روز که امیرالمؤمنین)ع( جسم مجروح پیامبر)ص( را از دست مشرکان نجات داد و به منزل 
خدیجه آورد، ارازل و اوباش مّکه با چوب، چماق و سنگ به درب خانة خدیجه آمدند و علیه پیامبر 

شعار می دادند. خدیجه با شجاعت تمام درب منزل را باز کرده و رو به مردم گفت:
ٍد َففَعُلوا ما ِشئُتم...1 اِشَهدُوا ایَّها الّناُس اَنَا َو مالی َو ما اَمِلُک بَیَن َیَدیَّ لُِمَحمَّ

مردم!

 بدانید من و تمام اموالم و همة دارايى و امکاناتم متعلق به پیامبر است. 

حال هر كارى مى خواهید انجام دهید... 

مردم هم شرمنده و خشمگین خانه را ترک کردند.
در همین حال جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت:

خداوند بر شما و بر خدیجه سالم می رساند و به او مژدة بهشت می دهد. به او ابالغ کن که خداوند 
از او راضی است و زحمات و خدمات او را حتمًا جبران خواهد کرد و بهتر از ایثارهای خدیجه را به 

وی عطا خواهد نمود.
1-منتهیاآلمال،شیخعباسقمی،ج1،ص126.
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به لطف خداوند و با استعانت از روح حضرت خدیجه همسر دلپذیر پیامبر رحمت، کتاب حاضر 
را تألیف و به چاپ رسانده و در اختیار عالقمندان قرار داده ایم.

نمی خواهیم ادعا کنیم که در این کتاب به همة حقایق پیرامون شخصیت حضرت خدیجه اشاره 
کرده ایم؛ برای آن بانوی پر افتخار چه افتخاری باالتر از این وجود دارد که مادر صدیقة طاهره باشد.

بُد مـادر صدیقة کبری، خـدیجه گر فاطمه ام االئمه شد به گیتی 

امیدواریم انتشار این کتاب انگیزه ای برای دانشمندان، اندیشمندان و نویسندگان شود تا دربارة 
حضرت خدیجه آثار ارزنده تر و عمیق تری منتشر کنند. ان شاءاهلل.

                                        تهران/ علی محمد بشارتی 
 92/4/28
مطابق با دهم رمضان سالروز وفات حضرت خدیجه





فصل اول

خدیجه کیست؟
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همه نوشته اند و همه شنیده ایم که پیامبر اسالم در آغاز بعثت مشکالت زیادی را از ناحیة مشرکان 
مکه متحمل شدند و کفار زحمات زیادی برایشان ایجاد کردند. بت پرستان بی منطق، به خصوص 
سران منافق، ستمکار و خونخوار آنها قرار و آرامش را از پیامبر)ص( گرفته بودند و یک روز هم 
از شّر آنها در امان نبودند. این درست است که فقط در مسجدالحرام360 بت وجود داشت و صدها 
بت پرست در طول سال به زیارت خدایان دست ساز خود می شتافتند. سران ملحد و مشرک قریش 
از حماقت بت پرستان، حداکثر سوء استفاده را می کردند و به عنوان نگهبانان بت  ها، همه ساله مقادیر 
معتنابهی از بت پرستان پول می گرفتند. عالوه بر آن، از هدایای آنها نیز بهره می  بردند. همچنین با 
فروش کاالهای مختلف در بازار مکارة مّکه سود سرشاری به جیب می زدند و با اجاره دادن مراکز 

اقامتی به بت پرستان بی سواد، از این رهگذر نیز صاحب درآمد سرشار می شدند. 
این البته همة مسیرهای منافع مادی سران مشرک قریش نبود. آنها منافع دیگری هم داشتند که در 
 این جا مجال پرداختن به آنها نیست. فقط برای آن که خوانندگان عزیز تا حدی در جریان سیستم شیطانی
 بت پرستی قرار بگیرند اضافه می کنیم که سران مشرکین مکه شبکة گسترده ای را در شهرها و بین قبایل
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 تأسیس کرده بودند که تمامی حرکات و سکنات مردم را به دقت زیر نظر داشتند. هیچ شخصی نمی توانست
بدون اطالع افراد این شبکه ها به منطقه ای وارد شود و با افراد قبایل تماس برقرار کند.

پیامبر قبل از بعثت
زندگی مبارک پیامبر رحمت)ص( قبل از بعثت را می توانیم به سه دوره تقسیم کنیم:

1- دورة طفولیت
پیامبر رحمت تنها فرزند عبداهلل  بن عبدالمطلب بودند. مادرشان آمنه بنت وهب یکی از قبایل 
فکری نزدیک به بنی هاشم بود. قباًل نوشتیم که حضرت آمنه از همان تیره و طایفه می باشند که متحد 
بنی هاشم در انعقاد حلف الفضول بود که تا آخر از مرامنامة آن پیمان حمایت کردند و مّکه را که در 

تصرف فکری و سلطة جهنمی بنی امیه بود، تا حدی بیرون آوردند...
 عبداهلل پدر بزرگوار پیامبر یکی از ده فرزند هاشم بود. حضرت عبداهلل که موحد و پاسدار ارزش های
توحیدی بود در بازگشت از سفر تجاری شام و در یثرب که بعدها به برکت هجرت پیامبر به مدینه 
مشهورشد، در همان شهر درگذشت. بنابراین پیامبر رحمت هرگز چشمشان به دیدار پدر روشن نشد؛ 
از این جهت تربیت پیامبر را، از همان آغاز جدشان حضرت عبدالمطلب، بزرگ مّکه به عهده گرفت. 
مردی الهی، بزرگ زاده، بزرگ، سخاوتمند و پر عاطفه؛ با چشمان خدابین، که هم از گذشتگان راجع 
 به بعثت پیامبر شنیده بود و هم خود روی قراین و شواهد بسیار، خورشید در حال طلوع بعثت را

در ناصیة آسمانی فرزند خود می دید... بدین ترتیب توفیق تربیت ظاهری پیامبر رحمت به عهدة ایشان 
قرار گرفت.

 اتفاقًا نام زیبای »محمد« را جد بزرگوارشان بر نوة خود گذاشته بود. همه می دانیم که حضرت 
آمنه نام فرزند خود را احمد گذاشت. دوران کودکی پیامبر رحمت که به دلیل خشک سالی شرایط 
نامناسبی را در مّکه پدید آورده بود، با مشکالت ناشی از خشک سالی بسیار روبه رو بود. حتی امروز 
که به برکت انقالِب اطالعاتی و ارتباطی، جهان بسیار کوچک شده است، کشورها از وضعیت 
یکدیگر با اطالعند. یعنی اگر مشکالتی ناشی از زلزله یا سیل و یا دیگر حوادث طبیعی در کشوری 
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 پدید آید و مقامات کشور مصیبت دیده از جهانیان تقاضای کمک کنند، دیگران بالفاصله به کمک
 آن کشور می شتابند. این وضعیت در سال هایی که به دلیل کمبود نزوالت آسمانی تولیدات کشاورزی
 و دامی در کشوری، بحران کمبود مواد غذایی و دامی ایجاد می کند، مسئوالن چنین کشوری می توانند

کمبودهای خود را از دیگر کشورها تأمین کنند. البته اتفاق افتاده که وقتی مثاًل کشورهای گندم خیز 
مانند کانادا، استرالیا، آمریکا، روسیه، برزیل و آرژانتین دچار افت تولید می شوند، این مشکل که به 
صورت عرضة محدود گندم بروز می کند، به شکل افزایش قیمت گندم خودنمایی می کند. یعنی به 
 رغم این همه پیشرفت هایی که انسان در پیشرفت های علمی در سطوح و زمینه ها و عرصه های مختلف

دارد، هنوز هم در برابر خشک سالی شدیداً آسیب پذیر است. 
راستی که این موضوع بسیار جالبی است که بشر امروز با همة ادعاهایش- که صد البته بسیاری 
از این ادعاها در زمینه های اختراعات و اکتشافات و پیشرفت ها درست است- هرگز نمی تواند خود 
را از نزوالت آسمانی بی نیاز کند. خشک سالی مشکلی است که همة کشورها را تحت تأثیر شدید 

قرار می دهد و انسان نمی تواند از تبعات آن مصون بماند. 
همین جا باید اضافه کنیم که اگر نزوالت آسمانی را ظهور عنایات عمیم الهی به موجودات عالم بدانیم، 
هیچ انسان و هیچ جنبنده و غیر جنبنده ای از عنایات الهی بی نیاز نیست. از همین رو، فطری بودن عشق 

به خدا و نیاز به خدا و فقر و احتیاج گستردة همگان را در برابر خدا می توان فهمید؛ بگذریم. 

خشک سالى در مّکه
ه تا شعاع وسیعی در سال تولد پیامبر)ص( دچار مشکالت ناشی از  ـّ گفتیم که مّکـه و حومـة مک
خشک سالی شده بود، به همین دلیل بسیاری از زنان قبایل و عشایر که کمبود باران برای آنها بحران 
مالی بیشتری را پدید آورده بود، طبق یک رسم جاری به منظور پذیرش پرستاری شیرخواران و اطفال 
صغیر بزرگان مّکه، به مّکه هجوم آوردند و با مراجعه به منازل مشاهیر شهر پیشنهاد خود را مطرح 
می کردند. اتفاقًا حلیمه سعدیه که زنی خدادوست و پرهیزکار بود و قبیله اش از این جهت معروف و 
مشهور بودند- و خود دارای سه فرزند به نام های: عبداهلل، انسیه و شیماء بود- به همراه شوهرش به 
درب منازل بزرگان شهر رفت. سرانجام گذار آنها به درب خانة عبدالمطلب افتاد. عبدالمطلب رو به 

فصل اول/ خدیجه كیست؟
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حلیمه کرد و گفت: از کدام قبیله ای؟ گفت: از بنی سعد. عبدالمطلب پرسید: نامت چیست؟ پاسخ 
داد: حلیمه.

عبدالمطلب از اسم و نام او بسیار مسرور شد و گفت: 
آفرین! آفرین! دو خوی پسندیده و دو خصلت شایسته داری. یکی سعادت و خوشبختی و دیگر 

حلم و بردباری.1
 بنابراین پیامبر رحمت به همراه حلیمه سعدیه در حالی که فقط چهار ماه از سن مبارکشان می گذشت،

مّکه را ترک کرده و به منطقة قبیلة حلیمه آمدند. منطقة دورافتاده و پاک با آسمانی پر ستاره و بسیار 
زیبا که نهاد تشنة انسان را برای ستایش و راز و نیاز با رب االرباب کاماًل آماده و مستعد می کرد و 

ارتباط با پروردگار را تسهیل می نمود...
اتفاقًا بارندگی مؤثری همان روزها بارید و چشمه سارها به راه افتاد و بیابان ها را سیراب کرد و 

احشام را به حال آورد. کیست که نداند همة اینها به برکت وجود پیامبر رحمت بود. 
حلیمه سعدیه دو نکتة دلپذیر را پس از آوردن پیامبر رحمت به محل قبیلة خود بازگو می کند؛

1- من بی شیر بودم. فقط قدری شیر در سینة چپ داشتم، اما کودک اصرار داشت سینة راست 
بی شیر مرا بمکد. به مجرد آن که آن سینه را دهان او گذاشتم، رگ های خشکیدة آن ُپر شیر شد و این 

موضوع موجب تعجب همگان گردید.2
2- از روزی که »محّمد« را به خانه و قبیلة خود بردم، روز به روز خیر و برکت در خانه ام بیشتر 

شد و دارایی و گله ام فزون تر گردید.3
پر شیر شدن سینة حلیمه می تواند ناشی از کرامت و معجزه باشد و افزایش دارایی ها و گوسفندانش 
هم می تواند حاصل بارندگی های نافع به برکت حضور پیامبر رحمت در منطقه روی داده باشد؛ که 
پیامبر اسالم پیامبر رحمت بود و آن عزیز مهربان که قبل از بعثت هم رحمت بود و آن کس که درک 
داشت و از معرفت هم نسیمی بر وی وزیده بود، می توانست در سیمای الهی و آسمانی آن شخصیت 
بی نظیر استفادة شایسته کند و قبل از هرکس از مشاهیر نیز، حضرت عبدالمطلب جّد بزرگوارشان 

1-سیرةحلبیه،ج1،ص106.
2-بحاراالنوار،ج15،ص345.

3-مناقبابنشهرآشوب،ج1،ص24.
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آن بزرگی را یافته بود. همچنین حضرت خدیجه آن زن بزرگ و عزیز و کم حرف و پر رمز و راز 
که مصداق مصرع: »دل پر از گفت وگو و لب خاموش« بود، خیلی پیشتر و بیشتر از نزدیکان، قبیله، 
عشیره، اهل شهر و محله به عظمت پیامبر پی برد و طوق موّدت ایشان را بر گردن انداخت و 15 
سال قبل از بعثت، پیشنهاد ازدواج با پیامبر را مطرح کرد و یا با درخواست ازدواج ایشان موافقت 
نمود. به نظر ما هر دو احتمال یکی است؛ زیرا اصوالً تصمیمی که رب االرباب می گیرد، همگان مجری 

فرمان پروردگارند و بس. همین!

2- دوران نوجوانی و جوانی
دوران طفولیت پیامبر)ص( به پایان رسید. اکنون محمد امین به جوانی نجیب، پارسا، مهربان و 
دلسوز تبدیل شده است که داشتن این صفات برای آن جوان زیبا با قد و باالی موزون که در گفتار 

همواره تبّسم شیرینی کالم وی را مشایعت می کرد، جاذبة زیادی ایجاد کرده بود. 
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( در این مورد می فرمایند:

»از روزی که پیامبر از شیر باز گرفته شد، خداوند، بزرگ ترین فرشته را برای تربیت او گمارد و 
آن فرشته شب ها و روزها بزرگواری ها و خوی های نیک را به او آموخت«.1

دقت در حدیث فوق از یک حقیقت پرده بر می دارد، این که پیامبر عالی قدر اسالم از همان آغاز 
تولد در کهف لطف خدا و در کنف حفاظت پروردگار بوده اند. قید این که بزرگ ترین فرشته برای 
تربیت پیامبر در نظر گرفته شده است، به خوبی روشن می کند که قبل از پایان دوران شیرخوارگی 

ده ها فرشتة الهی حفاظت آن عزیز بزرگ را به عهده داشته اند. 
 علی الظاهر دوران شیرخوارگی به لحاظ عرف و عادت دوران تربیت نیست، تربیت ایشان توسط 
بزرگ ترین فرشته ها پس از بازگرفته شدن ایشان از شیر مطرح شده است؛ عزیزی که بزرگ ترین 

فرشته است وتربیت ایشان را- آن هم تربیت از دید پروردگار- به عهده می گیرد. 
همچنین دریافتیم که بعد از تولد نیز خداوند آن مولود آسمانی را به اشکال مختلف یعنی مستقیم 
و غیر مستقیم مورد مراقبت ویژه قرار می دهد؛ لذا به خوبی می توان پی برد که پروردگار سبحان از 

1-نهجالبالغه،خطبة19.
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عالَم ذر که همة هستی را از نور وجودی ایشان آفرید، از آن وجود مقدس حراست ویژه کرده است. 
امتداد این حراست در عالم صلب و عالم رحم نیز تداوم پیدا کرد. سپس این دست تربیت و عنایات 
ویژة خداوند متعال در عالم دنیا استمرار یافت که به صورت جزیی در قرآن، روایات و در تاریخ 

ثبت و ضبط است.

سفرى به يثرب
گفتیم که حضرت عبداهلل پدر بزرگوار پیامبر)ص(، در آخرین سفر تجاری خود به شام و در 
بازگشت به مّکه در شهر یثرب مریض شد. بیماری وی موجب شد که او نتواند کاروان تجاری قریش 
را همراهی کند. لذا در یثرب و در بین خویشاوندان خود ماند و پس از یک ماه در آن جا درگذشت. 

حضرت عبداهلل در هنگام وفات 25 ساله بود.1 
حضرت آمنه مادر پیامبر پس از پنج سال که از ارتحال دردناک شوهرش می گذشت، با اجازه از 
عبدالمطلب پدربزرگ و پیشوای قریش، همراه با زنی پارسا به نام »اُمِّ اَیَمن« عازم یثرب شدند. این 
سفر یک ماه طول کشید. پیامبر در این مدت در منزلی که پدرش در آن جا فوت شده و در همان جا 
دفن شده بود، حضور یافت. دیدن قبر پدر برای روح لطیف و قلب مهربان پیامبر بسیار دردناک بود. 
مادرش آمنه، از فرصت حضور بر باالی قبر عبداهلل استفاده کرد و از مهربانی های وی می گفت و از 
بزرگی های وی حرف می زد و از اشتیاق او برای دیدن فرزند خود سخن به میان می آورد. محمد امین 
همة این ویژگی ها را می شنید و بر قلب نازنین ایشان فشار بسیاری وارد می شد. ایشان باید همة این 
تلخی ها را ببیند و بشنود و دم فروبندند و آمادة شنیدن و دیدن و تحمل مصایب بزرگ تری شوند. 
سرانجام آمنه همراه با فرزند دلبندش و ام ایمن راهی مّکه شد. آمنه از همان یثرب- مدینه- دچار 
بیماری شد. بنابراین با جسمی فرسوده و جانی خسته یثرب را ترک کرد، حال آن که عمری از ایشان 
نگذشته بود. صبحی بود که باالجبار باید یثرب را ترک کنند. زاد و توشة مختصری تهیه کرده بودند که 
آنها را به مدت حداقل یک هفته کفایت کند. اما این بازگشت، شوق رفت را نداشت. چون متأسفانه 
هر روز بر کسالت آمنه افزوده می شد. سرانجام شرایط جسمی آمنه بد و بدتر شد و ایشان در منزلی 

1-زندگانیحضرتمحمدخاتمالنبیین،ازآیتاهللرسولیمحالتی،ص35.
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بین راه مّکه به نام »ابواء«1یا »ابراء«2 در فاصلة 120 کیلومتری مّکه درگذشت و در همان جا به خاک 
سپرده شد. سن آمنه در هنگام وفات حدود 25 سال بود.

این حادثة تلخ مزید بر علت شد. فرزند بزرگ مّکه که در آن روزها 5 سال بیشتر نداشت، چگونه 
می توانست پس از سفری جانکاه و زیارت قبر پدر، شاهد پرپر شدن گل وجودی مادر مهربان و 

دل سوختة خود باشد!

اتکاي مطلق به خداوند متعال
قباًل نوشتیم خداوند متعال از خیلی قبل مراقب روح و جسم پیامبر بود. به همین دلیل تلخی ندیدن 
 چهرة پدر و مشاهدة آب شدن شمع گرماآفرین مادر چیزی نیست که برای یک کودک 6-5 ساله،

قابل تحمل باشد. از طرف دیگر باید بپذیریم که در این عالم ما به خود رها نشده ایم. ما همگی در دایرة 
قدرت خداوندیم. این وابستگی در همة افراد یکسان نیست؛ به میزانی که افراد، متعهدتر و پارساتر 
باشند، وابستگی آنها به خداوند بیشتر می شود. البته این یک طرفه نیست، یعنی افراد متعهد و پارسا 
بیشتر مورد مرحمت گسترده و همه جانبة خداوند قرار می گیرند. این یک رویة موضوعي است. اما 

رویة دیگر موضوعي مهم تر و اثرگذارتر است.
اصوالً وابستگی به غیر خداوند، جهل است. از آن جایی که همة موجودات عالم محتاج مطلق 
خداوندند، هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند به انسان اطمینان و امنیت کامل بدهد؛ نه مال، نه مسؤولیت، 
نه شهرت و نه بزرگی. همة این مقوله ها اعتباری اند، و خود ناپایدار و نیازمند به حفاظت و حراست. 
اموال را باید حفاظت کرد. مقام را باید با استعانت از آراي مردم!! حفظ کرد. از جسم و جان باید 

بیشتر مراقبت کرد... و همة این حراست ها مقطعی است. 
حاصل این بحث این که انسان هرگز نمی تواند به دلیل این همه اضطراب و نگرانی دایمی به 
آرامش دست یابد. برعکس آنهایی که با خداوند انس و پیوندی دیرینه دارند، هرگز این مشکالت 
نمی تواند آنها را دچار نگرانی کند. زیرا خداوند حافظ مطلق و نگه دارندة مطمئن است. یعنی ایجاد 

آرامش کامل در سایة خدامحوری مقدور است و بس.
1-فرازهاییازتاریخپیامبراسالم)ص(،آیتاهللجعفرسبحانی،ص68.

2-آینهدرکربالست،دکترمحمدرضاسنگری،ص104.
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این آرامش هرگز در جای دیگر قابل تحصیل نیست. با این مقدمه شاید خوانندگان عزیز مقصود 
نویسنده را دریافته باشند.

 راستی چرا خداوند سبحان و مهربان از همان اوان کودکی پیامبر خود را از نعمت پدر و مادر محروم
کرد؟ آخر پیامبررحمت، پیامبر مهربانی هاست. این پیامبر تمامی انرژی، قدرت و رحمت خود را از 
خداوند سبحان می گیرد. این شخصیت بزرگ باید از همان آغاز عمر بپذیرد که همه کاره خداست و 
باید به او توکل کند. فقدان پدر هرقدر هم دردناک است، اما با اتکا به قدرت الیزال الهی قابل جبران 

است؛ همچنین مصیبت مرگ مادر برای کودک تلخ و مالل آور است. 
در اهمیت والدین و در اهمیت دادن به آنها، اسالم بیشتر از هر مذهب و مکتبی و در مورد احترام 
به والدین پیامبر عزیز اسالم بیش از هر شخصیت و هر متفکری گفته اند و همگان را به رعایت مقام 
و حقوق آنها توصیه کرده اند و فرزندان را به فرمانبرداری از والدین سفارش اکید فرموده اند. اما همان 
 مکتبی که تا آن اندازه از حقوق والدین می گوید، وقتی امر دایر می شود بین رعایت حقوق خدا و حقوق

والدین، صریحًا می فرماید:
ْیَنا الِْإنْساَن بِوالَِدْیِه ُحْسنًا َو إِْن جاَهداَك لُِتْشِرَك بي  ما لَْیَس لََك بِِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما...1 َو َوصَّ

و ما انسان را به نیکى به پدر و مادر سفارش مى كنیم 

و گفته ايم اگر آنها با تو سخت گیرند و تو را مجبور به شرک كنند،

 تا چیزى را كه بدان علم ندارى با من شريک گردانى، از آنان تبعیت مکن...

یعنی احترام به والدین و تبعیت از آنها تا جایی است که به اعتقاد به خدا آسیب نرساند. در غیر 
این صورت اطاعت از آنها جایز نیست و احترام به توصیة آنها باطل است. این حکم محکم الهی است. 
یعنی پیروی از هر مقام و مسؤولی که انسان را به شرک دعوت می کند، تقویت شرک و غلط و 
باطل است. جایگاه خداوند را با هیچ چیز نمی توان برابری کرد. حال، هرکس به این معارف بیشتر 
توجه کند و باور داشته باشد، از دیگران باالتر است. پس برای پیامبر اسالم)ص( که هم پیامبر خاتم 
و هم پیامبر رحمت اند، باید چیزی را به عنوان معارف عرضه کند که هم اصل رحمت و هم خاتم همة 

معارف باشد، و آن هم خداباوری و خدامحوری است. 
1-سورةعنکبوت،آیة8.
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پیامبر که خود هم مؤمن و هم عامل به همة این معارف بودند، به هیچ کس و هیچ چیزی غیر خدا 
اتکا نداشتند. دیدیم که وقتی کار تبلیغ پیامبر در مّکه جدی شد و شرک و بت پرستی در مسیر زوال 
و نابودی قرار گرفت و منافع سران شرک و کفر به خطر افتاد، آنها توسط حضرت ابی طالب به پیامبر 
پیغام فرستادند که هرقدر سرمایه و پول بخواهی در اختیارت می گذاریم و هر دختری که بخواهی به 
عنوان همسر به تو می دهیم و هر مقامی که دوست بداری به تو خواهیم سپرد، به شرط آن که دست از 

ادعای نبوت و تبلیغ توحید برداری!! 
پیامبر در پاسخ فرمودند:

مَس ِفی الَیمینی َو الَقَمَر فی الَیساری َعلی اَن اَرَجَع ِمن هذا ااَلمُر ما َرَجعُت1 َوا    هللِ لَو َوَضُوا الشَّ

به خداوند سوگند اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپ من بگذارند،

 تا از رسالت الهى خود دست بردارم،

 هرگز از اين راه باز نخواهم گشت.

توکل پیامبر)ص( فقط به خدا بود. او که به راه درست خود ایمان کامل داشت، از دشمنی های 
مشرکان هرگز هراسی به خود راه نداد. سرانجام شرک نابود و مشرکان از بین رفتند و اسالم جهانی 
شد. پیامبر از همان دوران زندگی که سایة پدر بر سر نداشت، توجه و تمرکز به سرپرست اصلی همة 
عالمیان که خداوند است کرد و پس از آن که مادرشان از دست رفت، این تمرکز و توجه تقویت شد. 

این یک شعار نیست. 
وقتی که شخص راه را بی خطر ببیند و وسیلة نقلیه را راهوار، دیگر حتی فراموش می کند که در 
آغاز سفر بسم اهلل بگوید و آیت الکرسی بخواند و در طول راه ارتباطش را با خداوند برقرار و تقویت 
کند. برعکس وقتی که مسافر بر هواپیما سوار می شود و عواملی مانند پرواز در شب و ابری بودن 
مسیر و اضطراب بعضی از سرنشینان هواپیما را مشاهده کند، به دعا و توسل روی می آورد... این 
موضوع را اکثریت مردم امتحان کرده اند. راستی وقتی مثاًل پدر در کنار انسان باشد، موضوع اندیشه 
برای ادارة زندگی منتفی است، همچنین با بودن مادر بسیاری از نگرانی های کودک از بین می رود. اما 
 با نبود هرکدام از این عناصر اثرگذار و عزیز، توجهات به جاهای دیگر جلب می شود. البته اگر فقدان

1-فرازهاییازتاریخپیامبراسالم)ص(،ص109،نقلازسیرةابنهشام،ج1،ص265.
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والدین برنامه ریزی خدا باشد و هدایت دایمی کودک هم در دستور کار خدا قرار داشته باشد، کودک 
در این وضعیت تمامی توجهات خود را متوجه رب االرباب می کند. این البته یک فرصت فوق العاده 

و یک نعمت بی بدیل است. 
خداوند به پیامبر می فرماید:

اَلَم َیِجدَک َیتیمًا َفاوی َو َوَجَدَک ضااًل َفَهدی َو َوَجَدَک عاِئاًل َفَاغنی1 

آيا خداوند در وقتى كه يتیم بودى به تو پناه نداد و از تو حمايت نکرد،

 و تو را ناآگاه يافت، سپس راه را به تو نشان نداد؟ 

همه راه ها را به تو نشان داد و تو را فقیر و نیازمند ديد، پس تو را بى نیاز كرد...

بدون شک َسِر تمامی رشته ها در دست خداست. او هر کاری را که بخواهد انجام می دهد. کارهای 
الهی مطلقًا مثبت و تمامًا به مصلحت مردم است. 

خداوند در سه آیة فوق االشاره به سه موضوع مهم اشارة اساسی و اصولی دارد:
1- بی پناهی، تنهایی و یتیمی: 

راستی که این نوع زندگی سخت، دردناک، بسیار حساس و حتی خطرناک است. 
خداوند متعال و مهربان که می خواهد تربیت رحمه للعالمین آینده را به عهده گیرد، تمامی توجهات پیامبر 

را از همه کم و قطع می کند تا او تسلیم خود   شود؛ خداوند هم سرپرستی مطلق او را بر عهده می گیرد. 
2- ندانستن راه: 

هیچ کس نمی تواند بدون ارتباط با خداوند و توسط انبیا و اولیاي الهی راه درست را بشناسد و به 
صراط مستقیم دسترسی پیدا کند و طریق صواب و صالح را بیابد و به جایی برسد. 

پیامبر اسالم در آن روزگاران سخت، به مدد خداوند و لطف ویژة او، راه راست را خیلی زود 
یافت و در صراط المستقیم قرار گرفت.

3- عائله مندی و نیاز گسترده: 
اصوالً مردان بزرگ دو نوع نیاز بزرگ دارند:

الف: نیاز مادی: پیداست که افراد مؤثر و اثرگذار خیلی زود مرجع و مالذ مستمندان و نیازمندان 
قرار می گیرند. باید دست این گونه افراد برای بذل و بخشش در جهت رفع نسبی مشکالت بیچارگان 

1-سورةضحی،آیات6تا8.
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باز باشد.
ب: نیازهای معنوی: مردان بزرگ به دلیل حرف های خوب و پاسخ درست به سؤاالت و نیازهای 
مردم، بزرگ می شوند. بزرگ ترین، بهترین و زیباترین حرف ها، از خود نگفتن و به خدا توجه دادن و تبلیغ 

خداباوری و خدامحوری است.
پیامبر اسالم هر دو نیاز را داشتند؛ خداوند هم هر دو نیاز ایشان را برطرف کرد. آن گاه به منظور 
آن که توجه به مستمندان و حق مداران فراموش نشود، آن را با ادامة آیات همان سوره، به یک فرهنگ 

تبدیل کرده و می فرماید:
ث َفَاّما الَیتیَم َفال َتقَهر َو أّما الّسآِئَل َفال َتنَهر َو اَّما بِِنعَمِة َربَِّک َفَحدِّ

پس تو نیز يتیم را از خود مران و تحقیر مکن و نیازمند را از خود دور مساز 

و اما نعمت هايى را كه خداوند به تو داده است، بازگو و اعالم نما.

جالب است اشاره کنیم که بازگو کردن نعمت الهی در این جا رسالت نیست، بلکه دو چیز دیگر 
است: 

اوالً: آن دسته از نعمت هایی که در شرح آیات 6 تا 8 سورة ضحی به آنها پرداختیم.
ثانیًا: نعمت بزرگی که در آیات 9 تا 11 همین سوره مورد توجه قرار دادیم؛ این که شکر نعمت های 
الهی و بازگو کردن نعمت ها و استفادة بهینه از آنها نعمت بزرگ و فوق العاده ای است که یک شخص 

مسؤول موظف است آن را در دستور کار خود قرار دهد.
ناگفته نگذاریم که فرهنگ نمودن معارف فوق و فرهنگ سازی آنها یک دستور نیست. با دقت 
در محتوای آنها به خوبی درمی یابیم که این امور یک وظیفه است که خداوند با نهایت لطف و محّبت 
در قالب امر، وظیفة ما را متذکر شده است. راستی وقتی مردمی مبادی آداب نباشند، باید با وضع قانون و 

مقررات مناسب آنها را متوجه وظایفشان کرد.

آن چه خدا خواست، مصلحت ماست
معموالً ما در مسائل دنیوی و مادی خود خواسته ها، آرزوها و درخواست هایی داریم. البته بسیاری 
از این خواسته ها ممکن است در چهارچوب شرع و اعتقادات دینی باشد. مثاًل کاش با فالنی همکار 

فصل اول/ خدیجه كیست؟
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بودم. کاش فالن ساختمان تعلق به من داشت. کاش فالن کس همسر من بود. کاش آن قدر درآمد 
 داشتم که می توانستم فالن اتومبیل را بخرم و یا به فالن کشور سفر کنم... این گونه خواست ها و آرزوها

لزومًا منفی و خالف نیست. اما باید دید که در همین گونه خواست ها چقدر مصلحت ما مالحظه شده 
و مورد توجه قرار گرفته است. 

 ما در این جا نمی خواهیم وارد آن نوع خواسته ها شویم که یا تحقق آن خالف شرع است و یا راه رسیدن
به آنها نامشروع. بحث ما پیرامون خواسته های مشروع است. باید در مورد همین خواسته ها به دقت 
بنگریم که به حضور خدا در همه جا باور کرده و بها داده ایم، یا چقدر مصلحت دنیا و آخرت خود را 

مد نظر داشته ایم؟ 
پیامبر می فرماید: 

َمِن؟ َمِن قیَل یا َرُسوَل ا    هللِ َو ما َخضراَء الدَّ اِّیاُکم َو َخضراَء الدَّ
َمِن1 وِء اِّیاُکم َو َخضراَء الدَّ قاَل: اَلَمَراَُة الُحسناَء فی بَیِت السُّ

از ُگل هايى كه در كثافت رويیده اجتناب كنید.

پرسیدند يا رسول اهلل: اين رهنمود شما چه معنايى دارد؟

پیامبر فرمودند:

 از ازدواج با دختران زيبارو كه در خانواده هاى پست و بى فرهنگ تربیت شده اند خوددارى كنید...

پس عقل باید در طرح همة خواسته ها حاکم باشد تا احساسات غلبه نکند. احساس می گوید کاش با 
همین دختر خوش  چهره ازدواج می کردم. تفاوت نمی کند و یا دختر می گوید کاش به فالن جوان 

خوش بر و رو که به خواستگاری من آمده، پاسخ مثبت بدهم. 
کیست که نداند طراوت جوانی و عمر زیبایی کوتاه و دوران بر و رو ناپایدار است. آن وقت با 
نگاهی به حاصل این ازدواج های احساسی که فرزندانی الابالی و بی فرهنگ که به لحاظ اعتقادی غیر 
متعادل اند می رسد. آن گاه به خوبی به عمق بیان حکیمانة پیامبر اسالم)ص( پی می بریم و به این نکتة 
بدیع و علمی می رسیم که بی فرهنگی والدین به طور قهری به فرزندان منتقل می شود، دوری از ازدواج با 
چنان زنانی آسان تر است از برخورد با فرزندان الابالی و ناسازگار و اجتناب از ازدواج با دختران و 

1-کافی،ج5،ص332.وتهذیباالحکام،ج7،ص403.
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زنانی که به  رغم داشتن ظاهری زیبا چون مار باطنی خطرناک دارند. 
پس چقدر خوب است که یک مسلمان متعهد به این معارف توجه کند و اصوالً از ارتباط و حتی 
دوستی با چنین خانواده هایی دوری نماید. آثار زیان بار دیگر مناهی هم، کم و بیش همین گونه است. 
حال اگر ما چنان تقاضاها و آرزوهایی داشته ایم و برای تحقق آنها در قالب دعا آنها را از خداوند 
مسألت نموده ایم و خداوند حکیِم علیِم رئوِف رحیم دعای ما را مستجاب نکرده است، مّنتی پایدار و 

عمیق بر ما دارد که ما نمی توانیم از عهدة شکر همین نعمت - عدم اجابت دعای خود - برآییم.
قرآن کریم می فرماید:

وا َشیئًا َو ُهَو َشرٌّ لَُکم1 َو َعسی اَن َتکَرُهوا َشیئًا َو ُهَو َخیٌر لَُکم َو َعسی اَن ُتِحبُّ

بسیارى از چیزهايى كه شما دوست نمى داريد ولو خیر شما در آن است،

 و خیلى از چیزهايى كه شما دوست مى داريد، ولى براى شما شرارت و بدبختى و نکبت دربر دارد.

تسلیم خدا شدن و ديگر هیچ
با این مقدمه که قدری هم طوالنی شد، حال می توانیم بیشتر به معنای باالی تسلیم در برابر خداوند 
پی ببریم. ما وقتی در امری از دانش کافی برخوردار نباشیم، با طیب خاطر تسلیم کسی می شویم که 
دارای دانش الزم باشد. اطاعت ما از دکتر و یا پذیرش پیشنهاد تعمیرکار اتومبیل، همچنین احترام ما 
در مقابل یک معمار و غیره عالمت دانایی ماست. ما که در بسیاری از مسائل زندگی دارای علم و 
دانش الزم نیستیم، به راحتی تسلیم کسانی می شویم که دارای دانش و تجربه اند. پس چگونه است که 
وقتی بحث احکام الهی به میان می آید، ما خود را می خواهیم عالم و یا مستقل نشان دهیم؟ در حالی 
که می دانیم خداوند، علیم، حکیم، رئوف و رحیم است. یعنی خداوند سبحان همة دانش های هستی 
را در دست دارد و چون رحمت جزء ذات خداست، در تمامی اوامر و نواهی او حکمت، رحمت و 

دلسوزی موج می زند؛ پس چرا ما در برابر خدا تسلیم نشویم؟
از طرف دیگر وقتی ما پذیرفتیم که مثاًل در برابر پزشک باید تسلیم شد، حال آن که به تجربه 
یافته ایم که خیلی از پزشکان در تشخیص بیماری اشتباه می کنند و یا بکّرات شنیده ایم که مثاًل فالن 

1-سورةبقره،آیة216.
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پزشک جّراح پنس و یا پنبه و یا کارد و یا قیچی جراحی را در شکم بیمار جا می گذارد و شکم بیمار 
را می دوزد و پس از چندی دیگران متوجه اشتباه جراح می شوند و بیمار را مجدداً برای خارج کردن 
اشیاي به جا مانده در محل جراحی به اتاق عمل می برند، یا معمار به رغم داشتن نقشة ساختمانی 
بکرات دچار اشتباه می شود و در چنین مواردی دستور تخریب تمامی و یا بخشی از بنا را می دهد و 

دوباره می سازد و یا...
 اما در کار خداوند غلط و اشتباه راه ندارد. خداوند حکیِم علیم که ما را از نیست آفریده و همة ابزارهای

رشد را در اختیار ما قرار داده و راهنمایان عاقل و دلسوز هم برای هدایت و سعادت ما با دو ویژگی 
منحصر به فرد قرار داده است:

1- از ما پاداش و دستمزد نمی خواهند.
2- خود به آن چه می گویند اعتقاد دارند و هدایت شده و معتقد به منحصر بودن راه هدایتند.

خداوند در این مورد می فرمایند:
اِتَِّبعُو الُمرَسلیَن اِتَِّبعُو َمن ال َیسَئُلُکم اَجراً َو ُهم ُمهَتدُوَن1

از پیامبران پیروى كنید؛

 از كسانى كه مزدى از شما مطالبه نمى كنند و خود هدايت يافته اند.

پس:
 نگرفتن دستمزِد تبلیِغ دین از مردم و خود مبادی آداب بودن، یک حکم الهی است. 

هرکس که می خواهد مبلّغ دین باشد باید حتمًا این دو ویژگی را داشته باشد. این دو ویژگی جاذبه 
زیادی در مبلّغ و جّذابیت فراوانی در اظهارات وی ایجاد می کند.

راهنمایان الهی اعم از انبیا و اوصیا، آنها همگی دارای آن دو صفت ممتاز بوده اند.
با توجه به این که احکام الهی روشن و اثرگذار است و راهنمایان آسمانی نیز پاک، پارسا و پاکباز 

بوده اند، اما چرا توفیق زیادی در برنامه های پیامبران الهی شاهد نبوده ایم؟ 
علتش روشن است. پزشک زمانی در کار خود توفیق پیدا می کند که بیمار دستورالعمل های وی 

را به کار بندد و به اندرزهای مشفقانة وی عمل کند. 
به قول حافظ:
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طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک

چـو درد در تـو نـبـیـنـد، کـه را دوا بـکـنـد

رسوالن الهی زمانی در مسؤولیت خود موفق می شوند که مردم از آنها تبعیت کنند و نصایح آنها را به کار 
بندند. به عبارت بهتر تسلیم آنها شوند. تسلیم در برابر پیامبران، تسلیم در برابر خداست.

خداوند می فرماید:
َو ما َأْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ لُِیطاَع بِِإْذِن ا     هلل1ِ 

ما رسوالن را فرستاديم تا به دستور خدا از آنها پیروى كنید.

هر قدر انسان ها در برابر خداوند بیشتر تسلیم شوند، زودتر به فالح و رستگاری می رسند. ضمن 
آن که تسلیم در برابر خداوند نشان عقل کامل است. بهتر بگوییم: ما چون اغلب از خود بیگانه ایم، خیر و 
شر خود را نمی  شناسیم و از مصلحت ها بی اطالعیم، از درد خود به دلیل جهل خود بی خبریم و اگر هم 
دردی داشته باشیم به دلیل غرور خود آن را درد نمی دانیم. علی هذا هرگز به دنبال معالجه نمی رویم و 
اگر افراد عالقمند و دردآشنا درد ما را متذکر شوند، واکنش تند نشان می دهیم. بدتر آن که در برابر 

درد، دارو، پزشک، ناصح و مشفق ایستادگی می کنیم؛ امان از غرور و خودخواهی! 
در طول تاریخ هیچ عاملی مانند غرور موجب این همه بدبختی برای بشر نشده است و چون غرور ادامه 
دارد، هیچ عاملی مانند غرور موجب بدبختی برای انسان نخواهد شد. امان از بشر دیرباور در برابر 
نصایح انبیا، ولی زودباور در برابر فریب کاران و عدم اطالع این گونه افراد از افکار غلط خود و نیز 

عدم اطالع از اصل مهم و اجتناب ناپذیر تأثیر و تأثر در نتیجة از حقیقت دور افتادن! 
از این جهت هستی را بسیط و ساده و حتی شوخی می پندارند. 

بپذیریم و یا نپذیریم، ما اغلب در جهلیم؛ هرقدر زودتر به این حقیقت پی ببریم، زودتر از ظلمت جهل رها 
می شویم. 

بپذیریم و یا نپذیریم، راه عالج نادانی های خود را نمی دانیم.
بپذیریم و یا نپذیریم، مصلحت خود را نمی دانیم و راه رهایی را تشخیص نمی دهیم... 

 لذا بپذیریم و قبول کنیم و با طیب خاطر بر این نکته اذعان نماییم که وجود راهنمایان الهی با نسخة
1-سورةنساء،آیة64.
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صادقانه، مشفقانه، راهگشا، حیات بخش و تأثیرگذار که داروی منحصر به فرد معالجة بیماری های روحی و 
جسمی ما را یک جا در اختیار دارند، فقط و فقط از عهدة حل مشکالت متعدد ما برمی آیند. 

پذیرفتن و یا نپذیرفتن ما حقیقت را تغییر نمی دهد. اما اگر این حقیقت را بپذیریم که تسلیم شدن 
در برابر خداوند عالوه بر آن که نشانة عقل سلیم است، ما را سریع و سالم به رستگاری می رساند.

هدايت، بزرگ ترين موهبت الهى
ما بر راه خود استواریم و به اعتقادات دینی خود تعصب داریم و اسالم را بزرگ ترین موهبت الهی 
می دانیم. اینها اصول تغییر ناپذیر اعتقادی ماست. این اظهارات ممکن است از دید عده ای ناشی از 
 تعصب باشد. اگر تعصب به معنای چشم و گوش بسته چیزی را پذیرفتن و جزء اعتقادات خود درآوریم،

این گونه نیست. اما اگر تعصب به معنی پذیرفتن حق و حقیقت و حقانیت اسالم است، آری ما در این 
موضوع متعصب و پابرجاییم و بر این عقیده افتخار می کنیم. علتش هم روشن است، زیرا:

1- خداوند سبحان ما را از هیچ آفرید. این امر الحق مّنت عظیمی بر ماست.
2- کردگار متعال به ما چشم بصیرت و گوش حق شنو داد. این نیز بدون تردید مرحمت ارزنده 

و فوق العاده است.
3- پروردگار مهربان ما را به راه منحصر به فرد سعادت در دنیا و رستگاری در آخرت راهنمایی 

کرد. این امر الحق مّنتی عظیم است. موضوعی که خدا نیز به آن تأکید دارد:
لََقد َمنَّ ا    هللُ َعَلی الُمؤِمنیَن إِِذ بََعَث فیِهم َرسواًل ِمّن اَنُفِسِهم...1

خداوند تحقیقاًَ بر مؤمنین منت مى گذارد كه رسولى از خودشان را براى هدايتشان مى فرستد.

 خداوند که تمامی نعمت های آشکار و پنهان متعلق به اوست و سرچشمة همة موهبت ها از اوست
و تمامی راه های محبت به او ختم می شود، در مقابل نعمت های شایان توجهی مانند خلقت، سالمت، 
 رزق. باران، بهار، رفاه، علم و موفقیت در زندگی اقتصادی و رهایی از ده ها فتنه و صدها بال و هزاران
 بیماری... منت نمی گذارد، بلکه به خاطر بعثت انبیا که هدایت ما در دستور کار آنهاست، منت می گذارد.

راستی که هدایت نعمت فوق العاده ای است، چون همة موارد فوق را در بر دارد.
1-سورةآلعمران،آیة164.
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خديجه همسر شايسته پیامبر)ص(
حضرت خدیجه همة ویژگی های یک همسر شایسته را دارا بود. خدیجه موحد بود. در آن دوران 
تلخ و سیاه که تفکر بت پرستی بر سراسر عربستان سایه انداخته بود و عمدة مردم حجاز مصنوع خود 
را می پرستیدند و در برابر سنگ، آهن و چوب سجده می کردند و در هر خانه بتی و در هر محله بتی 
و در هر منطقه بتی بود و خالصه هر ده و قصبه و هر شهری بتی پرستیده می شد و خداپرستی متروک 
و از توحید اثری نبود، حضرت خدیجه خداپرست بود و به خداوند بزرگ و خالق آسمان ها و زمین 

ایمان داشت.
تصور نشود که ایمان خدیجه حاصل تبلیغات عموی ایشان »َوَرَقِه بن نوفل« بوده است. هرچند ورقه 
 به هر دلیل از جمله مسافرت های فراوان به سرزمین شام، تحت تأثیر مسیحیت قرار گرفته و مسیحی
متعصبی شده بود، اما خدیجه نصرانی نبود. این نشان می دهد که ایمان خدیجه از ناحیة عموی ایشان 

نبوده است.
گروهی از محققان نوشته اند که َورَقه بن نوفل عموی خدیجه است. اما گروهی معتقدند که پدر 
خدیجه »ُخویلد« بود. خویلد هم فرزند »اسد« می باشد. همین اسد پدر نوفل و پدربزرگ ورقه است. 

بنابراین خدیجه با ورقه دخترعمو- پسرعمو می شدند، نه عمو و برادرزاده.1
این موضوع تأثیر کمتر تفکرات ورقه بن نوفل بر حضرت خدیجه را نشان می دهد. 

پس ایمان خدیجه از کجا بود و چه چیز موجب خداپرستی خدیجه شده بود؟

»خويلد« پدر خديجه
یکی از شخصیت های قریش خویلد است. او مردی سخاوتمند و بزرگوار از مّکه است. بدون 
تردید او هم بت پرست نبود. اما در تاریخ ردپای زیادی از اعتقادات وی بر جای نمانده است؛ حتی ما 
اطالع چندانی از تعداد فرزندان وی نداریم. وی هم مانند ثروتمندان مّکه به امر تجارت مشغول بود 
و بخشی از عایدات خود را صرف افراد تهیدست و نیازمند می کرد و به کمک خانواده های مستمند و 
محروم می شتافت. و نیک می دانیم که خویلد در جنگ »فّجار« کشته شده و یا در همان جنگ فوت 

1-فرازهاییازتاریخپیامبراسالم)ص(،آیتاهللسبحانی،ص85.
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کرده است.1

جنگ فّجار
 جنگی بین قریش و طایفة »هوازن« روی داد. پیامبر در شرایطی که بیش از 15 سال نداشت،
در آن جنگ حضور یافت. آن جنگ هم به نام »حرب فّجار« معروف شد و کار پیامبر با آن سن و سال

 

این بود که تیرها را آماده می کرد و در اختیار عموهای خود می گذاشت تا به طرف دشمنان بی رحم 
و خون خوار شلیک کنند. 
خود پیامبر می فرماید:

ُل َعلی اَعمامی2 ُکنُت اُنَبِّ

به عموهايم تیر مى دادم تا پرتاب كنند.

این حادثه نشان از قدرت روحی پیامبر و شجاعت فوق العادة ایشان است. از طرفی با توجه به 
کشته شدن یا فوت جناب خویلد در جنگ فّجار، مشخص می شود که خویلد حداقل 10 سال قبل از 

ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه از دنیا رفته بود.

سرگذشت پسر نوح
یکی از پیامبران بزرگ خداوند سبحان حضرت نوح است. آن پیامبر آسمانی را می توان از جمله 
صبورترین و مقاوم ترین پیامبران دانست. طوالنی بودن دوران نبوت ایشان یکی از دالیل ماست. 
برابر روایات موجود دوران بعثت ایشان را تا 2500 سال گفته اند. اما از هرچه بگذریم با قاطعیت 
می توانیم بگوییم که حضرت نوح قبل از طوفان معروف، 950 سال مردم را به توحید و یکتاپرستی 

دعوت کرد. 
قرآن کریم می فرماید:

َو لََقد اَرَسلنا ُنوحًا إِِلی َقوِمِه َفَلِبَث فیِهم َألَف َسَنٍة إاّل َخمِسیَن َعامًا 

1-فرازهاییازتاریخپیامبراسالم)ص(،نقلازسیرةابنهشام،ج1،ص186.
2-همان.
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وفاُن َو ُهم ظالِمُوَن2 َفَاَخَذُهم الطُّ

نوح را براى هدايت قومش فرستاديم.

 او 950 سال )هزار سال منهاى پنجاه سال( بین مردمش به تبلیغ پرداخت،

 )و چون بالاثر بود( طوفان آنها را به دلیل ظلمشان نابود كرد.

 نوح اهتمام زیادی برای تبلیغ توحید و خدامحوری در دوران طوالنی نبوت خود داشت. 950 سال
مدت زیادی است. چنین فرصتی در اختیار هیچ پیامبری قرار نداشته است. مع االسف حاصل و 

محصول اقدامات حضرت نوح چشمگیر و قابل مالحظه نبود. 
قرآن می گوید: 

َو ما آَمَن َمَعُه ااِّل َقلیٌل1

تعداد كمى به او ايمان آوردند.

نوشته اند مجموعه کسانی که به نوح ایمان آوردند، صد نفر یا کمتر از این تعداد بوده اند. بر فرض 
 اگر بپذیریم که حاصل تالش های مجدانه حضرت نوح قبل از طوفان صد نفر باشد، جناب نوح به ازاي

زحمات هر 10 سال خود فقط یک نفر را توانسته به راه راست هدایت کند!!
از همین فراز از زندگی حضرت نوح می توان پی برد که خداوند بزرگ، چقدر بزرگ و با سعةصدر 
و چقدر باگذشت است. رحمانیت خداوند اقتضا می کند که مردم به خود رها نشوند و با تسلیم در برابر 

توحید، دنیا و آخرت خود را تأمین کنند؛ یعنی سود صد در صد برای مردم.

طوفان نوح
سرانجام کفران نعمت، قوم نوح و ظلمی که از رهگذر شرک و کفر به خودشان و به مردم دردمند 
و مستضعفشان و خالصه به دلیل ظلمی که به ساحت توحید کردند و نگذاشتند که روح مردم در 
زالل توحید، پاک و پاکیزه شود و به دنیای روشنایی و نور توحید وارد شوند و موجب آسایش خود 
و اهل خود شوند، به دلیل همین ظلم، طوفانی که خود ساخته و خواسته بودند، آغاز شد و همه را به 

جز همان اقلیت توحیدی، هالک نمود. 
1-سورةهود،آیة30.
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تا این جای ماجرا، کار طبق برنامة مطلوب نوح پیش می رفت. اما هنگامی که نوح مشاهده کرد 
که فرزند کافرش به دلیل شرک و کفر مانند دیگر ظالمان در ُشرف هالک شدن است، عواطف پدری 

نوح تحریک شد. 
موضوع را از زبان خداوند رحمان می شنویم:

َو نَاَدی ُنوٌح َربَُّه َفقاَل َربِّ اِنَّ ابْنی ِمن اَهِلی َو اِنَّ َوَعَدَک الَحقُّ َو اَنَت اَحَکُم الحاِکمیَن1

نوح به خدا گفت: 

فرزندم از اهل من است و وعدة تو هم حق است )او را نجات ده(،

و تو بهترين داورانى.

خداوند در پاسخ به نوح سه نکتة بسیار مهم را به طور عتاب آمیز مطرح کرد:
1- اهلیت یا غیر اهلیت؟! 

قاَل یا ُنوُح اِنَُّه لَیَس ِمن اَْهِلَک اِنَُّه َعَمٌل َغیُر صالٍِح2

گفت:

 اى نوح او از اهل تو نیست، او كارهاى غیر صالح انجام مى دهد.

بسیاری از مفسران هر دو »اِنَُّه« را به فرزند نوح نسبت می دهند. اما از سیاق آیه و تتمة همین آیه 
برمی آید که »اِنَُّه« در قسمت اول مربوط به فرزند نوح است. آری:

- »او از اهل تو نیست«.
»اِنَُّه« دوم به خود نوح برمی گردد:

اِنَُّه َعَمٌل َغیُر صالٍِح 

تقاضای تو ای نوح عمل صالح نیست.
اگر خدا می خواست اشاره به پسر نوح کند، قاعدتًا باید بگوید:

 اِنَُّه عاِمٌل َغیُر صالٍِح 

با این برداشت اِنَُّه »ضمیر شأن« است. اهل فن می گویند دو نوع ضمیر داریم:

1-سورةهود،آیة45.
2-همان،46.
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الف- ضمیر شأن: آن زمانی به کار می آید که بحث مورد نظر دربارة مذکر باشد. در سورة یوسف 
و در مورد توصیه های حضرت یعقوب برای بازگشتن فرزندانش به مصر و پی گیری موضوع یوسف 

و برادرش می خوانیم:
سوا ِمن ُیوُسَف َو اَخیِه َو ال َتیَئُسوا ِمن َروِح ا    هللِ  یا بُِنیَّ اذَهُبوا َفَتَحسَّ

اِنَُّه ال َیایَئُس ِمن َروِح ا    هللِ ااِّل الَقوُم الکاِفروَن1

پسرانم! برويد و از يوسف و برادرش جستجو كنید و از رحمت خداوند مأيوس نشويد،

 كه تنها كافران از رحمت خدا مأيوس مى شوند.

همان گونه که مشاهده می کنیم »اِنَُّه« درآیة فوق ضمیر شأن است؛ یعنی قاعده این است، درست 
این است.

ب- ضمیر قصه: برعکس در مؤنث به کار می آید.

بررسى ادامة آيه
عالوه بر بحث تفسیری و ادبی فوق آن چه ما را در این بررسی بیشتر متقاعد می کند، بخش پایانی 

آیه است. 
خداوند در ادامه می فرماید:

َفال َتسَئلِن ما لَیَس لََک بِِه ِعلٌم.2

جناب نوح! آن چه را كه از حکمتش آگاه نیستى از من مخواه. 

پسر تو که کافر است هیچ تفاوتی با دیگر کافران ندارد. او اهل تو نیست. اهل تو کسی است 
که هم فکر، هم راه و معتقد به تو باشد.

قسمت پایانی آیه بهترین دلیل بر تفسیر ماست:
اِنّی اَِعُظَک اَن َتکُوَن ِمَن الجاِهلیَن3

من تو را موعظه مى كنم كه از جاهالن نباشى.

1-سورةیوسف،آیة87.
2-سورةهود،آیة46.

3-همان.
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یعنی از پیامبری مثل نوح بعید است که واسطة بین فرزند کافرش با خدا شود که او را از هالکت 
برهاند. هرچند نوح یک فرصت دیگری از خداوند می خواست تا شاید با وعظ و تبلیغ بیشتر فرزندش 
که از »آل« او بود، از »اَهل« او شود. خداوند تلویحًا به او فرمود اگر او لیاقت هدایت داشت، باید در 
 دورة طوالنی که تو او را و همه را به توحید فرامی خواندی، تحت تأثیر قرار می گرفت و ایمان می آورد.

اگر فرصت بیشتر برای تمامی کافران می خواهی، این خالف نفرین تو است که تو خود گفتی: 
َو قاَل ُنوٌح َربِّ ال َتَذر َعَلی ااَلرِض ِمَن الکاِفریَن َدّیارا1ً

نوح گفت پروردگارا هیچ يک از كافران را بر روى زمین باقى مگذار.

با این حساب باقی گذاردن پسر نوح خالف قول و قرار و نفرین نوح و »ترجیح بال مرّجح« 
است.

ترجیح بال مرّجح یعنی به کسی و یا چیزی بها دادن که فاقد امتیاز است.
به ادامة بحث اصلی باز می گردیم. با توجه به این که حتی فرزند یک پیامبر الوالعزم هم اگر خدا 

کمک نکند و ارادة خداوند برای هدایت وی به حرکت در نیاید، سودمند نیست.
 با این مقدمه باید بگوییم و بر آن پافشاری کنیم که خصوصیات حضرت خدیجه بدون تردید 

عنایت خداوند به وی و اراده و برنامه ریزی شدة پروردگار برای آرامش پیامبر)ص( بود.
رفتار آسمانی حضرت خدیجه با پیامبر را در سه مرحله می توان خالصه کرد:

1- دوران تجارت پیامبر)ص(
همه گفته و همگان نوشته اند که حضرت خدیجه یکی از ثروتمندان مشهور مّکه و ثروتمندترین 
بانوی مّکه بود. کاروان های تجاری و پرتعداد خدیجه بین شهرهای معروف و آباد آن روز مانند شام، 
عراق، مصر و مّکه به طور دایم در حرکت بود. محققان نوشته اند80000 شتر متعلق به خدیجه کاالها 

و مال التجارة ایشان را به اقصی مناطق می بردند و اجناسی را از آن جا تهیه کرده و می آوردند. 
 به همراه این شتران400 مرد که  همگان برای خدیجه کار می کردند کار تجارت را به عهده 
داشتند. با توجه به این که متوسط قیمت یک شتر حدود 15 میلیون ریال به وجه رایج امروز است 

1-سورهنوح،آیه26.
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تنها  قیمت شترهای خدیجه حداقل 12میلیارد تومان بوده است. هدایت واداره ونظارت بر مال التجارة 
 عظیم وتوجه ویژه به عرضه و تقاضا و قیمت و درآمد و مسیرهای مناسب و هم چنین ادارة 400 غالم 
کاردان و رعایت همة مالحظات تجاری و مهمتر از همه تجارت بدون ربا و سالمت کار و تهیة 
کاالهای سالم و مورد نیاز مردم و رعایت انصاف در قیمت گذاری و عدم سوء استفاده از عرضة 
محدود کاال و غیره، همة اینها عالمت مدیریت فوق العادة خدیجه و نشان واضحی از اعتقادات پاک و 

خالص خدیجه به خدا و مالحظات الهی از جمله مردم دوستی است.

2- ازدواج پیامبر)ص( با حضرت خدیجه
بسیار بعید است که علت العلل موافقت خدیجه برای پذیرش همسری پیامبر را فقط درست کاری 
و امانت داری و عقل اقتصادی ایشان بدانیم. کسانی که چنین نظری دارند به خدیجه و به پیامبر جفا 

کرده اند. 
خدیجه بانویی پارسا، پرهیزکار، عفیف و با حیا بود. دوست و دشمن از متانت، وقار و نجابت 
ایشان بسیار گفته و زیاد نوشته اند. بنابراین به طور قطع آن چه خدیجه را وادار کرد ایشان به ابوطالب 
بزرگ بنی هاشم که برای خواستاری خدیجه برای پیامبر آمده بود پاسخ مثبت دهد، خصوصیات 
بی نظیر پیامبر، مانند پارسایی، خدامحوری، پاکدامنی، پرهیزکاری و دیگر صفات آسمانی ایشان بود. 

دیگر صفات پیامبر نیز همگی برخاسته از صفات الهی ایشان بود. 
از طرف دیگر خدیجه خود عالوه بر صفات الهی دارای صفات واالی انسانی واالیی بود. اصالت 
خانوادگی که در جاهلیت حرف اول و آخر را در مّکه می زد، خدیجه دارا بود. عالوه بر اینها خدیجه 
در رسیدگی به بینوایان و نیازمندان شهرت زیادی داشت. جمع زیادی از نیازمندان به طور دایم از 
مساعدت های وی بهره مند بودند. آوازة خدیجه در این باره به گونه ای بود که در مّکه هیچ زنی به پای 

او نمی رسید. 
کار شهرت خدیجه در کمک به نیازمندان موجب شد که مردم وی را »اُمُّ الَصعالیک« یعنی مادر 

بینوایان و یا »اُمُّ االِیتام« مادر یتیمان بخوانند.1
1-زندگانیحضرتمحمدخاتمالنبّیین،آیتاهللرسولیمحالتی،ص92.
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بنابراین زنی با آن همه صفات الهی و انسانی نه تنها با اشتیاق به دنبال همسری با مردی با چنین 
ویژگی ها و خصوصیاتی است و نه تنها به ابوطالب پاسخ مثبت می دهد، بلکه با شوق بسیار از این 

مسأله استقبال می کند. 
بسیاری از اسناد نشانگر آن است که خدیجه با آن خصوصیات و با آن که از جمال و زیبایی 
ظاهری هم بهره بسیار داشت- و به همین دالیل خواستگاران زیادی به خواستگاری وی می  رفتند و 
یا واسطه هایی می فرستادند و خدیجه به همه پاسخ منفی می داد- خدیجه خود خواستار همسری پیامبر 

شده است. 
ابن هشام نقل می کند که خدیجه شخصًا تمایالت خود را اظهار کرده و به پیامبر که عموزادة وی 

محسوب می شد، گفت: 
 - ''عموزاده من بر اثر خویشی که میان من و تو برقرار است و آن عظمت و عزتی که میان قوم خود

داری و امانت و حسن ُخلق و راستگویی که از تو مشهود است، جداً مایلم با تو ازدواج کنم. 
»امین قریش« به او پاسخ داد که الزم است عموهای خود را از این کار آگاه سازی و با مشورت 

آنها این کار را انجام دهی.''1
تا همین جای موضوع، می توان به عمق عالقة خدیجه به روحیات معنوی و ارزشی پیامبر)ص( پی 
برد و به درک باالی وی از مالحظات انسانی آگاهی یافت. همچنین می توان به طور جدی از شجاعت، 

درایت و موقعیت شناسی وی مطلع گشت...
بیشتر مورخان معتقدند که نفیسه دختر »علیه« پیام خدیجه را به صورت زیر به پیامبر)ص( رساند: 

''ای محمد چرا شبستان زندگی خود را با چراغ همسر روشن نمی کنی؟ اگر من تو را به زنی 
با شرافت و با عزت که از ثروت و وجاهت هم بهره مند است راهنمایی کنم، شما همسری وی را 

می پذیری؟
پیامبر فرمود منظورت کیست؟

نفیسه گفت: خدیجه!
پیامبر پرسید: آیا خدیجه خود به این کار راضی می شود، با این که وضع زندگی مادی من با او 

1-سیرةابنهشام،ج1،ص204.
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تفاوت بسیار دارد؟
نفیسه گفت: اختیار او در دست من است و من او را حاضر می کنم. شما وقتی را تعیین کنید که 

وکیل او »عمروبن اسد« با شما و اقوام شما جمع شوند و مراسم عقد رسمی را برگزار کنند. 
پیامبر سپس حضرت ابوطالب را در جریان مذاکرات انجام شده پیرامون خواستگاری از خدیجه 
قرار داد. طولی نکشید که با مساعی ابوطالب جلسة خواستگاری منعقد شد و ابوطالب خطبه خواند. 

متن خطبه بدین شرح است:
ِة اِبراهیَم... اَلَحمُدلِّلِه الَّذی َجَعلنا ِمن ُذریَّ

ِدبِن َعبِدا    هللِ ال ُیواِزن بَِرُجٍل ِمن ُقَریش ااِّل َرَجَح بِِه ال ُیقاُس  ُثمَّ اِبُن اَخی هذا ُمَحمَّ

بَِاَحٍدِمنُهم ااِّل َعُظَم َعنُه

 َو اِن کاَن فی الماِل ُمِقاًل َفِانَّ الماَل ِظلٌّ زاِئٌل...

ستايش خدايى را سزاست كه ما را از نژاد ابراهیم و نسل اسماعیل و ريشة »معد«

و اصل »ُمّضر« گردانید و ما را سرپرستان خانه و خدمتگذاران حرمش قرارمان داد،

 و كعبه را براى ما خانه اى كه مقصود حاجیان است و حرمى امن گردانید،

 و ما را فرمانروايان مردم قرار داد. 

این محمد برادرزاده من است که اگر با هر مردی از قریش از نظر فضیلت سنجیده شود، از او برتر 
است و با هرکدام از آنان مقایسه گردد، از او فزون تر باشد و اگرچه او از نظر مالی تهیدست است، اما 
از آن جا که پول و ثروت سایه ای گذرا و عاریتی است که هر روز در دست این و آن است، از این 

رو تهی دستی از مقام و شخصیت او نکاهد. 
به خدا سوگند محمد را در آینده داستانی بزرگ و سرگذشتی مشهور باشد. وی متمایل به ازدواج 
با خدیجه است و خدیجه نیز به او مایل است. اینک او را به ازدواج محمد درآورید و مهریة او را هم 
هرچه خواستید به عهده من است که نقداً و یا در آینده می پردازم1...''                                                            

1-زندگانیحضرتمحمدخاتمالنبّیین،آیتاهللرسولیمحالتی،ص93وفرازهاییازتاریخپیامبراسالمازآیتاهللسبحانی،
ص85.وبحاراالنوار،ج16،وسیرةابنهشام،ج1،ص204و...
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در کتاب نصایح بخاری از عایشه نقل می کند که در جاهلیت عرب چهار نوع زناشویی وجود داشته 
است:

نوع اول: یک نوع همان است که امروز معمول و جاری است که مردی به وسیلة پدر دختر از دختر 
خواستگاری می کند و پس از تعیین مهر با او ازدواج می کند و فرزندی که از آن دختر پیدا می شود 

از لحاظ پدر تکلیف روشنی دارد.

نوع دوم: این طور بوده که مردی در خالل ایام زناشویی با زنی، خود وسیلة زناشویی او را برای 
مرد دیگری برای یک مدت محدود فراهم می کرده است تا از او برای خود نسل بهتری به وجود آورد. 
به این ترتیب که آن مرد از زن خود کناره گیری می کرد و زن خود را توصیه می کرد که خود را در 
اختیار فالن شخص معین بگذارد و تا وقتی که از آن مرد آبستن نمی شد، به کناره گیری ادامه می داد. 
همین که روشن می شد »که زنش از مرد دیگری« آبستن شده است، با او نزدیکی می کرد! این کار را 

در مورد کسانی می کردند که آن مردان را برای تولید فرزند از خود شایسته تر می دانستند!! 
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در حقیقت این کار برای بهبود نسل و اصالح نژاد انجام می دادند. این نوع زناشویی را که در واقع 
زناشویی در خالل زناشویی دیگر بود، »نکاح استیضاع« می نامیدند.

نوع سوم: این گونه بود گروهی که تعدادشان کمتر از ده نفر می بود، با یک زن معین رابطه برقرار 
می کردند. آن زن اگر آبستن می شد و فرزندی به دنیا می آورد در آن وقت آن زن همة آن گروه ده نفر 
را به نزد خود دعوت می کرد و طبق عادت و رسم آن زمان، آن مردان نمی توانستند از آمدن سرپیچی 

کنند. همه می آمدند. 
در این هنگام آن زن، هرکدام از آن مردان را که خود مایل بود به عنوان پدر برای فرزند خود 
انتخاب می کرد و آن مرد حق نداشت از قبول آن فرزند امتناع کند. به این ترتیب آن فرزند، فرزند 

رسمی و قانونی آن مرد محسوب می شد.1
ناگفته نگذاریم که ما مشاهده می کنیم در عهد جاهلیت این امر مرسوم بوده و حتی معاویه در عهد 
سلطه و سلطنت خود بر عالم اسالم با افتخار موضوع »استلحاق« را مطرح کرده و استاندار و مشاور 
خود »زیادبن ابیه« را برادر خود خوانده و رسمًا اعالم کرد که پدرش ابوسفیان در دورة جاهلیت با 

»زرقا« مادر »زیاد« همبستر شده و زیاد حاصل همان همبستری است. 
از آن جایی که ما در کتاب بررسی زندگی سیاسی امیرالمؤمنین)ع( - در فصل سوم- به طور 
مفصل به آن پرداخته ایم، از تکرار و شرح آن می گذریم؛ ولی به منظور توضیح بیشتر ابتالي مردم 
مکه در جاهلیت به فرهنگ زشت و شوم استلحاق و پایدار بودن آن در بنی امّیه، قدری به آن خواهیم 

پرداخت. 
ذکر یک نکته در این جا حایز توجه است و آن این که اگر مشاهده می کنیم که علی الظاهر در 
جاهلیت قدرتی به زن داده شده بود که پدر طفل را بین افراد مختلف خود تعیین کند و یا وقتی به 
احضار مردان مختلف می پرداخت، همه مجبور به آمدن بودند، تمامًا در راستای حاکمیت مردساالری 
است نه اقتدار زن. زیرا زن مجبور بود مرد مشهورتر، با شخصیت تر و پولدارتر را انتخاب کند نه 

نجیب تر!! 
یعنی زن در این مورد هم کاماًل مجبور به انتخاب چنین مردی برای فرزند خود بود؛ هرچند زن تا 

1-حقوقزن،استادشهیدمرتضیمطهری،ص60.
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حد زیادی می توانست حقیقت موضوع را آشکار کند و پدر حقیقی طفل را معرفی نماید، اما رسوم 
جاهلی چنین اجازه ای را به وی نمی داد.

 یعنی همان گونه که زن سیاه بخت عهد جاهلیت مجبور بود در راستای خواست نامعقول و ضد فطرت
شوهر خود به هر منظور با مردان دیگری همبستر شود و بر فرض اگر به یکی از آنها عالقمند می شد و 
مثاًل حاصل هم خوابگی با وی موجب ایجاد جنین می گردید، زن مجبور بود باز هم پا روی میل باطنی 

خود بگذارد و مرد خشن تر و غیرصمیمی و احیانًا بی عاطفه ولی ثروتمند را برگزیند.

نوع چهارم: زنی رسمًا عنوان »روسپی گری« داشت. هر فردی بدون استثنا می توانست با او رابطه 
داشته باشد. این گونه زنان معموالً پرچمی باالی خانة خود می زدند و با آن عالمت شناخته می شدند. 
این چنین زنان پس از آن که فرزندانی به دنیا می آورند، همة مردانی را که با آنها ارتباط داشتند، جمع 
می کردند و آن گاه کاهن و قیافه شناس می آوردند و قیافه شناس از روی مشخصات قیافه، رأی می داد 
که این فرزند از آن کیست و آن مرد هم مجبور بود نظر قیافه شناس را بپذیرد و آن فرزند را فرزند 

رسمی و قانونی خود بداند.1
همان گونه که قباًل نوشتیم سلطة سنگین مرد در دوران جاهلیت جای نفس کشیدن عادی هم برای 
زن نگذاشته بود. اصاًل زن هیچ حقی در هیچ زمینه نداشت. گفتیم که زن در ازدواج نوع سوم مجبور 
بود مرد مناسب را پدر فرزند خود معرفی کند. بسا اتفاق می افتاد که به هر دلیل زن دل به دریا می زد 
و پدر حقیقی نوزاد را تعیین می کرد و یا بدتر، آن مردی را که بیشتر دوست داشت پدر فرزند معرفی 
 می نمود و جان خود را بر سر این کار گذاشته و از دم تیغ بی دریغ می گذشت. او مجبور بود آن چه رسم 
جاری جاهلی است، بپذیرد. هرچند در اسناد نیست، اما به احتمال بسیار قوی افرادی قبل از تشکیل 
جلسه برای تعیین پدر نوزاد با زن در تماس بودند و به او خط می دادند که حتمًا باید فالنی را به عنوان 
پدر طفل برگزیند و الغیر. در تعیین پدر طفل در ازدواج نوع چهارم هم به کلی از زن سلب اختیار 
می شد و کار به دیگران محول می گردید. مضحک است وقتی زنی پرچم روسپی گری را بر در سرای 
خود به اهتزاز در می آورد که به »صاحب رایات« معروف می شد، به همگان آمادگی خود را برای 
خودفروشی اعالم می کرد و ده ها نفر از دور و نزدیک اعم از مسافر، تاجر، جهانگرد و... با او ارتباط 

1-همان،ص61.
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پیدا می کردند و سپس به شهر و دیار خود باز می گشتند، چگونه ممکن بود کاهنان پدر حقیقی نوزاد را 
از روی قیافة مردان تشخیص دهند؟ بر فرض که چنین دانشی در عصر جاهلیت در مّکه وجود داشته 
است و شاید چنان دانشی رایج و یا حتی تبلیغ و تحصیل می شده، اما نمی توان پذیرفت که آنها هم در 
چهارچوب دانش خود کار می کرده و پیش می رفته اند. به طور قطع آنها نیز مجبور بودند به دلیل جبر 
زمان مانند زنان روسپی مقررات را بپذیرند و پدر نوزاد را نه بر اساس علم و دانش خود تشخیص و 

تعیین کنند، بلکه آنها هم باید مصلحت گرایی را پیش گیرند و سر خویش گیرند.
 در تاریخ از »هنده« همسر ابوسفیان و »مرجانه« مادر عبیداهلل بن زیاد با این عنوان یاد شده است. 

اسالم ستیزى هاى معاويه
معاویه پس از شهادت امام مجتبی)ع( و بعد از آن که در صحنة حاکمیت بالمنازع خود رقیبی 
برای خود نمی دید و از هیچ کس واهمه ای نداشت، به تدریج به احیاي سنت های زشت قبل از اسالم 
دست زد. او آشکارا شراب می خورد و لباس های الوان، زربفت و ابریشم می پوشید و از گردنبند و 

انگشتر طال استفاده می کرد...
تصور نشود که معاویه این امور زشت و شنیع را به عنوان تفریح و سرگرمی مرتکب می شد. او 
هم مانند پدرش ابوسفیان نه تنها اعتقادی به اسالم نداشت، بلکه از بیخ و بن دشمن اسالم و مسلمانان 
بود. اصوالً بنی امیه که تمامًا دشمن اسالم بودند، در حاکمیت طوالنی معاویه موقعیت بی سابقه ای 

یافتند تا به خواست دیرین ابوسفیان که نابودی اسالم بود، عمل کنند. 
ماجرایی که »ُمطرف« از پدرش مغیره  بن شعبه نقل می کند دلیل محکمی بر این ادعاست. 

مطرف می گوید: با پدرم مغیره در شام مهمان معاویه بودیم. پدرم هروقت از مالقات با معاویه 
بازمی گشت، از فهم و درایت و کاردانی معاویه تمجید می کرد. یک شب که از مهمانی معاویه بازآمد 
او را بسیار نگران و عصبانی و محزون یافتم. علتش را از وی پرسیدم. وی گفت: پسرم من اکنون از 
نزد پلیدترین مردم روزگار می آیم. گفتم مگر چه شده است؟ در پاسخ گفت: امشب با معاویه خلوت 
 کرده بودم. به او گفتم اکنون که به مراد خود رسیده ای و حکومت را قبضه کرده ای چه می شد که در این

آخر عمر با مردم با عدالت و نیکی رفتار می کردی و با بنی هاشم این قدر بدرفتاری نمی نمودی؛ چون 
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آنها باالخره خویشان تو هستند و عالوه بر این، اکنون آنها در وضعی نیستند که خطری از ناحیة آنها 
متوجه حکومت تو گردد. معاویه گفت: هیهات! هیهات! ابوبکر خالفت کرد و عدالت گستری نمود 
پس از مرگش فقط نامی از او باقی ماند. عمر نیز به مدت ده سال خالفت کرد و زحمت ها کشید. 
پس از مرگش جز نامی از او باقی نماند. سپس برادر ما عثمان که کسی در شرافت و نسبت به پای او 
نمی رسید به حکومت رسید. اما به محض آن که ُمرد، نامش نیز دفن شد. ولی هر روز در جهان اسالم 

پنج بار به نام این مرد)یعنی پیامبر اسالم( فریاد می کنند و می گویند:
داً َرسُوُل ا    هلل اَشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ

اکنون با این وضع -که نام آن سه تن مرده و نام محمد)ص( مانده - چه راهی می ماند جز این که 
نام او نیز بمیرد و دفن شود.1

این ماهیت حقیقی معاویه بود که به مدت بیست سال به عنوان حاکم بالمنازع جهان اسالم هرچه 
خواست کرد. او به قدری در اسالم ستیزی پیش رفت و گستاخی نمود که باور کردنی نبود. او به 
راحتی آب خوردن مردان پاک و پارسا را به شهادت می رساند. کارنامة معاویه مشحون از جرم و 
جنایت، او از انجام هیچ مناهی و منکری روی گردان نبود. گفته اند که معاویه قبل از حاکمیت مطلق 
بر شام بیش از یکصدهزار نفر از مسلمانان را به بهانه های مختلف کشته بود...2ولی هیچ کدام از این 

اقدامات به تلخی و زشتی استلحاق نبود. شرح مختصر استلحاق به این قرار است: 

استلحاق
معاویه فرزند بدکار ابوسفیان است. هنده و یا هند مادر معاویه دختر عتبه است. هم او در جاهلیت 
بر سر درب خود پرچم روسپی گری نسب کرده بود و مسافران و مجاوران را به هم خوابگی خویش فرا 
می خواند. هرچند عتبه پدر هنده یکی از شخصیت های برجستة حجاز بود که به خصوص در »طائف« 
اموال غیرمنقول بسیار داشت و ابوسفیان بزرگ قریش هم به دلیل تجارت از امکانات مالی خوبی 
بهره مند بود، اما همسر ابوسفیان و دختر عتبه مشهور به فساد آن هم به صورت گسترده و وسیع آن 

1-مروجالذهب،ج3،ص454.
2-حسینبنعلیامامارزشها،ص230.
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بود. یعنی فساد دختر عتبه و همسر ابوسفیان و مادر معاویه و جدة یزید از رهگذر فقر و تنگدستی و 
به منظور تأمین معاش و ادارة زندگی نبود، بلکه فساد هنده حاصل شرک، کفر و نهاد پلید و درون 

سیاه وی و خاندانش بود که همگی اعم از زن و مرد فاسد بودند.
معاویه علی الظاهر به منظور دلگرمی »زیادبن ابیه« استاندار خود در خون ریزی بیشتر و کشتار 
شیعیان و طرفداران امیرالمؤمنین)ع(- ولی در حقیقت به منظور احیاي فرهنگ جاهلی- استلحاق را 
مطرح کرد و رسمًا اعالم کرد که زیادبن ابیه برادر اوست. وی در ادامة این ادعا گفت که پدرش در 
جاهلیت با »مرجانه« مادر زیاد که روسپی مشهوری در مکه بود، همخوابگی کرده که حاصل آن همین 
فرزند است... معاویه در این راستا برنامه ها ریخت و افراد مختلفی را به عنوان شاهد به کار گرفت، 

پول ها خرج کرد، رشوه ها داد و حق السکوت ها پرداخت تا نظر خود را اثبات کند. 

قبح وسیع
معاویه دانسته چنین ادعایی کرد، در حالی که از آثار و تبعات ادعای خود آگاه بود. 

معاویه با این ادعا اظهار داشت که: 
1- پدرش ابوسفیان زناکار بوده است.

2- زناکاری های ابوسفیان کاماًل آشکار و علنی بوده است.
3- استاندارش زیادبن ابیه زنازاده است.

4- مادر استاندارش مرجانه روسپی است.
5- اصوالً زناکاری و آشکار شدن زانی و زانیه و حاصل آن امری عادی است.

هرکدام از موارد فوق در دیدگاه اسالم قبیح و زشت است. اسالم احکام محکمی برای پاسداری از 
ارزش های فرهنگی و اخالقی به منظور حفظ خانواده دارد. به همین دلیل حتی برای نفس زنا که اگر 
 بین یک مرد و زن مجرد اتفاق بیفتد و به اثبات برسد برابر حکم الهی به هرکدام از آنها یک صد تازیانه

زده می شود. اجرای حکم هم دارای دو شرط مهم است:
1- نباید اجرای حکم در پنهانی انجام شود. حتماً باید گروهی از مؤمنان ناظر اجرای حکم باشند.1

1-سورةمبارکةنور،آیة2.
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2-  مجری حکم نباید ضربات شالق را از روی رأفت و ترحم بزند...1
تمامی این دستورات اکید و مهم می رساند که اسالم چقدر به پاکی جامعه بها می دهد. گفتنی است 

که اگر طرفین زنا متأهل باشند، هر دو به بدترین شکل ممکن اعدام می شوند. 

ريشه هاى ادعاى معاويه
 ریشة بی پروایی معاویه در ضدیت با اسالم و کشتار مردم مسلمان را می توان در یک نکته دانست.

قباًل گفتیم که هنده مادر معاویه در جاهلیت بر سر درب منزل خود پرچم را به اهتزاز درآورده بود و 
مسافران و تازه واردها را به همخوابگی فرا می خواند. معاویه از چنین مادری متولد شد. معاویه معروف 
است که پسر ابوسفیان می باشد، اما این نسب نامه مورد تصدیق همة علماي انساب نیست. جمعی 
از محققان علم انساب در صحت نسب او تردید دارند. دلیل این امر نخست وضع اخالقی خاندان 
معاویه است که اهل زنا، فسق و فجور در آنها بسیار بوده است. آنها آلوده دامانی را عار نمی دانستند.2 
آن گونه که امروز کشورهای لیبرال غربی مبتال به این بلّیه شده اند و از انجام و ترویج و افشاي آن 
هم ابا ندارند. ارتباط گسترده، پیوسته و طوالنی بنی امیه با دولت امپریالیستی روم شرقی که مسیحیت 
تحریف  شده ای را تبلیغ می کردند که مدافع خصلت های ضد اخالقی و ضد خدایی آنها باشد، به عالوه 

شرک نهادینه شدة آنها، بنی امیه را به عنوان یک قوم فاسد غیر قابل تحمل درآورده بود.
شعرای جاهلیت و شاعران مسلمان، بنی امیه را به این اوصاف زشت هجو کرده اند؛ زیرا در ناپاکی 

معاویه و پدرش و این که هر دو اهل فسق و فجور و فحشا بوده اند، تردیدي نیست.
 »سبط بن جوزی« از اصمعی و کلبی در مثالب نقل کرده که معنای سخن امام مجتبی)ع( به معاویه

که فرمودند:
َقد َعِلمُت الِفراَش الَّذی ُولِدُت فیه

یعنی آگـاهی دارم کـه چگونه و با چه مقدمه ای متـولد شده ای. و این از نکتة خاصی خبـر 
مـی دهد؛ و آن این است که معاویه به چهـار تن از قریش کـه همگی ندیم ابوسفیان بوده اند، نسبت 

داده شده است.
1-همان.

2-شاهدشهیدانازعلیمحمدبشارتی،ج1،ص330.
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 ابوسفیان بد  شکل و کوتاه قد بود و صباح جوانی خوش رو بود. هند او را به خود خواند. صباح خواهش 
هند را انجام داد و گفته اند که عتبه برادر معاویه هم از صباح است.1 عّماره از زیباترین مردان قریش 
بود. کلبی گفته است که مردم عموماً معاویه را فرزند »مسافر« می دانستند، زیرا وی بیشتر از دیگران به 

»هنده« مادر معاویه عشق می ورزید. وقتی معاویه به هنده حامله شد، »مسافر« بیمناک گردید.2
کلبی گفت وگوی یزید و »اسحاق بن طایه« را در حضور معاویه نقل می کند و این که معاویه در 

همان جلسه اعتراف کرد که بعضی از قریش او را از غیر ابوسفیان می دانستند.3
با این مقدمات و این که موضوع استلحاق که معاویه در مورد »زیادبن ابیه« مطرح کرد، به رغم 
آن که مسلمانان را شدیداً خشمگین و عصبانی کرد؛ چیزی که هیچ کس آن را برنتافت و معاویه را به 
خاطر آن کار نبخشیدند. اما برعکس، دودمان معاویه و بنی امیه را خرسند کرد. زیرا آن را در راستای 
راهبرد ابوسفیان در اسالم زدایی می دانستند. همین طور هم بود. زیرا برای وادار کردن زیادبن ابیه 
به شیعه کشی چنین ضرورتی احساس نمی شد، زیرا در دربار معاویه افراد قسی القلب و خون خوار 
فراوان بودند؛ امثال »عمروبن عاص«، »بسربن ارطاه«، »مسلم بن عقبه«، »حصین بن نمیر« و دیگران؛ 
که همگی در کشتار مسلمانان بی گناه و بی پناه شهره بودند. بنابراین زیادبن ابیه مانند آنها آمادگی 

نسل کشی را داشت. 
آن  چه به نظر نویسنده در ادعای معاویه راجع به اعالم این که پدر زیاد، ابوسفیان است، ترویج 
فرهنگ زشت و ضد بشری زنا و زنازادگی بود و بس. طولی نکشید که این تفکِر قبیح ترویج شد 
و در زمان یزید و ولیدبن عبدالملک به اوج رسید. او دختران باکره را مسخره می کرد و پاکدامنی را 

محکوم می نمود.
پیامبر اسالم در راستای احکام محکم اسالم در حفظ حیا و عفت خانواده های مسلمان فرمودند: 

اَلَولَُد لِلِفراِش َو لِلعاِهِر الَحَجر4

فرزند مربوط به پدرش است و زناكار بايد سنگسار شود.

1-پرتوییازعظمتحسین)ع(،آیتاهللصافیگلپایگانی،ص244.
2-الغدیر،ج10،ص169.

3-تذکرةالخواص،سبطبنجوزی،ص214.

4-پرتویازعظمتامامحسین)ع(،ص244.
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ادامة بحث
بسیاری از محققان اسالمی بر این باورند که طرح زشت و ضد اسالمی سقیفه که به خانه نشینی 
 صاحب والیت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( انجامید و افراد غیر سزاوار و ناشایست را به حاکمیت

رساند، طرحی از اساس شیطانی بود که بنی امیه با همراهی دولت روم تهیه کرده بودند و توسط بعضی 
از اصحاب به اجرا درآوردند. 

از آن جایی این بحث اساسی را ما بارها در نوشته های خود آورده ایم و به  خصوص در کتاب های 
شاهد شهیدان و از عرش تا عرش و میهمان آسمانی و در کتاب اسالم مجسم بررسی مختصر زندگی 
سیاسی امیرالمؤمنین به آن پرداخته ایم، دیگر ضرورتی به تکرار آن در این جا نمی بینیم. آخر وقتی 
بنی امیه به زعامت ابوسفیان آن همه مصیبت را بر اسالم تحمیل کرد و در نابودی اسالم ناکام ماند، 
در سال هشتم هجری و پس از فتح مّکه برای آن که کشته نشود، بیعت نصف و نیمه ای با پیامبر کرد 
و منافقانه اعالم اسالمیت نمود. پیامبر اسالم هم در آن شرایط مصلحت را در ساکت کردن ابوسفیان 
می دیدند و به همان اندازه هم به ناچار راضی بودند. از آن به بعد توطئه از داخل شروع شد، به طوری 
که چندین بار طرح ترور پیامبر را تهیه و به اجرا گذاشتند که با لطف خداوند و هوشیاری پیامبر اسالم 

هربار خنثی شد. 
یکی از آن موارد زمانی بود که پیامبر اسالم پس از غزوة تبوک که در سال 9 هجری روی 
داد و در حین بازگشت به مدینه 14 نفر از منافقین تصمیم گرفته بودند پیامبر را به قتل برسانند و 
در حالی که شتر پیامبر باالجبار باید از راه باریک که یک طرفش درة هولناکی بود عبور کند، آنها 
می خواستند با َرم دادن شتر و وحشی کردن آن، پیامبر را به دره بیندازند. اما خداوند علیم و حکیم 
پیامبر را از توطئه آگاه کرد؛ در عین حال برقی هم درخشید و چهرة توطئه گرها آشکار شد.1یکی از 

آن توطئه گرها معاویه بود.

جنايتکاران كربال فارغ التحصیالن مکتب بنى امیه
بدون تردید کارگردانان تضعیف اهل بیت، بنی امیه و طرفداران آنانند. در این موضوع کمترین 

1-شبهایپیشاور،مرحومآیتاهللسلطانالواعظینشیرازی،ص606.
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تردیدی نیست. آخر چگونه می توان باور کرد خاندانی که خداوند متعال حرمت و عّزت آنها را توصیه 
کرده و بر دوستی آنان تأکید چندباره نموده است:

1- در سقیفه نخست آنها را از دور خارج کنند.
2- به تدریج آنها را منزوی نمایند.

3- قتل آنها را الزم بدانند و آنها را به شهادت برسانند.
4- با افکار، اندیشه ها و رهنمودهای آنان مبارزة مستمر نمایند.

کربال اوج خصومت بنی امیه نسبت به اهل البیت است که مع االسف توسط مسلمان نماها انجام شد 
که بشریت را تا آخر به سوگ نشاند و مسلمانان را شرمندة ابدی کرد. به قول محتشم:

سـرزد اگرچه این ستـم از امت نبـی

روح االمین زروی نبی گشت شرمسار

عمر سعد پس از آن همه جنایت و ستم کاری، بعد از ظهر عاشورا دستور داد ده نفر از جنایتکاران 
 اسب های خود را نعل نو بزنند و بر جسد مقدس حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع( و بر اجساد پاک شهدای

کربال بتازند. 
آن ده نفر عبارت بودند از: 

1- اسید بن مالک، همان جنایتکاری که گزارش جنایت خود را با این جمله »نَحُن َرَضضنَا 
در« - ما سینه های شهدا را خرد کردیم - به ابن زیاد داد. الصَّ

2- حکیم بن طفیل طایی، همان خون خواری که دست چپ حضرت عباس را قطع کرده بود.
3- اسحاق بن طفیل سنبسی، همان گستاخی که پیراهن را از بدن مبارک امام حسین)ع( بیرون 

آورده بود. 
4- عمربن صبیح صیداوی، همان سیاه کاری که در آخرین لحظه، عبداهلل بن مسلم بن عقیل را 

شهید کرده بود.
5- اخنس بن مرشد، همان خیانت پیشه ای که عمامة امام حسین)ع( را از سر مبارک آن حضرت 

برداشته بود.
6- هانی بن ثبیت حضرمی، همان خون خواری که عبداهلل پسر امام حسین و عبداهلل بن وهب را 
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به شهادت رسانده بود.
7- واحظ بن ناعم، همان جنایتکاری که جسم مطهر امام حسین)ع( را تیرباران کرده بود.

8- رجاءبن منقذ عبدی، همان خائنی که در شهادت علی اکبر دست داشت.
9- سالم بن خثیمه ُجعفی، همان از خدا بریده ای که به امام حسین)ع( جسارت ها کرده بود.

10- صالح بن وهب ُجغفی، کینه توزی که که در کشتن حضرت عباس)ع( نقش داشت.
یکی از رذل ترین این ده نفر اسیدبن مالک بود. او نعل خون آلود اسب خود را که با آن بدن مطهر 
شهدای کربال را پایمال کرده بود، بر سر درب خانة خود در کوفه نصب کرده بود و به آن افتخار 

می کرد. او در قتل عبداهلل بن مسلم و در قتل ابوثمانه صیداوی هم شرکت داشت.
 راستی پس از ارتحال پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( بر امت پیامبر چه گذشت که در مدت 50 سال

یعنی در سال61 هجری بر خاندان مطهرش این همه مصیبت توسط افراد امتش واقع شود؟ 
جالب است اشاره کنیم وقتی عمرسعد ده نفر را می خواست که اجساد شهدای کربال را پایمال ُسم 

اسبان خود کنند، این ده نفر جنایت پیشه، خود رأسًا داوطلب برای آن جنایت هولناک شدند.

ماهیت آن جنايتکاران
بدون شرح و تفسیر و توضیح ماهیت آن ده جنایت پیشة خیانتکار را بهتر است از زبان یک 

راوی بی طرف بشنویم.
»ابوعمرو زاهد« می گوید: 

من در دربار ابن زیاد نشسته بودم و به صورت این ده نفر که با تفاخر و تکبر حضور داشتند، عمیقًا 
خیره شدم. دیدم هر ده نفر آنان زنازاده بودند.1

تحلیل مختصر ماجرا
اگر سن متوسط این جنایتکاران بین 25 تا 40 سال فرض کنیم، این حادثه از یک حقیقت 
غیرقابل انکار پرده برمی دارد و آن این که پس از ارتحال پیامبر اکرم)ص( و حاکمیت شیخین به طور 

1-لهوف،سیدبنطاووس،ص54.
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کلی اسالم به تدریج از محتوا تهی شد و شکل آن تقویت گردید. زمان زیادی از حاکمیت ابوبکر 
نمی گذشت که »خالدبن ولید« به بهانة اخذ زکات و در حقیقت برای تنبیه مالک که غاصبان را قبول 
نداشت، به سراغ »مالک بن نویره« رفت. مالک که از اصحاب معروف پیامبر)ص( بود، خیلی زود 
دانست که قصد خالد کشتن اوست. مقاومت وی سودمند واقع نشد. خالد در یک لحظه مالک را 
کشت و همان شب با همسرش هم بستر شد!! هرچند عمل جنایتکارانة خالد با هیچ مالکی قابل توجیه 
نبود، خلیفه از تنبیه وی خودداری کرد، ولی مسلمانان هرگز خالد را نبخشیدند. به همین دلیل خالد 
هیچ وقت نتوانست در مدینه زندگی کند. او تقریبًا همیشه در سفر و در مأموریت بود. این موضوع 
به خوبی می رساند که مسلمانان تا چه اندازه به مالحظات اخالقی حساس بودند. اما این حساسیت ها 

ادامه نیافت، چون حاکمان جدید بر روی این گونه مسائل حّساس نبودند. 
به تدریج و با به قدرت رسیدن ایادی بنی امیه که از اواسط خالفت عمر و با اعزام معاویه به شام 
آغاز شد، اخالق زدایی به منزلة آغاز اسالم زدایی شروع شد و در دورة حاکمیت عثمان سرعت گرفت. 
اما با به قدرت رسیدن معاویه بر عمق آن افزوده شد. حال اگر به سن متوسط جنایتکاران عصر عاشورا 

نگاه کنیم، چند موضوع روشن می شود:
1- آنها حاصل انحرافات فرهنگی دوران عثمان و معاویه بودند.

2- حرام زادگی آنها مشهود و آشکار بوده است. این خود می رساند که انحرافات اخالقی، گسترده 
و وسیع بوده است.

3- بدتر از همه این که قبح این گونه اعمال زشت محدود و کم بوده است.
4- از همه بدتر این که حرامزاده ها محبوب حاکمان بوده اند. آنها در دولت و دربارشان به وفور 

یافت می شدند و به مأموریت های مهم هم اعزام می گردیدند.

نمونة ديگرى از خانمان سوزى بنى امیه
مورخان نوشته اند جمع قابل مالحظه ای از زنان و دختران بنی امیه که برای تحریک و تشویق 
مردان برای جنگ با مسلمین به اُُحد آمده بودند، با زعامت هنده همسر ابوسفیان و مادر معاویه شعار 

می دادند و این دو بیت را می خواندند:
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نَحُن بَنـاُت الّطاِرق                                 نَمشی َعلَی النَّماِرِق
ُق                                 اَن یَـدبَـرُوا نُفـاِرُق1 ـِ    اِن یَقبَلـُوا نَعـان

ما دختران طارق هستیم، »که به دلیل لطافت جسم« بر ابریشم راه می رویم. 

اگر به دشمن حمله کنید، در آغوش شما می آییم، 

ولی اگر به دشمن پشت کنید، ما هم از شما فاصله می گیریم. 

راستی می توان از همین دو بیت شعر که عموم مورخان نقل کرده اند، به میزان انحطاط مشرکین 
قریش و بنی امیه پی برد. جنگ کار مردان است. 

وظیفة مردهاست که از ارزش  های ملی و خانوادگی خود دفاع کنند. اما کار ابوسفیان و معاویه و 
خاندان بی عار و بخت برگشته و منحط آنها به جایی رسیده بود که مردانشان را به امید هم خوابگی با 

زنان و دخترانشان به جنگ با مسلمانان فرامی خواندند. 
هنده با همین تمهید غالم خود »وحشی« را برای کشتن پیامبر اسالم و یا امیرالمؤمنین و یا حضرت 
همزه عموی پیامبر به جنگ فرستاد. او وقتی که دید وحشی همزه را به قتل رساند، به عهد خود عمل کرد!

شاهکار معاويه!
زن و مرد فاسد و لعنت شدة بنی امیه آلوده به همة انواع آلودگی ها بودند؛ اعم از آلودگی فکری، مالی، 
 اجتماعی و انواع آلودگی هاي اعتقادی. دزدی و خیانت در امانت و تقلب و رباخواری... از عادی ترین

مظاهر آلودگی آنها بود. اما شهرت آنها بیشتر به فساد اخالقی بود؛ اما ماجرای زیر اوج فساد معاویه 
و خاندانش را به نمایش درمی آورد:

 در دورة بنی امیه در تمدن اسالمی هرزگی و بی شرمی گسترش یافت و پرده دری و بی عفتی همه  جا
رواج یافت و شاعران در بارة عشق بازی با زنان، شعرها می گفتند و غزل ها می سرودند. نخستین کسی 
که دربارة فحشا و زشت کاری شعر سرود و رسوایی های دستگاه معاویه را برمال کرد، »عبدالرحمن بن 

حسان بن ثابت« بود که دربارة دختر معاویه اشعاری سرود و عشق بازی اش را با وی شرح داد. 
چون این خبر به یزید رسید، خشمناک! شد و پیش پدرش معاویه رفت و با اندوه و خشم فریاد 

کشید و گفت:
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پدرم! عبدالرحمن بن حسان را بُکش!
معاویه پرسید چرا؟

یزید گفت: دربارة خواهرم شعر عاشقانه گفته است.
معاویه پرسید چه گفته است؟ 

یزید جواب داد: گفته است که شِب درازم را به اندوه گذراندم و از ماندن در جیرون به ستوه آمدم. 
معاویه با خنده و تمسخر به یزید گفت: پسرم! شِب دراز و اندوه او چه ربطی به ما دارد؟ خدایش 

از رحمت دور گرداند. 
 یزید به پدرش گفت: او در ادامة شعرش چنین می گوید: به همین روی به شام سفر کردم و دوستانم

درباره ام خیال های خوشی داشتند. 
معاویه گفت: خوش گمانی خاندانش به ما چه مربوط است؟

 یزید گفت: پدرم! او در شعرش چنین می گوید: آن دختر همان زهر است که چون مروارید غلطان
بر همة گوهرها برتری دارد. 

معاویه گفت! پسرم واقعًا هم خواهرت چنین است. او راست گفته است. 
یزید گفت: او باز هم چنین گفته است:

اگر بخواهم نژاد او را بستاییم، در بزرگی و مقام نظیری ندارد.
معاویه گفت: راست گفته است پسرم.

یزید گفت: او گفته است: من آن دختر را در کاخ سبز به آغوش کشیدم و او در روی سنگ های 
تراشیدة مرمر راه می رفت.

معاویه گفت: این طور که شاعر گفته، نبوده است.
یزید مرتبًا از اشعار رسواگر عبدالرحمن برای پدرش می خواند، ولی معاویه از شاعر دفاع می کرد 

و می گفت: گناهی ندارد و مستحق پیگرد و کیفر نیست.
اشعار عاشقانة عبدالرحمن همه جا انتشار یافت و دختر معاویه رسوا شد. 

عده ای به نزد معاویه آمدند و گفتند:
این مرد به دختر تو گستاخی کرده و باید مجازاتش کنی. ولی معاویه از تعقیب شاعر خودداری 
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کرد و گفت: چاره ای برایش می کنم. تا این که روزی عبدالرحمن به نزد معاویه رفت و معاویه از او 
به گرمی استقبال کرد و او را بر روی تخت خود نشانید و به شاعر گفت: دختر دیگرم از تو شکایت 

دارد.
عبدالرحمن پرسید برای چی؟ معاویه گفت: چون دربارة خواهرش شعر گفته ای و از او یادی 

نکرده ای. 
عبدالرحمن گفت: او حق دارد شکایت کند. من دربارة او هم شعر خواهم گفت. عبدالرحمن 
غزلی هم دربارة دختر دیگر معاویه سرود و مردم که آن را شنیدند، گفتند: ما گمان می کردیم که 
عبدالرحمن روی غرضی برای دختران معاویه شعر می  گفته، حاال فهمیدیم که همة اینها به دستور 

معاویه بوده است.1
این داستان به وضوح از تباهی اخالق معاویه و بی تفاوتی در برابر رسوایی های خانوادگی اش پرده 
برمی دارد و به همین جهت فساد اخالق در همه جا گسترش یافت و هرزگان و هوس رانان به نوامیس 

مسلمانان تعرض می کردند و شهوت رانی و لذت یابی در روزگار بنی امیه به نهایت رسید.
مورخان داستان های بسیاری از هرزگی و ناپاکی معاویه آورده اند که نشانگر بی اعتنایی او به 

ارزش های عالی انسانی است!2

حلف الفضول
 حلف به معنای قرارداد و پیمان است. قبل از اسالم و در عهد جاهلیت و در زمانی که در مسجدالحرام

360 بتخانه- خدا را که باید کانون توحید و خداپرستی باشد- به صورت پایگاه شرک و کفر 
درآورده بود، بنی هاشم تمامًا یکتاپرست بودند و بر دین جّد اعالی خود حضرت ابراهیم بودند. 

بنی هاشم در همان سال هایی که بزرگ مّکه بودند، موفق شدند پیمانی را تهیه کنند و به امضا 
و تأیید بزرگان مکه درآورند. آن پیمان به »حلف الفضول« معروف گردید. پیمانی که سال های 
متمادی حاکم بر روابط اجتماعی مکه بود و همگان و به خصوص مسافران و افراد بی پناهی که به مّکه 

می آمدند و احیانًا مورد ظلم قرار می گرفتند، با شکایت به آن دیوان از آنها رفع ظلم می شد. 
1-االغانی،ج13،ص149.

2-زندگانیحسنبنعلی)ع(،ترجمةفخرالدینحجازی،ج2،ص198.
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حکایت زیر نمونه ای از آن دادخواهی هاست:
مردی از قبیلة »خثعم« با دخترش »قتول« برای تجارت به مّکه آمده بود. قتول بسیار خوش رو و 
زیبا بود. یکی از بزرگان مّکه به نام »نبیه بن حجاج سهمی« آن دختر را دید و در او طمع بست و خواست

 

او را از پدرش برای فسق و فجور به زور بگیرد. پدرش در مقام دفاع برآمد، ولی نتوانست کاری از 
پیش ببرد. سرانجام نبیه غالب شد و دختر را گرفت و با خود برد. مردم به او گفتند: به حلف الفضول 
شکایت کن. آن مرد نزد بنی هاشم آمد و شکایت کرد. جوانان بنی هاشم بسیج شدند و به سراغ نبیه 
رفتند که دختر را در ناحیه ای از مّکه برده بود. به او گفتند: دختر را هرچه زودتر رها کن و گرنه ما »از 
قدرت و امکانات خود استفاده می کنیم« و ما همان هایی هستیم که ما را می شناسی. نبیه گفت اجازه 
دهید فقط یک امشب با او کامروا شوم!! گفتند: خدا رویت را زشت گرداند. چقدر نادانی. به خدا 
سوگند یک آن هم اجازه نمی دهیم. نبیه ناچار دختر را رها کرد و در تأسف از ناکامی خود قصیده ای 

سرود!!؟1
بنی هاشم در جاهلیت و همچنین پس از ظهور اسالم دشمن ظلم و بیداد و حامی مظلوم بودند. حق 
را یاری می کردند و در دفاع از آن همکاری داشتند. آنها برای یاری رساندن به مظلومان و ضعیفان 
و جلوگیری از تجاوز زورمندان و امر به معروف و نهی از منکر و تعاون اقتصادی و کمک به فقرا و 
 نیازمندان »حلف الفضول« را ترتیب دادند. این پیمان مقدس را از روی کمال حسن نیت و بشردوستی
امضا کردند. اگر در دنیای متمدن کنونی و پیشرفته چنان پیمانی تهیه و امضا و اجرایی می شد، همه 

به آن افتخار می کردند.

ريشة حلف الفضول
در تاریخ آمده است که مردی از »زبیده« از مناطق یمن در مّکه کاالیی را به »عاص بن وائل« 
پدر »عمروعاص« فروخت؛ اما عاص از سر و وضع زبیدی که ظاهراً ساده بود، سوء استفاده کرد 
و از پرداخت قیمت کاال خودداری نمود. این رسم زشت کّفار و بت پرستان بود. عاص از سران 
بت پرستان بود. فروشنده نگران شد و ضمن سرودن اشعاری از قریش دادخواهی کرد. دادخواهی 

1-پرتویازعظمتامامحسین)ع(،ص223.
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آن مرد دل شکسته در دل بنی هاشم اثر گذاشت. به این معنا که زبیربن عبدالمطلب که مردی شجاع، 
آزادمنش، بخشنده، آقا، خطیب، شاعر و نیک منظر بود، وقتی اشعار آن مرد را شنید، سوگند یاد کرد 
که به منظور جلوگیری از تکرار چنین ستم کاری پیمانی را با قبایل قریش خواهد بست که دست 

ظالمان را در ظلم به زیردستان و ضعیفان ببندد.
در توجیه و در راستای اندیشة خود اشعار دلپذیری هم سرود و نام پیمان خود را »حلف الفضول« 
نامید. سپس مفاد قرارداد خود را به امضاي پنج قبیله از قبایل قریش از جمله بنی هاشم و بنی زهره 
رساند. قبیلة بنی زهره، قبیلة آمنه خاتون مادر مکّرمة پیامبر عالی قدر اسالم بود. زبیربن عبدالمطلب 
سپس با دعوت قبلی همه را در »دارلندو« جمع کرد و مفاد پیمان را ابتدا برای همگان خواند. همگان 

متن پیمان را که عمدتًا برای دفع ظلم از مظلوم بود، پسندیدند و آن را تصویب کردند. 

اجرايى شدن حلف الفضول
افراد حاضر در دارالندوه در اولین حرکت و تصمیم به منزل عبداهلل بن جذعان رفتند و در آن جا 
سوگند یاد کردند که قیمت کاالی مردم یمنی را از عاص بن وائل بگیرند. اتفاقًا چنین شد و عاص بن 

وائل هم که متوجه حمایت آن افراد از فروشنده شد، با سرعت قیمت کاال را پرداخت کرد.
به رغم آن که حلف الفضول پیمانی اخالقی، اجتماعی و انسانی بود، بنی امّیه که ظلم و ستم کاری 

در آنها نهادینه شده بود، هرگز به مفاد آن تن ندادند و آن را امضا نکردند.
 پس از حل مشکل تاجر یمنی، خبر به سرعت در همه جا منتشر شد، به طوری که بی پناهان امیدوار

شدند و ستم کاران احساس خطر کردند.
با این مقدمة کوتاه و بنا به شهادت تاریخ، بنی هاشم عمومًا در دوران قبل از اسالم هم ضد ظلم 
بوده اند. این خصلت آنها ناشی از اعتقادات محکم آنها به توحید و به خداوند سبحان ضد ظلم بود. 
بنی هاشم عمومًا موحد و عمدتًا مردم دار، بخشنده، کریم، شجاع و امین بوده اند. خوشبختانه متن آن 
 پیمان امروز در دست ماست. شریف ترین پیمانی است که از پیش از اسالم بسته شد و نمونه ای از

طهارت باطن و نزاهت اخالقی و عدالت و آزادی خواهی بنی هاشم است. 
در تدوین این پیمان دیگر بزرگان بنی هاشم هم شرکت داشتند و آن را امضا کردند و در اجرای 
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مفاد آن اصرار زیادی داشتند. جالب است اشاره کنیم که در هنگام امضاي حلف الفضول در منزل 
عبدالرحمن بن جذعان که از بزرگان و پیرمردان قریش بود، پیامبر اکرم که در آن موقع 25 ساله 

بودند، حضور داشتند که خود بعدها فرمودند:
لََقد َشَهدُت فی داِر َعبُدا     هللِ  بِن ُجذعان َحَلفًا ما اََحبُّ لی بِِه ُحُمُر الِنَعَم

 َو لَو اُدعی بِِه فی ااِلسالَم اَلجیُب.1

در هنگام انعقاد پیمان در خانه عبدالرحمن بن جذعان حضور داشتم و اگر در زمان اسالم هم

 به چنان پیمانى دعوت شوم، حتماً موافقت مى كنم ولو در ازاي آن به من شترهاى سرخ موى بدهند.

محمد امین
همة مورخان نوشته اند که پیامبر اسالم قبل از بعثت در مکه به »محمد امین« مشهور بودند. آیا ما 

خود از دالیل این شهرت آگاهی داریم؟ آیا از معنای عمیق امین آگاهیم؟ 
باید صادقانه اذعان کنیم که در این مورد هم کوتاهی کرده ایم. اگر ما با کارنامة نورانی پیامبر 
رحمت قبل از بعثت آشنا بودیم، می دانستیم که لقب »امین« کمترین لقبی بود که به ایشان داده شد؛ 

زیرا: 
1- پیامبر قبل از بعثت دارای اخالق کریمه و رفتار نیکو بود. او هرگز از هیچ کس چهره در هم 
نکشید و در برخورد با انبوه ارباب رجوع احساس خستگی نکرد. او شب و روز به دنبال حل مشکالت 
مردم بود. برای پیامبر مهم نبود که مشکل مراجعه کننده، با اهمیت و یا کم اهمیت است. دید الهی 
پیامبر نسبت به مسائل مردم این بود که تا شخصی به ستوه نیاید، از کسی برای حل مشکل خود 
تقاضای کمک نمی کند. بنابراین مراجعه کننده هرکه باشد و مشکلش هرچه باشد، موضوع بسیار مهم 

است. چنین بود که پیامبر با حوصله و سعة صدر همواره به دنبال حل مشکالت مردم بودند.
2- یکی دیگر از عالقمندی مردم مکه به پیامبر »سّر« نگه داری پیامبر بود. هرگز اتفاق نیفتاد که 
وقتی پیامبر مشکلی از مشکالت مردم را حل می کرد، آن مشکل را برای دیگری بگویند. حتی پس 
از بعثت و آن روزهایی که مشرکان قریش یکپارچه در برابر پیامبر ایستادند، هرگز از اسرار مشرکان 

1-همان،ص221.
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چیزی افشا نکردند. این راه و روش را پیامبر تا آخر حفظ فرمودند.
3- مّکه به رغم داشتن موقعیت سیاسی و اقتصادی فراوان، اما خود مّکیان نسبت به یکدیگر 
اعتماد نداشتند. اهل مّکه که شغل عمده شان تجارت بود الزم می دیدند در هنگام مسافرت اموال، اشیا 
و اسناد مهم خود را در جایی امن پنهان کنند. در مّکه هیچ کس غیر از پیامبر مناسب این کار یافت 
نمی شد. بنابراین مردم مّکه با اطمینان کامل امانت های خود را نزد حضرت محمد می گذاشتند و پس 
از سفر با مراجعه به ایشان، عین امانت را بدون کم و کاست تحویل می گرفتند. این موضوع برای 

مردم تجارت پیشة مّکه بسیار قیمتی و ارزشمند بود. 
دیدیم که این اطمینان به ایشان پس از بعثت هم ادامه یافت. یعنی بت پرستان مّکه که پیامبر را 
به دلیل دعوت به توحید و پاسداری از ارزش های الهی دشمن می پنداشتند، اما همان ها امانت های 
خود را نزد پیامبر می گذاشتند و آسوده خاطر به سفر می رفتند. لذا مشاهده کردیم بعد از آن که پیامبر 
به مدینه هجرت کردند، دستور دادند که امیرالمؤمنین پس از آن که امانت های مردم مّکه را به 
صاحبانشان پس دادند، به مدینه هجرت کنند. این یکی از فرازهای نورانی تاریخ پیامبر است. یعنی 
پیامبر رحمت به جانشین خود سفارش می کنند که بی دفاع در بین مشرکان خون خوار- همان هایی 
که تصمیم جدی گرفته بودند تا پیامبر را به شهادت برسانند- توقف کنند و اموال همان بت پرستان 
که نقشة کشتن پیامبر را داشتند، به آنها برگردانند. راستی در کجای دنیا و در کدام مقطع تاریخی 

نظیر چنین شخصیتی را می توان سراغ گرفت؟ 
4- امین از امن می آید. واژگانی مانند امنیت، تأمین، امان، ایمان، مؤمن، آمن... همه از یک 
ریشه اند. امنیت مقوله ای است که به خصوص امروز کاربردی تر از هر زمان دیگری است. امنیت 
از آرامش و اطمینان هم باالتر است. امری که موجب اطمینان درون و آرامش بیرون شود، جنبة 
امنیتی دارد. هیچ موضوعی مانند ایمان نمی تواند باعث اطمینان روحی و درونی شود. همچنین هیچ 
موضوعی مانند ایمان به خدا نمی تواند موجب اعتماد به افراد شود. بسیاری از قیافه ها موجب انتشار 
انرژی مثبت می شود و برعکس. همچنین ایمان افراد بزرگ می تواند به دل ها بنشیند و باعث اطمینان 

شود.
پیامبر اسالم قبل از بعثت با قیافة آسمانی و تبّسم شیرین و پاسداری از ارزش های الهی و بیزاری 
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از بت پرستی و خالصه گفتن از خداوند و عمل به دستورات الهی، موجب آرامش مردم مّکه بودند. 
چهرة ملکوتی پیامبر اسالم به کعبه ای سّیار می مانست که همگان دوست می داشتند گرد آن طواف 

کنند و نهادهای خالی از معنویت خود را از این رهگذر آکنده از ایمان کنند. 
شهرت مشکل گشایی پیامبر موجب شده بود که مردم مّکه ایشان را به عنوان فرشتة نجات و 

مشکل گشا بشناسند و هرکجا ایشان را می دیدند، با دست، سر و چشم ایشان را گرامی می داشتند.
وجـود روشنـت آیـیـنـة شکیبـایی سـت

همیشه می شود از خویش با تو صحبت کرد

اجداد پیامبر رحمت
دربارة اجداد پیامبر اسالم)ص( بحث های زیادی از همان اول اسالم شده است. این بحث ها هنوز 

هم ادامه دارد. عنوان بحث این است: آیا اجداد پیامبر اسالم همگی موحد و مؤمن بوده اند؟ 
پاسخ این سؤال آسان نیست؛ به خصوص وقتی آیه ای از قرآن کریم روبه روی ماست که از 

شرک »آزر« پدر حضرت ابراهیم سخن می گوید. ببینید:
ِبیٍن1 ِخُذ أصنامًا َءالَِهًة إِنّی أراَک َو َقوَمَک ِفی َضالٍل مُّ َو إِذ َقاَل إِبراهیُم أَلبِیِه َءاَزَر أَتتَّ

هنگامي را كه ابراهیم به پدرش »آزر« گفت: 

آيا شما بت ها را به جاى خدا مي گیريد. 

من مشاهده مى كنم كه تو و قوم و پیروانت در گمراهي آشکار هستید.

عالوه بر آن پیامبر اسالم در مورد سلسلة نسب خود فرموده اند: وقتی در این بررسی به »کالب« 
جّد پنجم من می رسید، متوقف شوید و جلوتر نروید. آیا این ممنوعیت دلیل بر این نیست که پیامبر 

نمی خواستند راجع به افرادی بحث شود که اعتقادی به خداوند نداشته اند؟
 عالوه بر اینها با بحث های مفصلی که در همین کتاب تحت عنوان »حاکمیت مطلق جهل« داشته ایم

و توضیح فراوانی پیرامون تسلط سیاه شرک و بت پرستی بر تار و پود مردم مّکه قبل از اسالم داده ایم، 
آیا در آن روزگار تیره و تار اجداد پیامبر »َطوعاً اَو َکرهاً« از تفکر حاکم بر مّکه تبعیت نمی کردند؟

1-سورةانعام،آیة74.
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و بحث ها و سؤاالت دیگری که در حوصلة این کتاب نیست، اما سؤال کاماًل روشن است.

حاكمیت مطلق جهل!!
سران مشرکین مّکه که غرق در جهل مرکب بودند و خود سیستم سیاه و زشت و نامعقول 
جاهلیت را ایجاد کرده، ترویج نموده و پاسداری می کردند، تحت هیچ عنوان و مالحظه ای اجازه 
نمی دادند که در محیط شرک آلود مّکه نغمه ای سر داده شود که جهل مردم را نشانه رود و در جهت 
تعالی عمومی بحثی به میان آید که با شرک حاکم مباینت داشته باشد. کوشش وسیع سران مشرک و 
طوالنی بودن حاکمیت شرک در مّکه و تبلیغات گسترده و مدام مشرکان وضعی را در مّکه به لحاظ 
 فرهنگی و سیاسی به وجود آورده بود که مصداق: »ُیْدَرُک َوال ُیوَصُف« بود. یعنی با نوشتن نمی توان

به عمق آن دوران زشت و سیاه پی برد و به آثار زیان بار سلطة زشت جاهلیت توجه داد. 
آن چه می توان گفت و بر آن پای فشرد، سلطة سنگین حاکمان بر مال و جان و حتی نوامیس 
 بت پرستان بود و تعصب سخت و عمیق عامة مردم در بت پرستی بود. راستی که در آن اوضاع اسارت بار
و آسف انگیز هیچ روزنة امیدی که بتواند در آن فضای تیره و تار بارقة نوری بتاباند، وجود نداشت. 
 وقتی360 بت در مسجدالحرام ستایش می شد، عالوه بر آن هر شهر، محله و حتی هر خانه ای دارای بت های

خصوصی بودند، فاصلة عجیب مّکه تا توحید را می توان تصور کرد...
این وضع عمومی مّکه در آستانة بعثت بود.

فرازى از خود محورى مشركان مّکه
هرچند در کتاب های تاریخی از خودمحوری های سران بت پرست مّکه زیاد آمده است، ولی به رغم 

 

تعدد مطالب و تکرار آنها باز هم اینها نمی توانند بازگو کنندة همة مصایب و مشکالتی باشند که 
بت گران مّکه و اقوام و قبایلی که به منظور انجام حّج به مّکه می آمدند، باشد. فراز تاریخی زیر گویای 

بخشی از حقیقت تلخ بت پرستی برای افراد خارج از مّکه است:
»در مناسک حج و آداب طواف و مراسم مذهبی دیگر، بدعت هایی گذارده و احکامی وضع کرده 
بودند که بیشتر از امتیازات موهوم طبقاتی و قبیله ای سرچشمه می گرفت و »اهل حرم« خود را باالتر 
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از دیگران می دانستند و خود را اهل »حمس« می دانستند. از قوانین مضحکی که اهل حمس برای خود 
وضع کرده بودند، این بود که می گفتند اهل حمس نباید در حال احرام از دوغ کشک بسازند و یا از 
کره روغن بگیرند و یا زیر چادر یا خیمة مویی بروند. دربارة آنها که از خارج وارد حرم می شدند و 
قصد حج و عمره داشتند، می گفتند: از غذایی که با خود آورده بودند، نباید بخورند و نخستین طوافی 
را که انجام می دهند، باید در لباس اهل حمس انجام دهند و از لباس هایی که با خود آورده اند، نباید 

استفاده کنند و اگر لباس از مردم اهل »حمس« به دست نیاوردند، باید برهنه طواف کنند. 
طبق همین بدعت بود که گاهی کار به رسوایی می کشید و مرد یا زنی که اهل حمس نبود و از 
 خارج حرم آمده بود و به لباس اهل حمس دسترسی پیدا نمی کرد، به ناچار برهنه مشغول طواف می شد

و مردم نیز به تماشای بدن او مشغول می شدند و پس از آن، رسوایی ها به بار می آمد. چنان که دربارة 
زنی به نام »ضباعه« دختر »عامربن صعصعه« نقل کرده اند که چون جامه ای پیدا نکرد، برهنه یا با یک 

جامة زیرین که قسمتی از آن شکاف داشت، طواف کرد و سپس شعری هم در این زمینه سرود.
همین حکایت، از حاکمیت بی رحمانة بت پـرستان بر خانة خدا و بر مردم عصـر جاهلیـت پرده 

برمی دارد. 

ايمان اجداد پیامبر)ص(
گفتیم که خداوند سبحان نمی خواست و نمی پسندید که نور پیامبر رحمت در اصالب و ارحام غیر 
موحد قرار دهد. این یک موضوع جوهری و اصولی است. ما چگونه می توانیم سخن حقی را از کسی 
و یا کسانی بپذیریم که والدین سالم و درست کاری نداشته اند. بدترین و زشت ترین و خطرناک ترین 
مسائل، بی دینی است. بی دینی از هیچ کس پذیرفته نمی شود، به خصوص از کسی که دم از خداپرستی 

می زند.

دين اجداد پیامبر)ص( چه بود وآنها از چه دينى پیروى مى كردند؟
اتفاقًا علمای اسالم اعم از شیعه و سنی با عالقه به این بحث پرداخته اند و به نتایج جالبی هم 
رسیده اند. به این معنا که غیر از خوارج، نواصب و دشمنان اهل البیت که هیچ اعتقادی به اسالم ندارند 
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و هنوز رسوبات ضخیمی از شرک بر جسم و جان آنهاست، بقیة محققان و فرق اسالمی در مورد آیین 
پدران پیامبر اتفاق دارند که همگی موحد بوده اند. 

قبل از بحث پیرامون دین پدران پیامبر، نخست به معنای دقیق آیة 74 سورة انعام می پردازیم. 
علما و مفسران شیعه و بسیاری از محققان اهل سنت نوشته اند که آزر پدر حضرت ابراهیم نبوده 
است. از آن جایی که پدر ابراهیم خلیل در جوانی از دنیا رفته بود، مادر ابراهیم شوهری به نام »آزر« 
داشت. کار آزر عالوه بر بت پرستی، ظاهراً بت تراشی هم بوده است. همین امر موجب پرخاش ابراهیم 
به وی و مقابله و درگیری دایمی با آزر بوده است. بعضی هم نوشته اند که آزر عموی ابراهیم بوده 
است. جمعی هم نوشته اند که آزر پدرخواندة مادر ابراهیم است. به هر حال آزر پدر ابراهیم نیست. 
این که قرآن عنوان پدر ابراهیم به وی داده است، دلیلش آن است که سرپرستی ظاهری ابراهیم به 

عهدة آزر بوده است.

داليل موّجه
اعتقاد شیعه بر این است که اجداد ائمة اطهار)ع( تا حضرت آدم همگی موحد بوده اند. 

در زیارت وارث می خوانیم:
ِة بََانجاِسها َهَرة لَم ُتَنّجسَک الجاِهلیَّ اَشَهُد اَنََّک ُکنَت ُنوراً فی ااَلصالِب الّشاِمَخة َو ااَلرحاِم الُمطَّ

شهادت مى دهم كه تو نورى در صلب هاى پاک و در ارحام پاكیزه قرار داشته اى،

 كه هرگز غبار پلید جاهلیت )شرک( بر جسم و جان تو ننشسته است...

در این خصوص جالل الدین سیوطی دانشمند بزرگ اسالمی رساله های مستقلی تألیف کرده که 
قابل مالحظه بسیار است؛ از جمله: 

1- َمسالُِک الُحَنقاء
ریفه َرُج الَخیِّضه فی االباِء الشَّ  2- اَلدَّ
 3- اَلُسُبُل الَجلیَِّه فی االباِء العلّیه.1 

و رساله های دیگر.
1-زندگانیحضرتمحمدخاتمالنبّیین،آیتاهللرسولیمحالتی،ص36،نقلازکتابالصحیحفیالسیره،ج1،ص150.
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البته بیشتر منکران این موضوع دشمنان اهل البیت و مخالفان پیامبر بوده اند که به دالیلی غیر از 
اعتقادات الهی ظاهراً مسلمان شده بودند و چون ضربات سختی از اسالم و از پیامبر اسالم خورده 
بودند، از جمله این که پدران، اجداد و مفاخر بت گر و بت پرست آنها توسط امیرالمؤمنین)ع( به 
هالکت رسیده بودند، از همان آغاز بذر خصومت نسبت به موال را در دل خود و هواداران خود 
کاشتند. آنها در حیات پربار پیامبر)ص( جرأت جسارت به پیامبر رحمت را نداشتند، اما بالفاصله 
پس از ارتحال پیامبر، خصومت پنهان آنها در کودتا علیه امیرالمؤمنین)ع( آشکار شد و شرک مخفی 

آنها در دشمنی نسبت به اهل البیت ظاهر گردید.
خلیفة دوم به منظور کم رنگ کردن نام، یاد و فرهنگ پیامبر، نوشتن و انتشار احادیث نبوی را 

ممنوع کرد و متخلفین را به اشد مجازات محکوم نمود. 
راستی اگر پیامبر)ص( و دستورات ایشان- که سنت نبوی نام دارد- از اسالم بگیرند، چه چیزی 

می ماند که بتوان بر آن نام و هویت اسالم اطالق کرد؟

بزرگ ترين ضربة ممکن
منع انتشار احادیث پیامبر)ص(، ضربه ای عمیق و جبران ناپذیر بر اسالم وارد آورد که هیچ کس نه 
تنها چنان ضربه ای نتوانست بعدها به اسالم بزند، حتی هیچ کس نتوانست آن ضربة سخت و دردناک 

را جبران کند. 
در فقدان احادیث پیامبر خلفای جور هرچه خواستند تحت نام اسالم و خلیفة پیامبر انجام دادند. 
مردم هم یا از روی ترس و یا از روی سیاست کاری و یا به دالیل اعتقادی از آنها اطاعت کردند؛ البته 
خلیفة دوم در تعقیب اهداف دراز مدت خود که خود محوری و اسالم غیرسیاسی بود، جدیت داشت.

خلیفه در این باره تنها به سفارش و تأکید اکتفا نمی کرد، بلکه هرکس را که اقدام به نقل حدیثی 
می نمود، به شدت مجازات می کرد. چنان که روزی به »ابن مسعود«، »ابودر دا« و »ابوذر« که هر سه 
از شخصیت های بزرگ صدر اسالم بودند، گفت: »این حدیث ها چیست که از پیامبر نقل می کنید؟ 

آن گاه آنها را زندانی کرد. این سه تن تا هنگام مرگ عمر در زندان به سر می بردند«.1
1-سیرةپیشوایان،ص324،بهنقلازکتبمعتبراهلتسنن.
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هیچ کس نبود که اجازه داشته باشد از وی که اطالعات چندانی از اسالم نداشت، بپرسد. اگر مردم 
از سنت پیامبر)ص( اطالع نیابند، چگونه به احکام اسالم عمل کنند؟...

به تدریج دستورات خلیفه، جانشین فرامین خدا و پیامبر شد و دشمنان قسم خوردة اسالم که 
شرایط روز را  خواست دیرین خود می دیدند، با همة توان به تضعیف اهل البیت که مبّین اسالم و مفّسر

 

قرآن بودند، نخست منزوی کردند و از دور خارج شدند و سپس به نوبت به شهادت رساندند. مخالفان 
و دشمنان امروزی ائمه طاهرین هم بدون تردید از تیره، طائفه و پیروان همان ها محسوب می شوند.

خلیفةغاصب فتوا هم مى دهد!
کار به جایی رسید که همه نوع انحراف و بدعتی به اسالم راه یافت و همة خواسته های خود را 

تحت عنوان سّنت وارد اسالم کردند. 
مشهور است که خلیفة دوم شبی از شب های ماه رمضان وارد مسجد شد. دید چراغ های مسجد 

روشن است؛ پرسید چه خبر است، چرا چراغ های مسجد را این ساعت از شب روشن کرده اید؟ 
پاسخ شنید که مردم برای نماز »تراویح« به مسجد آمده اند. خلیفه گفت:

هِذِه الِبدَعُة َو نِعَم الِبدَعة1

اين بدعت است، بهترين بدعت!!

خلیفة سوم که در بی سوادی و هنجار شکنی بی نظیر بود، روزی در جمع عده ای از صحابه گفت 
همان گونه که پیامبر در زمان خود بنی هاشم را بر دیگران ترجیح داد، من هم بنی امّیه را بر همگان 

ترجیح می دهم. 
او آن قدر کج سلیقه و بی سواد بود که نمی فهمید ترجیح بنی هاشم که حامیان اصلی و اساسی اسالم 
و پیامبر اسالم بودند و در پاسداری از اسالم هیچ کس به پای آنها نرسید، دستور خدا بود که پیامبر 
آنها را بر دیگران ترجیح دادند، نه بنی امّیة مشرک، ملحد و منافق که بزرگ ترین جنایت را در تاریخ 

اسالم مرتکب شدند. به قول سنایی:
کـه از او وسه کس او به پیامبرچه رسید داستـان پسـر هـنـد مگـر نـشـنـیـدی 

1-شبهایپیشاورازسلطانالواعظینشیرازی،ص802.
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مـادر او جـگـر عـم پـیـمبـر  بـدریـد پـدر او لـب و دنـدان پیـمبـر بشـکـست 

پـسر او سـر  فـرزنـد  پـیمبـر ببـریـد خود به ناحق، حق داماد پیمبـر بـگـرفـت 

لعـن اللّـه یـزیـداً   و  عـلـی آل یـزیـد گرتولعنت به چنین کس نکنی شرمـت باد 

لعنـت حـق به یزید و پدر  و جـد یزید«1 »نشوی محرم حق گرکه نگویی شب و روز 

تداوم حاكمیت شرک
بارها گفته و نوشته ایم که از همان لحظه ای که پیامبر در بستر بیماری بودند، گروهی از صحابه به 
عیادت ایشان آمده بودند. کاغذ و قلمی خواستند تا بر مهم ترین موضوع اسالم که حاکمیت و خالفت 

امیرالمؤمنین)ع( بود، تأکید چند باره کنند. خلیفة دوم با توهین شرک آلودی گفت: 
ُجَل َفِانَُّه لََیهُجر2 َدعَو االرَّ

اين مرد را رها كنید كه هذيان مى گويد.

آیا سزاوار بود پیامبر رحمت را با آن همه عاطفه و مهربانی که بت پرستان آدم کش را به شاهراه 
هدایت و عدالت و انسانیت سوق داد، در آخرین روزهای زندگی، این گونه آزرده خاطر کنند؟ 
آیا سزاوار بود پیامبري که خداوند گفته های او را وحی و فرمان خدا می داند و می فرماید: 

َوَما َینِطُق َعِن الَهَوی، إِن ُهَو إاِّل َوحٌی ُیوَحی3

و از سر هوس سخن نمى گويد، اين سخن به جز وحیى كه وحى مى شود، نیست 

چنین ناراحت و دل آزرده کنند که به آنها بفرمایند:
ُقوُموا ِعندی4

از اطراف من دور شويد.

لذا دیگر از آن پس پیامبر)ص( در جمع مسلمانان شرکت نکردند.
اما توطئه، ریشه دارتر از اینها بود. آنهایی که خشم فروخورده شان با آن عبارت شرک آلود آشکار 

1-بیتآخرازمؤلف.
2-تذکرةالخواص،سبطبنجوزی،ص36.

3-سورةنجم،آیات3و4.
4-مسنداحمدبنحنبلازعلمایمشهوراهلتسنن،ج4،ص256.
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می شد، تنها نبودند. آنها تصمیم گرفته بودند که اسالم را در مسیری غیر از خواست خدا و پیامبرش به 
جریان بیندازند و بر تصمیم خود پای فشاری می کردند...

کار به جایی رسید که هر وقت بنی امّیه ضربه ای به اهل البیت می زدند، جملة ابوسفیان در جنگ 
احد را تکرار می کردند.

ابوسفیان پس از شکست دادن مسلمانان در جنگ احد گفت:
َیوَم بَِیوِم بَدر1

امروز در عوض روز بدر.

امروز همه جا نام، یاد و راه شیعه و دستاوردهای فرهنگ شیعی آشکار می شود و شما و اربابانتان 
منزوی تر و منفورتر می شوید و از روی خشم و عصبانیت چنین اتهاماتی رابه شیعه می زنید. 

به قول معروف: کافر همه را به کیش خود پندارد.
شما را نصیحت هم نمی کنیم، فقط به شما می گوییم:

خود شکن آیینه شکستن خطاست آینـه چـو نقش تو بنمود راسـت 

بلی اجداد پیامبر همگی مؤمن و موحد بوده اند.

سوگوارى بر هالكت مشركان عالمت شرک است
پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( فرموده اند هرکس کار قومی را دوست بدارد، از همان قوم محسوب 

می شود. جملة ابوسفیان نه آن که شرک آلود است، بلکه شرک مطلق است. 
در جنگ بدر سران شرک و بت پرستاِن مشهور به هالکت رسیدند. روز بدر روز خرسندی خدا، 
مالئک و مؤمنان بود. اما در جنگ اُُحد70 نفر از مؤمنان و مسلمانان از جمله حضرت همزه سیدالشهدا

 

عموی پیامبر به شهادت رسیدند. اما هم یزید و هم عبیداهلل بن زیاد و هم عمروبن سعیدبن عاص حاکم 
مدینه پس از شهادت امام حسین)ع( همان جمله را تکرار کردند. 

آیا تکرار این جمله دلیل بر تداوم شرک بنی امیه نیست؟
 آیا از خواست دیرینة آنها بر نابودی اسالم حکایت نمی کند؟ 

1-اسالممجسم،عليمحمدبشارتي،ص033
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آیا این جمله، موضوع بی دینی بنی امّیه را نشان نمی دهد؟ 
همان قبیلة بدنامی که آن همه بال بر سر اسالم و مسلمین آوردند.

َة قاِطَبًة اَلّلُهمَّ الَعن بَنی اَُمیَّ

مضحک این است که بنی امّیه نه تنها حضرت ابوطالب پدر ارجمند امیرالمؤمنین)ع( را مشرک 
معرفی می کردند، بلکه اجداد پیامبر را تمامًا مشرک خواندند. عالوه بر آن شیعیان که پرچم دار اسالم 

ناب هستند، به جرم شرک می کشتند و می کشند. 
امروز هم پیروان بنی امّیه که در کسوت وّهابی ها، سلفی ها،طالبان، ناصبی ها، خوارج و... ظاهر 

شده اند، شیعیان را کافر می خوانند و خون آنها را می ریزند. 
شما که دشمن قسم خوردة اهل البیت هستید،همان خاندانی که خداوند سبحان بر معصومیت آنها 

شهادت ابدی داده است و پیامبر اسالم بکرات فرمودند:
ال ُیِحبَُّک ااِّل ُمؤِمٌن َو ال َعدّوَک ااِّل کافٌر

شما را دوست نمي دارد اال مؤمن، و دشمن نمي دارد مگر كافر.

حقیقت این است که شما مشرک و ملحد هستید و مأموریت دارید که کار ناتمام بنی امّیه را در 
نابودی اسالم دنبال کنید و چون می بینید که شیعیان معتقد به اسالم ناب اهل البیت و مروج آن هستند 

خصومیت دیرینة بنی امّیه با اسالم ناب را در دشمنی با شیعیان می جویید. 
باز وقتی با چشمان بهت زدة خود می بینید که فکر و اندیشة شیعه به رغم خصومت های ریشه دار 
بنی امّیه و بنی مروان و بنی العباس روز به روز پرطرفدارتر و مطرح تر می شود، می سوزید و ُگر می گیرید

 

و خشم و کینة خود را در اتهام به شیعه و کشتن شیعیان بروز می دهید.
تجربة هزار ساله نشان می دهد که حامی شیعه، خداست.

ُیِریُدوَن لُِیطِفئوا ُنوَر ا    هللِ بِأفواِهِهم َو ا    هللُ ُمِتمُّ ُنوِرِه َو لَو َکِرَه الکاِفرُوَن1

مى خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند،

 و حال آن كه خدا -گر چه كافران را ناخوش اُفتد- 

نور خود را كامل خواهد گردانید.

1-سورةصف،آیة8.
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این شعار نیست بلکه یک حقیقت است. ما همگی هر وقت بحث ازدواج پیامبر)ص( مطرح 
می شود، بالفاصله متوجه خدیجه می شویم و به یاد ایشان می افتیم؛ حال آن که پیامبر اسالم عالوه بر 
حضرت خدیجه حدود 10 همسر دیگر هم داشتند. برای آسان تر یاد گرفتن نام همسران پیامبر، رباعی 

زیر کمک بسیار خوبی برای ماست:
بُـد »عـایشه« و »خـدیجه« محترمـه زوجـات نبی کـه پـاک بودنـد همـه  

»میمونه« »صفیّه« »سوده« »اُم السلمه«1 با »ام حبیبه« »حفصه« بود و »زینب« 

بعضی از محققان به فهرست فوق »ماریه قبطیه« و »جویریه« را هم اضافه کرده اند. البته این نظر 
مورد تأیید همگان نیست. بعضی فقط یک زینب را همسر پیامبر می دانند، آن هم زینب همسر سابق 
زیدبن حارثه را و در توجیه 9 همسر پیامبر هم استدالل می کنند که پیامبر در یک زمان 9 همسر 

نداشتند، زیرا خدیجه و زینب زود از دنیا رفتند.
هرچه هست این نوشتار می تواند تا حد زیادی به بسیاری از سؤاالت پیرامون همسران پیامبر 

1-رباعيازابونصرفراهي.
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پاسخ دهد. به نظر نویسنده اگر به انگیزة الهی ازدواج های پیامبر آگاه شویم، تعدد زوجات پیامبر 
معنای دیگری پیدا می کند. شیعه معتقد است که تمامی همسران پیامبر پاکدامن بوده اند. ماجرای افک 
در قرآن دلیل محکم این ادعاست. گفتنی است که از همسران پیامبر، خدیجه و زینب دختر خزیمه 

در حیات پیامبر وفات کردند. 
همة محققان و مورخان و آنهایی که دنبال معارف اسالمی و اخالقیات پیامبر اسالم هستند در 
مورد تعدد زنان پیامبر گفته اند که تمامی موارد ازدواج ها به خاطر خداوند و به منظور تألیف قلوب 
و ترویج اسالم بوده است. حتی ازدواج اول پیامبر با حضرت خدیجه)س( به رغم ثروت انبوه و 
شخصیت کم نظیر و وقار کم مانند خدیجه، باز هم انگیزة ازدواج با مشارالیها با رغبت اولیة خدیجه 
با این ازدواج بوده است که در همین فصل به آن اشاره کرده ایم. این موضوع قولی است که جملگی 
بر آنند. در مورد ویژگی های همسران پیامبر در پایان همین فصل بیشتر به آن می پردازیم، ولی به 
صورت مختصر اشاره می کنیم که ازدواج آنها با پیامبر اگر موجب فخر و مباهات آنها می شد، یعنی 
می خواستند زالل عشق خدادوستی را از سرچشمة همواره جوشان والیت بنوشند، به سعادت دارین 

می رسیدند و اگر نمی خواستند به جایی نمی رسیدند. حافظ می گوید:
غبار دل بنشان تا نظـر توانـی کرد جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی 

1- خدیجه اولین همسر پیامبر)ص(
برای آن که موضوع ازدواج خدیجه با پیامبر بیشتر تفسیر شود و با توجه به اثرگذاری بسیار زیاد 
این ازدواج مبارک در تاریخ اسالم و در وادی خدامحوری، الزم دیدیم مقدار بیشتری دربارة این 

ازدواج بحث کنیم:
مردان مادی که همه چیز را از دریچة مادی گری مطالعه می کنند، پیش خود چنین می پندارند 
که چون خدیجه ثروتمند و تجارت پیشه بود، برای امور تجاری خود به یک مرد امین بیش از هر 
چیز دیگری نیازمند بود. از این لحاظ با محمد)ص( ازدواج نمود و محمد)ص( نیز از وضع زندگی 
آبرومندانة او آگاه بود و با این که توافق سنی نداشتند، تقاضای او را پذیرفت!! ولی آن چه تاریخ نشان 
می دهد این است که محرک خدیجه برای ازدواج با امین قریش، یک سلسله جهات معنوی بود نه 
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مادی؛ که به آنها اشاره می کنیم:
1- هنگامی که خدیجه از غالم خود به نام »میسره« سرگذشت سفر محّمد امین به شام و حوادث 
در مسیر بازگشت را می پرسید، او کراماتی را که در طول این سفر از او دیده بود و آن چه را از راهب 
شام شنیده بود، برای او نقل کرد. خدیجه شوق مفرطی که سرچشمة آن عالقه به معنویت محمد)ص( 
بود در خود احساس می کند و بی اختیار به او می گوید: میسره! کافی است؛ عالقة مرا به محّمد دو 
چندان کردی. برو من تو را و همسرت را آزاد کردم و دویست درهم و دو اسب و لباس گران قیمت 
در اختیار تو می گذارم. سپس آن چه از میسره شنیده بود، برای »ورقه بن نوفل« که از دانایان عرب بود 

نقل می کند و او می گوید: صاحب این کرامات پیامبر عربی است«.1
2- روزی خدیجه در خانة خود نشسته بود و دور او را کنیزان و غالمان گرفته بودند. یکی از 
دانشمندان یهود نیز در آن محفل بود. اتفاقًا جوان قریش از کنار منزل آنها گذشت. چشم دانشمند 
یهود به پیامبر افتاد. او فوراً از خدیجه در خواست کرد که از محّمد)ص( تقاضا کند از مقصد خود 
منصرف شود و چند لحظه در این مجلس شرکت نماید. رسول گرامی)ص( تقاضای دانای یهود را 
که مبتنی بر نشان دادن عالیم نبوت در بدن او بود پذیرفت. در این هنگام خدیجه رو به دانشمند 
یهود کرد و گفت: هرگاه عموهای او از تفتیش و کنجکاوی تو آگاه گردند، عکس العمل بدی نشان 
می دهند. زیرا آنان از گروه یهود به برادرزادة خود هراسانند. در این موقع دانای یهود گفت: مگر 
می شود به محمد کسی صدمه ای برساند؟ در صورتی که دست تقدیر، او را برای ختم نبوت و ارشاد 
مردم پرورش داده است. خدیجه گفت: از کجا می گویی که او حایز چنین مقامی می شود؟ وی گفت: 
من عالیم پیامبر آخرالزمان را در تورات خوانده ام. از نشانه های او این است که پدر و مادر او می میرند 
و جد و عموی وی از او حمایت می کنند و از قریش زنی را انتخاب می نماید که سیدة قریش است. 

سپس اشاره به خدیجه نمود و گفت: خوشا به حال کسی که افتخار همسری او را به دست آورد.2
3- ورقه عموی خدیجه از دانایان عرب بود و اطالعات فراوانی دربارة کتب عهدین داشت و 
مکرر می گفت: مردی از میان قریش از طرف خدا برای هدایت مردم برانگیخه می شود و با یکی از 

1-سیرةابنهشام،ج1،ص26.
2-فرازهاییازتاریخپیامبراسالم)ص(،آیتاهللجعفرسبحانی،ص83.
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 ثروتمندترین زنان قریش ازدواج می کند. چون خدیجه ثروتمندترین زنان قریش بود، از این لحاظ
گاه و بی گاه به خدیجه می گفت: روزی فرا رسد که تو با شریف ترین مرد روی زمین وصلت می کنی. 
خدیجه در خواب دید خورشید باالی مّکه چرخ خورد و کم کم پایین آمد و در خانة او فرود آمد. 
خواب خود را برای ورقه نقل کرد. وی چنین تعبیر کرد: با مرد بزرگی ازدواج خواهی نمود که شهرت 

او عالم گیر خواهد شد.1
اینها جریان هایی است که برخی از مورخان نقل کرده اند و در بسیاری از کتب تاریخی ثبت شده 

است. 
مجموع اینها علل تمایل خدیجه را برای ازدواج با محّمد امین آشکار می کند. این تمایل بیشتر 
مولود ایمان و اعتقاد او به معنویت جوان قریش بود. این که خدیجه برای تجارت خود امین قریش را 

انتخاب می کند، شاید کمترین اثر در ایجاد این وصلت نداشته است.2
 

خدامحورى خواست خديجه
نظر استاد بزرگوار آیت اهلل سبحانی را دقیقًا در مورد انگیزة اصلی خدیجه برای ازدواج با محمد 
امین قابل قبول است. اسناد و مدارک باالتفاق تمایل خدیجه را برای تشکیل زندگی مشترک با 
پیامبر، اعتقادات پاک بزرگ قریش و اخالق و رفتار و امانتداری پیامبر می دانند. خدیجه در انتخاب 
افراد امانتدار جهت ادارة کاروان های تجاری اش مشکل نداشت. فعالیت های گستردة اقتصادی و 
تجاری خدیجه به عنوان ثروتمندترین زن مّکه و قریش که توسط10000 شتر انجام می شد و حداقل

 

400 مرد شجاع و باتجربه و کاردان امور تجاری او را به عهده داشتند، قهراً مورد تأیید خدیجه بودند. 
کاروان های تجاری خدیجه به طور دایم کاالهای تجاری را بین مصر، شام، یمن، عراق و حجاز جابه جا 
می کردند. بسا کاروانی که به دلیل تجاری و اقتصادی بیش از یک سال در مسیر بود و راهش به مّکه 
نمی افتاد. اما مدیریت قوی خدیجه و در اختیار داشتن عوامل بازرگانی و آگاهی به قوانین و مقررات 
محکم آن روزگار مال التجاره ها را با سالمتی به مقصد می رساندند... مقصود این که ایادی حضرت 

1-بحاراالنوار،ج6،ص104.
2-همان،ص84.
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خدیجه برای کارهای بازرگانی که به عهدة آنها گذاشته شده بود، کاماًل مورد اعتماد بودند. خدیجه که 
خود موحد بود، دنبال مردی خداباور، خدادوست و خدا محور می گشت و در محّمد امین همة فضایل 
و صفات الهی وجود داشت. و مسلمًا علت العلل تعلل طوالنی خدیجه در ازدواج، نیافتن همسری با 

آن ویژگی ها بود. 

اولین و آخرين ازدواج حضرت خديجه
بنابراین بر خالف مشهور ازدواج خدیجه با پیامبر)ص( قبل از بعثت مّنتی بر پیامبر نبود، بلکه مطلوب 
خدیجه و خواست خدیجه و یا حتی درخواست خدیجه بود و به طور قطع مطلوب حضرت محّمد)ص( نیز 

واقع شد. پیامبر هم که از قبل به دنبال همسر مطلوب بودند، به مراد خود می رسیدند.
 با این مقدمه و با شناختی که از حضرت خدیجه داریم می توانیم تفکرات خدیجه و آمال و آرزوی 

ایشان که ازدواج با پیامبر بود، تا حدی درک کنیم. 
روشن است که در مّکه شخصی با ویژگی های محّمد امین یافت نمی شد تا خدیجه عزیز بتواند در 
کنار او به آرامش خدایی برسد و از زندگی مشترک با چنان مردی خوشبخت شود. به طور قطع تمامی 
خواستگاران خدیجه که بسیار زیاد بودند و همگی از خدیجه جواب رد شنیدند، یا به طمع ثروت خدیجه 

به خواستگاری وی می رفتند و یا وضع ظاهری و زیبایی خدیجه آنها را به خواستگاری کشانده بود!!
روشن است که پاسخ خدیجه به همةآنها باید منفی باشد، که بود. پس خدیجه تا قبل از ازدواج با 

پیامبر هرگز ازدواج نکرده بود. آیینة اسناد اعتقاد ما را به تحلیل فوق مضاعف می کند. 
ابن شهر آشوب دانشمند بزرگ شیعه می نویسد:

احمد بالذری و ابوالقاسم کوفی در کتاب هایشان و سّیدرضی در کتاب »الشافی« و ابوجعفر در 
»التلخیص« نوشته اند که حضرت رسول اکرم)ص( اّولین همسر خدیجه بوده اند. زیرا به طور قطع 
اّولین و آخرین همسر خدیجه)ع( پیامبر عالی قدر اسالم بوده اند. مؤّید این مطلب موضوعی است که 
در دو کتاب »البدع« و »االنوار« آمده است. بدین معنا که »رقّیه« و »زینب« دختران خدیجه نبوده اند، 

بلکه دختران »هاله« خواهر خدیجه بوده اند.1
1-مناقبابنشهربآشوب،ج1،ص159.
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این مطلب نیاز به اثبات ندارد. 
راستی ارحام مطّهره ای که می خواهند حامل »اُمُّ االئمه« حضرت زهرا)س( باشد باید برای همیشه مطّهره 
ََّک ُکنَت نُوراً فِی االَصالِب الّشامَِخه َو االَرحاِم الُمَطهََّرة...1  باشد و مطّهره بماند تا قول اعتقادی و ابدی اَشَهُد اَن

 

محقق شود. 
پیامبر رحمت نیز که به سن ازدواج رسیده بودند و به دلیل نیافتن همسر خداپرست، خداخواه و 
خدادوست نتوانسته بودند به امر مهم ازدواج اقدام کنند، با آشنایی به خلقّیات خدیجه انگار که گمشدة 

خود را در خدیجه یافتند و به ازدواج با ایشان رغبت نشان دادند.
قرآن می فرماید:

ِیّباِت2 ُبوَن لِلطَّ ِیّ بیَن و اَلطَّ یِِّ یباُت لِلطَّ َو اَلطَّ

زنان نیکو و پاكدامن براى مردان نیکوكار و پاكدامن اند و به ازدواج آنها درمى آيند 

و مردان نیکو و پاكدامن سزاوارند كه با زنان پاكدامن و نیکو ازدواج كنند.

گفتنی است که خط آیة شریفة فوق قاعده و سفارش است نه خبر. یعنی توقع و انتظار پروردگار 
همواره این است که کانون گرم مرد خدامحور و نیکوکار با زنی به همین ویژگی ها گرم، گیرا، شیرین 
و زیبا شود. پیداست زنان نیکوکار و خدامحور هم باید به ازدواج مردانی با همین خصوصیات درآیند. 
یعنی هم دختران باایمان بین مجموعه امتیازات اجتماعی امثال شهرت و ثروت و احیانًا وجاهت باید 
به چیزی بها دهند که خدا و پیامبرش بها می دهند و آن ایمان و نیکوکاری است و هم اولیاي دختران 

به امور زودگذر دل ندهند و دختران پرهیزکار و خدادوست خود را به »ثمن بخس« نفروشند!! 
با این ترجمه، آیة فوق یک نوع تکلیف برای دختران، پسران و والدین آنها دربر دارد.

  راستی اگر محتوای این آیه به درستی مورد دقت قرار گیرد، جامعه ای الهی و رو به رشد و مشحون
از عشق و تفاهم به وجود نمی آید؟

بی هیچ تردیدی ازدواج شکوهمند و شورانگیز پیامبر عالی قدر اسالم با حضرت خدیجه مفهوم آیة 
فوق و مصداق روشن آن است. پیامبر رحمت 15 سال قبل از بعثت هم تمامی زندگی و اعمال و 

1-فرازیاززیارتوارث.
2-سورةنور،آیة26.
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افکارشان بر اساس فطرت الهی و در راستای خواست خداوند تعالی بود. 

باز هم در مورد خديجه باكره
 آن چه تاکنون دربارة محبت پیامبر به خدیجه خوانده ایم، بخش محدودی از محبت و عنایت رسول

خدا به همسر آسمانی خود است. اصوالً عشق گفتنی نیست که بتوان شنید و یا نوشت. عشق یک 
 موضوع باطنی است. بنابراین عشق را باید احساس کرد نه آن که شنید. به رغم این موضوع و دشواری
 خاصی که در این مسیر وجود دارد، می توان تاحدی به میزان عالقمندی پیامبر)ص( به حضرت خدیجه

پی برد. سند زیر یکی از ده ها دلیل در این مورد است:
قبل از پرداختن به اصل موضوع ذکر این نکته حایز اهمیت است؛ این که حضرت خدیجه قبل 
از ازدواج با پیامبر شوهری نکرده بود. آن چه دربارة دختران پیامبر از خدیجه و تا قبل از بعثت در 

کتاب های تاریخی آمده است، حداقل می توان گفت که سند متقنی ندارد. 
ما این موضوع را در چاپ اول کتاب »از عرش تا عرش/ تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی حضرت 
زهرا)س(« آورده ایم. در این جا به منظور یادآوری و اطالع بیشتر خوانندگان عزیز عینًا استدالل خود 

را از همان کتاب می آوریم:1
نیاز نیست که انسان دارای عرفان زیاد باشد و یا از کیاست فراوان برخوردار شده باشد و یا اهل 
پیش بینی باشد تا بتواند با افتخار، همسر حضرت محّمد)ص( گردد و در پناه نوادة حضرت هاشم

 

و حضرت عبدالمطلب، بزرگ مّکه با افتخار آرام و قرار گیرد. حضرت محّمد قبل از بعثت هم پاک ترین،

 

معتقدترین، پاکدامن ترین، ارزشی ترین و مردم دارترین شخصّیت مّکه بودند. پیداست که حضرت 
خدیجه که خود، دارای این صفات بودند، تمایل فراوانی برای همسری حضرت محّمد داشته باشند. 

بیَن2 یِِّ یباُت لِلطَّ اَلطَّ

و باز پیداست که برای حضرت خدیجه تعهد و پارسایی مطرح است، نه عوامل فرعی دیگر مانند 
ثروت، شهرت و اموری از این دست.

1-ازعرشتاعرشازعلیمحمدبشارتی،چاپاول،ص33.
2-سورةنور،آیة26.

فصل سوم/ همسران پیامبر اسالم)ص(
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خصوصیات مردان مّکه
از طرفی، ثروت اهل مّکه مگر از کجا به دست آمده بود؟ یا از رهگذر تجارت و یا از راه خالف 

و حرام. خدیجه که خود بازرگانی کاردان و با تجربه بود، دیگر به ثروت نمی اندیشید.
از طرف دیگر، شهرت بزرگان مّکه از چه بود؟ اکثریت قریب به اتفاق مشاهیر مّکه بت پرستان، 
بت تراشان و بت سازانی بودند که برای تحمیق مردم، بت پرستی را ساز کرده بودند. نََفس مردم مخالف 
را گرفته بودند و فریاد مخالفان این سیاست ضد ارزشی را در حلقوم ها خفه کرده بودند. همان عناصر 
خون خوار، الابالی، دزد، جنگ افروز، خشن، دخترکش و بی ناموس که زنان بعضی از آنها به عالمت 
 خودفروشی، بر بام منزل خود پرچم روسپی گری را به اهتزاز درآورده بودند... اینها عوامل شهرت بعضی

از مشاهیر مّکه بود. راستی در مردان مّکه چه خوی و خصلت ارزنده ای وجود داشت که قابل توجه و 
قابل تقدیر باشد؟! حقیقتًا هیچ و هیچ.

راستی که هر زن متعهد دیگری غیر از خدیجه هم، اگر خواستگاران مشرک، بی قیمت و زن باره 
مّکه به خواستگاریش می رفتند، باید به همة آنها پاسخ منفی می داد و آنها را از کوی و سرای خود 
می راند، به خصوص شخصیتی مانند او که همة صفات انسانی و ارزشی را در حد کمال داشت، هرگز 
پیوند با مشاهیر مّکه با آن ویژگی های جاهلی که به بخشی از آنها اشاره کردیم، برای او ارزش نبود. او 
همواره مایل بود که با شخصی الهی که مثل خودش فکر می کرد و مانند او می اندیشید، ازدواج کند.

با این مقدمه حضرت خدیجه با نهایت آمادگی اگر از طرف »محّمد امین« درخواست ازدواجی 
دریافت می کرد و یا حتی از شخص ثالثی به نیابت از طرف محّمد امین درخواستی می شنید، با خوشحالی 

 

می پذیرفت. بنابراین هم روایت و هم درایت بر پاکی بی نظیر حضرت خدیجه گواهی می دهند. چنین 
زنی به هیچ درخواست ازدواجی قبل از ازدواج با محمدامین پاسخ مثبت نباید بدهد؛ که پاسخ مثبت 

نداد و پاک و مطهر ماند.

بحث كوتاهى پیرامون تعدد زوجات در اسالم
بدون تردید احکام الهی، جامع ترین و کامل ترین مقررات برای جوامع بشری است. هرقدر آگاهی 
قانونگذار به نیازهای روحی و جسمی انسان بیشتر باشد، تبعًا دستوراتش دقیق تر و فراگیرتر است. 
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خداوند علیم و حکیم که به همة نیازهای روحی و جسمی انسان واقف است، بهتر از هرکس دیگری 
می تواند مقررات معقول برای پاسخ به این نیازها وضع کند و همگان را به اجرای آن توصیه نماید.

از طرف دیگر غرب ضد خدا که منافعش را در تحمیق مردم دنیا و بی خدا کردن مسلمانان می داند، 
پس از فروپاشی سوسیالیزم، سیاست اسالم هراسی را در دستور کار خود قرار داده است. استکبار، 
شب و روز در تالش است که احکام نورانی اسالم را از منظر ضد خدایی بنگرد و به اشکال مختلف به 
دستورات اسالم ایراد بگیرد. جهان ضد خدایی غرب که به همة پدیده ها به چشم سکوالریستی می نگرد 
هرگز نمی تواند به ساز و کارهایی بیندیشد که به مشکالت عظیم و همه جانبة بشریت امروز خاتمه 
دهد. راستی وقتی منافع مطرح باشد، دلسوزی رنگ می بازد و با فطرت بازی می شود و انسانیت 

نامفهوم می گردد.
آن چه در دنیای غرب مطرح است، منافع سرمایه داری است. در چنین نظامی از همه چیز تنها به 
عنوان ابزار استفاده می شود. بنابراین، اخالق، وجدان، انسانیت، مردانگی، محّبت، حقوق بشر و مقوالتی 
 از این دست در فرهنگ بی خدایی غرب هیچ مفهومی ندارند. آن چه که برای غرب و کشورهای

هم پیمان با آنها مطرح است، سود است و بس.
گفتنی است که در آمریکا با300 میلیون نفر جمعیت،150 میلیون سالح در دست مردم است. 
هرچند وقت یک بار دارندگان همین سالح ها با بهانه و بدون بهانه به جان هم می افتند و مردم خود را 
می کشند. مقامات مسؤول آمریکایی اذعان کردند که ساالنه 32 هزار نفر در آمریکا به ضرب گلوله 

کشته می شوند.1 
همین چند روز پیش دانش آموزی در آمریکا20 دانش آموز و 5 معلم و مربی آنها را در مدرسة 
»سندی هوک« در غرب آمریکا کشت و سپس خودکشی کرد. مقامات و رسانه های آمریکا منافقانه 
چند روزی اظهار تأسف کردند. اما خبر به سرعت فراموش شد. طبق معمول کارخانجات عظیم 
اسلحه سازی که بی وقفه به تولید سالح های سبک وزن و گران قیمت و مرگبار می پردازند و عواید 
نجومی آنها به حساب صاحبان کارخانه واریز می شود، هرگز اجازة ممنوعیت خرید و فروش سالح 

در بازار آمریکا را نمی دهند؛ زیرا صاحبان کارخانجات اسلحه سازی حامیان دولتند.
1-روزنامةجمهوریاسالمی،91/10/4،ص5.

فصل سوم/ همسران پیامبر اسالم)ص(
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جنگ افروزى هاى بى پايان
استعمارگران ضدبشری در طول تاریخ دست به جنایات بی شماری زده و فجایع زیادی را مرتکب 
شده اند. جنگ افروزهای دایمی تأثیرات منفی زیادی را بر جوامع بشری به جای گذاشت. وقوع جنگ 
 بنیان کن جهانی اول که به مدت چهار سال و در فاصلة سال های1914 تا 1918 اتفاق افتاد 12 میلیون

انسان را طعمه مرگ کرد. در جنگ دوم جهانی که به مدت 6 سال و در سال 1939 شروع و در 
سال 1945 تمام شد، 18 میلیون نفر کشته شدند. یعنی تنها در همین دو جنگ 30 میلیون نفر که 
عمدتًا افراد بی گناه بودند، از بین رفتند و چند برابر این تعداد مجروح شدند. عمدة کشته شده ها مردان 
بودند و زنان و دختران با دردهای بی درمان ماندند و روزگار بدی داشتند. میلیاردها دالر خسارت 
به بار آمد و چندین ده میلیارد فرصت سوزی شد. هیچ کس نبود که بپرسد چرا و هیچ کس نیست 
که با برنامه ریزی مناسب و صادقانه دنبال عدم تکرار آن همه فاجعه و مصیبت مشابه باشد. برعکس 
قدرت های بزرگ و فاتحان جنگ دوم با ایجاد تشنج در عالم و اختالف انداختن بین کشورها، دنبال 
فروش سالح های گران قیمت و در پایان ایجاد جنگ بین ملت ها و حداقل دنبال »صلح مسّلح« 

هستند؛ صلح مسّلح یعنی چه؟ 
در صلح مسّلح اگرچه ظاهراً از جنگ خبری نیست، اما با ایجاد تشنج ها بین اقوام و ناامن کردن 
مرزها و تحریک قبایل مرزنشین و زنده کردن اختالفات خفتة مردم، کشورها را وادار می کنند به 
منظور مقابله با دشمنان واهی، بخش قابل مالحظه ای از سرمایه های ملی خود را صرف تجهیز ارتش 

و نیروهای خود می کنند. 
به هر میزان که دشمنی جای دوستی و تفاهم بنشیند، سرمایه گذاری در عرصه های علمی و 

اقتصادی کاهش می یابد و ملت ها به جای پیشرفت به عقب رانده می شوند.
امروز و در اوایل سال 2013 میالدی با بمب های هسته ای و ویران گر که آمریکا در اختیار دارد، 
می تواند 10 بار کرة زمین را شخم بزند و حیات را به کّلی نابود سازد. آمریکا با شش هزار بمب 
هیدروژنی و نوترونی و سّری که در سیلوهای خود دارد، تفاوتی برایش نمی کند که هرچیز و هرجا را 
نابود کند. حتی اگر خودش و مردم کشورش هم از بین بروند. روسیه هم کم و بیش از این نظر مانند 

آمریکا دارای سالح های ویرانگر بسیار است.
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زنان، آسیب پذيرترين اقشار جامعه
در هر اتفاقی باید نقاط آسیب پذیر را پوشش داد و از آنها پاسداری کرد. تجربه نشان داده است 

که زنان در فرهنگ غرب کاال محسوب می شوند. 
در جهان سرمایه داری که به همة امور از دید سود نگریسته می شود، زنان هم از این قاعده مستثنی 

نیستند. زنان ابزاری در دست سرمایه داران بی دِردضد بشر هستند. 
زنان تا جوان هستند در اختیار کامرواها قرار می گیرند تا لذت ببرند، یا در فروشگاه ها برای 
جلب بیشتر مشتری بزک کنند؛ یا برای فروش هر کاالی بُنجلی نیم لخت ظاهر شوند. زنانی که آب 
و رنگ ندارند، در کارخانجات، معادن و غیره مشغول به کارهایی می شوند که با فیزیک زیستی و 

ساختمانی آنها سازگار نیست.
 از قرن 7 میالدی تا پایان قرون وسطی در 1451میالدی 7 میلیون زن اروپایی توسط زمامداران 
ضد بشری کشته شدند. جرم آنها این بود که می گفتند ما هم انسان هستیم و با ما مانند انسان رفتار 

کنید. این ادعا در افکار غربی ها جرم بزرگ محسوب می شد و می شود. 
امروز هر شخصی و هر کشوری و حتی هرکدام از اتباع کشور خودشان که از سیاست های 
خشن و سختگیرانه و ضد فطری حاکم بر غرب ایرادی وارد آورد، با او مانند یک تروریست برخورد 
می شود و تا نابودی وی پیش می روند... هیچ کس نمی تواند غیر از این عمل کند. کشورهایی که 
بخواهند راه و روشی دیگر برای ادارة کشور خود در نظر بگیرند، یا به قولی سیاست مستقل از غرب 
را راه و رسم حکومت خود قرار دهند با آن کشور با ابزار تنقید، تحریم، تهدید، ترور و جنگ داخلی 

و سرانجام به جنگ ویرانگر و نابودی کامل برخورد می کنند...
اینها با آن پیشینة زشت و عملکرد زشت تر، اسالم را به خاطر قانون تعدد زوجات محکوم می کنند 

ولی در فرهنگ خودشان یک نفر می تواند با هزاران زن رابطة زشت و غیرمعقول داشته باشد.
 زن در این نظام ها، بی پناه، محکوم و محدود در این قراردادهای ضد انسانی و ضد ارزشی است. 

كوتاه دربارة تعدد زوجات پیامبر اسالم)ص(
بسیاری از محققان و سیره نویسان وقتی در زندگی خصوصی پیامبر اسالم وارد شده اند، به طور 

فصل سوم/ همسران پیامبر اسالم)ص(
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مختصر و یا مفصل به موضوع تعدد همسران رسول خدا)ص( صحبت کرده اند و حکم الهی معروف:
َن الِنّساِء َمْثَنی َو ُثالَث َو ُربَاَع1 ُحوا َما َطاَب لَُکم ِمّ َفأنَکِ

با زنان پاک و ارزنده ازدواج كنید؛ دو و يا سه و يا چهار همسر.

طرح کرده اند.
بنابراین، آیة سوم سورة نسا، مجوز می دهد که بعضی از مردان با داشتن شرایط خاص تا چهار 

همسر اختیار کنند. هرچند آیة فوق یک استثناي کلی هم دارد که توجه به آن بسیار مهم است. 
َفإن ِخفُتم أاّل َتعِدلُوا َفواِحَدًة 

اگر مى ترسید كه نتوانید بین آنها عدالت برقرار كنید، به يک همسر بسنده نمايید.

این آیه و بعضی از آیات دیگر از مجوز تعدد زوجات برای مرد مسلمان سخن به میان می آورد. 
ولی تعدد زوجات پیامبر مقولة دیگری است، زیرا:

1- آیة مورد بحث حداکثر اجازه گرفتن چهار همسر به مرد می دهد، حال آن که همسران پیامبر 
بیش از 9 نفر بودند.

 2- مالک در تعدد زوجات مردان، نیاز است. اعم از نیاز جنسی، نیاز عاطفی و غیره. اما در ازدواج های
پیامبر این مالحظات مطرح نبوده است.

3- مهم تر از همه در ازدواج های مردان ارادة فردی آنها موجب تعدد ازدواج ها می شود؛ در صورتی که 
چون پیامبر عبد عبید خدا و بندة تسلیم پروردگار است و حتی ضربان قلبشان و نفس شان در اختیار 
خدا و با ارادة خدا و توجه ویژة خداست، همة کارهای ایشان و افکار و اندیشه های ایشان تمامًا در دست

 

توانمند باری تعالی است.
بنابراین تعدد ازدواج های پیامبر یک دستور ویژه و الزم االجرای پروردگار و یک تکلیف فردی 

به پیامبر است. یعنی طبق معمول پیامبر در این ازدواج ها پیشقدم نبوده اند.
از طرفی ازدواج با زنانی مانند حفصه آن زن بداخالق که حتی عثمان و ابوبکر به رغم دوستی 
 ویژه ای که با پدرش عمر داشتند و پیشنهاد این ازدواج به آن دو توسط پدر حفصه انجام شد، نپذیرفتند،
چه شوقی در پیامبر برمی انگیخت که به خواستگاری وی بروند و یا ازدواج با عایشه ی پیامبر آزار، 

1-سورةنساء،آیة3.



105

چه لطفی داشت که پیامبر پیشقدم شوند...
از طرفی زنانی مانند ام حبیبه دختر ابوسفیان که به همراه شوهرش به حبشه هجرت کرده و در آن جا 
شوهرش مرتد شده و مرده بود، چه اهمیتی برای پیامبر داشت که با ازدواج با وی بکوشند. ام السلمه و 
میمونه و زینب نیز این گونه بودند. ماریه قبطیه زن سیاه چردة اهل مصر هدیة نّجاشی پادشاه موحد حبشه 
بود. همان که در آغاز بعثت به مسلمانان مّکه پناه داد و از جعفربن ابی طالب و اظهارات وی حمایت 
کرد و هدایای باارزش مشرکان قریش را به ازاي بازگرداندن آنها به مّکه نپذیرفت و سرانجام خودش 
 هم مسلمان شد و ماریه را همراه با هدایای فراوان پیشکش پیامبر کرد. باز هم می بینیم که در این

ازدواج هم پیشقدم نبودند، چون هرگز ماریه را ندیده بودند...
  در مورد خدیجه هم همان گونه که به طور تفصیل آوردیم، درخواست اولیة ازدواج با پیامبر از ناحیة
 خود خدیجه بود. آن زن موحد و پاکدامن و با شخصیت که به همة درخواست های ازدواج سران قریش

پاسخ منفی داده بود، سرانجام خود به استقبال محّمد امین رفت و خاک پایش را توتیای چشمان 
حقیقت بین خود نمود.

اگر تجزیه و تحلیل فوق را بپذیریم، دیگر در مورد تعدد همسران پیامبر نه دچار گزافه گویی 
می شویم و نه به بند توجیه درمی  آییم. یعنی اجرای فرمان خدا یک تکلیف مطلق است و هیچ  کس 

حق ندارد فرمان خدا را نادیده بگیرد. 
در این مورد پیامبر اسالم ضرب المثل هستند و اجرای اوامر خداوند را بر هر چیز ترجیح می دادند. 

پس این ازدواج ها تمامًا حکم خداست و حکم خداوند هم بدون تردید دارای حکمت است. 
اگر موضوع این گونه هست که هست، بنابراین موضوع عالقه، عشق، هم خوابگی و غیره جایگاهی 

ندارد. در مورد همین موضوع اخیر، نویسنده اعتقاد جدی دارد که این گونه امور چندان مطرح نبوده است. 
راستی برای پیامبر عظیم الشأن اسالم با آن مسؤولیت سنگین و اشتغاالت بسیار، از جمله وجوب 

نماز شب، آن هم نه نماز شب معمول، بلکه بنا به نص قرآن کریم که می فرمایند:
ُقِم الَلَّیَل ااِّل َقلیاًل1

بايد بیشتر شب را بیدار باشد...

1-سورةمزمل،آیة2.

فصل سوم/ همسران پیامبر اسالم)ص(
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و با آن امکانات محدود و کمبود شدید آب در سفر و حضر دیگر وقتی برای امور معمول مردم 
عادی نمی ماند...

در تجزیه و تحلیل مراتب فوق نظر شخصی لحاظ نیست؛ برداشت ما نمی باشد. کسی هم نگوید 
»استحسان« است، بلکه اگر کسی نقیض آن را دارد، با دلیل ثابت کند...

باید به این گونه افراد گفت اگر پیامبر نعوذباهلل دنبال مسائل شهوانی بودند:
1- چرا با تأخیر و در سن 25 سالگی ازدواج کردند؟

2- چرا نخستین ازدواج را با زنی داشتند که 15 سال از خودشان بزرگ تر بود؟
3- چرا با بودن انبوه دختران خوش سیما و زیبا رو، همواره با زنان پا به سن گذاشته و عمدتًا بیوه 

ازدواج می کردند؟
4- چرا غیر از خدیجه و ماریه، از هیچ یک از زنان فرزند ندارند؟

روشن است که تعدد زوجات پیامبر حکمت عمیقی دارد که به آن اشاره کردیم.

علت تأخیر ازدواج پیامبر)ص(
همه نوشته اند و از همه شنیده ایم که پیامبر رحمت در سن 25 سالگی به خواستگاری خدیجه رفتند 
و پس از انجام تشریفات معمول ازدواج، زندگی مشترک با خدیجه را آغاز کردند. خدیجه هنگام 

ازدواج با پیامبر40 سال داشت. 
 در مورد علت تأخیر در ازدواج خدیجه تا حدی آشنا شدیم. خدیجه موحد و با شخصیت نمی توانست

تن به ازدواج به هر خواستگار بدهد. او مدت ها منتظر ماند و به همة خواستگاران فراوان خود پاسخ 
منفی داد، به طوری که در مّکه شایع شد که خدیجه اصوالً با ازدواج مخالف است. همین شایعه تا حدی 
از فشار خواستگاران کاست و تا اندازه ای خدیجه از این حیث به یک آرامش رسید. این موضوع از 

مسّلمات است.
اما در مورد تأخیر ازدواج پیامبر هم باید با صراحت بگوییم: پیامبر رحمت در دوران حاکمیت 
مشرکین بر مّکه سخت آزرده خاطر بودند. خانة توحید که به فرمان خدا و با دست ابراهیم و فرزندش 
اسماعیل بنا شده و اختصاص به عبودیت حق داشت، مشحون از بت های آلوده و بت گران بدکار 
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بود. چرا بت پرستان باید در خانة خدا حرف آخر را بزنند و مجالی برای توحیدیان نگذارند؟ چرا باید 
توحیدیان مّکه عبادت خود را در خانه و به دور از چشم اغیار به جا آورند؟...

این درد بزرگی بود که قلب مهربان پیامبر را عمیقًا به درد می آورد و بر رنج های ایشان می افزود... 
این درد و رنج ها را ظاهراً پایانی نبود.پیامبر به سن ازدواج رسیده بود، اما کو همسر شایسته ای که 

شایستگی هم صحبت شدن با پیامبر را داشته باشد؟ 
آیة کریمه می فرماید:

َفَانِکُحوا ما طاَب لَُکم

با بهترين ها ازدواج كنید.

از این رو ازدواج پیامبر تا قبل از آشنایی با زن مطلوب خود به تأخیر افتاد. 

2- سودة بنت زمعه
دومین ازدواج پیامبر با زنی با کمال به نام سودة بنت زمعه بود. 

پس از آن که حضرت خدیجه)س( در دهم رمضان سال دهم هجری وفات یافت، پیامبر در سال 
دوازدهم هجری )یک سال قبل از هجرت( با سوده ازدواج فرمود. سوده آن گونه که از نامش برمی آید 
و بعضی هم تصریح کرده اند، سبزه رو بوده است. پدر وی »زمعه« نام داشت. سوده قباًل با مردی به نام 
»ُسکران بن عمرو« ازدواج کرده بود. سوده به همراه شوهرش جزو اولین مسلمانانی بود که برای رهایی 
از آزار مشرکان مّکه، به امر پیامبر اسالم به حبشه مهاجرت کرد. ولی پس از چندی سکران شوهر 
سوده از دنیا رفت و او بی سرپرست ماند. اما مشکل فقط تنهایی و بی پناهی سوده نبود. بلکه چون 
قبیلة »بنی عامر« مشرک بودند، سوده هم از همین قبیله بود، یا باید وی دست از اسالم بردارد تا در 
 قبیلة خود بتواند زندگی کند و یا با آزار و اذیت دایم قبیلة خود روبه رو شود. لذا پیامبرعالی قدر اسالم

به امر خداوند و به سه منظور الهی با سوده ازدواج کردند:
1- حفظ دیانت و ایمان سوده که در آن روزها اقدام بسیار مهمی محسوب می شد.

2- از تنهایی خارج کردن سوده که از مسلمانان اولیه بود.
3- تألیف قلوب »بنی عامر« قبیلة سوده که قبیلة مهم و معتبری بود.

فصل سوم/ همسران پیامبر اسالم)ص(
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طولی نکشید که با همین رفتار آسمانی پیامبر، قبیلة سوده اسالم آوردند. از سوده اخالق نیکو و رفتار 
 مناسب سراغ داریم. او هنگامی که به همسری پیامبر درآمد، گفت: به خدا سوگند! حرصی به شوهر کردن

ندارم، ولی دوست دارم روز قیامت در حالی که همسر پیامبر خدا هستم از خاک سربردارم. 
او در دورة عمر و در مدینه بدرود حیات گفت. همان گونه که گفتیم قصد پیامبر از ازدواج با سوده 

عمدتًا ترویج اسالم بوده است. 

3- عایشه بنت ابوبکر
سومین همسر پیامبر اسالم، عایشه دختر ابوبکر است. این ازدواج در سال اول هجری در مدینه 
انجام شد. در مورد سن عایشه در هنگام ازدواج با پیامبر بین محققان نظر واحدی وجود ندارد. بعضی 

قایلند عایشه در وقت ازدواج با پیامبر 9 ساله بود. کمتر از آن هم گفته اند. 
ازدواج مردان با دختران کم سن و سال امری مرسوم در آن دوران بود. هیچ یک از دشمنان 
پیامبر در آن وقت و بعدها رسول خدا را به خاطر ازدواج با یک دختر کم سن و سال نکوهش نکرد. 
سن و سال پیامبر و از آن مهم تر مسؤولیت خطیر نبی اکرم اسالم فرصتی را برای فعالیت های جنبی 
نمی گذاشت. پیامبر با این ازدواج قلوب قبیلة متوسط ابوبکر را متوجه اسالم کرد و اسالم نفس بلندتر 

و عمیق تری کشید.
عایشه در حدود ده سال در جوار پیامبر زندگی کرد. او به دلیل جوانی و تحرک بسیار می توانست 
خود حافظ صدها حدیث نبوی باشد و تشنگان را از زالل معارف اهل البیت سیراب کند و حتی با 
یادداشت دقیق احادیث سهم مهمی در تدوین احادیث اسالمی داشته باشد. دریغ که این گونه نشد. البته 
بعضی از علمای اهل تسنن مانند »عطاءبن ابی رباح« برای پاک کردن کارنامة والیت ستیزی عایشه، 
او را حافظ40 هزار حدیث و حتی او را فقیه ترین و دانشمندترین مردم خوانده اند!! کاش این گونه بود. 

یکی از شعرای عرب در پاسخ تعصبات دوستان عایشه شعر زیبایی سروده است:
ًةتَنساها4 ـَ َسِمَعتاَربَعیَناَلَفَحدیثاًَوِمـَنالـِذکِرآی

چهل هزار حدیث از پیامبر شنید،  اما یک آیه از قرآن را فراموش کرد.
البد مقصود شاعر این آیه است:
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ُسول  َه َو َأطیُعوا الرَّ َو َأطیُعوا اللَّ

از خدا و از پیامبر پیروى كنید.

البته عایشه پاکدامن بود. بسیاری از طرفداران ابوبکر و عمر... بنا به حادثه ای می خواستند عایشه 
را الابالی معرفی کنند. شیعه به پیروی از قرآن و گفتار ائمة اطهار، عایشه و همة همسران پیامبر را 

پاکدامن می داند.

كوتاه دربارة عايشه
عایشه زنی باهوش، پرتحرک، خشن، پرتوقع، زورمدار و گستاخ بود. او از نظر ظاهری جّذابیت 
داشت. از عایشه هیچ نکتة مثبتی در تاریخ شیعه و در روایات مشاهده نمی شود. زنی که می توانست با 
افتخار کردن به همسری پیامبر سهم بایسته ای در حمایت از پیامبر و احترام به اهل البیت و همراهی با 
 مسلمانان داشته باشد، با موضع گیری های نامناسب و اظهارنظرهای ناصحیح و بدتر از همه جنگ افروزی 

علیه امیرالمؤمنین)ع(، نام خود را به عنوان »بدترین همسران پیامبر« در تاریخ ثبت کرد. 
عایشه عنصری ناآرام، تندخو و بدخلق بود. خداوند همسر مرد را موجب آرامش مرد معرفی 
می کند. زن باید با رفتار معقول و عواطف و محبت و تحمل سختی ها موجب آرامش شوهر خود شود. 
عایشه اصاًل این گونه نبود. عایشه به کرات موجب آزرده خاطر شدن پیامبر را فراهم می آورد. زنی به 
شدت حسود، کم ظرفیت، زود رنج و پرتوقع بود. همین رفتارها بکرات حضرت صدیقة طاهره را رنج 

می داد. امیرالمؤمنین)ع( نیز رفتار عایشه را در زمان ابوبکر و عمر و عثمان نمی پسندید. 
وقتی مسلمانان پس از سال ها رنج، محرومیت و خستگی عمیق و پس از مرگ عثمان، قاطعانه با 
امیرالمؤمنین به عنوان خلیفة پیامبر بیعت کردند. وی خالف جریان آب شنا می کرد و ضمن مخالفت 

آشکار و پنهان با خالفت امیرالمؤمنین، با فریب کاری های معاویه دنبال خالفت زبیر بود. 
همین تحلیل زیان بار سرانجام وی را در رأس لشکری بزرگ به جنگ امیرالمؤمنین کشانید. این 
 جنگ به دلیل آن که عایشه بر شتر سوار بود، به جنگ »جمل« معروف شد. در این جنگ 12 هزار نفر

از طرفین کشته شدند. طلحه و زبیر کشته شدند و عایشه هم توسط برادرش محمدبن ابی بکر دستگیر 
 شد. عایشه تا آخر عمر از شکست در جمل خشمگین بود!! وی در سال 58 هجری و در دوران معاویه

فصل سوم/ همسران پیامبر اسالم)ص(
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ُمرد. مجموعة رفتار نابخردانة عایشه موجب شد که خود هنگام مرگ بگوید که مرا در کنار پیامبر دفن

 

نکنید:
اِدِفنُونی َمَع اََخواتی بالَبقیِع َفِانّی َقد اَحَدُث اَُموراً بَعِدِه1

مرا در بقیع همراه خواهرانم در كنار همسران پیامبر دفن كنید. 

چون من مى دانم كه پس از پیامبر چه كارهاى خالفى كرده ام. 

4- حفصه دختر عمر
 خوانندگان گرامی که تاکنون و در بررسی مختصر ازدواج های پیامبر دریافت کرده اند، این است

که آن چه در علت ازدواج های پیامبر اسالم)ص( جایگاهی نداشته است مسائل مادی و ظاهری امثال 
شهوت رانی و مسائل مشابه است. 

در پایان همین مبحث ما بیشتر و به صورت مستند در این باره صحبت خواهیم کرد. 
چهارمین ازدواج پیامبر با حفصه دختر عمربن خطاب است که در سال دوم هجری روی داد. 

حفصه قباًل با شخصی به نام »ُخَنیسِن بن ُحذافه« ازدواج کرده بود. شوهر حفصه در همان اوایل 
 هجرت و در مدینه از دنیا رفت. از آن جایی که در آن روزها که مهاجرین پس از آمدن به مدینه به لحاظ
 اقتصادی وضع خوبی نداشتند، عمر نمی توانست عالوه بر ادارة زندگی خود هزینه های دختر بیوة خود 
 حفصه را به دوش بکشد. به همین دلیل به ابوبکر و به خصوص به عثمان که وضع بهتری داشتند، پیشنهاد
داد که با حفصه ازدواج کنند. اما آن دو از پذیرش درخواست عمر خودداری کردند، زیرا حفصه عالوه 

بر آن که مانند پدرش از زیبایی ظاهری بهره ای نداشت، از اخالق نیکو هم بی نصیب بود. 
عمر سرانجام به پیامبر مراجعه کرد و مشکل خود و حفصه را و پاسخ منفی ابوبکر و عثمان را هم به 
اطالع پیامبر رساند. عمر در آن مالقات عالوه بر شرح حال خود و حفصه و شکایت از عثمان و ابوبکر، 
 قصد دیگری هم داشت!! پیامبر منظور عمر را به خوبی درک کردند و در حالی که کمترین رغبتی برای
زندگی مشترک با حفصه نداشتند، به ازدواج با حفصه تن دادند. این ازدواج در ماه شعبان سال دوم 

هجری روی داد.
1-ابنقتیبهدینوریوحاکمدرمستدرکومحمدبنیوسفزرندیدرسیرةالنبی.شبهایپیشاور،ص739.
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اولین طالق در زندگى پیامبر رحمت
دوست و دشمن، پیامبر اسالم را به لحاظ اخالق حسنه ستوده اند. بخشش و تحمل از ویژگی های 
پیامبر)ص( بود. سعة صدر و بردباری و تحمل باالی پیامبر در برابر افراد خشن مشهور است. افرادی 
 بودند که عصبانی شدن از امور کوچک و کم اهمیت جزء ذات آنها بود و تحمل فراوان هم از مشخصه های
پیامبر محسوب می شد. اغلب مسلمانان در آغاز بعثت و بسیاری از آنها در اوایل هجرت که محل 
زندگی آنها تغییر یافته بود، به دالیل عدیده نتوانسته بودند در مدینه بر مشکالت فایق آیند و به دلیل 
پایداری بخشی از فرهنگ جاهلی، تندخو بودند و زود رنجیده خاطر می شدند و با کمترین بهانه ای 

فریاد می زدند. اما پیامبر رحمت بر اساس آیة شریفه:
َفاسَتِقم َکما اُِمرَت1

استقامت و صبر پیشه كن.

همة ناراحتی ها و مشکالت را با بزرگواری تحمل می کردند. راستی که مشکالت عظیم پیامبر در 
اوایل هجرت را هیچ محققی به طور دقیق به آنها نپرداخته است. 

اگر به دور از تعصب به بخشی از آن همة مشکالت اشاره شود، فی المثل اگر نوع مشکالتی 
که به پیامبر منتقل می شد و توقع گستردة مردم از پیامبر که باید هرچه زود مشکالت را البته طبق 
خواست و دلخواه مراجعان برطرف گردد! و بدتر از همه زبان تلخ و گزندة بعضی از مسلمانان پرتوقع 
که مسلمان شدن و حتی هجرت خود را منتی بر پیامبر می پنداشتند... همه و همه از سعة صدر، 
صبر جمیل، مدیریت باال و توکل مطلق ایشان حکایت دارند. پیامبر به لطف الهی همه را هم راضی 

می کردند.
ز چشـم خویشتـن آمـوخـتـم آییـن هم دردی

که هر عضوی به درد آید، به حالش دیده می گرید

یکی از مشکالت پیامبر نامهربانی و ناسازگاری حفصه بود. رفتار ناهنجار حفصه با پیامبر رحمت 
 به قدری تلخ و غیرقابل تحمل بود که رسول خدا با چندین بار تذکر به حفصه و به پدرش و بی اثر بودن

تذکرات، حفصه را طالق دادند. سرانجام با مراجعات متعدد عمر به پیامبر و قول آن که حفصه قبول 
1-سورههود،آیه112.

فصل سوم/ همسران پیامبر اسالم)ص(



حضرت خدیجه شایسته ترین همسر پیامبر)ص(

112

کرده تا رفتارش را تغییر دهد، پیامبر با رجوع موافقت کردند.1
از حفصه هیچ نکتة قابل مالحظه ای برای ثبت در تاریخ نقل نشده است.

 راستی پیامبر عزیز اسالم باید باالجبار تحمل اخالق تند و رفتار ناهنجار افرادی مانند حفصه را داشته
باشد و از طرف دیگر عده ای بی معرفت و بی صالحیت پیامبر را به دلیل گرفتن زنان متعدد سرزنش 

کنند.

5- زينب دختر خزيمه
در سال سوم هجری پیامبر اسالم به منظور ساماندهی وضع زنان بی سرپرست که شوهران خود را 
در جنگ های بدر، اُُحد و دیگر جنگ ها و حوادث از دست داده بودند، به مسلمانان توصیه کردند که 
برای رهایی این گونه زنان از فقر و محرومیت و تنهایی، با آنها ازدواج کنند. پیامبر در این برنامه ریزی 
خودشان با زینب دختر »خزیمه« ازدواج کردند. زینب قباًل با »عبیده  بن حارث بن عبدالمطلب« عموزادة 

پیامبر ازدواج کرده بود. 
عبیده در جنگ بدر همراه امیرالمؤمنین و حضرت حمزه به مصاف سران قریش یعنی عتبه، شیبه 
و ولید رفت. امیرالمؤمنین)ع( به راحتی و با سرعت ولید فرزند عتبه برادر همسر معاویه را از پای 
درآورد. حمزه نیز عتبه را ُکشت. اما کار قتال عبیده با شیبه طول کشید و هر دو خسته و مجروح 
 شده بودند. در آن حال امیرالمؤمنین از پشت سر عبیده درآمد و در یک لحظه شمشیری بر سر

شیبه وارد کرد و او را به هالکت رساند. عبیده که سخت مجروح شده بود، به خیمه بازگرداندند. 
عبیده چندی بعد به خاطر همان زخم های عمیق و سنگین به شهادت رسید. زینب همسر عبیده 
که از قریش بود و قبل از هجرت در مّکه از شهرت و اعتبار باالیی برخوردار بود و از نظر کمک به 
فقرا معروف به »ام المساکین« شده بود، پس از شهادت همسرش سخت در رنج و اندوه و تنهایی و 
بی پناهی به سر می برد. پیامبر به منظور ترمیم آالم و مشکالت روحی زینب یک سال و پنج ماه و پنج 
روز پس از شهادت شوهرش با وی ازدواج کردند. وی در آن وقت بیش از70 سال سن داشت. به 

همین دلیل این وصلت دوام نیاورد، زیرا یکی دو ماه بعد زینب در مدینه درگذشت. 
1-االصابهازابنحجرعسقالنی،ج4،ص265.
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6- ام السلمه بنت ابو سلمه
پیامبرعظیم الشأن اسالم در سال چهارم هجری و پس از مرگ زینب بنت خزیمه با زنی بسیار 
محترم به نام »ام السلمه« ازدواج کردند. ام السلمه قباًل با عموزادة پیامبر به نام »عبیداهلل بن عبداالسد« 
معروف به »ابوسلمه« ازدواج کرده و از او صاحب چهار فرزند به نام »َسَلمه«، »عمر«، »ُدّره« و »زینب« 

بود. 
ابوسلمه همسر ام السلمه به شرحی که خواهیم نوشت از فرماندهان بزرگ اسالم بود. او پس از 
 فداکاری بسیار سرانجام شهید شد و همسرش و چهار فرزند بی سرپرست برجای گذاشت. پیامبر مهربان
اسالم به منظور قدردانی از خدمات ابوسلمه و سرپرستی خاندان وی پس از عدة وفات با ام السلمه 
ازدواج کرد. ام السلمه بعد از خدیجه مطلوب ترین زن پیامبر است. جالب است اشاره کنیم که ام السلمه 

در پاسخ درخواست ازدواج پیامبر گفت:
ٌة ذاُت ِعیاٍل اُنها َغیری ُمِسنَّ

مانند منى پیر و عیال وار به درد شما نمى خورم!

این خود نشان تواضع ام السلمه در برابر پیامبر بود. 
دوران زندگی ام السلمه را به سه دوره می توان تقسیم کرد:

الف: دوران اوایل اسالم
 ام السلمه از زنان با فضیلت و با شعوری بود که در همان اوایل بعثت به پیامبر ایمان آورد و مسلمان

شد. به رغم آن که وی و همسرش از قبیلة قریش بودند، از آزار بت پرستان در مّکه آسایش نداشتند، 
به همین دلیل بود که به دستور پیامبر، وی به همراه همسرش به حبشه هجرت کرد. 

ام السلمه و ابوسلمه هر دو به اسالم خدمت زیادی کردند. یکی از خدمات ابوسلمه »سرّیه معروف 
به ابوسلمه« است. ابوسلمه که به امر پیامبر در جنگ اُحد حضور یافت و خوش درخشید و شدیداً 
مجروح شده بود، پیامبر وی را وادار کردند که به جنگ و مقابله با قبیلة بنی اسد برود. ابوسلمه به همراه 
150 نفر سوار با یک طرح ضربتی و غافلگیرانه به آنها رسید. بنی اسد که کاماًل غافلگیر شده بودند 

مقاومت را جایز ندانسته و فرار کردند. 

فصل سوم/ همسران پیامبر اسالم)ص(
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ابوسلمه دستور داد بنی اسد را تعقیب کنند. از این قبیله غنایم بسیاری عاید مسلمین شد و 
ضربات کاری بر قبیلة بنی اسد از لحاظ حیثیتی و اقتصادی وارد آمد. در این سرّیه تنها یک نفر به نام 
»مسعودبن عروه« به قتل رسید. خود ابوسلمه هم به دلیل زخم های فراوانی که در جنگ اُحد بر وی 

وارد آمده بود، پس از مراجعت از همین سرّیه درگذشت. 

ب: زندگی پس از هجرت
 ام السلمه پس از هجرت نیز با افتخار زیست. او بر خالف عایشه زندگی پرماجرا و پر نشیب و فراز
ندارد. اصوالً فراز و فرود در زندگی مثبت نیست و افتخاری ندارد. همة بزرگان از یک زندگی یک نواختی

 

برخوردارند. زیرا طی طریق در مسیر الهی بدون ماجراجویی است. ماجراجو کسی است که هنوز راه 
را نیافته و در تحّیر به سر می برد. رودخانه در مسیر وصل به دریا پر جوش و خروش است، اما وقتی 
به دریا می رسد، آرام می گیرد. بنابراین ام السلمه قبل از ازدواج با پیامبر و پس از ازدواج و تا وقوع 

مرگ که در سال 62 هجری روی داد، زندگی متین و آرامی داشت.
ام السلمه بنا به نوشتة محدثین شیعه و سنی آیة تطهیر در خانة وی نازل شده است. ام السلمه پس 
از اطالع از محتوای آیه از پیامبر پرسید: آیا من هم مشمول این آیه می شوم؟ پیامبر فرمودند: خیر! تو 

شامل این آیه نیستی؛ اما تو اهل خیری.1
راستی که پیامبر به ام السلمه محبت بسیار داشت. هرچند وی هرگز به پای خدیجه نرسید، اما پیامبر 
 تا حدی پس از زندگی با ام السلمه از غم درگذشت خدیجة عزیز بیرون آمد؛ به خصوص پس از آن که

ام السلمه چون مادری مهربان و فداکار خدمتگذاری راستین، صادق و صمیمی برای حضرت زهرا 
شد. وی از عمق جان به صدیقة کبری و به امیرالمؤمنین)ع( احترام می کرد. ضمنًا آیة زیر که به »عّفو 

ابولبابه« اشاره دارد، در خانة وی نازل شده است:
ًا َعَسی ا    هللُ اَن َیتُوَب َعَلیِهم َو آَخرُوَن اعَتَرفُوا بُِذنُوبِِهم َخَلُطوا َعَماًل صالِحًا َو آَخَر َسیِّ

 اِنَّ ا    هللَ َغفُوٌر َرحیٌم2

1-تفسیرالمیزان،وسایرتفاسیر.
2-سورهتوبه،آیه102.
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و گروهى ديگر به گناهان خود اعتراف كردند و كار خوب و بد را به هم آمیختند،

 خداوند آنها را مى بخشد، خداوند آمرزنده و مهربان است.

بدین وسیله توبة ابولبابه پذیرفته شد. به دستور پیامبر اسالم این ام السلمه بود که پذیرش توبة 
ابولبابه را به وی ابالغ نمود.1

ج- زندگی ام السلمه پس از ارتحال پیامبر اسالم)ص(
عمده ترین دلیل بزرگی ها و بزرگواری های ام السلمه پس از ارتحال دردناک و تلخ پیامبر آشکار 
شد. همه می دانیم که دشمنان اسالم و دشمنان اهل البیت پس از پیامبر، خشم فروخورده شان سر باز 
کرد و دشمنی ها آشکار شد. روزهای سختی گذشت که همه اعم از خواص و عوام امتحان شدند. 
کودتاگران پس از تسلط بر اوضاع به تسخیر سر پل ها و خاکریزها مشغول بودند. یکی از زشت ترین 
کارهای آنها، پس از غصب خالفت، غصب فدک بود. پیامبر اسالم در زمان حیات خودشان فدک را 
به حضرت زهرا بخشیدند، اما کودتاگران با گستاخی آن را پس گرفتند و با جعل جمله ای از پیامبر 
که پیامبران پس از خود ارثی باقی نمی گذارند، آن را از بیت المال اعالم کردند و عماًل غصب نمودند. 
هرقدر صدیقة طاهره اصرار کردند و رأی شیخین را خالف قرآن و خالف سنت پیامبر شمردند، سودی 
نبخشید. ابوبکر از حضرت زهرا شاهد خواست!! ضمنًا به ایشان گفته شد شاهد نباید از اهل البیت 
باشد!! حضرت زهرا به ناچار از ام السلمه خواستند که به عنوان شاهد با ابوبکر مالقات کند. ام السلمه 
هم دستور حضرت زهرا را امتثال نمود و ضمن حضور در دفتر ابوبکر بر صحت ادعای حضرت زهرا 

شهادت داد. ابوبکر باز نپذیرفت. در عوض یک سال ام السلمه را از حقوق بیت المال محروم کرد. 
زهرای مرضیه به شهادت رسید، ابوبکر هم ُمرد و خلیفة دوم فدک را به بنی هاشم بازگرداند!! 
معلوم شد که کودتاگران نمی خواستند فدک در دست اهل البیت باشد تا از درآمد آن مردم محروم 
بهره مند شوند. به هر حال ام السلمه محبوب بنی هاشم بود. چنان که طبق نقل »صّفار« در کتاب »بصائر 
الدرجات« امیرالمؤمنین)ع( هنگام سفر به عراق ودایع امامت را که نزد وی بود، به او سپرد و پس از 

وی امام حسن)ع( و امام حسین )ع( نیز این کار را کردند.2
1-تفسیراحسنالحدیث،ج2،ص295.

2-زندگانیحضرتمحمدخاتمالنبیین،ص400.
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باالخره ماجرای خاکی که امام حسین به ام السلمه سپرده بود و فرموده بود این خاک را نگه دار، 
هر وقت دیدی این خاک مبّدل به خون شد من شهید شده ام؛ روز عاشورای سال61 هجری سرانجام 
آن خاک به خون تبدیل شد. لذا او نخستین کسی در مدینه بود که از شهادت امام حسین)ع( آگاه 

گردید.
ام السلمه آخرین همسر پیامبر بود که در سال62 هجری یک سال پس از شهادت امام حسین)ع( 

از دنیا رفت. وی هنگام فوت 95 سال سن داشت.

ام السلمه مفّسر قرآن
ام السلمه ناقل بسیاری از احادیث ناب از زبان پیامبر است. او بدون آن که ذره ای مسائل غیرالهی 
را در روایات وارد آورد، آن احادیث را به تشنگان سرچشمه های زالل معرفت می رساند و همه را 
از رهنمودهای پیامبر خاتم برخوردار می کرد. ام السلمه عالوه بر احادیث، اشراف بسیاری بر تفسیر 
قرآن کریم داشت. او شأن نزول بسیاری از آیات قرآن را می دانست و اظهارنظر پیامبر را پیرامون 

آن آیات به یاد داشت.
هرچند ام السلمه و عایشه را نمی توان با هم مقایسه کرد، اما از آن جایی که هر دو همسر پیامبر 
بودند و تقریبًا به رغم تفاوت سنی و تفاوت دیدگاه ها و سالیق که ناشی از ایمان آنها می شد، سال ها 
با هم بودند. به طوری که عایشه در سال 58 هجری با کوله باری از مصایب و مشکالت از دنیا رفت. 
درست 4 سال بعد ام السلمه هم رخت به سرای جاوید کشید. گفتنی است که عایشه پس از ارتحال 
پیامبر لحظه ای قرار و آرامش نداشت. او فقط در زمان خالفت پدرش ابوبکر آرام بود. در زمان خالفت 
عمر، زبان انتقاد وی باز شد. عمر چندین بار او را تهدید کرد و در آخر چون نمی خواست با همسر 
پیامبر و دختر ابوبکر درگیر شود، با وی مماشات می کرد و در عوض کمک های مالی در اختیار وی 
می گذاشت تا ساکت شود! اما رفتار عایشه در زمان عثمان به کّلی تغییر کرد. عایشه دیگر یکپارچه 
انتقاد شده بود و در تمام محافل و مجالس علیه عثمان داد سخن می داد. سرانجام عایشه نخستین فردی 
بود که به همراهان خود توصیه می کرد عثمان را بکشید!! در این مورد عایشه احتیاط را به کلی کنار 
گذاشته بود. عایشه بدین منظور به همة شهرها می رفت و عثمان را »مهدورالدم« معرفی می کرد. اما 
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ام السلمه برعکس عایشه ابداً در امور سیاسی دخالت نداشت. به حق خود از بیت المال بسنده می کرد

 

و از هیچ کس کمک مالی نمی گرفت؛ حتی چندین بار وی را برای انجام عمره دعوت کردند که 
نپذیرفت و این آیه را می خواند:

1... بِی لَسُتنَّ َکَاَحٍد ِمَن النِّساِء اِِن اََتقیُتّن ... َو َقرَن فی بُُیوِتُکنَّ یا نِساَء النَّ

اى زنان پیامبر! 

شما مانند ديگر زنان نیستید، اگر تقوا پیشه كنید... در خانه هاى خود بمايند.

يک پیشنهاد زيبا
پیامبر)ص( در سال ششم هجری به منظور عمرة مفرده همراه جمعی از مسلمانان عازم مّکه شدند. 
قریش در مدخل مّکه و در نقطه ای به نام ُحدیبّیه راه را بر پیامبر بستند و نگذاشتند پیامبر و مسلمانان 
برای انجام عمره به مّکه بروند. سرانجام و پس از چند روز توقف موفق شدند با مشرکان قریش پیمان 
بسیار مهم و زیبایی منعقد کنند که به صلح حدیبّیه معروف شد. بحث پیرامون این پیمان مفصل است. 
به میزانی که خداوند و پیامبرش از این قرارداد راضی بودند، جمعی از مسلمانان از جمله خلیفة دوم 
شدیداً ناراحت بودند. کار عمر به همین جا ختم نشد، بلکه او صریحًا با این قرارداد به مخالفت برخاست

 

و مراتب ناخشنودی خود را آشکارا عنوان می کرد. مخالفت با دستور پیامبر که امر خداست، راستی دلیل 
 سفاهت است. به دنبال آن منادی رسول خدا ندا داد که چون کار صلح به پایان رسیده است، مسلمانان 
 از احرام بیرون آیند و سرها را تراشیده و تقصیر کنند و قربانی ها را نحر نمایند. اما بسیاری از همراهان 
در انجام فرمان پیامبر تعلل کرده و حاضر نبودند از احرام خارج شوند. پیامبر رنجیده  خاطر از گستاخی 
عده ای از اصحاب به خیمة ام السلمه که در آن سفر همراه حضرت بود، وارد شدند. ام السلمه علت 
ناراحتی خاطر پیامبر را پرسید. پیامبر شرح مختصری از مخالفت عده ای با صلح را برای وی شرح 
دادند. ام السلمه عرض کرد: ای رسول خدا! شما خود بیرون خیمه بروید و سر خود را بتراشید و نحر 
کنید. مردم نیز به پیروی از شما این کار را خواهند کرد. اتفاقًا همین طور شد، زیرا وقتی مسلمانان 
مشاهده کردند پیامبر اسالم خود با تراشیدن سر و نحر شتران از احرام خارج شدند، دیگران هم تبعیت 

1-سورهاحزاب،آیات32و33.
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کرده و از احرام خارج گشتند.1
این هم یکی دیگر از افتخارات ام السلمه همسر دلبند پیامبر رحمت است.

بحثى كوتاه پیرامون تأثیر تربیت
بحث مهم دیگر که در این جا و در هرجا و همه جا می توان مطرح کرد و بر طرح آن هم به دلیل 

اثرگذاری های آن پای فشرد، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری پیامبر و همسران پیامبر است.
نکتة بسیار مهمی که در این جا باید به آن دقت کنیم، این قانون الهی است که تمامی پدیده های عالم 
بر یکدیگر اثر می گذارند. این اثرگذاری ها امری محتوم است. مثاًل ماه در فاصلة350 هزار کیلومتری

 

کرة زمین با سرعت 3680 کیلومتر در ساعت دور زمین می گردد، هرچند وزن کمی نسبت به زمین 
دارد، بر زمین اثر می گذارد. 

اما تأثیر ماه بر کرة زمین به اشکال مختلف قابل مشاهده است. محسوس ترین این تأثیرها جذر و 
مّد است؛ پدیدة عجیب و زیبایی که ساحل نشینان در شبانه روز چهار بار آن را می بینند و زندگی خود 
را بر اساس آنها تنظیم می کنند. اثرات مّد که به معنی باال آمدن آب دریاست، گاه تا160 کیلومتر 
است. یعنی امواج خلیج فارس در اروند رود، کارون و دجله تا160 کیلومتر پیش مي آید. برعکس 
هنگام جذر یعنی عقب نشینی آب به طرف دریا در سواحل10 یا20 یا50 یا100 متر و یا کمتر و 
بیشتر است. اثرات جذر و مّد در سواحل کم عمق زیاد تر و شدیدتر است. علت اصلی پدیدة جذر و 
مّد کشش ماه است. ماه می خواهد زمین را به طرف خود بکشد. زمین هم با همة ویژگی هایش تحت 
 سطح کرة زمین 

5
4 تأثیر ماه قرار می گیرد و چندین کیلومتر هم به ماه نزدیک می شود. از آن جایی که 

را آب فرا گرفته است، گرایش زمین به طرف ماه با باال آمدن آب دریاها بروز می کند. زمین هم بر 
ماه اثرات غیرقابل انکار دارد. از آن جایی که ما در فاصلة دوری از ماه قرار داریم، آثار کشش زمین 

بر ماه را احساس نمی کنیم.
باید اضافه کنیم که زمین با سرعت 1667 کیلومتر در ساعت یک بار به دور خود می گردد. به 
این حرکت زمین حرکت وضعی می گوییم. حاصل حرکت وضعی زمین پدیدة روز و شب است. 

1-زندگانیحضرتمحمدخاتمالنبین،ص105.
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همچنین زمین با سرعت 108 هزار کیلومتر در ساعت یک بار در اطراف خورشید می گردد که به آن 
حرکت انتقالی می گویند. زاویة محور زمین و حرکت زمین در اطراف خورشید موجب پدید آمدن 
چهارفصِل بهار، تابستان، پاییز و زمستان می شود. مدت گردش زمین در اطراف خورشید 365 
روز )یک سال( طول می کشد. اما باید تأکید کنیم که عالوه بر تأثیر و تأثر همة پدیده های هستی بر 
یکدیگر، باید اضافه کنیم که دانشمندان علم هیأت و نجوم، ستاره هایی را رصد کرده اند که نام آنها را 
»کوآسار« گذاشته اند. آنها در فاصلة 10 میلیارد سال نوری از زمین در حال حرکت اند. مقدار انرژی 

که هر کوآسار در هر ثانیه تولید می کند، برای مصرف یک میلیارد سال کرة زمین کافی است. 
باید اضافه کنیم همین کوآسارهای عظیم که حجم تولید انرژی عظیم آنها را متوجه شدیم، امروز 
ثابت شده که تحت تأثیر حرکات ظریف و ضعیف پروانه ها و تپش قلب پرندگان و تنفس ماهی ها 
و حتی حشرات زمین قرار می گیرند. یعنی تمامی پدیده های خلقت از کوچک و بزرگ اعم از کرات 

آسمانی از دور و نزدیک هم تأثیر می گیرند و هم اثر می گذارند. 
در همین جا و به مناسبت بحث اشاره می کنیم که اگر دستی به محّبت از آستین به درآید و بر سر

 

 یتیمی کشیده شود و یا با لبخندی شیرین با مراجعه کنندگان برخورد کنیم و با مالطفت با مردم روبه رو
شویم، در تمامی کّرات پر تعداد و وسیع موج می اندازند. برعکس اگر دستی به ظلم گشوده شود و یا 

خدای نخواسته چشمی به حرام به نامحرم باز گردد، اثرات آن در همه جا منعکس خواهد شد. 
پیداست واکنش اهل آسمان ها با مشاهدة کارهای مثبت مردم دعا و تقاضای توفیق بیشتر آنها در 

آن مسیر از خداست. برعکس در قبال عوامل خالف نیز ناخرسندی است. 
با اطمینان می توان گفت که یکی از عوامل رضایت مندی و یا ناخرسندی خداوند، شهادت اهل 

آسمان ها و زمین نسبت به افراد است.
 درود خداوند به مرحوم محتشم کاشانی که با عرفان باال در مورد شهادت امام حسین)ع( چه خوش

گفته است:
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است در بارگـاه قدس که جـای مالل نیست 

گـویـا عـزای اشـرف اوالد آدم اسـت جن و ملک بر آدمیـان نوحـه می کننـد  

کـاشوب در تمامی ذّرات عالـم اسـت گویا طلوع مـی کنـد از مغـرب آفتـاب 
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آری شهادت حضرت سیدالشهدا، اباعبداهلل الحسین)ع( هم به دلیل جایگاه ویژة آن امام شهید در 
دربار خداوند موجی عظیم ایجاد کرد که همه کس و همه چیز را تحت تأثیر و تأثر خود قرار داد و هم 

به عنوان یک حادثة تلخ و روی قاعدة مورد بحث، تمامی عالم هستی را متأثر کرد...

لرزش شديد عرش
در پایان این بحث بسیار مهم و اساسی به روایت زیبایی از پیامبر خاتم اکتفا می کنیم.

پیامبر رحمت می فرمایند:
1 بُّ ت الَعرُش َو َغَضَب الرَّ اِذا ُمِدَح الفاِجُر اِهَتزَّ

هرگاه شخص بدكارى مورد مدح واقع شود، عرش خدا مى لرزد و پروردگار خشمناک مى شود.

ساده ترین پیام حدیث نبوی فوق تأثیر منفی عمل زشت، تعریف بیهوده از فاجر است. فاجر به 
گناهکار بی پروایی گفته می شود که به دلیل تکرار گناه، قبح گناه از دید وی از بین رفته است. او 

دیگر ابایی ندارد که آشکارا گناه کند. 
در احادیث صحیح شدیداً فاصله گرفتن از فاجر توصیه شده است. مصداق کامل فاجر شاه سابق 
بود و مصداق مادحین شاه، قلم به دستان مزدور بی دین و بعضی از منبری های دنیاپرست بی اعتقاد 

محسوب می شوند.

در كنار رحمٌه للعالمین
 با مقدمة فوق اگرچه قدری طوالنی شد، ولی ذکر آن ضرورت داشت. حال به اصل بحث برمی گردیم.

آیا هم نفسی و همراهی با پیامبر ارزش هست یا نیست؟
 پاسخ به این سؤال کلید حل مشکل بحث است. آن دسته از همسران پیامبر که هم نشینی و هم نفسی 
با پیامبر را نه تنها ارزش می دانستند، بلکه واالترین ارزش های روزگار را دیدار با پیامبر و هم صحبتی 
با پیامبر می پنداشتند، بزرگند؛ حق هم همین طور است. زنانی مانند حضرت خدیجه و ام السلمه و 

ام حبیبه و ماریه... از آن جمله اند. آنها با این دید و تفکر: 
1-میزانالحکمه،ج11،ص5480.
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اوالً، توسط پیامبر به خداوند متصل شدند. اتصالی افتخارآمیز و پایدار؛
ثانیًا، توانستند در دنیای گذرا که همه چیز در حال تغییر و تبدیل است، با همراهی با پیامبر رحمت،

 

دنیا و آخرت خود را آباد کنند. 
ثالثًا، با احترام به پیامبر، میزان عقل و درایت خود را به همگان نشان دادند...

برعکس آن دسته از همسران پیامبر که به موارد فوق توجه نداشتند و اغلب با رفتار ناهنجار خود 
قلب مقدس پیامبر رحمت را بکّرات به درد آوردند، بی لیاقتی خود را هم بکّرات به اثبات رساندند.

به دور از حب و بغض، اکنون جایگاه خدیجه کجاست؟ خدیجه از لسان خدایی پیامبر رحمت 
جزو چهار زن عالی مرتبة آسمانی است؛

1- مری، مادر حضرت مسیح
2- آسیه، همسر فرعون
3- خدیجه، بنت ُخویلد

4- حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا)س(.
که این افراد زنان بزرگ دنیا و آخرتند. جای عایشه کجاست؟ حفصه دختر عمر اگرچه موقعیت 
و خصوصیت و شرایط عایشه را نداشت و خطاهای سیاسی کمتری داشت، اما اخالقیات وی مطلوب 

پیامبر نبود و گفتیم که پیامبر یک بار ایشان را طالق دادند؛ جای وی کجاست؟
دال ز نور هـدایت گر آگهـی  یابـی                    چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد

استوار در همه جا
در پایان بررسی مختصر زندگی ام السلمه الزم دیدیم به فراز شگفت آوری در زندگی وی اشاره 
 کنیم. ماجرا مربوط به هجرت وی به مدینه است. گفتنی است که ام السلمه و همسرش ابوسلمه نخستین 
 مسلمانانی بودند که به دستور پیامبر آمادة هجرت به مدینه شدند. هنگام مسافرت، »بنی مغیره« قبیلة

ام السلمه بر سر راه آنها آمدند و به ابوسلمه گفتند ما نمی گذاریم ام السلمه را با خود ببری. هرقدر ابوسلمه 
و ام السلمه اصرار کردند نتوانستند مردان قبیله را قانع کنند. سرانجام ام السلمه و تنها فرزندشان سلمه 

را از او جدا کردند. فقط ابوسلمه اجازه یافت به مدینه برود. 
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از طرف دیگر قبیلة ابوسلمه یعنی »عبداالسد« نزد قبیلة »بنی مغیره« آمدند و گفتند ما رضایت 
نمی دهیم سلمه که به ما منتسب است، در میان شما بماند!! لذا توانستند سلمه را از قبیلة بنی مغیره 
تحویل بگیرند و با خود ببرند. با این حساب خانوادة ام السلمه تجزیه شد؛ ابوسلمه در مدینه، سلمه بین 
قبیله بنی مغیره و ام السلمه تنها و غریب و اندوه بار از محرومیت سفر به مدینه و زیارت رسول خدا و 

دوری از شوهر و فرزند، هرکدام به جایي رفتند.
ام السلمه می گوید این ماجرا نزدیک به یک سال طول کشید و در طول این مدت کار روزانة 
من این بود که هر روز صبح از خانه بیرون می آمدم و در محلة ابطح می نشستم و تا غروب در فراق 
شوهر و فرزندم گریه می کردم، تا روزی یکی از عموزادگانم از آن جا گذشت و چون وضع رقت بار 

مرا مشاهده کرد، پیش بنی مغیره رفت و به آنها گفت:
این چه رفتار ناهنجاری است. چرا این زن بیچاره را آزاد نمی کنید، شما که میان او و شوهرش 

جدایی انداخته اید؟
اعتراض او سبب شد تا مرا رها کنند و به من گفتند: اگر می خواهی پیش شوهرت بروی آزادی!

نتیجة توكل بر خدا
بقیة سرگذشت ام السلمه شنیدنی تر است. او در ادامه می گوید:

بنی عبداالسد نیز با اطالع از این جریان »سلمه« فرزندم را به من برگرداندند. من هم سلمه را 
برداشته و با شتری که داشتم تنها به سوی مدینه حرکت کردم. اما به خاطر تنهایی و طول راه، خایف 
بودم، ولی هرچه بود از توقف در مّکه آسان تر بود. با خود گفتم اگر کسی را در راه دیدم با او می روم. 

چون به تنعیم  - دو فرسنگی مّکه - رسیدم با »عثمان بن طلحه« که در زمرة مشرکین بود برخوردم.
او از من پرسید: ای دختر ابا امیه به کجا می روی؟

گفتم: به یثرب نزد شوهرم. 
پرسید: آیا کسی همراه توست؟

گفتم: جز خدای بزرگ و این فرزندم سلمه، کس دیگری همراه من نیست.
عثمان فکری کرد و گفت: به خدا نمی شود تو را به این حال واگذارم. این جمله را گفت و مهار 
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شتر مرا گرفته، به سوی مدینه به راه افتاد. به خدا سوگند تا به امروز همراهِ مردی جوانمردتر و کریم تر 
از او مسافرت نکرده بودم، زیرا هر وقت به منزلگاهی می رسیدیم شتر مرا می خواباند و خود به سویی 
می رفت تا من پیاده شوم و چون پیاده می شدم، می آمد و افسار شتر مرا به درختی می بست و خود به 
زیر درخت و سایبانی به استراحت می پرداخت تا دوباره هنگام سوار شدن، می آمد و شتر مرا آماده 
می کرد و به نزد من می آورد و می خواباند و خود به یک سو می رفت تا من سوار شوم و چون سوار 
می شدم، نزدیک می آمد و مهار شتر را می گرفت و راه می افتاد. به همین ترتیب مرا تا مدینه آورد. 
چون به »قبا« رسیدیم به من گفت: برو به سالمت وارد این قریه شو، شوهرت اباسلمه در همین جاست 

این را گفت و خودش از همان راهی که آمده بود، به سوی مّکه بازگشت.1 

7- زینب بنت َجِحش
همفتمین همسر پیامبر، زینب دختر جحش است که در سال پنجم هجری روی داد. او در آغاز 
 همسر »زیدبن حارثه« بود. او از همان آغاز بنای ناسازگاری با زید گذاشت. پیامبر چندین بار آن دو را

به سازش دعوت کردند، ولی به قول شاعر:
گوش اگر گوش تو و ناله اگر نالة من      آن چه البتـه به جایی نرسد فریاد است

باید با تأسف بگوییم آن چه البته به جایی نرسید، نصایح و تذکرات پیامبر بود. سرانجام همین 
زینب، زید را وادار کرد که او را طالق دهد. البته این را هم بپذیریم که زید روحیة انزواطلبی داشت 

و همین عامل ناراحتی زینب از زید بود. پس همة تقصیر طالق را به گردن زینب نگذاریم.2
خوانندگان عزیز حتمًا توجه دارند که دو زینب در زندگی مشترک پیامبر اسالم)ص( بوده اند:

- زینب دختر خزیمه، همسر سابق عبیده عموزادة پیامبر؛
- زینب دختر جحش همسر سابق زیدبن حارثه.

 بحث ما پیرامون زینب دختر جحش است. همین زینب پس از جدایی از زید در مدینه و دور از
بستگان خود در شرایط سختی به سر می برد و از تنهایی رنج می کشید. فقر هم مزید بر عّلت بود. 

1-زندگانیحضرتمحمدخاتمالنبین،آیتاهللرسولیمحالتی،ص268.
2-فرازهاییازتاریخپیامبراسالم،آیتاهللسبحانی،ص322.
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خداوند سبحان پیامبر را وادار کرد به سه منظور با او که مطلقة زید بود، ازدواج کند:
الف: منسوخ کردن رسم غلط عدم ازدواج با همسر پسرخوانده.

ب: بیرون آوردن زینب از فقر و تنهایی.
ج: بها دادن به افرادی که سابقة بیشتری در پذیرش اسالم داشتند.

اهمیت موضوع اول به قدری است که نام زید به صراحت در قرآن آمده است تا ُحکم قطعی خداوند

 

بدون ابهام مطرح و ابالغ و اجرا شود. 
موضوع های دوم و سوم هم که در اغلب ازدواج های متعدد پیامبر مشاهده می کنیم، دستورات 
اخالقی عمیقی است که با دید تحقیقی بیشتر می توان فهمید که این گونه احکام الهی باید اجرا شود؛ 
هرچند بعضی از بی خردان، پیامبر رحمت را به دلیل اجرای دستور خداوند در تعدد زوجات سرزنش 

کنند. 

زيدبن حارثه كه بود؟
»زیدبن حارثه« غالم خدیجه بود. پیامبر زید را از خدیجه گرفت و سپس آزاد نمود. آن گاه او را 
پسرخواندة خود کرد. مردم مّکه هم زید را پسرخواندة پیامبر می دانستند. پس از بعثت پیامبر)ص(، 
زید بعد از امیرالمؤمنین)ع( نخستین مردی بود که به پیامبر ایمان آورد. زید اصاًل اهل روم بود به 
همین سبب بعدها والدین او به مّکه آمدند تا زید را با خود به روم ببرند. پیامبر فرمودند: زید اختیار 

دارد یا همراه شما بیاید یا در مّکه با ما بماند. زید ماندن در جوار پیامبر را ترجیح داد...
بعدها که بعثت پیامبر)ص( اتفاق افتاد، زید در مسلمان شدن جزو سبقت گیرندگان به اسالم شد. 
به همین دلیل پیامبر به وی عنایت ویژه ای داشتند، به طوری که پیامبر خود تصمیم گرفتند برای زید 
همسری اختیار کنند. به همین منظور به خواستگاری زینب دختر جحش خواهر عبداهلل بن جحش که 

عمه زادة پیامبر بود رفتند. 
زینب و نزدیکان وی در آغاز گمان کردند پیامبر زینب را برای خود می خواهد، اما بعد که معلوم 
شد خواستگاری برای زید است، پشیمان شدند. آنها نمی خواستند زینب با یک برده ازدواج کند. 

طولی نکشید که فرشتة وحی نازل شد و چنین بهانه ای را ناصحیح دانست:
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َو ما کاَن لُِمؤِمٍن َو ال ُمؤِمَنٍة اِذا َقَضی ا    هللُ َو َرُسولُُه اَمراً اَن َیُکوَن لَُهُم الِخَیَرُة ِمن اَمِرِهم 
َو َمن َیعِص ا    هللَ َفَقد َضلَّ َضالاًل ُمبینًا1

هیچ مرد و زن باايمانى هنگامى كه خدا و پیامبرش امرى را الزم بدانند،

 ديگر اختیارى در برابر فرمان خدا ندارند. 

و هركس نافرمانى خدا و رسولش را كند، به گمراهى آشکارى گرفتار شده است.

در نتیجه زینب و خانواده اش با پیشنهاد زید موافقت کردند و زینب به همسری زید درآمد.

8- ام حبیبه بنت ابوسفیان
هشتمین همسر پیامبر ام حبیبه بود. ازدواج پیامبر با وی در سال پنجم هجری صورت گرفت. 
ام حبیبه دختر ابوسفیان رئیس بنی امّیه بود. بنی امّیه و شخص ابوسفیان دشمنان قسم خوردة اسالم و 
پیامبر اسالم بودند. ام حبیبه در مّکه به پیامبر ایمان آورد و برای دوری از آزار مشرکین مّکه، به همراه 
شوهرش »عبیداهلل َجحش« به حبشه مهاجرت کرد. متأسفانه عبیداهلل در حبشه مرتد شد و در همان جا 
در کفر از دنیا رفت. از آن به بعد ام حبیبه در حبشه تنها و بی یاور ماند. هرچه بود، ام حبیبه دختر رئیس 
قریش و رئیس قبیلة معروف بنی امّیه بود. پدرش در مّکه از موقعیت ممتازی برخوردار بود، تنهایی و 
مشکالت اقتصادی ام حبیبه ابزاری به دست مشرکان داد تا آنها برای ارتداد ام حبیبه برنامه ریزی کنند. 

از این نظر آزار و ترحم ابزاری بود که مشرکین می پنداشتند می توانند روی ام حبیبه اثر بگذارند.
به احتمال زیاد ابوسفیان پدر ام حبیبه خود از مّکه چنین برنامه ریزی را تدارک دیده بود تا بلکه بتواند

 

با این تمهید دخترش را وادار به ترک اسالم کند و به مّکه بازگرداند. بعد از این که همة این اخبار 
به پیامبر)ص( رسید، رسول رحمت طی نامه ای از پادشاه حبشه خواستند ام حبیبه را به عقد ایشان 

درآورد. این کار انجام شد و ام حبیبه در سال پنجم هجری از حبشه به مدینه آمد.
ام حبیبه قباًل ازدواج کرده و صاحب دختری به نام حبیبه بود. از سرنوشت حبیبه اطالع دقیقی در 
دست نیست. ازدواج ام حبیبه با پیامبر اسالم موجی از تعّجب و احترام و عالقه به پیامبر بین مردم مّکه 
به خصوص بین زنان و دختران مّکه ایجاد کرد. همین امر تأثیر برجسته ای در پذیرش اسالم زنان و 

1-سورهاحزاب،آیه36.
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دختران مّکه در سه سال بعد که مّکه توسط پیامبر فتح شد، گذاشت. سن ام حبیبه در هنگام ورود به 
مدینه 55 سال بود و مدت همسری ام حبیبه با پیامبر، نزدیک 4 سال بود. 

فرازى از تعصب و تعهد ام حبیبه
 تصور نشود که اقدام زنانی مانند ام حبیبه در ازدواج با پیامبر اکرم)ص( یک اقدام احساسی صرف

بوده است. اسناد و مدارک حکایت از آن دارند که وی و دیگر زنان مسلمان که همه چیز خود را 
به پای پیامبر ریختند، کار بزرگ و شایسته ای کرده اند. خدا می داند که مسلمان شدن ام حبیبه چه 
مشکالت جانکاهی برای پدرش ابوسفیان رئیس مشرکان قریش به وجود آورد. خدا می داند وی تا 
چه حد زیر فشار روحی تلقینات مستمر پدر بزرگش عتبه، عمویش شیبه، دایی اش ولید، برادرش 
معاویه و خویشانش قرار داشت تا از اسالم دست بردارد. اما ام حبیبه مانند کوه ایستاد و به همه پاسخ 

منفی داد و تحبیب، تطمیع و تهدید آنها را به هیچ گرفت. 
ما اگر خود را در محیط مّکه سال های پنجم تا سیزدهم بعثت قرار دهیم که مسلمانان در چه 
شرایط سختی به سر می بردند و مسلمانانی مانند یاسر و مادرش و همچنین بالل که تا سرحد مرگ 

شکنجه می شدند تا دست از اسالم بردارند ،کار بزرگ ام حبیبه تا حدی مشخص می شود. 
وقتی بت پرستان قریش به منظور آزار بیشتر مسلمانان و محدود کردن آنها قانونی تصویب 

کردند که نه از مسلمانان زن بگیرند و نه به آنها زن ، ارزش کار ام حبیبه بهتر درک می شود. 
قراین حاکی است که اسالم آوردِن شوهرش - عبیداهلل جحش- عمیق نبود، به همین دلیل در حبشه

 

از اسالم خارج شد. معلوم می شود اسالم آوردِن عبیداهلل جحش تحت تأثیر ام حبیبه بوده است... و هرچه

 

 بود، گذشت و ام حبیبه افتخار همسری پیامبر را یافت. در سال هفتم هجری یعنی یک سال پس از صلح
حدیبیه یکی از مشرکان قریش خالف پیمان کرد و مسلمانی را کشت. 

ابوسفیان به منظور پیدا کردن راهی برای حل مشکل به مدینه آمد و یکسره وارد خانة دخترش 
ام حبیبه شد. تا وی خواست روی فرش بنشیند، ام حبیبه فرش را از زیر پایش کشید. ابوسفیان 
اعتراض کرد که چرا این کار را می کنی؟ ام حبیبه گفت: تو مشرک هستی، بنابراین نباید روی فرشی 

بنشینی که پیامبر بر آن می نشیند. 
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9- میمونه دختر حارث
آخرین ازدواج پیامبر با زنی به نام »میمونه دختر حارث بن َحزن« بود. میمونه خواهرزن عباس بن 
عبدالمطلب است. در سال هفتم هجری که پیامبر برابر صلح حدیبیه به مّکه رفته بودند، پیشنهاد عموی 
خود عباس را پذیرفته و با میمونه ازدواج کردند. میمونه خود پیشنهاد این ازدواج را توسط عباس به 
پیامبر اعالم کرده بود؛ موضوعی که در حجاز امری عادی و تقریبًا رایج بود. میمونه هم قباًل دو بار 
شوهر کرده بود. میمونه را زنی باایمان و پرهیزگار معرفی کرده اند. این ازدواج نیز موجب نزدیک تر 
شدن قلوب قبیلة میمونه نسبت به پیامبر شد. پیامبر اسالم میل داشتند که مراسم رسمی ازدواج در 
مّکه انجام شود. همچنین مایل بودند در مراسم عروسی جمعی از سران قریش هم شرکت کنند،  بلکه 
قدری نرم شوند؛ اما این طور نشد. زیرا در سّومین روز اقامت پیامبر در مّکه »سهیل بن عمرو« و دو نفر

 

دیگر امضاکنندة صلح نامه از طرف قریش نزد پیامبر آمدند و برابر مفاد قرارداد خواستار خروج پیامبر 
از مّکه شدند. پیامبر به آنها فرمودند: قصد دارم مراسم ازدواج با همشهری شما را در شهر شما برگزار 

کنم و به شما ولیمة عروسی بدهم. اما سهیل و همراهانش در جواب گفتند:
ال حاَجَة لَنا فی َطعاِمَک َفاخُرج عّنا1

ما را به غذا و میهمانى شما نیازى نیست، هرچه زودتر از شهر ما خارج شويد.

خشم، خفت، ناامیدی و شکست همه جانبه در پاسخ سهیل بن عمرو موج می زد. این اظهارات 
همچنین نشان می دهد صلح حدیبیه بر خالف انتظار مّکیان تمامًا به سود پیامبر)ص( تمام شده بود. 
پاسخ نمایندگان قریش حاوی یک نکتة دقیق دیگر هم بود و آن این که حضور پیامبر و مسلمانان 
در مّکه به رغم تبلیغات گسترده و طوالنی علیه مسلمانان، موجب نرمش عامة مردم مّکه به پیامبر 

شده بود...
همسری میمونه با پیامبر)ص( در حدود سه سال بیشتر نپایید.

پايان يافتن ازدواج هاى پیامبر)ص(
با بحث های مفصلی که در این فصل راجع به انگیزة اصلی ازدواج پیامبر شد، دریافتیم که پیامبر 

1-زندگانیحضرتمحمدخاتمالنبیینازآیتاهللرسولیمحالتی،ص525.
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به منظور نرم کردن قبایل و عشایر حجاز نسبت به اسالم اقدام به ازدواج با زنان مطلقه و یا شوهر 
مردة آنها می کرد. عشایر عرب تمامًا یا از ترس و یا با اعتقاد، هم  پیمان مشرکان قریش بودند. آنها در 
قرارهای نوشته و نانوشته متعهد شده بودند که با پیامبر هیچ گونه مراوده ای نداشته باشند. هیچ قبیله ای 
تحت هیچ شرایطی نباید فردی و جمعی مسلمان شوند و تعهداتی نظیر آن نشان از ضعف و شکست 

روحی قریش بود.
 در چنان فضایی اقدام پیامبر برای تزویج با زنان قبایل و عشایر اقدامی حساب شده و دقیق برای 

رخنه در دل اعراب و شکستن هیمنة مّکیان بود.
این وضع تا سال ششم هجری ادامه داشت. پس از صلح حدیبیه که مّکیان قبول کردند که دیگر با 
مسلمانان جنگ نکنند، عشایر و قبایل جرأت پیدا کردند که مستقاًل به مدینه بیایند و مسلمان شوند. 
یک سال پس از صلح حدیبیه یعنی سال هفتم هجری که پیامبر به منظور انجام عمره به مّکه آمدند،

 

وضع مّکه به کّلی تغییر یافته بود. انگار که مردم عادی مّکه و طبقات جامعه بی صبرانه منتظر بودند 
که به اسالم بگروند...

دیگر به قول معروف »مانع مفقود و مقتضی موجود« بود. یعنی دیگر نیاز نبود که پیامبر با 
وصلت با قبایل عرب دل آنها را به اسالم متمایل کند. خداوند که صاحب قلوب است و حرکت 
قلب ها در دست اوست، آمادگی همگان را برای پذیرش اسالم ایجاد کرده بود و همان گونه که قرآن 

مي فرماید:
َو َراَیَت الّناَس َیدُخُلوَن فی دیِن ا     هللِ اَفواجًا1

مردم را مشاهده می کنی که فوج فوج مسلمان می شوند.
در چنان شرایطی عماًل ازدواج پیامبر)ص( هم با این ارادة الهی پایان می یافت؛ پیامبر عزیزی که 

نه در ازدواج ها نظر شخصی خود را لحاظ کردند و نه در ترک آن مختار بودند. 

يک بحث اساسى
گفتیم میمونه در سال هفتم هجری و در هنگامی که پیامبر عالی قدر اسالم برابر صلح حدیبیه به 

1-سورهنصر،آیه2.
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منظور انجام عمرة مفرده در مّکه به سر می بردند، خود را داوطلب همسری پیامبر کرد. عقد میمونه در 
مّکه صورت گرفت، ولی ولیمة عروسی در مدینه داده شد.

 این موضوع از مسّلمات سیرة پیامبر است. 
از طرفی گفتیم که رسول خدا صرفًا به امر خداوند و دقیقًا به منظور اجرای فرامین الهی اقدام 
می کنند و عملی را انجام می دهند. این یک موضوع قطعی است. کوچک بودن و یا بزرگ بودن 
کار موضوع دیگری است. اصوالً اجرای فرمان خدا در هر فعل و یا ترک فعل، مهم و بزرگ است 

نه چیز دیگر.
در مسألة ازدواج هم همان گونه که به کّرات در همین مبحث گفته ایم، پیامبر صرفًا دستور خداوند

 

را اجرا کردند. هیچ کس به اهمیت این موضوع حیاتی پی نمی برد، مگر آن که عارف به عشق خالص 
و زالل و عمیق پیامبر رحمت نسبت به خداوند باشد. این بحثی است که می طلبد دربارة آن کتاب 
مستقلی نگاشته شود تا پیروان پیامبر رحمت و نیازمندان به مظهر مطلق رحمهٌ للعالمین معرفت 
بیشتری نسبت به پیامبر پیدا کنند و از این رهگذر دید جدیدی نسبت به پیامبر بیابند و هم بنا به 

حکم قطعی:
لََقد کاَن فی َرسوِل ا    هللِ اُسَوٌة َحَسَنٌة...1

تحقیقاً رفتار، روش، راه و رسم پیامبر خدا براى شما تا ابد سرمشق و الگوست.

خلوص مطلق پیامبر را بیشتر درک کنند.
ما نمی توانیم از ظاهر دریا به عمق آن پی ببریم. هم چنان که امکان این که از ظاهر افراد بتوانیم از 

شخصیت آنها آگاه گردیم، نیست.
طال را بدون محـک نمـی توان شنـاخت و عسـل را بدون طعـم، بو، رنگ و بدون دیگـر عالیم 
نمی توانیم تشخیص دهیم. حال که ابزار ما برای تشخیص دقیق پدیده ها کم و ناقص است، به طریق 
اولی ما برای شناخت شخصیت بی نظیر پیامبر رحمت که بی نظیرترین شخصیت عالم است، ابزار 
دقیقی در اختیار نداریم؛ هرچند بزرگ ترین سند بزرگی  ها و بزرگواری های پیامبر رحمت، قرآن 

است.
1-سورهاحزاب،آیه21.
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ُحسن چه معنايى دارد؟
در پایان این بحث به این آیه می رسیم که بر مبنای آن پیامبر رحمت از ازدواج منع می شوند:

1 ُل بِِهنَّ ِمن اَزواٍج َولَو اَعَجَبَک ُحسَنُهنَّ ال َیِحلُّ لََک الِنّساُء ِمن بَعُد َو ال اَن َتَبدَّ

بعد از اين ديگر ازدواج مجدد براى تو جايز نیست، 

هرچند ُحسن آن زن ها تو را به تعجب آورد.

تمامی عالم فدای عاطفة پیامبر و احساسات پاک آن شخصّیت پر محّبت و عاشق خدای مهربان تر 
از مادر. راستی چقدر درس، خط، نکته و موضوع های زیبا در زندگی رسول خدا وجود دارد. بررسی 

این نکته ها تا حدی می توان از رابطة بی نظیر و ممتاز خداوند با پیامبرش پی برد. 
خداوند صریحًا به پیامبر)ص( می فرماید:

- حتی اگر زیبایی های زنان تو را به تعجب وادار کند، مجاز به ازدواج با آنها نیستی.
راستی ُحسن زن ها که ممکن بود پیامبر را هم به تعجب وادار کند در چه بود که پیامبر نباید با 

آنها ازدواج کند؟ 
در مورد »ُحسن« در این آیه از هزار سال گذشته بحث های متفاوت و گاه متضادی بین محققان و 
مفسران شده است. نویسنده بدون ورود به آن نظرات به طور خالصه متذکر می شود که آن چه در ازدواج 
پیامبر و برای پیامبر مطرح نبوده است، زیبایی چهرة زنان بوده است. زیرا ده تن از زنان پیامبر همگی 
مسن بوده اند و اغلبشان قباًل حداقل یک بار ازدواج کرده بودند؛ غیر از خدیجه که به رغم چهل ساله

 

بودن ازدواج نکرده بود. 
عایشه فقط کم سن و سال بود و از زیبایی باالیی هم برخوردار بود. اتفاقًا پیامبر بیشترین مشکل 
را با همین زن زیبای کم سن و سال داشتد!! بنابراین این زیبایی های ظاهری هیچ تأثیری در قلب 

الهی پیامبر که سرشار از زیبایی های اسما و صفات پروردگار زیبای زیبایی هاست نداشت.
با این برداشت، ُحسن در آیة مورد بحث ُحسن باطنی است. بدون تردید محبت، ُحسن است؛ 
عشق، حسن است؛ خداخواهی، حسن است؛ پیامبر دوستی، حسن است؛ گرایش به اسالم، حسن 

است...
1-سورهاحزاب،آیه57.
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یعنی ای پیامبر! با فراهم شدن وسایل گرایش عمومی به اسالم از این به بعد حتی با زنانی که 
گرایش به اسالم در آنها زیاد است، ازدواج نکن. امروز که وسایل ورود مهمانان تازه وارد به کانون 
اسالم فراهم شده  است بیشتر وقت خود را برای آشنا کردن آنها با احکام اسالم اختصاص ده و مجلس 

درس، بحث، فقه، اخالق و احکام گسترده و مستمر منعقد نمای...
بدون تردید پیام آیه همین است. با این پیام، پیامبر اسالم تا حد زیادی از ادارة زنان متعدد رها 
شدند و به ادارة مسلمانان تازه وارد موظف شدند؛ وظیفه ای طاقت فرسا و متفاوت و وقت گیر. صد 

البته پیامبر همة این برنامه ها را از رهگذر وحی مطلع بودند و خودشان را کاماًل آماده کرده بودند.
در پایان این بحث بسیار مهم و روشنگرانه، مطلب جالبی را اضافه می کنیم. 

برابر اسناد و مدارک غیرقابل انکار سن خدیجه در هنگام ازدواج با پیامبر چهل سال بود. پیامبر 
عزیز، تا خدیجه زنده بود همسر دیگری انتخاب نکردند. 

حضرت خدیجه در دهم رمضان سال دهم هجری در مّکه در گذشت. پیامبر یک سال بعد از فوت 
خدیجه و در51 سالگی با سوده ازدواج کردند. عمده ازدواج های پیامبر بین50 تا60 سالگی انجام 

شده است. 
ازدواج با جویریه، زینب، صفیه، میمونه و ماریه در60 سالگی و یا حدود60 سالگی صورت 

گرفته است. 
همان گونه که در همین جا به کّرات به آن اشاره کرده ایم، تنها هدف پیامبر از ازدواج های متعدد به 
امر خداوند و برای تألیف قلوب و ترویج اسالم بوده است، و اال60 سالگی دیگر سن عشق و دلدادگی 

نیست. 
از طرفی آن چه مسّلم است، پیامبر9 همسر گرفتند؛ لذا بحث دو زینب و تعداد بیش از 9 همسر 
مورد اتفاق نمی باشد. پیامبر حق طالق دادن همسر یا همسران خود به منظور گرفتن زن دیگر را 

نداشتند.
از طرف دیگر این درست است که یک مرد مسلمان می تواند تا 4 همسر اختیار کند، اما او اجازه 
دارد هرکدام یا هر 4 همسر خود را طالق دهد و 4 همسر دیگر اختیار کند و این خط را تجدید و 

تکرار کند؛ اما پیامبر چنین اختیار و اجازه ای نداشتند.

فصل سوم/ همسران پیامبر اسالم)ص(
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يک تذكر الزم
کوتاه دربارة صفّیه 

هرچند مدت زیادی از ازدواج صفّیه با پیامبر)ص( نگذشته بود که او شدیداً تحت تأثیر اخالق، 
محّبت و موّدت پیامبر قرار گرفت. مسلم است، به قدری که اخالق عملی اثربخش است، تذکر، 

نصیحت و درس تئوریک اثر ندارد؛ به همین دلیل پیامبر)ص( مي فردند:
ُکوُنوا ُدعاَة الّناِس بَِغیِر اَلِسَنِتُکم1

مردم را به غیر از طريق زبان به اسالم دعوت كنید. 

دوست و دشمن، پیامبر عزیز را به خاطر اخالق زیبا و دلپذیر ستوده اند، همان اخالقی که خدای 
سبحان می فرماید: 

تُّم َحریٌص َعَلیُکم بِالُمؤِمنیَن َرُؤٌف َرحیٌم2 َعزیٌز َعَلیِه َما َعِنِ
سختی های شما، پیامبر را نگران می کند. او شدیداً عالقمند به شماست و با مؤمنان بسیار مهربان 

و دلسوز است.
رفتار بسیار صمیمی پیامبر با یک دختر یهودی محارب آن هم زنی که دو بار شوهر کرده بود، از 

صفّیه یک عاشق صددرصد ساخت. او واله پیامبر و رفتار آسمانی پیامبر بود. 
عایشه و حفصه به صفّیه رشک می بردند و حرص می خوردند. 

روزی به صفّیه گفتند: تو یک یهودی زاده ای و خون یهودی در رگ هایت موج می زند. صفّیه از 
این سخن برآشفت و گریه کنان نزد پیامبر آمد و زخم زبان آن دو را به عرض پیامبر رساند. حضرت 

به صفّیه فرمودند: 
تو هم می خواستی به آنها بگویی شوهرم محمد پیامبر خداست، پدرم هارون و عمویم موسی)ع( 

است.3
نسب صفّیه به هارون برادر و جانشین حضرت موسی)ع( می رسید. صفّیه در سال50 هجری 
َذلَِکَداِعَیٌه. اَلَهَوالَْخْیَرَفإِنَّ 1-اصولکافی،ج2،ص87:ُکونُواُدَعاًهلِلنَّاِسبَِغْیِرأَلِْسَنتُِکْملَِیَرْواِمْنُکُمالَْوَرَعَوااِلْجتَِهاَدَوالصَّ

مردمانراباغیرگفتارتانفراخوانیدتادررفتارشماپرهیزگاری،تالش،نمازونیکیببینند؛چهاینکهاینگونهدعوتکردن،
اثرگذاراست.

2-سورةتوبه،آیة128.
3-تفسیراحسنالحدیث،آیتاهللسیدعلیاکبرقرشی،ج2،ص300.
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درگذشت و در بقیع به خاک سپرده شد.

ب- جویرّیه نهمین همسر)غیردایم( پیامبر)ص(  
نهمین همسرپیامبر »جویرّیه« دختر حارث بن ابی ضرار است که در سال پنجم هجری در شهر 
مدینه روی داد. سال پنجم هجری سال بسیار مهمی در تاریخ اسالم است. طلوع خورشید اسالم زنگ 

خطر جدی برای شرک، کفر و نفاق یهود و نصارا را به صدا درآورد.
 شکست سخت مشرکان مّکه در جنگ احزاب و متعاقب آن مغلوب  شدن و آوارگی اغلب یهودیان 

اطراف مدینه از عنایات خداوند سبحان به پیامبر)ص( و به مسلمانان در سال پنجم هجرت است.
به رغم اعتراضات آشکار و پنهان بعضی از مسلمانان سطحی نگر و احساساتی، تمام این مسائل 
در این سال به سود اسالم تمام شد. همه خوانده ایم که درست دو سال پس از انعقاد همان پیمان 
تاریخی و تاریخ ساز، مّکه فتح شد و بنای سست بت پرستی فروریخت و خانة خدا از لوث بت ها و 
بت پرستان پاک شد. بت پرستان قریش با تحریک قبایل اطراف مدینه از جمله قبیلة بنی المصطلق 

آنها را آمادة حمله به مدینه کرده بودند.
 پیامبر به منظور خنثی کردن حیله و تدبیر آنها به قبیلة بنی المصطلق حمله کرده و آنها را تارومار 
نمودند. اموال آنها را به غنیمت گرفتند و زنان و مردانشان اسیر شدند. از جمله زنانی که اسیر شدند 
»جویرّیه« دختر رئیس قبیلة مزبور بود. پیامبر نخست او را آزاد کردند، سپس او را به ازدواج خویش 
درآوردند تا قلوب قبیلة شکست خوردة مزبور را به دست آورند و دل جویرّیه که پدر و شوهرش در 

جنگ کشته شده بودند، التیام یابد.
سرنوشت جویرّیه شباهت زیادی به سرنوشت صفّیه دختر رئیس یهودیان بنی قریضه پیدا کرد. 
چون پیامبر با دختر رئیس هر دو قبیله یکسان رفتار کردند و این رویه تأثیر بسیار زیاد مثبتی هم 

برجای گذاشت.

ج- مارّیة قبطیه یازدهمین همسر)غیردایم( پیامبر)ص(
یازدهمین ازدواج پیامبر با مارّیة قبطیه بود که در سال هفتم هجری روی داد.

فصل سوم/ همسران پیامبر اسالم)ص(
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پس از صلح حدیبیه که پیامبر عظیم الشأن اسالم خیالشان تا حد زیادی از ناحیة بت پرستان مّکه 
و هم پیمانان آنها آسوده شد، نامه های متعددی به سران کشورها فرستادند و آنها را به اسالم دعوت 

کردند. 
یکی از آن نامه ها به عنوان »مقوقس« پادشاه مصر بود. مضمون همة نامه ها یکسان بود:
                                                                            اسالم بیاورید تا رستگار شوید.

وقتی نامه به مقوقس رسید، آن را با احترام گرفت و خواند، سپس نامه را با احترام تمام پیچید و 
در ظرفی از عاج گذاشت و تحویل خدمتکار خود داد تا محفوظ نگه دارد. 

سپس از حامل نامة پیامبر که شخصی به نام »حاطب بن ابی یلتعه« بود احوال پیامبر را پرسید. 
وقتی که وی پاسخ های کافی و جالبی از نمایندة پیامبر شنید، گفت: می دانستم که پیامبری می آید. 

تصور من این بود که این پیامبر در شام مبعوث شود. 
وی در ادامه گفت: موضوع این است که من نمی توانم پذیرش اسالم را به قبطیان تحمیل کنم. 

آنها از من نخواهند پذیرفت و من هم نمی خواهم حکومتم از دست برود.
 سپس به پیامبر چنین نوشت:

نامة شما را خواندم و از مقصود شما مطلع شدم. من در انتظار بعثت آخرین پیامبر بودم. ولی گمان 
می کردم این پیامبر از شام مبعوث شود... فرستاده ات را احترام کردم و دو کنیز به نام های »ماریه و 
 سیرین« را برای شما فرستادم که در میان قبط بسیار باارزش هستند و لباس ها و مرکبی هم برای شما

اهدا کردم.
والسالم علیک

مقوقس سپس به نمایندة پیامبر گفت: که قبط بر دین خویش پای بند است.
 سپس ادامه داد: این سخنان میان من و تو امانت بماند. نباید از اهالی مصر کسی از محتوای آن 

آگاه شود...1 
از مجموعة عملکرد و اظهارات پادشاه مصر و به خصوص این که در انتظار بعثت آخرین پیامبر 
بودم... نشان می دهد که او اسالم را پذیرفته بود، اما هم از مترجم وحشت داشت و هم از هیأت اعزامی 

1-زندگانيحضرتمحمد)ص(،آیتاهللرسوليمحالتي.
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پیامبر که مبادا تحت فشار، اسرار پادشاه مصر را برمال کنند و مشکل بزرگی پدید آید می ترسید. 
نمایندة پیامبر به همراه دو کنیز به نام های »ماریه« و خواهرش »سیرین« و یک غالم عنّین و 

همچنین هزار مثقال طال اهدایی پادشاه مصر وارد مدینه شد. همة هدایای شاه مصر ارزشمند بود. 
اّما از همه مهم تر مکتوب وی بود که بوی قوی پذیرش اسالم می داد. وی بعدها هم مسلمان شد، 
اما از ترس مردم مصر اسالم خود را پنهان نمود. مردم مصر نیز به تدریج که با اسالم بیشتر آشنا 
می شدند، بیشتر عالقمند به آیین اسالم می گشتند. سرانجام در سال 19 هجری و در زمان خالفت 

عمر مصر توسط »عمروعاص« به قلمرو اسالم ضمیمه شد.
 این در شرایطی بود که عمدة مردم مصر عالقمند به اسالم شده بودند و آمادة پذیرش کامل اسالم 

بودند. 
در پایان این بحث یک بار دیگر تکرار می کنیم که:

1- تعدد زنان پیامبر)ص( فقط و فقط به امر خداوند بوده است. این ازدواج ها نقش زیادی در 
گسترش اسالم داشتند.

 از آن جایی که برای خداوند و پیامبرش هیچ موضوعی باالتر از اسالم نیست، امر مطاع خداوند 
برای ترویج دین با تعدد ازدواج های پیامبر به رسول رحمت ابالغ شد. پیامبر هم که مطیع، تسلیم و 

منقاد خداوند بود، با طیب خاطر فرمان خداوند را پذیرفت و اجرا کرد.
2- به جز عایشه بقیة همسران پیامبر پا به سن و بازنشسته و نسبتًا پیر بودند. بنابراین اگر قصد از 

ازدواج های مکرر غیر از اجرای فرمان خدا بود، برای پیامبر همه گونه دختری فراهم بود. 
3- مدت همسری بسیاری از همان ها با پیامبر اغلب کوتاه بود. مثاًل زینب دختر خزیمه به دلیل 

کهولت سن فقط دو ماه همسر پیامبر بود.
 او در همان سال چهارم هجری که با پیامبر ازدواج کرده بود، از دنیا رفت. زندگی مشترک با 
دیگر همسران هم اغلب کوتاه بود. مثاًل میمونه 3 سال، صفیه 3 سال، ام حبیبه 3 سال، جویریه 4 سال، 

ام السلمه 6 سال، عایشه10 سال... بود. فقط دوران همسری حضرت خدیجه 25 سال طول کشید. 
)باز هم تکرار مي کنیم که: جویریه و ماریه همسران دایم پیامبر نبودند.(

فصل سوم/ همسران پیامبر اسالم)ص(
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بحث ما در این فصل پیرامون مشخصات همسران شایسته است. به مناسب عنوان بحث الزم دیدیم 
 قدری دربارة زنان و همسران ناسازگار)و بدتر از آن همسرانی که قدر، حد و وزن خود را نمی دانند

و وسایل ایجاد مشکالت برای خود و همسر خود و اطرافیان را فراهم می آورند( صحبت کنیم. 
گفتنی است که هر زن که به عقد و ازدواج دایم مرد مؤمنی درمی آید، برای داشتن یک زندگی 

خوب، آرام و ارزشی دو چیز را باید همواره مورد توجه قرار دهد:
 الف: دانستن قدر و ارزش خود. تا شخص قدر خود را نداند، نمی توان گفت که وی دارای تعادلی روحی

و فکری است. 
دانستن »قدر« است که انسان را در زندگی ارزشی و ارزشمند می کند. 

ب: دانستن ارزش همسر خود. همسران نخست باید عالوه بر شناخت خود، جایگاه همسران خود را 
درک کنند و برای آن جایگاه احترام بایسته قایل شوند. خانم ها باید بدانند که احترام به شوهران خود هم 

نوعی احترام به خود است و هم دلیل معرفت باالی آنها. عنصر معرفت، چراغ فروزان عقل انسانی است.
دربارة اهمیت معرفت، امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند:
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اَفَضُل الَمعِرَفِةَ َمعِرَفُة ااِلنساِن نَفَسُه1 

برترين شناخت، شناخت انسان از خود است.

و باز مولی فرموده اند:
اَفَضُل الِحکَمِةَ َمعِرَفُة ااِلنساِن نَفَسُه َو ُوقُوُفُه ِعنَد َقدِرِه2 

برترين حکمت ها اين است كه انسان خود را بشناسد و اندازة خويش را نگه دارد.

باالترين عالمت عقل كامل
همة مردم سعی دارند دست به کاری نزنند که مردم آنها را به کم عقلی متهم کنند. بنابراین عقل 
عنصر باارزشی است که تمامی ملل عالم از غنی و  فقیر، مرد و زن، پیر و جوان دوست دارند و تالش 
می کنند که دارای عقل باشند و با ابزارها و امکانات موجود بر آن بیفزایند. بنابراین پاسداری از عقل 

موضوعی فطری است؛. یعنی اعتقاد به عقل در ژن، خون و نهاد افراد نهفته شده است. 
دربارة اهمیت عقل همین بس که از دیر زمان و از زمان سقراط، افالطون، ارسطو و حتی قبل از 
آنها حکما دربارة درستی تفکر خود عقل را مالک قرار می دادند. این عقل گرایی به افراط هم کشیده 
شد، به طوری که فالسفة قرن پانزدهم به بعد، به خصوص آن دسته از آنان که پشتیبانان فکری انقالب 
کبیر1789 فرانسه در قرن بیستم بودند، عقل را در برابر دین قرار دادند و پس از پیروزی انقالبیون 
اصوالً ارتباط خود را با کلیسا و دین قطع کردند. از آن به بعد صدها دانشمندنما با انتشار صدها مقاله، 
 روزنامه، کتاب و سخنرانی مردم را به بیزاری از دین فراخواندند. این توطئه سرانجام کار خود را کرد؛
حاصل آن دولت های خون خوار، سلطه گر و تمام خواهی شد که مع االسف امروز بر کشورهای اروپایی 
و آمریکایی حاکمند. همان هایی که ملت های دنیا را به بند می کشند و ثروت های آنها را به تاراج 

می برند و صف کشته های آن جنایتکاران، مجروحان و محرومان را هر روز طوالنی تر می  کند. 
ما نمی خواهیم به عوامل اصلی بیزاری مغرب زمین از دین و دینداری بپردازیم، ولی به طور 
خالصه در این جا اشاره می کنیم که دیکتاتوری های غیر قابل تحمل اربابان کلیسا برای ترویج افکار 

1-میزانالحکمه،ج6،ص3566.
2-همان.
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پوسیدة پاپ ها که تحت عنوان انجیل در قرون وسطی ترویج می شد و دخالت های پنهان و آشکار 
کلیساها در تمامی امور مردم و تحریف های گستردة انجیل و حاکم شدن افکار مهّوع کشیش ها به 
عنوان دستورالعمل حضرت مسیح!! را می توان در بیزاری اروپا و آمریکا از مسیحیت مؤثر دانست.

البته دنبالة این تفکر زشت موجب بروز مشکالت عدیده ای شد. کار به جایی کشید که مارکس 
 همان فیلسوف نمای یهودی که موجب پدید آوردن مارکسیسم شد، فلسفة خود را »فلسفه علمی« نامید.

افکار و اندیشه های این شخص که نخستین بار توسط »لنین« پیروی و عمل شد موجب پیروزی وی و 
 پیروانش بر »تزاریسم« در سال 1917 میالدی در روسیه شد و آغاز بروز بزرگ ترین جنایت ها و خون ریزی ها
 در داخل روسیه و در سراسر جهان گردید. برابر آمار منتشر شده تنها در »اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی«

20 میلیون نفر توسط »استالین« شاگرد دست نشاندة لنین کشته شدند؛ بگذریم. 
 راستی هیچ کس خودش را بی عقل نمی خواهد و نمی خواند. حتی افرادی مانند: »مارکس«، »لنین«،

»استالین« و متقاباًل »چرچیل«، »روزولت«، »ترومن«، »کندی«، »جانسون«، »نیکسون« و... که آن 
همه جنایت مرتکب شدند، اقدام خود را کاماًل عاقالنه اعالم می کردند!! 

در اهمیت عقل و عقالنیت، سعدی نکته ای بدیع دارد: 
چنان که خنده گرفت از حدیث ایشانم یکی جهود و مسلمان نزاع می کـردند 

دروغ هسـت خـدایـا جهـود میـرانم به طعنه گفت مسلمان گراین قبالة من 

اگـر دروغ بود همـچـو تـو مسلمانـم جهود گفت به تورات می خورم سوگند 

به خـودگمـان نبردهیچ کس که نادانم گـر از بسیط زمین عقل منعدم گـردد 

عاقل كیست؟
نمی توان هرکس که مدعی عقل است او را عاقل دانست. عالمت عقل در اعمال و افکار شخص 

باید بروز کند.
 قبل از پرداختن به نشانه های عقل به چند حدیث پیرامون منزلت عقل اشاره می کنیم:

پیامبر رحمت می فرمایند:

فصل چهارم/ عالیم همسران نامناسب
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ُل ما َخَلَق ا    هللُ الَعقَل1 اَوَّ

نخستین چیزى كه خدا آفريده است، عقل است.

هین حدیث نشان می دهد که امور الهی و اصوالً آفرینش بر اساس عقل است.
پیامبر)ص( در اهمیت عقل فرموده اند:

َقواُم الَمرِء َعقُلُه َو الدیَن لَِمن ال َعقَل لَُه2

جان ماية آدمى عقل اوست و كسى كه عقل ندارد، دين ندارد.

امیرالمؤمنین)ع( نیز فرموده اند:
َدُه3 َم َسدَّ ُه َو اِن َسَقَط َرَفَعُه َو اِن َضلَّ اَرَشَدُه َو اِن َتَکلَّ ُجِل َعقُلُه َو اِن َذلَّ اََعزَّ اَفَضَل َحظَّ الرَّ

بهترين بهرة مرد عقل اوست. اگر به ذلت افتد عقلش او را عزيز گرداند.

 اگر زمین خورد، بلندش كند.

 اگر گمراه شود راهنمايى اش كند و اگر سخن بگويد سخنش را استوار گرداند.

امام صادق)ع( هم فرموده اند:
ال ِغنی اَخَصُب ِمَن الَعقِل َو ال َفقَر اََحطُّ ِمَن الُحمِق4

هیچ ثروتى پربركت تر از عقل نیست و هیچ فقرى پست تر از نادانى نمى باشد.

حال که تا حدی به اهمیت عنصر عقل واقف شدیم، باید ببینیم که نشانة فرد عاقل چیست؟ یعنی 
چه کسی را می توان عاقل خواند. به عبارت بهتر اسالم اجازه نمی دهد سالیق افراد محور و میزان باشد، 

بلکه چون عقل یک موهبت ارزندة الهی است، عالمت آن را باید از زبان اولیاي الهی شنید.
امیرالمؤمنین)ع( نشانه های افراد عاقل را در چند چیز می دانند:

1- دوری از گناه
َه ِمَن الُعیوِب5 َع َعن الُذنُوِب َو َتَنزَّ اَلعاِقُل َمن َتَورَّ

عاقل كسى است كه از گناهان دورى كند و از عیب ها پاک باشد.
1-میزانالحکمه،ج8،ص3866.

2-همان،ص3868.

3-همان،ص3870.

4-همان،ص3868.
5-همان،ص3896.
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2- بردباری و عیب پوشی
نِصُف العاِقُل اِحِتماُل َو نِصُفُه َتغاُفُل1

نیمى از عقل بردبارى و نیم ديگرش چشم پوشى از عیوب ديگران است.

3- تطبیق گفتار بر کردار
َق اَقوالَُه اَفعالُُه2 اَلعاِقُل َمن َصدَّ

عاقل كسى است كه كردارش گفتارش را تصديق كند.

4- دوری از امور جاهالن
اَلعاِقُل َیعَتِمُد َعلی َعَمِلِه، َو اَلجاِهُل  َیعَتِمُد َعلی اََمِلِه3

خردمند به كار خود تکیه مى كند و نادان به آرزوهايش متکى است.

5- خودپسندی
اِعجاُب الَمرِء بَِنفِسِه َدلیٌل َعلی َضعٍف َعقِلِه4

خودپسندى آدمى نشان گر سستى خرد اوست.

به منظور اجتناب از اطالة کالم، به همین مختصر دربارة اهمیت عقل و آثار آن اکتفا می کنیم و به 
اصل بحث برمی گردیم؛ دیدیم که معرفت یکی از ارزنده ترین نعمت هاست. 

 راستی اگر ما فرد محترمی را ببینیم که تصمیم به خطا و یا خالفی دارد، اگر به وی بگوییم از شخصی
چون شما چنین اقدامی بعید است، به طور قطع تکان می خورد و لحظه ای به خود می آید و از تصمیم 

ناصحیح خود منصرف می شود.
پس معرفت عامل اصلی اجتناب از خبط و خطاست.

ادامة بحث
در ادامة بحث خود پیرامون عالیم همسران ناشایست، باید اضافه کنیم پس از عدم عرفان زن 

1-همان،ص3890.

2-همان،ص3912.
3-همان.
4-همان.

فصل چهارم/ عالیم همسران نامناسب
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نسبت به مقام و جایگاه خود، عدم معرفت نسبت به جایگاه همسر خود، به عنوان عامل دوم نیز 
می تواند موجب بروز رفتارهای ناهنجار از زن و پدید آمدن مشکالت عدیده برای زن و شوهر و 

خانواده شود. 
در طول تاریخ عدم معرفت زنان نسبت به همسران خود موجب فجایع بسیاری شده است. 

قرآن کریم به نمونه هایی از آنها اشاره می کند:
َضَرَب ا    هللُ َمَثاًل لِلَّذیَن َکَفُروا امَرأَت ُنوٍح َوامَرأَت لُوٍط َکانََتا َتحَت َعبَدیِن ِمن ِعباِدنَا صالِحیَن 

اِخلیَن1 اَر َمَع الدَّ َفَخانََتاُهما َفَلم ُیغِنَیا َعنُهَما ِمَن ا    هللِ َشیئًا َو قیَل ادُخال النَّ

 خداوند براى كافران زن نوح و زن لوط را مثال مى زند. آنها كه در نکاح دو بنده صالح بودند.

 اما آن دو زن به آنها خیانت كردند. ولى در برابر خداوند)كه آن خیانتکاران را عذاب خواهد كرد(، 

هیچ چیز از جمله همسرى پیامبر مانع نخواهد شد،

 به آن دو گفته مى شود شما هم همراه جهنمى ها به جهنم وارد شويد.

خیانت همسران نوح و لوط
وقتی از خیانت همسران پیامبران سخن به میان می آید، نباید ذهن ها متوجه نوعی خاص از خیانت 
معطوف شود. خیر، خیانت آنها از نوع دیگری است. زیرا هرگز همسر هیچ پیامبری آلوده به بی عفتی 

نشده است؛ چنان که در حدیثی از پیامبر اکرم)ص( صریحًا آمده است:
ما بََغِت امَراََة نَبیٌّ َقطُّ

همسر هیچ پیامبرى هرگز آلودة عمل منافى عفت نشد.

 خیانت همسر لوط این بود که با دشمنان پیامبر همکاری می کرد و اسرار خانة او را به دشمن می سپرد.
همسر نوح نیز چنین بود.

 راغب در مفردات می گوید: خیانت و نفاق یک حقیقت است، جز این که خیانت در مقابل عهد 
و امانت گفته می شود و نفاق در مسائل دینی2)است(.

1-سورةتحریم،آیة10.
2-روحالمعانی،ج28،ص142.



145

مع االسف بعضی از فرقه های منحرف اسالمی، عایشه همسر پیامبر را به گناه منافی عفت متهم 
می کنند. روح تشّیع از چنین تفکری بری و بیزار است. ضمنًا قرآن کریم در موضوع »افک«1 صریحًا 
دامن عایشه را از آلودگی جسمی مبّرا دانسته است. شیعه با توجه به آیات قرآن کریم و گفتار پیامبر 

اسالم)ص( و ائمة طاهرین)ع( چنین اتهامی به عایشه را از همان آغاز مردود دانسته و می داند.
منافقان و مسلمان نماهای جاهل و بی معرفت و همة آنهایی که دم از اسالم می زده و می زنند، ولی 
معارف اسالمی روح و باطن آنها را جال نداده است، بدون رعایت مالحظات اسالمی به افراد اتهام وارد 
می آورند. بدتر آن که نه تنها به متهم اجازة دفاع نمی دهند، بلکه با جوسازی و اصرار بر عملکرد زشت 

خود هنجارشکنی را در جامعه باعث می شوند.

توصیه هاى اكید خداوند به همسران پیامبر 
پروردگار متعال به منظور جلوگیری از سوء استفاده های سیاست بازان حرفه ای، همسران پیامبر 

را با هفت پند به خود فرا می خواند و به پرهیز از سیاسی شدن توصیه می کند.
توجه به این توصیه ها در خور توجه بسیار برای همة همسران شخصیت های دینی است.

توصیة اول: معرفت به جایگاه شوهر
2 بُی لَسُتنَّ َکَاَحٍد ِمَن الّنساِء اَِن اتقیُتنَّ یا نِساَء النَّ

اى همسران پیامبر! 

شما همچون زنان معمولى نیستید، به شرط آن كه تقوا پیشه كنید.

در همین فصل در مورد وظایف همسران گفتیم که آنها باید به جایگاه شوهران خود آگاه باشند و 
در همة مواقف همواره آن را مورد دقت و توجه ویژه قرار دهند.

بدون تردید همسری پیامبر، هم افتخار و هم امری کامالً ارزشی است. بنابراین همسران پیامبر باید برابر 
این موقعیت ممتاز متقابالً قدر و قیمت خود را بازشناسند و بدین سان عمالً سپاسگزار نعمت خداوند باشند.

1-سورةنور،آیة10.
2-سورةاحزاب،آیة23
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توصیة دوم: رعایت مالحظات اسالمی در کالم
زنان عمومًا و همسران پیامبر به خصوص باید در هنگام صحبت با مردان بیشتر مالحظات اخالقی 
را مبذول دارند. صحبت هاشان نباید تحریک کننده باشد. اسالم مکالمة زن با مرد نامحرم را جایز 

می داند و لیکن توصیه می کند که کالم، هم در حد نیاز باشد و هم تحریک کننده نباشد. 
رعایت این مالحظات، افرادی را که مشکل دارند به خود می آورد و مشکلی به وجود نمی آید.

َو ُقلَن َقواًل َمعرُوفًا

این توصیه، هرگونه گفتار گناه آلود را نفی می کند. 

توصیة سوم: عدم تحرک سیاسی
زنان پیامبر نباید تحت تأثیر القائات سیاست بازان فاسد قرار گیرند. هوشمندی زیاد الزم است تا 

کسی به وعده های پوچ سیاسی کارها دلخوش نکند. 
قرآن کریم به منظور مصون داشتن زنان پیامبر از وسیله شدن در جهت امیال قدرت طلب ها توصیه 
 می کند که وارد باندهای سیاسی نشوند. جملة َو َقرَن فی بُیوتِکنَّ نه به معنای پنهان شدن در منزل و محبوس
ماندن در خانه است، بلکه مبّین عدم تحرک سیاسی است؛ چنان که قرآن در جای   دیگری می فرماید:

َل ا    هللُ الُمجاِهدیَن َعَلی القاِعدیَن أجراً َعظیمًا1 َفضَّ

خداوند مجاهدان در راه خدا را بر كسانى كه نشسته اند برتر مى داند و پاداش بزرگ مى دهد. 

 بنا بر آیة فوق نشستگان)قاعدین( یعنی آنهایی که اهل مبارزه و جنگ نیستند؛ پس توصیه به نشستن
در خانه یعنی عدم تحرک در مسائل سیاسی.

توصیة چهارم: عدم آرایش تند و تحریک کننده
زنان پیامبر در برابر امتیاز بی نظیر همسری پیامبر باید از بعضی کارهایی که برای دیگران جایز است، 
پرهیر کنند. آرایش برای زن اگر تنها برای شوهرش باشد، مستحب مؤّکد است. ولی اگر زن با آرایش

 

 به خارج از خانه برود و آرایش وی موجب به حرام افتادن بعضی از مردها شود، تمامی گناهان به حساب
وی می نویسند.

1-سورةنساء،آیة95.
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ظاهراً در زمان خود پیامبر بعضی از زنان بی معرفت پیامبر به آرایش تند می پرداختند و پروا نمی کردند

 

که مردان نامحرم به آنها نگاه کنند. قرآن مي فرماید: 
َج الجاِهلیِة االولی1 جَن تَبَرُّ َو ال تَبَرُّ

به سبک زن هاى دوران جاهلیت آرايش نکنید.

این مسأله از یک نکتة تلخ پرده برمی دارد. این نکته ثابت و مورد اتفاق محققان است که زنان 
عصر جاهلیت در آرایش نیز بی پروا و گستاخ بودند. یعنی عالوه بر آرایش های تند و تحریک کننده 
و به کار بردن بوهای فراوان و عطرهای گوناگون، بخشی از موهای سر خود را بیرون می گذاشتند 
و حتی گردن و بخشی از سینه و گوشوارة خود را هم عریان می نمودند. این که خداوند تأکید می کند 
که مانند زنان دوران بت پرستی آرایش نکنید، بیانگر آن است که بعضی از همسران پیامبر مع االسف 
مانند زنان جاهلیت آرایش می کردند و بیرون می آمدند و گرنه لزومی نداشت که آنها با زنان عصر 

جاهلیت مقایسه شوند.
از طرفی توجة ویژه به واژگان آیه نکات دیگری را روشن و آشکار می کند، زیرا »قرن« از مادة 
»وقار« به معنی سنگینی است و کنایه از قرار گرفتن در خانه هاست. »تبّرج« به معنای آشکار شدن در 
برابر مردم است و از مادة »برج« گرفته شده که در برابر دیدگان همه ظاهر است. بدون شک این یک 
حکم عام است و تکیة آیات بر زنان پیامبر به عنوان تأکید بیشتر است. درست مثل این که به شخص 
 دانشمندی بگوییم تو که دانشمندی دروغ مگو، مفهومش این نیست که دروغ گفتن برای دیگران مجاز

است بلکه منظور این است که یک مرد عالِم باید به صورت مؤکدتر و جدی تری از این کار پرهیز 
کند.2

توصیة پنجم: به پا داشتن نماز
تردیدی نیست که امر نماز از واجبات زیبا و اثرگذار عمیق است. نماز برخالف روزه، خمس، 

زکات و حج بر همه اعم از مرد و زن واجب عینی است که در شبانه روز باید حتمًا انجام شود. 
1-سورةاحزابآیة33.

2-تفسیرنمونه،ج17،ص291.
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مؤمن باید هر روز 17 رکعت نماز به جای آورد. قبل از آن، مقدمات نماز هم واجب است. وضو 
از مقدمات نماز است. مسلمان قبل از هر چیز برای بار یافتن به بارگاه الهی با شکل خاصی خود را 
پاکیزه نماید. نفس وضو گرفتن دستوری است که با لحظه ای تعمق در آن آدمی به جایگاه خود در دربار 
 پروردگار واقف و به وظایف خود آشنا  می شود. سپس وارد نماز می شود. در آغاز و در رکن رکین
 »تکبیرة االحرام« همه چیز را به پشت سر می اندازد که خدا از همه چیز و همه کس بزرگ تر و ارجمندتر
است و این بسیار شیرین و شورانگیز است. آن گاه با شور و حالی خاص از انبوه نعمت های الهی 

سپاسگزار خدا می شود؛ خدایی که همه کارة خلقت است.
 پس باید فقط او را پرستید و از او استعانت جست... پس به تعظیم او می پردازیم و تا کمر در 
برابر عظمت او خم می شویم و سرانجام با خاک بن نیاز ابدی خود را به خداوند بی نیاز به نمایش 

درمی آوریم...
هریک از ارکان نماز و اذکار نماز الحق پرشکوه، زیبا و بی نظیر است. راستی باید دقیقًا گفت که 

اگر نماز قبول افتد، دیگر عبادت ها مقبول می افتد.

توصیة ششم: پرداخت زکات
زکات جمعًا 32 بار در قرآن آمده است. هرچند اغلب زکات در کنار نماز آمده است، اما زکات 
به معنای مکمل نماز نیست؛ ولی زکات به تنهایی موجب پاکی دل و طهارت روح و آرامش باطن 
است. اتفاقًا به همین دلیل در حدود 5 مورد از کلمة زکات که در قرآن کریم وارد آمده، کلمة زیبای 
پاک تر و بهتر مقصود بوده است؛ مانند آیة 13 سورة مریم، که در تولد حضرت مسیح)ع( می فرماید:

ا1 َوَحَنانًا ّمن لَُّدنَّا َو َزَکوًة  َو َکاَن َتِقیًّ

رحمت و محبتى از ناحیة خود به او بخشیدم و پاكى دل و جان به او داديم و او پرهیزكار بود.

بقیه تمامًا زکات همراه با صاله است؛ هرچند تعداد 67 بار صاله در قرآن تکرار شده که بر اهمیت 
 فریضة نماز تأکید دارد. هرچه هست پرداخت زکات به منظور پاکی مؤمنان است و هم عالمت پاکی
پرداخت کنندگان و هم موجب پاک شدن روح و باطن از وابستگی های مادی و خرسندی از خوشحالی 

1-سورةمریم،آیة13.
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دریافت کنندگان زکات است.

توصیة هفتم: پیروی از خط خدا و پیامبر او
می توان با جرأت گفت و بر آن پای فشرد که امر پیروی از خدا و پیامبر به تنهایی می تواند ضامن 
6 توصیة دیگر باشد. اگر به راستی زن و مرد مسلمان از خداوند متعال و از پیامبرش تبعیت می کردند 
 نه این همه فساد در بین مسلمانان عالم وجود داشت و نه اختالف مشاهده می شد- و نه بدتر از همه-
 این همه خون ریزی و برادر کشی وجود داشت. آخر در کجا خداوند سبحان اجازه داده است که مسلمانان

به جان هم بیفتند و با انفجار خودرو بمب گذاری شده، زن و مرد و پیر و جوان و کودک شیرخوار را 
تکه تکه کنند. مبنای فتاوای علمای بی شعور وهابی چیست که با صراحت گروه های غیر وهابی را »مهدورالدم« 

اعالم می کنند و این همه خسارت و ویرانی به راه می اندازند و فرصت سوزی می کنند؟
خداوند سبحان همة مسلمانان را برادر می داند که می فرماید:

ّأنََّما الُمؤِمُنوَن إِخَوٌة َفأصِلُحوا بَیَن أَخَویُکم َواتَُّقوا ا    هللَ لََعلَُّکم ُترَحُموَن1

مؤمنان برادر يکديگرند پس بین برادران آشتى ايجاد كنید و تقوا پیشه سازيد باشد،

 كه مشمول رحمت الهى قرار بگیريد.

مثل این می ماند که اصوالً مقامات مذهبی سلفی ها و وّهابی ها چنین آیه ای را در قرآن ندیده و یا 
نخوانده اند وگرنه چگونه می توان با این بدیهیات به مسلمان کشی فتوا داد. 

 همة این بدبختی ها و ویرانی ها یک علت دارد و آن هم عمل نکردن به توصیة پروردگار که همگان
را به اطاعت از خدا و از پیامبر)ص( توصیه می کند...

توضیح بیشتر پیرامون زنان پیامبر)ص(
آیة32 سورة مبارکة احزاب به روشنی متفاوت بودن همسران پیامبر را با دیگر زنان مسلمان 

اعالم می کند؛ صد البته به شرط آن که تقوا را همواره نصب العین خود قرار دهند.
1 َقیُتنَّ َن الِنّسآِء إِِن التَّ ِبِیّ لَسُتنَّ َکأَحٍد مِّ یا نَِسآَء النَّ

1-سورةحجرات،آیة10.
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اى زنان پیامبر اگر شما تقوا پیشه كنید، مانند هیچ كدام از زنان ديگر نیستید )حتماً باالتريد(.

آیة فوق آشکارا می گوید اگر زنان پیامبر تقوا پیشه کنند، با دیگر زنان مسلمان که تقوا پیشه اند 
برابر نیستند. هم دلی با پیامبر و هم نفسی با آن شخصیت آسمانی که علی الدوام روح القدس به مالقات 
 ایشان می شتافت و بیت و منزل ایشان را با نسیم روح نواز وحی و شمیم دلکش عرش منور و شکوهمند

می ساخت، البته با هیچ چیز دیگري قابل مقایسه نیست. 
پیامبر بزرگ و بزرگواری که خداوند عظیم به طور مدام بر وی درود می فرستد:

1 ِبِیّ إِنَّ ا     هللَ َو َمالِئَکَتُه ُیَصلُّوَن َعَلی النَّ

خداوند و فرشتگان او به طور دايم بر پیامبر درود مى فرستند. 

پیداست که با چنین شخصیتی بودن از تمامی نعمت های دنیا و آخرت باالتر است. زیرا نعمت های 
دنیوی هرچه باشد، محدود و موقت است. بنابراین ارزش و تأثیرگذاری آن نعمت ها هم محدود است. 

نعمت های اخروی هم هرچه باشد، نعمت عام است.
َجنَّاٍت َتجِری ِمن َتحِتَها األنهاُر2

باغ هايى كه نهرها در آن جارى است.
 بنابراین باید به دنبال نعمت پایدار و اثربخش و تعیین کننده بود. چنین نعمتی هم جز در نزد پیامبر)ص(
در جای دیگری یافت نمی شود. باید گفت و بر آن اصرار کرد که عالی ترین، ارجمندترین و بهترین 
 نعمت ها وجود مقدس پیامبر)ص( و خاندان اوست. حال کسی که افتخار همسری با پیامبر را به دست

می آورد، باید بداند که پیامبر کیست و وظیفه اش در قبال پیامبر چیست. همسرانی مانند خدیجه که 
توانسته بودند رضایت رسول رحمت را به دست آورند، سعادتمند دنیا و آخرتند؛ چون خدا و پیامبر 
از او راضی بودند. مع االسف در بین همسران پیامبر بودند کسانی که نه تنها نقشی در آرامش پیامبر 
نداشتند، بلکه برعکس سهم زیادی در نگرانی پیامبر با قول و فعل و اندیشة خود داشتند. اتفاقًا اعمال 
نادرست همین ها بود که آیة32 سورة( احزاب و آیات متعدد دیگر در نصیحت و اندرز به آنها نازل 

شد؛ که موقعیت خود را درک کنند و آبروریزی ننمایند. 
 سیاق آیات30 تا 33 از سورة احزاب عالوه بر اعالم یک حکم محکم برای زنان مسلمان، متأسفانه

1-سورةاحزاب،آیة56
2-سورةحج،آیة23.
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بیانگر یک نکتة تلخ است و آن این که بعضی از همسران پیامبر به اعمالی دست می زدند که در خور 
شأن پیامبر و خود آنها نبود وگرنه چگونه ممکن است خداوند، همسران پیامبر را به ترک فعلی امر 

کند که فاعلی نداشت و یا به انجام فعلی وادار کند که فاعلیت داشت.

اهمیت همسران پیامبر)ص(
با بررسی دوبارة آیات مورد اشاره مشخص می شود که: 

 - ذکر »رسوله« در کنار »اهلل« با این که سخن از ناسازگاری بعضی از همسران پیامبر با او در زمینة
مسائل دنیوی بود و باید تنها از پیامبر و تبعیت از آن حضرت سخن گفته می شد، می تواند برای بیان این 
 منظور باشد که اطاعت از پیامبر)ص( از اطاعت خداوند جدا نیست و این حکایت از شأن و عظمت

آن بزرگوار است.
- ضمنًا امتیاز همسران پیامبر به اطاعت خاضعانة آنها از خدا و پیامبر)ص( و انجام عمل صالح 
است. همچنین برخورداری همسران پیامبر از پاداش مضاعف الهی منوط به تداوم اطاعت و انجام 
دادن عمل صالح از سوی آنهاست. همسان نبودن همسران پیامبر با سایر زنان، دلیل لزوم رعایت 

دستورهای ویژه از سوی آنان بود.1

تمثیل
یکی از ارکان چهارگانة آموزش »تمثیل« است. شاید بتوان گفت که برای بسیاری از مردم تمثیل 

جذاب تر از »قیاس«، »استقرا« و »تداعی معانی« است؛ چون به واقعیت ها نزدیک تر است. 
خداوند متعال پس از بحث طوالنی پیرامون وظایف زنان پیامبر در سورة احزاب این بار و در سورة 
 تحریم که مانند سورة احزاب مدنی است )یعنی می تواند این دستورالعمل ها در امتداد هم و در یک
 راستا باشد( از دو زن بی معرفت سخن گفته است که به رغم افتخار همسری با دو پیامبر الهی، مع االسف

قدر موقعیت خود را ندانستند و به جای جلب رضایت خدا و پیامبرش، حتي با کّفار و مشرکین برای 
خنثی کردن تبلیغات انبیا همکاری کردند. در نتیجه پس از ذلّت در دنیا و بدبختی و بیچارگی حاصله 

1-تفسیرراهنماازآیتاهللهاشمیرفسنجانی،ج14،صفحات372بهبعد.
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از همکاری با مشرکان، در آخرت نیز به عذاب سنگین و تلخ در جهنم گرفتار خواهند آمد. 
 بنابراین ارایة نمونه های عینی از نیکان و بدان، از روش های قرآن در راستای بیدار کردن و هدایت

خلق است، چرا که همسران نوح و لوط نمونة بارز و مثال زدنی برای جریان کفر و نفاق اند.
آن دو به شوهران خود خیانت کردند. آن دو دوزخی شدند و همسری آنها با پیامبران تأثیری در 
سرنوشت اخروی آنها نداشت. این یعنی هشدار خداوند به دو همسر پیامبر- حفصه و عایشه - دربارة 

فرجام شوم خیانت به پیامبر)ص( همچون فرجام همسران نوح و لوط هم هست. 
 در ادامة همین بحث خداوند دو زن دیگر را هم مثال می زند که به علت درست کاری، تقوا و پرهیزکاری

به سعادت واالی دنیوی و رستگاری اخروی نایل آمدند.1 
- نخست آسیه همسر فرعون،

- و دوم مریم مادر حضرت مسیح است. 
دربارة حضرت مریم زیاد خوانده و شنیده ایم. در این جا به طور خالصه به سرنوشت آسیه می پردازیم:
 آسیه یک زن خداجو، پارسا، خدابین و پرهیزکار است. او به هر دلیل که نمی دانیم به همسری فرعون
درآمده بود. او در کاخ فرعون فقط و فقط به خدا فکر می کرد. از اموال شوهرش به فقرا و مستمندان 
کمک می کرد و در بدترین شرایط که فرعون ادعای خدایی داشت، لحظه ای از یاد خدا غافل نبود. 

آسیه بزرگوار بود که:
1- ثروت انبوه فرعون برایش بی ارزش بود.

2- شهرت و قدرت فرعون از نظر او نامفهوم بود.
3- کاخ های مجلل و امکانات آن در چشم او نمی آمد.

4- باغ های فراوان و زیبای فرعون که می گفت:
َألَیَس لِی ُملُک ِمصَر َو َهِذِه األنهاُر َتجری ِمن َتحِتی أَفال ُتبِصرُوَن2 

آيا اين ملک مصر متعلق به من نیست و اين رودهايى كه در جريان است، نمى بینید؟

 هرگز به حساب نیاورد.

1-تفسیرراهنما،ج19،ص146بهبعد.
2-سورةزخرف،آیة51.
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برعکس به خدا عرض می کرد:
- پروردگارا! مرا از فرعون و اعمال وی و از طرفداران ظالمش نجات ده.

باید آسیه همسر فرعون به بهشت رود، ولی همسر لوط و نوح و هم فکران آنها به جهنم بروند.

عايشه، همسر دردسرساز!
 دریغ و درد که راه خداوند به رغم انطباق داشتن بر فطرت انسان ها همواره توسط حاکمان و هواداران

پرتعداد آنها تهدید شده و مي شود. پس از 25 سال مردم خداجو که از زر و زور و تزویر خسته شده 
بودند، با طیب خاطر و به امید پایان ناکامي ها و نامرادي ها با امام اول بیعت کردند. بیعتي که عام و 
خاص مي دانستند براي خدا و به منظور به جریان انداختن احکام تعطیل شدة اسالم است. به رغم این 

موضوع گروهي از مردم با امیرالمؤمنین)ع( مخالف بودند. 
مخالفان حاکمیت امیرالمؤمنین)ع( چند گروه بودند:

1- مدعیان خالفت: مانند معاویه.
2- مخالفان اسالم: مانند یهودیان بني قینقاع و بني نضیر و یهودیان خیبر و دربار روم.

3- هواداران قدرت مدار: مانند طلحه و زبیر.
4- بازماندگان شیخین: مانند عایشه.

 هرچند عایشه خود یک حزب تمام و یک تفکر ویژه بود. او هیچ گاه نخواست با اصالح رفتار غیرصحیح
خود براي پیامبر رحمت موجب آرامش شود. 

او پس از ارتحال پیامبر به یک عنصر دردسرساز تبدیل شده بود.

دردسرهاى شوراى 6 نفره
گفتیم که طلحه و زبیر با طیب خاطر با امیرالمؤمنین)ع( بیعت نکردند. آنها عالوه بر آن که خود را 
 سزاوار حاکمیت مي دانستند، قبل از بیعت با امیرالمؤمنین نخست به منظور متقاعد نمودن »سعدبن ابی 
وقاّص« عضو شوراي 6 نفره براي پذیرش خالفت نزد وي رفتند، اما با مخالفت وي روبه رو شدند. 

ظاهراً بین شوراي 6 نفره )غیر از امیرالمؤمنین که خالفت ایشان منصوص خداوند و پیامبر بود( 
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تنها کسي که عضویت خود را در شورا غیرجدي و سیاسي مي دانست، »سعد بن ابي وقاص« بود. 
به احتمال بسیار زیاد خلیفة دوم به منظور این که هیچ زمامداري پس از وي - که عهده دار این 
مسؤولیت مي شود- نتواند بر مشکالت فایق آید، 5 نفر را در کنار امیرالمؤمنین علي بن ابیطالب)ع( 
 قرار داد و آنها را از دید خود هم سنگ مولي نمود تا براي همیشه مدعي جدي ایشان باشند. زیرا هیچ کس

مدیریت و نبوغي از 5 نفر دیگر اعضاي شورا سراغ نداشت.
در همین کتاب خواهیم دید که غیر از عثمان که در سال 35 هجري ُمرد و عبدالرحمن عوف 
که در دورة حاکمیت عثمان درگذشت، 3 نفر دیگر اعضاي شورا تا آخرین نفس علیه امیرالمؤمنین 

مبارزه کردند. آنها سنت ها را شکستند و حریم افراد صاحب حریم را زیر پا گذاشتند .
طلحه و زبیر وقتي که دیدند عملکرد اولیة مولي قابل قبول آنها نیست، نخست به تذکِر به مولي 
پرداختند!! دیدند که مولي با براهین محکم به آنها پاسخ مي دهد. به همین دلیل و همان گونه که گفتیم 
پس از آن که در بین مردم مدینه رفتار امیرالمؤمنین)ع( را شدیداً تقبیح مي کردند، از پشیماني خود 

در بیعت با مولي سخن گفتند.
 تصور آنها این بود که اگر این انتقادات به گوش امیرالمؤمنین برسد، امام در روش خود تجدیدنظر 
کنند. اما تحلیل آنها اشتباه بود. آنها پس از چندي نزد امیرالمؤمنین آمدند و اجازة مرخصي خواستند. 
مولي پرسیدند به کجا مي روید؟ پاسخ دادند قصد عمره داریم!! امام به آنها نگاه مشکوک انداخته و 

فرمودند: به خدا قسم شما قصد عمره ندارید، بلکه منظورتان دغل کاري و پیمان شکني است.
 آنها سخن امام را دربارة خود رد کردند و با قسم هاي شدید که با نفاق و تزویر همراه بود، بر قصد 
عمرة خود تأکید دوباره کردند. امام که شناخت عمیقي از آنها و از عملکرد منفي آنها در 25 سال 
گذشته داشتند، فرمودند: دوباره بیعت کنید. آنها هم بیعت خود را تجدید نمودند. سپس مانند پرنده اي 

که از قفس آزاد شده باشد، مدینه را ترک کردند.

نقش معاويه در انحراف عايشه، طلحه و زبیر
بحث های زیادی در طول تاریخ توسط محققان انجام شده که چرا دو صحابی معروف مانند طلحه 
و زبیر پنجه در پنجة مولی کشیدند و به جنگ مولی برخاستند و آن همه ویرانی و خسارت به وجود 
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 آوردند. ما در این جا نمی خواهیم وارد جزییات و حواشی شویم، اما به نظر ما سه عامل در اعوجاج آنها
تأثیرگذار بود:

1- ضعف فکری و عقیدتی
2- مال اندوزی و دنیا طلبی

3- تلقینات اطرافیان به خصوص معاویه
در مورد عامل سوم باید بگوییم مهم ترین عامل در اعوجاج و انحراف طلحه و زبیر عامل سوم 
بود. امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: زبیر از ما بود. متأسفانه تلقینات پسرش عبداهلل زبیر به تدریج او را از 

ما گرفت و سرانجام زبیر شد آن زبیری که در جبهة بصره دیدیم.
 تأثیر تلقینات معاویه برای انحراف طلحه و زبیر بسیار بود. او هم وسوسه می کرد و هم پول و هدیه

می فرستاد و هم آن  دو را با وعدة مقام و موقعیت دلگرم می کرد. 
ابن ابی الحدید می نویسد: 

بعد از آن که مردم با امیرالمؤمنین بیعت کردند، معاویه نامه ای به زبیر نوشت که از اهل شام برای 
خالفت تو بیعت گرفته ام و پس از تو برای طلحه!! هرچه سریع تر به طرف کوفه و بصره حرکت کنید 
و به خون خواهی عثمان قیام نمایید. بعد از این نامه بود که آن دو نفر شروع به کار شکنی بر ضد علی 

کردند.1
همان گونه که مالحظه می شود، نقش معاویه در جنگ جمل نقش اساسی بود.گفتیم که او از 

دوران عمر در شام مشق خالفت می کرد. 
در همین راستا بود که عثمان را مستقیم و هم غیر مستقیم و توسط مروان به تندروی وادار کرد 
تا سرانجام عثمان در آتش عملکرد خود کشته شد. آن گاه معاویه به خون خواهی عثمان برخاست!! و 

تحریک طلحه و زبیر، و راه  انداختن جنگ جمل همه در راستای اهداف معاویه بود.

تحريکات عايشه در مّکه علیه امیرالمؤمنین)ع(
عایشه پس از تحریک مردم به قتل عثمان، به مکه رفته بود و در حال یارگیري براي حاکمیت بود 

1-شرحنهجالبالغهابنابیالحدید،ج1،ص231.

فصل چهارم/ عالیم همسران نامناسب



حضرت خدیجه شایسته ترین همسر پیامبر)ص(

156

و آرام و قرار نداشت. او براي روزهایي برنامه ریزي مي کرد که از حاشیه به متن باز گردد. عایشه در 
ادامة نقشة قتل عثمان و در دوران محاصرة خانة عثمان به مکه رفت و در آن جا آزادانه با هم فکرانش 

نقشة پس از عثمان را بررسي مي کرد. صد البته والیت ستیزي نیز در دستور کار آنها بود. 
وي پس از آن عازم مدینه شد. در یکي از منازل بین راه به نام سرف یا شرف با کارواني که از 
مدینه مي آمد، روبه رو شد. اتفاقًا در آن کاروان دایي اش به نام »عبید ابي سلمه« را مالقات کرد و از او 

پرسید: از مدینه چه خبر؟ وي در پاسخ گفت: عثمان را کشتند!!
 عایشه که منتظر چنین خبري بود، با بي صبري پرسید: پس از قتل عثمان چه شد؟ عبید گفت: 
مردم، علي بن ابیطالب را به خالفت برگزیدند و کارها به شکل خوبي سامان یافت. عایشه با نهایت 
عصبانیت فریادي کشید و نگاهي به آسمان کرد، آن گاه به زمین خیره شد و گفت اي کاش بر زمین 
فرو مي رفتم تا خالفت پسر ابي طالب را نبینم. اي واي که عثمان را مظلوم کشتند. به خدا قسم که 

خونش را مطالبه خواهم کرد.
عبید از او پرسید: چرا؟ به خدا قسم تو خود نخستین کسي بودي که از عثمان کناره گرفتي و 

مي گفتي این شخص را بکشید که کافر شده است. 
عایشه گفت: عثمان توبه کرده بود، ولي باز هم او را کشتند. عایشه در توجیه تناقضات خود 
گفت: من قباًل چنان حرفي زده ام و مردم دیگر هم گفته اند، ولي سخن امروز من بهتر از گفتة نخستین 

من است.
 عبید از گفتار عایشه متعجب شد که چگونه گفتارش با هم تناقض دارد و به او گفت: این تو بودي

که گفتي خلیفه را بکشید و این تویي که گفتي عثمان کافر شده است. ما ناگزیر فرمان تو را اجرا 
کردیم و او را کشتیم و قاتل عثمان کسي است که به ما فرمان کشتن او را داده است. حاال هم که 
عثمان کشته شده، نه سقفي بر سر ما فرود آمده و نه خورشید و ماه گرفته است. اکنون مردم با کسي 
بیعت کرده اند که داراي عزت و مناعت است و زشتي ها را برطرف مي کند و حق را پایدار مي سازد. 

تو براي جنگ جامة نبرد مي پوشي، ولي بدان که خیانت کاران هم چون وفاداران نیستند. 
عایشه پس از این گفت و گو به مکه بازگشت.1

1-زندگانيحسنبنعلي)ع(،باقرشریفالقرشي،ترجمةفخرالدینحجازي،ج1،ص249،نقلازتاریخطبري،ج3.
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نقش عايشه در جنگ جمل
 بقیة داستان بازگشت عایشه به مکه و پیوستن طلحه و زبیر به وي و جنگ جمل را در همین کتاب

خواهیم خواند. 
اِشکال دیگر عایشه این بود که همه او را به عنوان همسر پیامبر مي شناختند و احترام مي کردند. 
 این هم یکي از دالیل مظلومیت پیامبر اسالم)ص( است. کمتر کسي مي گفت که عایشه دختر
ابوبکر است. اتفاقًا تمامي صدماتي که عایشه مستقیم و غیرمستقیم به اسالم وارد آورد، از موضع همسر

 

پیامبر بود!!
 طلحه و زبیر پس از یک هفته وارد مکه شدند. بالفاصله به دیدار عایشه شتافتند. هر سه نفر از دیدار
یکدیگر خوشحال شدند. جلسات محرمانه در پشت درهاي بسته شروع شد و ادامه یافت. قطعنامة 

اساسي این جلسات بر عزم جزم آنها در جنگ با امیرالمؤمنین)ع( تأکید داشت.
اگر آغاز خالفت امیرالمؤمنین را روز جمعه 18 ذي الحجه سال 35 هجري )عید غدیر خم( بپذیریم1 
 و آغاز و پایان جنگ جمل را10 جمادي االخر سال 36 هجري قبول کنیم، جنگ جمل درست بعد از

5 ماه و22 روز پس از آغاز خالفت مولي صورت گرفت.
چنین به نظر مي رسد که طلحه و زبیر یکي دو ماه در مّکه بوده اند و مدت جمع آوري، تجهیز و اعزام

 

نیرو به بصره هم اگر یک ماه و22 روز حدس بزنیم، تمامي مدتي که این دو صحابي دیروز و دو متمرد 
و پیمان شکن و جنگ طلب آن  روز در بیعت با امیرالمؤمنین)ع( گذراندند، کمتر از دو ماه بوده است. 
این نکته اوج تنهایي امام المتقین و اعوجاج سران اسالم و صحابة معروف پیامبر به  دلیل حاکمیت  

25 سالة خلفاي ثالث را به نمایش مي گذارد.
عایشه و پیمان شکنان پس از گردآوري نیرو با بودجه اي که مروان رئیس دفتر عثمان در اختیار 
آنها قرار داده بود و حمایت هاي مالي و سیاسي معاویه، عازم بصره شدند. مروان خود نیز به منظور 
جلوگیري از انعطاف طلحه و زبیر در برابر امیرالمؤمنین و به منظور تحریک ناکثین براي خشونت 

نسبت به مردم بصره، با آنها همراهي مي کرد.
1-طبريدرتاریخخودمينویسد:عثماندرروزجمعه18ذيالحجه)سالگردعیدغدیر(سال36هجريکشتهشد.دورانخالفتش

12سالومدتعمرش82سالبود.
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عزيمت به بصره
همان گونه که گفتیم قواي ناکثین پس از جمع آوري نیرو و تجهیزات عازم بصره شدند. به احتمال 

زیاد این مسیر را بین 2 هفته تا 20 روز طي کرده اند.
کاروان در مسیر خود به منطقه اي بین مکه و بصره به نام »حوأب« رسید. سگ هاي این منزل در 
اطراف شتر عایشه پارس مي کردند به طوري که گاه مانع از حرکت وي مي شدند. عایشه از حرکت 
این سگ ها ناراحت شد و از محمدبن طلحه پرسید این جا کجاست؟ وي پاسخ داد: این جا حوأب 
است. عایشه با شنیدن کلمه حوأب فریادي کشید و اندوهي سنگین بر جان و جسم وي نشست. لذا 
به طلحه و زبیر گفت: من حتمًا باید برگردم. آنها پرسیدند به چه دلیل چنین قصدي داري؟ عایشه 
در پاسخ گفت: از پیامبر شنیدم که روزي به زنانشان فرمودند: گویا مي بینم به یکي از شما زنان، 

سگ هاي حوأب پارس مي کنند. پس رو به من کرده و فرمودند: اي حمیرا نکند آن زن تو باشي.
اصرار طلحه و زبیر براي قانع کردن عایشه به جایي نرسید. عایشه با یادآوري آن خاطره، بیم و 
نگراني وجودش را فراگرفته بود. انصراف عایشه به معناي پایان رؤیاي طلحه، زبیر، مروان و معاویه 
بود. اگر عایشه بازمي گشت، عمدة سپاه ناکثین هم بازمي گشتند. لذا آن دو به تکاپو افتادند. سرانجام 
چند نفر دین به دنیا فروخته را پیدا کردند )که در سپاه آنها فراوان بود( و حاضر شدند با گرفتن مبالغ 
فراواني وجه نقد، نزد عایشه بروند و قسم بخورند که اصوالً این جا حوأب نیست. مورخان بزرگي مانند

 

مؤلف »االماَمُه والِسیاسیه« و مؤلف »مروج الذهب« و »تاریخ یعقوبي« مي گویند این نخستین شهادت 
دروغ در اسالم بود.1 

سرانجام عایشه قانع شد و براي جنگ با امام زمان خویش به راه افتاد.

در حومة بصره
 نیروهاي پیمان شکن که براساس رأي تاریخ از این به بعد باید آنها را »ناکثین« بنامیم، با ساز و برگ
 نظامي کامل و بودجة اهدایي معاویه، مروان و دیگر منافقان به دروازة بصره رسیدند. در آن وقت استاندار
بصره »عثمان بن حنیف« بود. عثمان بن حنیف از اصحاب پیامبر و مورد توجه آن بزرگوار و محبوب 

1-اسالممجّسم،علیمحمدبشارتی،ص269.
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امیرالمؤمنین بود.
تالش عثمان بن حنیف با راهنمایی امیرالمؤمنین بر این بود که حتي المقدور با ناکثین نجنگد و 
کار را از راه هاي مسالمت آمیز حل کند. اما عزم عهدشکنان شروع به حمله با چاشني خشونِت وسیع 

و گسترده بود.

سرانجام جنگ در گرفت
 امیرالمؤمنین)ع( که دفع شرارت هاي معاویه را در اولویت خود داشتند، پس از شنیدن خبر گسیل
 ناکثین به طرف بصره، با سپاه عظیم که اغلب عناصر آن را صحابه اعم از مهاجر و انصار تشکیل مي دادند،

از مدینه بیرون آمدند و پس از تجهیز نیروهاي خود در »ربذه« به سوي بصره به راه افتادند.
نکتة قابل توجه در این لشکرکشي این است که امیرالمؤمنین براي کمک در این مبارزة مهم 
»هاشم مرقال« را به سوي »ابوموسي اشعري« حاکم کوفه فرستادند. مع االسف حاکم فاسد کوفه که 
 بعدها در فتنة »حکمیت« به خیانت او بیشتر اشاره خواهیم کرد، از ارایة هر گونه کمکي خودداري نمود،

بلکه به دفع الوقت پرداخت. امام دو هیأت دیگر را هم به کوفه فرستادند. چهارمین بار هیأتي به ریاست 
امام مجتبي)ع(، به همراهي »عمار یاسر« صحابي عزیز پیامبر را به طرف ابوموسي اعزام کردند و با 
عزل وي »قرظه  بن کعب« را به جاي وي گذاشتند. سپس امام مجتبي با درایت ذاتي و تدبیر بسیار، 
تعداد قابل مالحظه اي نیرو با تجهیزات از کوفه به رهبري خود به بصره آوردند و با احترام گزارش 
مأموریت را به عرض پدر آسماني خود حضرت مولي الموحدین امیرالمؤمنین)ع( رساندند. حضرت 

علي)ع( هم با تبسمي شیرین و با بیان دلنشین، از فرزند دلبند خود تشکر نمودند.

بدري ديگر
 حضور ناکثین در بصره با هماهنگي کامل معاویه و پشتیباني تدارکاتي و مالي وي صورت گرفت.

حتي ابوموسي اشعري حاکم کوفه هم با اشارة معاویه از فرمان امیرالمؤمنین سر برتافت و از کمک 
به جبهة حق خودداري نمود. همچنین با توجه به موقعیت بصره که عمدتًا از هواداران عثمان بودند 
و جنگ در آن جا بسیار حساس بود، اما آرامش عجیبي بر جسم و جان مولي حاکمیت داشت. این 
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آرامش هرچند حاصل ایمان کامل مولي و اطمینان به حقانیت راه و موضع خود بود، اما آرامش مولي 
که بر اطرافیان ایشان هم سایه انداخته بود، در جبهه هاي جنگ هم رخ نشان داد. با بررسي میداني 
جنگ جمل و رفتار الهي امیرالمؤمنین در قبل، حین و پس از جنگ مي توان با اطمینان گفت و بر آن 

پافشاري کرد که جنگ جمل نیز مانند جنگ بدر بود؛ زیرا:
1- جنگ بدر نخستین جنگ پیامبر با مشرکین بود. جنگ افروزان جنگ جمل هم جنگ افروز 

اهل باطل با حق بودند که در لباس حق ظاهر شده بودند.
2- در جنگ بدر ابوسفیان پرچمدار مشرکین بود و در جنگ جمل پرچمدار، ابوسفیان مدرن 

بود.
3- کشته هاي مشرکین در بدر بعدها محبوب عثمان، مروان، معاویه و یزید شدند و کشته هاي 

جمل هم مشابه آنها شدند.
خوانده ایم که سران زشت کار کوفه حامیان یزید و عبیداهلل که براي به شهادت رساندن حضرت 
ابا عبداهلل الحسین)ع( به کربال آمده بودند، در پاسخ امام حسین آن گاه که از آنها پرسیدند به چه دلیل 
مي خواهید مرا به قتل برسانید؟ آیا حالل خدا را حرام کرده ام؟ آیا کسي از شما را کشته ام؟ کوفیان 

در پاسخ گفتند: 
بُغضاً اِلَبیَک

 یزید هم گفت:
 لَْیَت اَْشیاخي بِبَْدٍر َشِهدوا... 

آغاز نبرد
امیرالمؤمنین)ع( بسیار تالش داشتند که کار با مصالحه و از راه گفت وگو حل شود. اما ناکثین به 
 دالیلي چند اصرار بر جنگ مي کردند. یعني پس از قتل عثمان خون ریزي و کینه هاي پس از آن حربة

خوبي براي طلحه و زبیر درجهت تضعیف امیرالمؤمنین فراهم آورد.
امام امیرالمؤمنین نخست قرآني را به یکي از یاران خود دادند تا ناکثین را به احکام خدا بخواند 
اما ناکثین پس از قطع هر دو دست آن شخص، او را کشتند... پس از این حادثة تلخ، امام فرمودند: 
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اکنون جنگ با این گروه بر ما جایز است.1
امام سپس از خیمة فرماندهي خارج شدند و صفوف نیروهاي خودي را براي نبرد منظم کردند. از 
طرف مقابل زبیر بیرون آمد و روبه روي سپاه امام ایستاد. امام از زبیر پرسیدند: چرا این جا آمدي؟ زبیر 
 گفت: به خون خواهي عثمان آمده ام!! امام فرمودند: خون عثمان را مطالبه مي کني؟ پاسخ داد: آري.

امام فرمودند: خداوند قاتل عثمان را بکشد )قاتل عثمان زبیر و طلحه بودند و عایشه که فرمان قتل داده 
 بود(. امام به زبیر فرمودند: یادت مي آید در معیت پیامبر بودي و به من رسیدید. پیامبر بر من سالم
کردند و به روي من تبّسم کرده، متوجه تو شدند و فرمودند: اي زبیر! تو روزي به ستم با علي)ع( 
مي جنگي. زبیر سرش را پایین انداخته و رنگش تغییر کرده بود. سپس سربرداشته و گفت: آري!! 
امام فرمودند: پس چرا با من مي جنگي؟ زبیر گفت: این خاطره را فراموش کرده بودم وگرنه با تو 

جنگ نمي کردم.
زبیر قصد ترک جبهه را داشت، اما تلقینات عایشه و تحریکات عبداهلل بن زبیر تا حدي در ارادة 
زبیر سستي ایجاد کرد. جنگ شروع شد و دو لشکر شدیداً با یکدیگر درگیرشدند. عایشه هم بر شتري 
سوار بود و به میدان آمده بود. او فریب خوردگان را به جنگ با امیرالمؤمنین تحریک مي کرد. عالوه 
بر او زبیر و طلحه هم در دریاي جنگ مشغول بودند. مروان هم در حاشیه بود و ناکثان را تشویق 
مي نمود. در طرف دیگر مولي الموحدین امیرالمؤمنین و امام مجتبي و امام حسین و محمدبن حنفیه و 

صحابة بزرگي مانند عمار و مالک اشتر هم مشغول نبرد بودند. 
طولي نکشید که آثار شکست در جبهة ناکثین آشکار شد. زبیر صحنة نبرد را ترک کرد. طولي 
نکشید که سر بریدة او را آوردند. طلحه هم که قصد فرار را داشت و فریاد مروان براي مقاومت وي 
سودمند نبود، با تیر مروان کشته شد. شتر عایشه توسط امام حسن مجتبي پي شد و خودش به اسارت 

درآمد. با اسارت عایشه جنگ جمل هم عماًل پایان یافت.
 بنابراین در همان روز اول یعني10 جمادي الثاني سال 36 هجری، عایشه شکست ذلت بار و سختي

خورد و 9 هزار نفر از هوادارانش به هالکت رسیدند. از سپاه امیرالمؤمنین هم1900 نفر شهید شدند.2
1-تاریخطبري،ج5.

2-ازظهوراسالمتاسقوطبغداد،ص150.
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خالف كاري هاي عايشه در جمل
قبل از نبرد، قواي ناکثین مانند قواي چنگیز خان! با خشم و کینه توزي وارد بصره شدند و یک سره 
 به طرف داراالماره به راه افتادند. نخست تمامي محافظان استانداري را کشتند. در همین تهاجم100 نفر

به شهادت رسیدند. جمعي از مردم عادي را که از ترس به مسجد پناه برده بودند، به دستور عایشه 
کشته شدند. سپس »عثمان بن حنیف« که از اصحاب پیامبر بود، دستگیر کردند و او را شدیداً تحقیر 
نموده و موهاي سرو صورت و حتي ابروي او را کندند. سپس با ذلّت از بصره بیرون کردند. همة اینها 

به امر عایشه و با فرماندهي وي انجام مي شد.
در آن روز براي عایشه فرصت بي نظیري فراهم آمده بود تا ماهیت خود را بیشتر آشکار کند. زني 
به ستم کاري، گستاخي و بي پروایي عایشه در اسالم بي نظیر و یا حداقل کم نظیر است. عایشه هیچ 
نقطه مثبتي جز همسري پیامبر را نداشت. اتفاقًا همة این ستم کاري ها را عایشه به  دلیل همسری پیامبر 
مرتکب مي شد. همچنین جمع قابل توجهي از ناکثین هم با فریب کاري عایشه زیر پرچم وي براي 
مبارزه با امیرالمؤمنین علي بن ابیطالب جمع شده بودند. عده اي از مردم بي گناه توسط همان ها کشته 

شدند و جمع قابل مالحظه اي نیز از آنان به هالکت رسیدند.
سرانجام شتر عایشه با شمشیر امام مجتبي »پي« شد. سپس توسط برادرش محمدبن ابوبکر به 
اسارت درآمد. او را نزد امیرالمؤمنین)ع( آوردند. گفت وگویي طوالني بین امیرالمؤمنین و عایشه 
انجام شد که موجب خجلت عایشه گشت. عایشه از امام خواهش کرد که در رکاب مولي با مخالفان 
بجنگد؟!! امام فرمودند: به خانه اي که پیامبر براي تو در نظر گرفته بازگرد. عایشه از امام درخواست 
کرد که خواهرزاده اش »عبداهلل بن زبیر« را ببخشد. امام هم درخواست وي را پذیرفتند. حسنین)ع( 
 مروان را که به آنها پناه آورده بود، پناه دادند؛ سپس بخشش وي را از امام طلب کردند. امام هم مروان

را بخشیدند.1

عايشه با چهره هاي متفاوت
هر چه بود عایشه را عنصري نامتعادل گفته اند. او شدیداً عقده اي بود. کسي که پیامبر اسالم)ص( 

1-زندگانيحسنبنعلي)ع(،ج1،ص290.
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و حضرت زهرا)س( را آزرده بود، مستوجب خشم خدا شد. به همین دلیل او اصاًل در دنیا خوشبخت 
نبود و آرامش نداشت و از خود یاد خیري- به دلیل بر جاي نگذاشتن بنیاد خیر- بر جاي نگذاشت. او 
گاه مانند امام الحرمین در کرسي تفسیر و خطابه قرار مي گرفت و الطائالت را سرهم مي کرد. زماني 
به  رغم منع حدیث، احادیثي را که از دیگران شنیده بود، به نام خود و اغلب به طور ناقص و مبهم مطرح 
مي نمود. بعضي از روزها هم که از طب و خواص میوه ها سخن به میان مي آورد و از طبابت در یونان و 
هند بحث مي کرد. گه گاه و حسب شرایِط روز از عرفان مي گفت و این که یک روز پیامبر به دیدن من 
 آمد، بسیار مایل بودم که ایشان را به ماندن در خانه وادار کنم. ولي چون آن شب نوبت یکي دیگر از 
زوجات پیامبر بود، نپذیرفتند. من روسري خود را دور کمر پیامبر کردم تا ایشان را نگه دارم. روسري 

از کمر پیامبر عبور کرد و پیامبر از درب حجره خارج شد. »اَلُْعهدُه َعلَي الّراوي«
 ولی متأسفانه رفتار عایشه هیچ روزی بهبود نیافت. او تا آخر عمر در ناراحتی، اضطراب و بی قراری
 به سر برد. او که در ده سال زندگی مشترک با پیامبر اسالم همواره همسر آسمانی خود را آزرده می ساخت،

پس از پیامبر هم به آزار اهل بیت ادامه داد. به قول شاعر: 
نرود تا به وقت مرگ از دست خوی بد بر طبیعتی که نشست 

عایشه در دوران پیامبر هم لحظه ای از آزار رسول رحمت کوتاه نیامد. چنان چه امام غزالـی در 
ص 135 جزء دوم کتاب »احیاءالعلوم«، باب 3 کتاب »آداب النکاح«، چند خبر در مذمت عایشه 

نقل نموده است؛ از جمله مقابلة او با رسول خدا)ص( و قضاوت ابوبکر است. 
دیگران هم نوشته اند که: ابوبکر رفت به مالقت دخترش عایشه؛ چون بین پیغمبر و عایشه دلتنگی 

شده بود، ابوبکر را به قضاوت طلبید. 
در وقت سخن گفتن، عایشه کلمات اهانت آمیز می گفت. ضمنًا به آن حضرت عرض می کرد: در 
گفتار و کردارت عدالت را پیشه کن. چنان این حرف اهانت آمیز در ابوبکر مؤثر شد که سیلی سختی 

به صورت عایشه زد که خون بر لبانش سرازیر شد.
و نیز امام غزالی در همان باب نکاح و دیگران نقل نموده اند که ابی بکر وارد شد به منزل دخترش، 
فهمید پیامبر اسالم از عایشه دلتنگ است. گفت آن چه میان شما واقع شده بیان کنید تا من قضاوت 
 کنم. پیغمبر اکرم به عایشه فرمود تو حرف می زنی یا من حرف بزنم؟ در جواب عرض کرد: شما حرف

فصل چهارم/ عالیم همسران نامناسب
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بزنید، ولی غیر از حرف حق و راست نگویید!!1
و در جملة دیگر از کالمش به آن حضرت گفت:

اَنَت الَّذی َتزَعُم اَنََّک بنی ا    هلل

تو آن كسى هستى كه گمان مى كنى پیامبر خدا هستى؟

شادى عايشه از شهادت امیرالمؤمنین)ع(
بدترین و سیاه ترین صفحه از کتاب زشت زندگی عایشه پس از ارتحال پیامبر)ص(، رفتار وی 
در دوران حکومت و خالفت مولی بود. آن چه در جنگ جمل مشاهده کردیم، بخشی از کارنامة عایشه 
بود. اصاًل آتش افروز جنگ کسی غیر از عایشه نبود. به همان دلیل همان گونه که گفتیم چون وی در 
آن جنگ بر شتر سوار بود و مردم را برای جنگیدن با امیرالمؤمنین تحریک می کرد، آن جنگ نیز به 
»جنگ جمل« مشهور شد. به رغم بی حرمتی زیاد عایشه در آن جنگ به امیرالمؤمنین و به استاندار 
 امیرالمؤمنین، مولی با سعة صدر و آقایی بسیار با وی رفتار نمود. به  رغم آن همه محبت که مولی با

عایشه نمود، عایشه که کینه ای دیرینه با اهل البیت و با امام امیرالمؤمنین)ع( داشت،پس از شنیدن 
خبر شهادت مولی الموحدین امیرالمؤمنین بسیار خرسند شد و سجدة شکر کرد؛ چنان  که علمای اهل 

تسنن هم نوشته اند:
لَّما اَن جاَء عایشه َقتُل امیرالمؤمنین علی)ع( َسَجَدت

در جای دیگر آمده است که عایشه پس از شنیدن خبر شهادت امیرالمؤمنین و بعد از سجدة شکر، 
شعری سرود به این معنا:

من از شنیدن خبر مرگ على )امیرالمؤمنین)ع(( چشمم روشن و قلبم آرام و خیالم راحت شد...2

هر چه بود عایشه یک روز هم پس از پیامبر)ص( آرام و قرار نداشت و آرام و قرار را از جامعة 
اسالمي هم گرفت. شاید به همین دلیل بود که وصیت کرد وي را در جوار پیامبر دفن نکنند و صریحًا 

گفت:
1-شبهایپیشاور،ص758.
2-شبهایپیشاور،ص774.
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اِْدِفُنوني َمَع اََخواِتي بِالَْبقیع َفِانّي َقْد اَْحَدُث اُموراً بَْعَدُه1

مرا در بقیع در كنار خواهرانَم )يعني در جوار ديگر همسران پیامبر( دفن كنید،

 چون من خود مي دانم كه پس از پیامبر چه خالف هايي مرتکب شده ام.

خدا کند عایشه به راستي در اواخر عمر عمیقًا از عملکرد ناصواب خود نادم شده و توبه کرده 
باشد.

خالصة بحث
عالمت همسران نامناسب را می توان در چند نکته خالصه کرد:

1- گستاخی در برابر شوهر. شوهر هر خواستگاه فکری و سیاسی که داشته باشد، مصلحت نیست 
که همسرش با وی جدال کند. 

دیدیم آسیه به رغم آن که همسر مشرکی مانند فرعون داشت که با گستاخی می گفت: 
اَنا َربُُّکُم ااَلْعلی2

من خداى برتر شما هستم.

 هرگز با وی درگیر نشد و اسباب آزار همسر مشرک خود را فراهم نکرد. خداوند هم به همین 
دلیل از آسیه تجلیل کرده است. 

 2- زن نباید خود را برای غیر محارم آرایش کند. آراستن زن هنگام خروج از خانه حرام و خالف
شرع و موجب آزرده خاطر شدن همسر پارسا می شود و باعث انتقاد مردم از شوهر و تحقیر و تضعیف 

شوهر است.

3- زن اگر از طبقات باالی جامعه به لحاظ اقتصادی باشد و وسایل زیادی تحت عنوان جهیزیه 
و دیگر عناوین به خانة همسرش آورده باشد حق ندارد بر شوهر منت گذارد. 

1-ابنقتیبهدینوريوحاکمنیشابوريدرمستدرکومحمدبنیونسزرنديدرسیرهالنبي)شبهايپیشاور،سلطانالواعظین
شیرازي،ص739(.

2-سورةنازعات،آیة42
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زن باید همواره شوهر خود را احترام کند و تجلیل نماید.
زن نباید در برابر همسر خود به هر دلیل صدای خود را بلند کند. خانه متعلق به شوهر است و او 

هم همسر و تحت اشراف و والیت شوهر.
 بنابراین تندی کردن زن در مقابل شوهر، عالمت روشن بی ادبی و بی نزاکتی زن است. بهترین 
راه برای فایق آمدن زن بر مشکالت خانواده، سکوت، احترام به شوهر، فامیل شوهر و محبت به 

شوهر است. 
سعدی می گوید:

دِر ُخّرمی بر سرایی به بند                که بانگ زن از وی برآید بلند

اصل تصویر زن بد از دید سعدی به شرح زیر است:
زن خـوب فــرمـانـبـر پـارســا   کـنـد مــرد درویـش را پـادشـا

چـو یـاری مـوافـق بـود در بـرت بـرو پـنـج نـوبـت بـزن بـر درت 

همه روز اگر غـم خوری غـم مـدار   چو شب غمگسارت بـود در کـنـار

کرا خانه آباد و همـخـوابه دوسـت  خدا را به رحمت نظر ستوی اوست

 چو مستـور بـاشد زن و خـوب روی    بـه دیدار او در بهشت است شوی

کسـی بر گرفت از جهـان کـام دل  کـه یـک  دل بـود بــا وی آرام دل

دالرام بـاشـد زن نـیــک خــواه  و لـیکـن زن بـد، خـدایـا پـنـاه!

 چو طوطـی کالغش بود هم نفـس  غنیـمت شمـارد خـالص از قفس

  سـر انـدر جهـان نـه بـه آورگـی    وگرنـه بـنـه دل بـه بـیچـارگـی

تهـی پای رفتن بـه از کفش تنـگ    بـالی سفر بـه کـه در خانه جنـگ

 بـه زنـدان قـاضی گـرفـتـار بـه   که در خـانـه دیـدن بـر ابـرو گره

 سفـر عیـد باشد بـر آن کـدخدای   کـه بـانوی زشتش بـود در سرای

  دِر خـّرمـی بـر سـرایـی بـبـنـد   که بـانـگ زن از وی بـرآیـد بـلند

زنـی را که جهـل است و ناراستـی   بـال بـر سر خود نـه زن خواستی...
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5- زن نباید با شوهر خود به رقابت بپردازد و دانش خود را به ُرخ وی بکشد یا به وی حسادت 
بورزد یا آن که بی جهت به شوهر خود مشکوک شود و زندگی را بر اهل خانه تلخ کند. 

قرآن کریم مسلمانان را از شک و شبهه زیاد منع کرده و آن را گناه دانسته است:
نِّ إثٌم1 إِنَّ بَعَض الظَّ

زن در هر حال و در هر شرایطی از سلک همسری نباید خارج شود و ادعاهای ناروا و غیر اصولی 
کند و خود را برتر از شوهـر بداند؛ یادمان باشد که زن در هر حال تحـت زعامـت و والیـت شوهر 

است.
رعایت موارد فوق خوشبختی دنیا و سعادت آخرت را به دنبال می آورد. 

دیدیم که رسول رحمت زنی را که اسباب آرامش شوهرش فراهم می آورد، کارگزار خداوند 
نامید. مبادا زنان با مخالفت با راه و رسم شوهر، کارگزار شیطان شوند.

  تکرار می کنیم که آسیه همسر فرعون یک بار هم با شوهر مشرک خود به جنگ و جدال نپرداخت
و به همین دلیل محبوب خدا شد.

اگر زنی می خواهد محبوب خدا شود باید به شوهر خود احترام بگذارد.
صد البته همسران و مردان نیز وظایف خطیر و مهمی در مقابل صاحبة خود دارند، که رعایت آنها 

وظیفة محرِز مرد است.
 این گونه نیست که اسالم فقط زن را موظف به رعایت حقوق شوهر خود کرده باشد؛ خیر. مرد نیز 

باید احترام همسر خود را داشته باشد و وسایل رفاه نسبی و آرامش همسر خود را فراهم آورد. 
در مورد وظایف شوهر در قبال زن با استناد به کتاب و سّنت توضیحاتی داده ایم. 

در این جا به نقل یک حدیث بسنده می کنیم. 
پیامبر اسالم)ص( فرموده اند:

اَلَْمرأُة الّصالَِحُة َخْیٌر ِمْن اَلِْف َرُجٍل َغْیِر صالٍِح 2

يک زن شايسته از هزار مرد ناشايست بهتر است.
1-سورةحجرات،آیة12.
2-ارشادالقلوب،ص175.
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از آن جا که شایسته بودن همسر موجب آرامش می شود، زن شایسته تالش زیادی می کند که هم 
به شایستگی مشهور شود و هم شایستگی اش پایدار بماند. از طرفی چون نخستین و مؤثّرترین مبّلغ 
شایستگی زن در وهلة اول همسر اوست، بنابراین یک زن فهمیده و فرهیخته نخست تالش می کند که 
رضایت شوهرش را جلب کند. جلب رضایت شوهر هم اصاًل دشوار نیست. قباًل گفته ایم که خداوند 

 

علیم حکیم خروجی ازدواج مرد را آرامش می داند؛ آن جا که می فرماید:
ًة َو َرحَمًة1 َو ِمن آیاِتِه اَن َخَلَق لَُکم ِمن اَنُفِسُکم اَزواجًا لَِتسُکنُوا اِلَیها َوَجَعَل بَیَنُکم َمَودَّ

يکى از نشانه هاى قدرت و لطف خداوند خلقت زن براى همسرى مرد است. 

مرد با ازدواج مناسب، به آرامش عمیق مى رسد و بى قرارى وى برطرف مى گردد.

خداوند در تکمیل این آیت خود، محّبت، موّدت و تفاهم را بین زن و شوهر برقرار می کند.
دریغ که جهان بی قرار امروز با سوء استفاده از زن و سرکوب کردن عواطف و احساسات این 

موجود، بی قرارتر از همیشه شده است. بی قراری این انسان با این فرهنگ تمام شدنی نیست.
1-سورةروم،آیة21.
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از آن جایی که هیچ عنصری مانند زن نمی تواند مرد را و طبعًا جامعه را به آرامش برساند، پس همسر

 

شایسته بزرگ ترین سرمایة مرد است. همسری که موجب آرامش شوهر شود، شوهر او هم به عنوان 
سپاسگزاری از این نعمت بزرگ و هم به دلیل رسیدن به آرامش درونی و بیرونی- برای آنهایی که 
در چهارچوب شرع مقدس همسر اختیار می کنند- و با حفظ ضوابط الهی ادامة زندگی می دهند، به 

آرامش کامل می رسند. به نظر مي رسد دو چیز موجب آرامش است:
الف: همسر مناسب

ب: یاد خدا بودن
ااَل بِِذکِرا    هللِ َتطَمِئنُّ الُقلُوَب1

ذیاًل و به صورت مختصر به شرح مورد اول می پردازیم:

 عاليم همسر شايسته
باید توجه کنیم که عالیم همسر شایسته به سادگی قابل تشخیص است، زیرا شخصیت زن خوب 
خیلی زود آشکار می شود؛ چون شایستگی ثبوتی است. از طرف دیگر عمل به وظایف الهی چه برای 

زن و چه برای مرد بسیار سهل است. 
بد نیست بعضی از مشخصات حضرت خدیجه را بگوییم که چگونه آن زن ارزشمند محبوب ترین 
همسران پیامبر شد. به طور قطع ثروت عظیم خدیجه و انفاق همة آنها در راه پیشبرد اسالم در برابر 

اخالق آسمانی ایشان چندان به حساب نمی آید؛ ببینید:

1-آرامش در منزل
تمامی تالش حضرت خدیجه صرف این می شد که محیط خانه را برای پیامبر اسالم آرام، دلخواه 
و محبت آمیز کند. این رفتار خدیجه مطلوب پیامبر)ص( بود. زیرا میزان رضایت مندی خداوند و 

پیامبر اسالم از زنی است که آرامش الزم را در منزل برای مرد فراهم آورد.
پیامبر اسالم می فرمایند:

1-سورةرعد،آیة28.
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حدیث اول؛
 َویٌل اِلمَراٍَة اَغَضَبْت َزوَجها َو ُطوبی اِلمَراٍَة َرِضَی َعنها َزوَجها1

واى به حال زنى كه شوهرش را به خشم مى آورد،

 و خوشا به حال زنى كه شوهرش از او راضى است.

هم چنین رسول خدا)ص( فرموده اند:

حدیت دوم؛
ُه َو َسعیَدٌة اِمَراٌَة ُتکِرُم َزوَجها  َملُعونٌَة َملُعونٌَة اِمَراٌَة ُتؤذی َزوَجها َو َتُغمُّ

 َو ال ُتؤذیِه َو ُتِطُعُه فی جمیِع اَحوالِِه2

ملعون ملعون است زنى كه موجب اذيت شوهرش را فراهم مى كند،

 و سعادتمند زنى است كه شوهر خود را احترام مى كند و او را نمى آزارد،

 و همواره از او پیروى مى كند.

 اینها جمالت ساده ای است، اما با یک دید عمیق تر اگر به این کلمات بنگریم پی خواهیم برد که
اسرار بی شماری در این جمالت نهفته است؛ اسراری که اگر زن و شوهر به آنها توجه کنند و در زندگی 

مشترک به کار بندند، هرگز از گفته های یکدیگر مکّدر نمی شوند و بگومگوها به وجود نمی آید.

2- رضایت شوهر شرط قبولی اعمال زن
 در دورة روشنفکری و هجوم فرهنگ پراشکال وارداتی، به غلط می خواهند به زن اختیاری بدهند

که خدا نداده است و دراین شرایط پیرو ناروای عده ای کم معرفت از فرهنگ غرب هستیم. برعکس 
اسالم با توجه به مجموعة مالحظات و شناخت درست از روحیة زن و شوهر و حکت بالغة الهی در 

رعایت حقوق شوهر، زن را به رعایت احترام شوهر توصیه کرده است. 
پیامبر اسالم به عنوان راهنمای عالم هستی و با توجه به اخالق عملی و رفتار آسمانی حضرت 

خدیجه می فرمایند:
1-عیوناخبارالرضا،ج2،ص24.

2-بحاراالنوار،ج76،ص354،حدیث21.
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حدیث سوم؛
 اَیُّما اِمَراٍَة اََذْت َزوَجها بِِلسانِها لَم َیقَبِل ا    هللُ َعزَّ َوَجلَّ ِمنها َصَرفًا َوال َعداًل َو ال َحَسَنًة ِمن َعَمِلها 

َحّتی ُترِضَیُه َو اِن صاَمْت نَهاَرها َوقاَمْت لَیَلها َواعَتَصِت الؤقاَب َوَحَمَلت َعلی ِجیاِد الَخیِل فی َسبیِل ا    هللِ 
ُجُل اِذا کاَن لَها ظالِمًا1 ِل َمن َیِرُد الّناَر َو َکذالَِک الرَّ َو کانٍَت فی اَوَّ

هر زنى شوهر خويش را با زبانش بیازارد، 

خداوند از او هیچ مال و فديه و كار نیکى نمى پذيرد،

 تا آن كه او را راضى كند؛ اگر چه روزها روزه بگیرد و شب ها را به عبادت بگذراند،

 و بنده ها را آزاد كند و اسب هاى اصیل در راه خدا بفرستد،

 و در زمرة نخستین كسانى است كه وارد آتش مى شوند،

 و همچنین است اگر مرد، به همسر خود ستم كند.

باز پیامبر)ص( می فرمایند:

حدیث چهارم؛
قاَل َرُسولُ ا    هلل:

ٍة َحَمَلتُه الَمراَُة اِلی بَیٍت َزوِجها لَو اَنَّ َجمیَع ما ِفی ااَلرِض ِمن َذَهٍب َو ِفضَّ

 َثُمَّ َضَربَت َعلی َرأٍس َزوِجها َیومًا ِمَن ااَلّیاِم َتُقوُل: 

»َمن اَنَت؟ اِنَّما الماُل مالی«
 َحِبَط َعَمُلها َو لَو کانَت ِمن اَعَبِد الّناَس ااِّل اَن َتتوَب َو َتعَتِذَر اِلی َزوِجها2

اگر همة طال و نقره هاى روى زمین را زن، به خانه شوهرش ببرد، 

سپس روزى از روزها بر سر او بزند و بگويد: »تو كیستى؟ اين دارايى مال من است«،

 اعمالش بر باد مى رود، اگرچه از عابدترين مردمان باشد؛ 

مگر آن كه توبه كند،

 و از سخنش برگردد و از شوهرش پوزش بخواهد. 

1-َمنالَیحُضُرهالفقیه،علیبنبابویهقمی،ج4،ص14،حدیث4968.
2-مکارماالخالق،ج1،ص441.
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3- زن صالح موجب سعادت مرد
پیامبر)ص( می فرمایند:

حدیث پنجم؛
وَجُة الّصالَِحُة1  ِمْن َسعاُدِة الَمرِء الزَّ

از خوشبختى مرد داشتن همسر شايسته است.

پیامبر رحمت که قول و فعل و سکوت و اشاره و نگاه ایشان همة رحمت جاری پروردگار رحیم 
و رحمان است، در ادامة همین بحث فرموده اند: 

حدیث ششم؛
اَلَمراَُة الّصالَِحُة ِمن َخْیٌر اَلِف َرُجٍل َغیِر صالٍِح2

يک زن شايسته بهتر از هزار مرد ناشايست است.

دقت بیشتر در حدیث فوق نکتة زیبایی را متبادر به ذهن می کند. زن خوب را با زنان بد مقایسه 
نمی کند، بلکه زن خوب با مرد نامناسب قیاس می شود.

این خود دلیل دیگری بر اهمیت و تأثیرگذاری یک زن ارزشمند است. 

4- عدم مّنت زن بر همسر
هرگز نباید زن بر همسر خود به دالیل ظاهری و یا مالی و یا خانوادگی مّنت بگذارد:

حدیث هفتم؛
قاَل َرُسوُل ا    هلل:

 اَیُّما اَمَراٍَة َمنَّت َعلی ُزوِجها بِمالِها  َفَتقُوُل: »اِنَّما َتأُکُل اَنَت ِمن مالی« 
َقت بِذالَِک الماِل فی َسبیِل ا    هللِ ال َیقَبُل ا    هللُ ِمنها ااِّل اَن َیرَضی َعنها َزوُجها3 لَو اَنَّها َتَصدَّ

هر زنى كه به دارايى خود بر شوهرش منت نهد و بگويد: »تو از ثروت من مى خورى«،

اگر تمام آن ثروت را هم در راه خدا صدقه بدهد، خداوند از او نمى پذيرد؛

 مگر آن كه شوهرش از او راضى شود.
1-کافی،ج5،ص327.

2-ارشادالقلوب،ص175.
3-مکارماالخالق،ج1،ص441،حدیث1517،ازسلمانفارسی.
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 نشانه هاى زن ناشايست
 پیداست هر زنی که به هر دلیل نتواند و یا نخواهد که توصیه های خداوند و ائمة اطهار و عقل و عرف

را در همسرداری رعایت کند، زن ناشایست است. 
 در این جا پس از اشاره به عالیم این گونه زنان اخطار و هشدارهای حدیثی را هم می آوریم. باشد که

بعضی از زنان خودخواه، خودشیفته و متکبر خود را در آیینة معارف اسالمی ببینند و به خود آیند.

1-کفران و ناسپاسی
وظیفة زن ایجاد شرایط مناسب در خانه برای رفاه شوهر و دیگر اعضای خانواده است. زن نباید 

با جمالتی نامناسب و غیرزیبنده موجب خشم شوهر را فراهم کند. 
امام صادق می فرماید:

حدیث هشتم؛
اَیُّما اِمَراٍَة قالَت لَِزوِجها ما َراَیُت َقطُّ َوجِهَک َخیراً َفَقد َحِبَط َعَمُلها1

هر زنى كه به شوهرش بگويد: من هرگز از تو خوبى نديده ام، اعمالش بر باد مى رود.

وقتی زنی با رعایت همة مالحظات شرعی و عقلی همسر خود را انتخاب کرد و زندگی مشترک را 
 آغاز نمود، دیگر شایسته نیست ارزش های غیرالهی خانواده خود را مطرح کند و با تکیه به آن مالحظات،

شوهر خود را تحقیر و یا تضعیف نماید. جمالتی که می تواند خشم شوهر را برانگیزد و شیرینی زندگی 
جدید را تلخ کند، که مثاًل بگوید:

- از روزی که با تو ازدواج کرده ام، یک روز خوشی ندیده ام.
یا بگوید:

- چقدر روزهای خوشی در خانة پدری داشتم. 
و یا ادعا کند:

- ما در خانة پدری از رفاه باالیی برخوردار بودیم.
این گونه اظهارات و ادعاها بر فرض که درست باشد، یک نوع توهین به شوهر است. طبیعی است 

1-َمنالیحضرهالفقیه،ج3،ص440،حدیث4524.
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شوهر برای آن که تحقیر نشود و در برابر اظهارات همسرش کم نیاورد، با تندی و احیانًا با صدای بلند 
 ادعاهای همسرش را رد می کند و اگر نتواند به ضد حمله دست بزند، فرافکنی می کند و عیوب احتمالی

والدین او را مطرح می سازد و اگر هم فاقد عیب باشند، عیبی را برای آنها می تراشد!!
ناگفته پیداست که آیندة چنین زندگی مشترکی تلخ و سخت می گردد و تدریجًا سردی حاکم 
می شود و احتماالً به جدایی می انجامد. چرا که اختالفات عمیق گاهی از مسائل کوچک و از اختالفات 

جزیی آغاز می شود.
امروز اگر به انگیزه های بی سابقة طالق و جدایی های ناخواسته در کشور بنگریم، در می یابیم که 
ریشة بسیاری از طالق ها مسائل کم اهمیت و کوچک است. به قول شاعر:''از باد باران خیزد و از 
بازی جنگ". بدون تردید اگر زن به جای این گونه بحث های بیهوده، جمالت دلگرم کننده ای بر زبان 

جاری کند، زندگی هر روز شیرین تر، گرم  تر و بهتر می شود. 

2- وظیفة مرد در احترام به همسر شایسته
تصور نشود که اسالم  و دستورات اسالمی جنبة تئوری و نظری دارد. بر عکس، تمامی رهنمودهای 
اسالم در مسائل اجتماعی و اخالقی جنبة عملی دارد. این طور نیست که اسالم بیاید و فقط از همسر 
خوب تعریف کند و به وظایف شوهر چنین زنان شایسته ای اشاره نداشته باشد. یعنی اسالم در این 
نمایشگاه بزرگ آفرینش، نه فقط تماشاگر نیست، حتی به ستایشگری هم اکتفا نمی کند؛ بلکه توصیه گر 
است. اسالم به چند منظور وظایف سخت و فراوانی را برای شوهرانی که دارای همسران ارزشمندی 

هستند، تعیین کرده است. قبل از پرداختن به این وظایف به حدیث زیبایی اشاره می کنیم:

كارگزار خدا
مردی به حضور پیامبر)ص( شرفیاب شد و عرض کرد: من همسری دارم که چند صفت برجسته 

و قابل توجه دارد:
1- هروقت می خواهم از منزل خارج شوم، چند قدم مرا بدرقه می کند و برای موفقیت من دعا 

می کند.
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2- هر وقت می خواهم وارد منزل شوم، به استقبال من می آید و به من خسته نباشید می گوید.
3- هروقت نشسته ام و در فکر می باشم، به نزد من می آید و می گوید: اگر فکر رزق هستی غصه 
مخور که خداوند رزق ما را تضمین کرده است. ولی اگر در فکر عاقبت و دین و دیانت خود هستی 

باش و ادامه بده.
4- همة وسایل خانه را منظم و در جای خود قرار می دهد.

5- لباس هایم همیشه تمیز و مرتب می کند.
6- مشکلی در تهیة غذا نداریم...

سپس آن شخص پرسید: ای پیامبر خدا! همسر من چگونه زنی است؟
پیامبر فرمودند:

خداوند برای ادارة کاینات کارگزارانی دارد. یکی از این کارگزاران همسر شماست. برای شریک 
زندگی نصف پاداش شهید در نظر گرفته شده است.  

حدیث نهم؛
جاَء َرُجٌل اِلی َرسُولِ ا    هللِ صلی ا    هلل علیه و آله َفقاَل: 

َک؟ فَتنی َو اِذا َخَرجُت َشیَّعَتنی َو اِذا راَثنی َمهمُومًا قالَت ما َیِهمُّ اِنَّ لی َزوَجًة اِذا َدَخلُت َتَلقَّ

َل لََک بِِه َغیُرَک َو اِن ُکنَت َتهَتمُّ بَِامِر آِخَرُتَک َفزاَدَک ا    هللُ َهّمًا  اِنَّ ُکنَت َتهَتمُّ لِِرزِقَک َفَقد َتَکفَّ

 َفقاَل َرسُولِ ا    هللِ صلی ا    هلل علیه و آله:
هیِد1 اِنَّ لِّلِه ُعّمااًل َو هِذِه ِمن ُعّمالِِه، لَها نِصُف اَجِر الشَّ

حدیث فوق یکی از زیباترین و کاربردی ترین رهنمودهای پیامبر رحمت در تحکیم بنیان خانواده 
است. احترام مرد به همسرش فواید و آثار برجسته ای دارد که می توان به صورت زیر خالصه کرد:

1- زن وقتی مشاهده کند که شوهرش قدردان فداکاری ها و حسن خلق اوست، تشویق می شود 
که بر همان راه و روش ادامه دهد.

2- فرهنگ شکرگزاری از همسر موجب تقویت روابط خانوادگی شده و دیگران هم یاد می گیرند 
که از زنان شایسته خود سپاسگزار باشند.

1-َمنالیحضرهالفقیه،ج3،ص389.



179

3- اصوالً خداوند از افراد بی تفاوت خوشش نمی آید. چگونه می توان پذیرفت که انسان احسانی 
را ببیند ولی کمترین واکنشی حتی به صورت زبانی هم از خود بروز ندهد. ما باید در برابر محبت 
دیگران با واکنش مناسب عکس العمل نشان دهیم، تا صاحب محبت را برای ادامة صفت ارزندة 

محبت تشویق کنیم.
4- حداقل وظیفة شوهر در برابر همسرش یک تشکر ساده است. این تشکر نه بار ارزی دارد و 

نه بار ریالی!!
5- از همة اینها مهم تر سپاسگزاری از همسر، یک وظیفة اسالمی، اخالقی و انسانی مرد است. زن 
وقتی شوهر کرد، دیگر همه چیزش شوهرش است. شوهر با اطالع از این مسأله، باید همسر خود را به 
لحاظ عاطفی سرشار کند. خروجی چنین رفتاری، هم دلی و هماهنگی همه جانبة زن با شوهر است. 

اینها اشاره به فهرست اظهار محبت شوهر نسبت به همسر است، اما جان کالم رفتار آسمانی چنین 
زنانی است که پیامبر رحمت آنها را در ِعداد کارگزاران پروردگار می داند. بنابراین روی مستقیم و 

تمام چهرة حدیث متوجه زن ارزشی و وظفه شناس است؛ یعنی:
الف: زن نباید نسبت به همسرش کم توجه باشد. باید در وقت رفتن وی از منزل متوجه او باشد 

و حداقل یک خداحافظ به او بگوید.
 ب: زن باید بداند عمدة مشکالت مرد در بیرون از خانه است. کسب خوب، درآمد حالل، معامالت
 شرعی... همچنین دیدن و شنیدن مسائل تلخ و رنج آور از مردم غیرمقید... و یا دیدن صحنه های ناهنجار...

از جمله تصادفات و... شنیدن اینها مرد را عذاب می دهد. استقبال زن از مرد با یک تبّسم شیرین 
تمامی ناراحتی های شوهر را خنثی می کند.

 ج: زن باید با حفظ ظواهر از مشکالت شوهرش مطلع شود، تا در صورت توان در رفع آن بکوشد.
بنابراین پرسش از شوهر که چرا به فکر فرورفته ای، یک اصل قابل توجه است.

د: ادارة داخل منزل به عهدة زن است. زن باید در نظافت منـزل و منظم کردن امور و تهیـة غذا 
به خصوص آن دسته از غذاهایی که مطلوب شوهر است، اهتمام ویژه داشته باشد.

ـ : زن باید صبور باشد. در صورتی که شوهر به هر دلیل عصبانی شود و مثاًل صدایش را برای همسرش ه

 

بلند کند، بهترین واکنش زن سکوت و یا ترک موقت جلسه و خود را مشغول کردن مثاًل به ظرفشویی 
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است. اینها رهنمودهای پیامبر رحمت است که چنین زنانی را کارگزاران خداوند می داند. 

بالى ويرانگر
بالی خانمان سوز و ویران گری که امروز مع االسف در بعضی از خانواده ها رخنه کرده و بنیاد تفاهم 
بین زن و شوهر را به نیستی تهدید می کند، دلیری کردن بعضی از زنان نسبت به مرد است. اگرچه 
اسالم به مرد اجازه نمی دهد که همسر خود را آزار دهد و در همین فصل رهنمودهای اسالم عزیز را در 
 کنترل مرد در برخورد با همسرش خواهیم آورد، اما به زن هم اسالم این حق را نداده است که تندی

شوهرش را با تندی پاسخ دهد. 
متأسفانه بعضی از مدعیان دفاع از حقوق  زن با تفکرات اغلب برگرفته از فکر الکلی غربی ها، 
زن را تحریک می کنند که خود و قدرت خود را در منزل نشان دهد و در برابر شوهر بایستد... این 
رهنمودها زن و شوهر هردو را به تاریکی عدم تفاهم و به تلخی رد و بدل شدن کلمات شنیع و غیر 

دوستانه و بگو مگوهای غیراسالمی راهنمایی می کند.
ناگفته پیداست که چنین برخوردهایی ضمن برجای گذاشتن خصومت های ماندگار و تأثیر زشت 
بر فرزندان و خراب شدن اعصاب طرفین و تضعیف موقعیت هر دو... خطر فروپاشی زود هنگام بنیان 

خانوادة محتوم را باعث می شود.

موقعیت دو زن در قرآن
یکی از زیبایی های قرآن آوردن مثال هاي مناسب است. 

»تمثیل«، »تداعی معانی«، »قیاس« و »استقراء« چهار رکن تفهیم است. از این چهار عنوان سهم 
تمثیل بیشتر از سه عنوان دیگر است.

قرآن سرگذشت و سرنوشت دو زن را برای تذ کار ما می آورد:

1- آسیه همسر فرعون
آسیه همسر فرعون مشرک است. این زن با حیا هرچند در دربار فرعون می زیست، اما توانسته 
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بود با تدبیر و روشن   بینی، هم جلو تندروی های فرعون را بگیرد و هم با دقت   های بزرگوارانه حضرت 
موسی)ع( را در دربار فرعون بزرگ کند و او را از شّر فرعونیان برهاند. 

خبر جلسه سّری فرعون که تصمیم به کشتن موسی در آن به تصویب رسید، توسط آسیه به یکی 
از امنای موسی به موسی ابالغ شد و موسی از مصر خارج شد و به کنعان رفت و از توطئة فرعونیان 
نجات یافت. جالب است اشاره کنیم که آسیه هیچ گاه با فرعون مشرک بگو مگو نکرد و تقاضای 

طالق هم ننمود!!.

2- همسر لوط
لوط برعکس فرعون، عبد مخلص خداوند و پیامبری از پیامبران الهی است. لوط مأموریت یافته 
بود که قوم خود را به سوی خداپرستی راهنمایی کند. دریغ که فضا به قدری به دلیل سلطة بزهکاران 
غبارآلود و تیره و تار شده بود که فریاد لوط به جایی نمی رسید. تلخ  تر از آن، مشکل همسرش بود. 
لوط که دنبال هدایت مردم بود، برعکس همسرش هم مشرک بود و هم اطالعات محرمانة داخل 
منزل لوط را برای شکست لوط در اختیار مشرکان قرار می  داد و هم با مشرکان همکاری نزدیک 
داشت. سرانجام عذاب الهی بر قوم لوط نازل شد و همه به غیر لوط و اهلش هالک شدند. همسر وی 

نیز جزو هالک شدگان بود. 
قرآن کریم در7 مورد نابودی همسر نوح را تقریبًا با عبارات مشابه مطرح کرده است. 

َفَانَجیناُه َو اَهَلُه ااِّل امَراََتُه کانَت ِمَن الغابریَن1
رنا اِنَّها لَِمَن الغابریَن2 ااِّل امَراََتُه َقِدّ

یناُه َو اَهَلُه اَجَمعیَن ااِّل َعجُوزاً ِفی الغابریَن3 َفَنجَّ
رناها ِمَن الغابریَن4 َفَانَجیناُه َو اَهَلُه ااِّل امَراََتُه َقدِّ

ُه و اَهَلُه ااِّل امَراََتُه کانَت ِمَن الغابریَن5 لُِنَنّجَینَّ
1-سورةاعراف،آیة83.
2-سورةحجر،آیة60.

3-سورةشعراء،آیات170و171.
4-سورةنمل،آیة57.

5-سورةعنکبوت،آیة39.
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اِنّا ُمَنّجوَک َو اَهَلَک ااِّل امَراََتَک کانَت ِمَن الغابریَن 1
یناُه َو اَهَلُه اَجَمعیَن ااِّل َعُجوزاً ِفی الغابِریَن2 اِذ نَجَّ

ما نوح و اهل او را نجات داديم، مگر همسرش كه جزو بازماندگان از رحمت حق قرار داشت. 

همو كه غبار ذلّت بر صورت و قلبش نشسته بود و چشم حقیقت بین او را كور كرده بود. 

امروز که هزاران سال از دوران آسیه و همچنین همسر لوط می گذرد، قصة این دو زن هنوز هم 
می تواند برای امروز ما عبرت آمیز باشد. 

آسیه به زنان امروز می فهماند که در دربار عنصری چون فرعون که می  گفت:
اَنا َربُُّکُم ااَلعلی3

من خداى برتر و باالتر شما هستم.

 معتقد و با ایمان ماند. قدری درایت و تیزبینی همة مشکالت را برطرف می کند. 
 همچنین قصة همسر لوط این درس را در پی دارد که هیچ کس از حاشیة امن اگر ایمان نداشته نباشد،
برخوردار نیست. همسر پیامبر الهی بودن برای رستگاری زن به تنهایی کافی نیست. شرط نزدیکی به دربار 

الهی تقوا و خدامحوری است.
 برای رفع یکنواختی بحث در این جا چند بیت از اشعار رهی معیری شاعر معاصر دربارة زن ناسازگار

می  آوریم:
اگـر افـتـی بـه روز مـن نـیـفتـی الـهـی در کـمـنـد زن نـیـفـتـی 

پـی ایجـاد زن انـدیشـه هـا کـرد جهـان داور کـه گیتـی را بنـا کـرد 

ستـانـد از الله و گـل رنـگ و بـو را مـهـیّـا تــا کــنـد اجــزای او را 

ز آهـن سـختـی از گلـبـرگ نرمی ز دریا عـمـق و ز خورشـیـد گرمـی 

ز روز و شـب دو رنگـی  و  دو رویـی ز امـواج خـروشــان تنـدخـویـی 

شکـر افـشانـی و شیرینـی از نـی صفا از صبـح و شورانگیـزی از مـی  

خـال انگیـزی از شـب های مهتاب زآتـش گرمـی و دم ســردی از آب 

1-سورةعنکبوت،آیة33.
2-سورةصافات،آیات134و135.

3-سورةنازعات،آیة24.
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سـبـک روحـی ز مـرغـان بهـاری گـران سـنگـی ز لعـل کـوهسـاری 

طراوت از بهشـت و جلـوه از حـور فریـب از مار و دوراندیشـی از مـور 

زن بـدخو بالی جـان مـرد اســت دلم از خـوی او دمســاز درد اســت 

چرا چون خـار سـر تا پا زبان اسـت اگر زن نـوگـل بـاغ جهـان اسـت 

چو گل   با صـد زبـان خامـوش بـودی1 چـه بودی گـر سـراپا گـوش بودی 

1- مهربانی به خانواده
تردیدی نیست که مهربانی مؤثرترین وسیله برای تحکیم روابط است. شاید بتوان با قاطعیت 

گفت و بر آن پای  فشرد که کلید حل مشکالت الینحل جامعة پرمشکل امروز محبت است.
 از آن جایی که به قول پیامبر رحمت که فرموده اند:

ااَِلنساُن َعبیُد ااِلحساِن

بشر بندة نیکويى و خوبى است.

پس محبت راه نیل به مقاصد صعب العبور امروز جوامع است. 
دریغ و درد که بشر امروز که چشم و گوشش آکنده از مظاهر شرک آلود تمدن منحط غرب است 
فرصتی برایش نمانده تا توفیق آگاهی از معارف آسمانی اهل البیت را پیدا کند. ائمة اطهار همگی با محّبت 
 و نسبت به مردم صمیمی بودند. آنها به عنوان آیت عظمای خداوند حتی نسبت به دشمنان خودشان

هم عاطفه داشتند. 
شاعر می گوید:

گر وا نمی کنـی گرهـی خود گـره مباش                  ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست

پیامبر)ص( فرموده اند:
حدیث دهم؛

اِنَّ ِمن اَکَمَل الُمؤمنیَن ایمانًا اَحَسُنُهم ُخُلقًا َو اَلَطَفُهم بَِاهِلِه َو اَنَا اَلَطَفُکم بَِاهلی2

از مؤمنان آن كسى ايمانش كامل تر است كه خوش اخالق تر و با خانواده اش مهربان تر باشد،
1-دیوانکاملرهيمعیري

2-عیوناخبارالرضا،ج2،ص38،حدیث109وبحاراالنوار،ج71،ص387.
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 و من مهربان ترين نسبت به خانواده ام هستم.

به نظر ما مهربانی، زیبنده ترین زینت مرد و زن است. نمی خواهیم این صفت زیبا که از مشخصه های 
پیامبر رحمت بود، با ایمان مقایسه کنیم. مهربانی خروجی ایمان نهادینه شده است. ائمة ما)ع( فرموده اند:

حدیث یازدهم؛
َة لَُه الدیَن لَِمن ال َمَحبَّ

دين ندارد آن كس كه محبّت ندارد.

مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی حدیث بسیار زیبا و اثربخشی از پیامبر نقل می کند:
حدیث دوازدهم؛

َعن جابِِربن َعبُدا    هللِ:

 قاَل َرسُوِل ا    هللِ َصّلی ا    هلل علیه و آلهِ وَ َسلَّم:

م بَِخَبِر ِرجالُِکم؟ ُقلنا: بَلی یا َرسُوِل ا    هللِ.   ااَل اُخِبُرُکُ
َرَفیِن الَبرَّ بِوالَِدیِه َو ال ُیلِجُئ اِلی َغیِرِه1 ِقیَّ الطَّ ْیِن النَّ مَح اَلَکفَّ ِقَی اَلسَّ قاَل اِنَّ ِمن َخیٍر ِرجالُِکم الَتِقیَّ النَّ

كافى از جابربن عبداهلل از پیامبر نقل مى كند كه فرمودند:

آيا شما را از بهترين مردانتان خبر بدهم؟ گفتیم: بله اى رسول خدا! 

فرمودند: بهترين مردان شما آن كسى است كه پرهیزكار، پاک، گشاده دست، پاک زبان، پاک دامن و 

خوش رفتار نسبت به پدر و مادرش است و خانواده اش را نیازمند ديگران نمى سازد.

حدیث نبوی فوق به قدر کافی گویا و رساست؛ ولی به عنوان توضیح مختصر می گوییم: تمامی 
آثار صفات آمده در حدیث فوق متوجه زن است. یعنی اگر مردی پرهیزکار و پاک باشد، آرامش 
بیشتری در خانه حاکم می شود. به بیان آمار و به استناد آمار عمده ترین دلیل اختالف در زندگی های 
مشترک نگاه مرد به زنان دیگر است... گشاده دستی مرد در وهلة اول مفید فایده برای همسر اوست. 

همچنین پاک زبانی موجب آسایش زن می گردد.
 احترام به پدر و مادر می رساند که مرد درست تربیت شده و از رهگذر این حسن تربیت به همسرش

هم وفادار است...
1-میزانالحکمه،ج4،ص1608،نقلازبحاراالنوار،ج70،ص375.
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يک تذّكر جّدى
تصور نشود این توصیه ها فقط به زنان است. اصوالً همة ما نیاز به تذکر داریم. 

قرآن می فرماید:
ر َفِانَّ الِّذْکري َتنَفُع الُمؤِمنیَن1 َفَذِکّ

تذكر ده، كه تحقیقاً تذكر براى مؤمنان مفید است.

 بنابراین وقتی بحث خوش اخالقی زن مطرح می شود، این نکته از مؤثر بودن این صفت در زندگی
فردی و اجتماعی است. همچنین توصیه و تذکر به مرد هم هست که او نیز باید نسبت به همسرش 

مهربان و باگذشت باشد.
پیامبر رحمت که خود در حسن خلق شهرت جهانی داشته اند، در این مورد می فرمایند:

حدیث سیزدهم؛
اَقَربَُکم ِمّنی َمجِلسًا َیوَم الِقیاَمِة اَحَسُنُکم ُخلقًا َو َخیُرُکم لَِاهِلِه2

در روز قیامت آن كس از شما به من نزديک تر مى نشیند كه:

خوش اخالق تر و براى خانواده اش بهتر باشد.

مهربانى به همسر سبب ازدياد عمر و رزق
حدیث چهاردهم؛

ُه بَِاهِل بَیِتِه ُمدَّ لَُه ُعُمِرِه3 َمن َحُسَن بِرُّ

قاَل الّصادق)ع(:

آن كس كه به خانواده اش نیکى كند، عمرش طوالنى مى شود.

حدیث پانزدهم؛
ُه فی اَهِل بَیِتِه َزیَد فی ِرزِقِه4  َمن َحُسَن بِرُّ

كسى كه به خانواده اش نیکى كند، روزى اش زياد مى شود.
1-سورةذاریات،آیة55.

2-عیوناخبارالرضا،ج2،ص38،حدیث108.
3-کافی،ج3،ص105،حدیث11.

4-بحاراالنوار،ج69،ص408،حدیث117.

فصل پنجم/ خصوصیات همسر شایسته



حضرت خدیجه شایسته ترین همسر پیامبر)ص(

186

دو حدیث شریف فوق کلید طول عمر و رزق بیشتر را به مرد می دهد.
ناگفته پیداست که مخاطب هر دو حدیث فوق مرد است نه زن. بنابراین شوهر هم باید رعایت 

کامل حقوق همسر خود را بنماید. 
توقع از مردان در این عرصه ها بیشتر است؛ زیرا:

1- مرد طبق نص قرآن قوام خانواده است.
2- فیزیک مرد از هر حیث برای درگیری با مشکالت زندگی ساخته شده است.

3- مرد دارای ادعاهای فراوان و متفاوت است، که بعضًا درست و در خور توجه است.
4- به تجربه، مرد خود را حاّلل مشکالت می پندارد.

5- مرد به لحاظ فیزیولوژیک برتر از زن است.
... -6

 پس مرد باید در عمل هم برتری خود را نشان دهد، نه آن که با مشاهدة کمترین مشکلی عقب نشینی
کند و فریادش بلند شود و خود نیاز به تذکر بزرگ ترها و باتجربه ها داشته باشد. 

اگر مرد خود را عاقل تر از زن می داند و یا زن خویشتن را تافتة جدابافته می پندارد، هر دو باید 
در عمل ادعای خود را به اثبات برسانند. 

سعدی می گوید:
 - یکی از صاحبدالن زورآزمایی را دید. به هم درآمده و کف بر دماغ انداخته، گفت: این چه حالت

است؟ گفتند: فالن دشنام دادش. گفت: این فرومایه، هزار سنگ برمی دارد و طاقت سخنی نمی آورد.
الف سرپنجـگی و دعوی مردی بگذار                     عاجِز نفس فرومایه، چه مردی چه زنـی

    گرت از دست برآید دهنی شیرین کن                        مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی

فرياد بلند چرا؟
اصوالً یک شخص متعهد و عاقل نباید صدای خود را در امور معمول بیش از حد متعارف باال 

ببرد. فریاد کردن در چند محل و جایگاه جایز است:
1- در جایی که اسالم در خطر است. برای اطالع دیگران فریاد زدن بالاشکال است.
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2- در جایی که شخص حق مسّلمش توسط حاکم جور و یا افراد زورگو و ظالم غصب شده 
باشد. در این جا برای آگاهی دیگران و ایجاد ترس در دل غاصب، فریاد زدن مرد جایز است.

 3- شخص مثاًل در چاهی و یا پرتگاهی گرفتار شده و کمک کار هم نزدیک نیست. در این صورت
برای نجات خودش و یا حفظ اموالش فریاد زدن مانعی ندارد.

4- در هنگام تعلیم و تدریب در پادگان های نظامی و یا هنگام جنگ در جبهه و عرصة نظامی 
فریاد زدن بدون ایراد است.

5- برای رساندن موضوع و یا مطلبی به شخصی که به بیماری ثقل سامعه مبتالست؛ که چاره ای 
جز فریاد زدن نیست، فریاد کردن عیبی ندارد.

 6- در هنگام اذان گفتن، دعا، استغاثه، شنیدن و گفتن مصایب اهل البیت و خالصه در وقت مناجات
به درگاه قاضی الحاجات بلند حرف زدن جایز می باشد. 

نماز بهترین مثال است؛ تکبیره  االحرام را باید بلند گفت. حمد و سورة نماز صبح، مغرب و عشا 
را باید»جهر« یعنی بلند خواند. ولی تسبیحات اربعه را باید آهسته خواند. صلوات پس از نماز جماعت 

حتمًا باید بلند اجرا شود. 
صلوات یک شعار اعتقادی و والیی شیعه است. معنا ندارد که چنین شعار اثرگذار و جهت دار و پرمعنایی 
آهسته ادا شود. به خصوص وقتی بدانیم صلوات ذکر دایم خداوند و مالئکه و توصیة خداوند به مؤمنان 

است.
در غیر موارد فوق، بلند حرف زدن دلیل کم خردی و فریاد  زدن نادانی است.

 شاعری در این مورد بیت زیبایی دارد:
چو نیـک درنگری آن که می کند فریاد                            زدست خوی بد خویشتن به فریاد است

چند حديث ناب ديگر
احادیث و روایاتی که تاکنون در مورد وظایف زن و شوهر نسبت به هم آورده ایم تمامًا مستند و 

از دید کارشناسان و علما صحیح است.
در این جا چند حدیث دیگر در تحکیم بحث خود می آوریم:
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قاَل َرسول ا    هلل صلی ا    هلل علیه و اله وسّلم:
لَو أَمْرُت أَحداً أْن َیسُجَد لَِأَحٍد لََأَمرُت المْرأَة أْن َتْسُجَد لَِزْوِجها1

اگر قرار بود دستور دهم كسى در برابر كسى سجده كند، 

حتماً به زن دستور مى دادم كه شوهرش را سجده كند.

حدیث فوق نبوی و از اصول کافی است. برای اهل خبر روشن است که مرحوم شیخ یعقوب 
کلینی مؤلف کتاب کافی است. 

شهید مطهری درباره مؤلف کتاب کافی می نویسد:
- این کتاب معتبرترین کتاب حدیث شیعه است.2

با توجه به این که مرحوم کلینی در سال 329 هجری فوت کرده است و همه می دانیم که غیبت 
صغرای حضرت ولی عصر)ع( تا سال 334 طول کشیده، مرحوم کلینی 5 سال قبل از غیبت کبری 
درگذشته است. روشن می شود که مؤلف شریف کافی تمامی عمر پر برکت خود را در دوران غیبت 

صغری گذرانده و بدون ارتباط با خاتم االوصیا نبوده است. 
بنابراین کسی نباید در صدد استبعاد روایات کافی برآید، یا استنکار کند.

اتفاقًا بعضی کتب روایی اهل سنت روایت فوق را با همان مضمون و یا اندکی تفاوت در الفاظ 
در کتاب های خود آورده اند؛ از جمله در سنن ابی داود چنین آمده است:

قاَل قیِس بِن سعٍد:

 أَتْیُت الِحیَرَة َفَرأیُتُهم َیْسُجُدوَن لَِمْرُزباٍن لَُهْم. َفُقْلُت: رسوُل الّلهِ  أَحقُّ أْن ُیْسَجَد لَُه، 

قاَل: َفأَتْیُت النبيَّ صلی ا    هلل علیه وآله فقْلُت:

 إنّي أَتْیُت الِحیَرَة َفَرأیُتُهم َیْسُجُدوَن لَِمرْزباٍن لَُهْم فأنَْت یا رسوَل الّلهِ أَحقُّ أن نَْسُجَد لَك. 

قاَل: أَرأیَت لو َمَرْرَت بَِقبِري أُکْنَت َتسُجُد لَُه؟ قلُت: ال. قاَل: فال َتْفَعُلوا، 

 ، لَو ُکْنُت آِمراً أَحداً أن َیْسُجَد لِأَحٍد لَأَمرُت النساَء أن َیسُجْدَن لِأزواِجِهنَّ
3. لِما َجَعَل الّلهُ  لَُهْم عَلیِهنَّ ِمَن الَحقِّ

1-میزانالحکمه،ج5،ص2262،بهنقلازاصولکافی،ج5،ص508.
2-خدماتمتقابلاسالموایران،ص415.

3-میزانالحکمه،ج5،ص2262،بهنقلازسننابیداود،ص2140.
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قیس بن سعد مى گويد:

 به حیره )منطقه اى در حجاز قديم( وارد شدم. ديدم مردم در برابر مرزبان خود سجده مى كنند. 

)مرزبانان در قديم مسؤول حفاظت از مرزها و سرحدات حکومت ها و دولت ها بودند(. 

گفتم: رسول خدا به سجده شدن سزاوارتر است. سپس نزد پیامبر)ص( آمدم و عرض كردم: 

من به حیره رفتم و ديدم كه مردم آن جا در برابر مرزبان خود به سجده مى افتند.

 در حالى كه تو، اى رسول خدا بیشتر سزاوارى كه ما سجده ات كنیم. 

پیامبر فرمود: آيا اگر بر قبر من بگذرى آن را سجده خواهى كرد؟

قیس مى گويد: عرض كردم : نه. 

پیامبر فرمود:

 اين كار را نکنید. اگر بنا بود دستور دهم كسى در برابر كسى سجده كند،

 هر آينه به زنان دستور مى دادم به دلیل حّقى كه خداوند براى شوهرانشان به گردن آنان نهاده است، 

ايشان را يعنى شوهران خود را سجده كنند.

يک لیوان آب ثواب يک سال نماز و روزه
پیامبر اسالم)ص( دربارة خدمت زنان به شوهرانشان فرموده اند:

َق الّلُه َعنها َسبعَة اَبواِب الّناِر  أیُّما امَرأٍة َخَدَمْت َزوَجها َسبَعَة أّیاٍم َغلَّ

ِة َتدُخُل ِمن أیَنما شاَءْت.  و َفَتَح لَها ثمانَِیَة اَبواِب الَجنَّ

َو قاَل علیه السالم: 
ما ِمِن اِمَرأٍة َتسِقي َزوَجها َشربََة ماٍء إاّل کاَن َخیراً لَها ِمن َسنٍة ِصیاِم نَهاِرها و ِقیاِم لَیِلها1

هر زنى كه هفت روز شوهرش را خدمت كند، خداوند هفت در دوزخ را به روى او ببندد،

 و هشت در بهشت را به رويش بگشايد، تا از هر در كه خواهد وارد شود. 

و فرمود: 

هیچ زنى نیست كه جرعه اى آب به شوهرش بنوشاند، مگر آن كه اين عمل او 

برايش بهتر از يک سال باشد، كه روزهايش را روزه بگیرد و شب هايش را به عبادت سپرى كند.
1-میزانالحکمه،ج5،ص2264.
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 همان گونه که از رسول رحمت شنیدیم، راه رسیدن یک زن مؤمن و عارف به بهشت و دور ماندن
 از آتش جهنم بسیار سهل و ساده است. هر نوع خدمت زن به شوهرش موجب خشنودی خداوند است. 
 خشنودی که او را از عذاب جهنم می رهاند و به بهشت می برد، آن هم با احترام و از هر دری که می خواهد

وارد شود و کم ترین و سهل ترین خدمت زن به همسرش، دادن یک جرعه آب به دست اوست.
 حدیث فوق از یک حقیقت تلخ پرده برمی دارد، این که زنان ناسازگار و خود محور در طول تاریخ

 کم نبوده اند. در زمان پیامبر هم مشاهده شده اند. لحن تند بعضی از روایات نشانگر آن است که اصحاب 
پیامبر و ائمه اطهار این گونه مشکالت را به ائمه)ع( منتقل می کردند و هم توجه احادیث به زنان در 

طول تاریخ آینده است. 
 به راستی چگونه است که یک زن از دادن یک جرعه آب به دست همسرش مضایقه می کند؛ همان

عمل خوبی که ثواب یک سال نماز و روزه همراه با نماز شب دارد.

تعهد و احترام متقابل
پیامبر اسالم در مورد همسرآزاری می فرماید:

َمن کاَن لَُه امَرأٌة ُتؤِذیِه لَْم َیقَبِل الّلُه صالَتها و ال َحَسَنًة ِمن َعَمِلها حّتى ُتِعیَنُه و ُتْرِضَیُه
ُجِل ِمثُل ذلَك الِوْزِر و الَعذاِب اِذا کاَن لَها ُمؤِذیًا ظالِمًا1 ْهَر ... و علی الرَّ  و اِْن صاَمِت الدَّ

هر زنى كه شوهرش را بیازارد، خداوند نه نماز آن زن را قبول كند و نه كار نیکش را، 

هر چند همه عمر روزه بگیرد، تا زمانى كه به شوهرش كمک كند و او را خشنود سازد...

 مرد نیز اگر زن خود را بیازارد و به او ستم كند، همین گناه و عذاب را دارد.

حدیث فوق تعهد زن و شوهر را در برابر هم مطرح می کند. یعنی همان گونه که گفتیم این طور نیست 
 که ائمة اطهار)ع( که سخن گویان الهی هستند، فقط به زن توصیه کنند که احترام شوهر را مراعات
کند و از آزردن وی بپرهیزد. مرد نیز وظایفی در برابر همسر خود دارد، که اغلب رعایت نمی شود. 

زن هم از شوهر خود انتظار دارد که:
1- به همسر خود احترام بگذارد.

1-وسایلالشیعه،نقلازمیزانالحکمه،ج5،ص2266.
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2- برای پدر و مادر و فامیل زن خود احترام ویژه قایل شود.
3- بهانه گیری نکند. زود رنج نباشد. لغزش ها را نادیده بگیرد.

4- از نظر مالی و اقتصادی در حد استطاعت مرد رعایت مالحظات زن بشود.
5- اگر اخالقیات زن نیاز به تذکر دارد، شوهر جلو دیگران به زن تذکر ندهد تا وی تحقیر نشود.

6- در منزل حتی المقدور به همسر خود کمک کند.
7- از همسر خود انتظار نداشته باشد که همیشه غذاهای متنوع تهیه کند.

8- مرد بپذیرد که همسرش انسان است و انسان همواره یک حالت ندارد، بپذیرد که زنش خسته 
می شود.

9- حتی المقدور کارهای خودش را در منزل خود انجام دهد؛ مانند اتو لباس، واکس زدن به 
کفش و...

 10- به همسرش اظهار محبت مداوم کند. از نظافت منزل و تهیة غذا تشکر کند و همسر خود را،
بهترین همسر بداند.

دوست داشتن همسر
یکی از وظایف مهم شوهر دوست داشتن همسر خود است. این بدین معناست که شوهر وظیفه 
دارد که مراتب عالقمندی خود را به همسر خود بگوید. پیداست اگر این اظهار محبت جلو دیگران 

مانند اهل و خانواده و فامیل خود بیان کند، زیباتر است.
پیامبر اسالم)ص( می فرمایند:

1- ُکلَّما اَْزداَد الَعْبُد ایمانًا اِْزداَد ُحّبًا لِلنِّساِء1

هر اندازه بر ايمان بنده افزوده شود، محبتش به همسرش افزون مى شود.

ساده ترین نشان محبت به همسر خود اظهار محبت به همسر است. این درست نیست که بگوید 
دوستی باید قلبی باشد و نیاز به اظهار ندارد. ائمة طاهرین اصرار دارند که شوهر باید به زن خود اظهار 

عالقه کند. 
پیامبر)ص(  می فرمایند:

1-تحکیمخانوادهازنگاهقرآنوحدیث،استادآیتاهللمحمدیریشهری.

فصل پنجم/ خصوصیات همسر شایسته



حضرت خدیجه شایسته ترین همسر پیامبر)ص(

192

ُجِل للمراَِة: »إنّي اُِحبُِّك« ال َیْذَهُب ِمْن َقْلِبها اَبدا1ً 2- َقوُل الرَّ

اين سخن مرد به زن كه: »دوستت دارم«، هرگز از دل زن بیرون نرود.

کامل ترین ایمان را نیز باید از زبان رسول رحمت شنید:
اَْکَمَل الُمؤِمَن ایمانًا اَْحَسَنُهم ُخْلقًا َو خیاُرُکم خیاُرُکم لِِنساِئِهْم ُخْلقًا2

كامل ترين مؤمنان از نظر ايمان، آن كسى است كه خوش اخالق تر باشد،

 و بهترين شما كسى است كه اخالق او با زنانش بهتر باشد.

دقت شود بیشترین توصیه به مرد می شود که رعایت حال زن نماید. این خود از یک حقیقت 
پرده برمی دارد که زنان در طول تاریخ اغلب قربانی مطامع مردان شده اند. از طرف دیگر، زن پس 
از ازدواج تقریبَا شوهرش همه چیز وی می شود؛ بنابراین شوهر باید با توجه به این موضوع پشتیبان 

محکمی برای زن باشد.

چند روايت پیرامون اهمیت محبّت
قال علی)ع(: اَلَْمَوَدُة َقرابٌَة ُمْسَتفاَدٌة 3

دوستى خويشاوندى است اكتسابى. 

پس مى توان با دوستى با مردم صاحب صالحیت خويشاوندى را زياد كرد.
فِق َو الّتواُضُع 4 َة ُحْسُن الُخلِق َوُحْسُن الرِّ قال)ع(:َثالٌث ُیوِجْبَن الَمَحبَّّ

سه خصلت موجب جذب دوستى مى شود: خوشخويى، مهربانى و فروتنى.
قال علی)ع(: اَلَْمَوَدُة اَْقَرُب َرِحٍم 5

دوستى نزديک ترين خويشى است.
قال علی)ع(: اَْقَرُب الُْقْرِب موداٌت الُقُلوِب 6

نزديک ترين خويشى دوستى دل هاست.
1-کافی،ج5،ص569.

2-همان،ص320.
3-تحفالعقول،ص970.

4-غررالحکم،میزانالحکمه،ج2،ص932.
5-همان.
6-همان.
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قال االمام الباقر)ع(: 
ِة َوُقْربٌَة ِمَن ا    هللِ َوُعُبوُس الَوْجِه  اَلِبْشُر الَحَسُن َو َطالَقُة الَوْجِه َمْکَسَبِة لِْلُمَحبَّ

َو ُسوُء الِْبشِر َمْکَسَبٌة لِْلَمقِت َو بُْعٌد ِمَن ا    هللِ 1
امام باقرمى فرمايند:

چهرة شاد و روى باز وسیلة جلب دوستى و ماية تقرب به خداست،

 و ترش رويى وگرفتگى چهره، سبب جلب دشمنى و ماية دورى از خداست.

قال االمام الجواد )ع(:
ُة:  َثالُث ِخصاٍل َتجَتِلُب بِِهنَّ اَلَْمَحبَّ

جوُع اِلی َقْلٍب َسلیٍم2 َدِة و ااَلنِطواُع َو الرُّ  ااَِلنْصاُف  ِفی الُْمعاَشَرِة َو الُْمواساُة فی الشِّ
امام جواد فرموده اند: 

سه خصلت است كه به وسیلة آن جلب محبت مى شود: 

رعايت انصاف در معاشرت با ديگران؛

كمک مالى به ديگران در سختى و خوشى،

 و برخوردارى از قلبى سلیم و مهربان.

َعْن َرُسوِل ا    هللُ َصّلی ا    هللُ علیه وآله وّسلم:
ُکلَّما ازداَد الَعْبُد ایمانًا ازداَد ُحّبًا لِلّنساِء3

پیامبر فرمودند: 

هر اندازه بر ايمان بنده افزوده شود، محبتش به زنان)همسرش( افزون تر مى شود.

قاَل الّصاِدُق)ع(:
 اَلَعْبُد ُکلَّما ازداَد لِلّنساِء ُحّبًا اِراَد فی االیماِن فضاًل4

امام صادق فرمودند: 

هر اندازه محبت و عالقة بنده به زنان )همسرش( بیشتر باشد، ايمانش باالتر است.

1-تحفالعقول،ص269.
2-کشفالغمه،ج3،ص139.

3-دعائماالسالم،ج2،ص192وبحاراالنوار،ج103،ص228.
4-منالیحضرهالفقیه،ج3،ص384.
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قاَل الّصاِدُق)ع(:
 ِمَن ااَلخالِق ااَلنْبیاِء َصّلی ا     هللُ َعَلْیِهْم ُحبُّ النِّساِء.1

اما صادق فرمودند:

 از اخالق پیامبران كه درود خدا بر آنان باد، همسر دوستى است.

قاَل َرُسول ا    هلل َصّلی ا    هللُ علیه وآله:

اِذا نََظر الَْعبُد اِلی َوْجِه َزوِجِه َو نََظَرْت اِلْیِه نََظَر ا     هللُ اِلَْیهما نََظَر َرْحَمٍة 
ها َو اََخَذْت بََکّفِه ُتساَقَطْت ُذُوبُُهما ِمْن ِخالِل اَصابِعِلهما2 َفِاذا اََخَذ بَِکفِّ

پیامبر فرمودند: 

هرگاه بنده به چهرة همسرش و همسرش به چهرة او بنگرد،

 گناهان آن دو از الى انگشتانشان فرو مى ريزد. 

اخطار به مردان زورگو
اسالم دین عدالت و تعادل است. اسالم اجازه نمی دهد که زنان در خانه خود محور باشند، اما از 
آن جا که خود محوری احتمالی زن قاعده نیست، بلکه استثناء می باشد، روی اغلب آیات و روایات با 
مردان است. ممکن است بزرگی و مدیریت را در خودکامگی و خود محوری بدانند. عادی ترین نشان 
چنین صفاتی تضعیف شدید زن توسط چنین مردان می باشد. پیامبر رحمت برای آن که چنین صفاتی 

دامن گیر مردان نشود، نخست از راه نصیحت وارد شده و با مالیمت می فرماید:
َوَجلَّ اَْحَسُنُهم ُصنعًا اِلی اَُسراِئِه3 ُجِل اََسراُؤُه َو اََحبُّ الِْعباِد اِلی  ا    هللِ َعزَّ َعیاَل الَرَّ

خانوادة مرد اسیران او هستند،

 و محبوب ترين بندگان نزد خداوند كسى است كه به اسیرانش بیشتر نیکى كند.

محبت، لطف و رحمت از حدیث فوق می بارد.
توجه ویژة پیامبر رحمت به زنان و توصیه به مردان از ویژگی های پیامبر است.

1-کافی،ج5،ص320.
2-تحکیمخانوادهازنگاهقرآنوحدیث،آیتاهللمحمدیریشهری،ص192.

3-منالیحضرهالفقیه،ج2،ص555،حدیث4909.



195

در حدیث دیگری پیامبر)ص(، تشبیه دیگری از خانواده دارند:
اَلَخلُق ِعیاُل ا    هللِ َفَاَحبُّ الّناِس اِلَی ا    هللِ َمن اَحَسَن اِلی ِعیالِِه1

مردم خانوادة خدا هستند.

 پس محبوب ترين مردمان نزد خداوند كسى است كه به خانواده اش نیکى كند. 

نویسنده ادعا ندارد که حدیث شناس است. این علم نیاز به تتبع و تحقیق بسیار دارد که عالوه بر 
تقوا، استعداد و حوصله باید خود در علوم حوزوی دارای اطالعات وافی باشد...

هرچه هست احادیثی که از ناحیة پیامبر و ائمة اطهار آمده، بدون تردید مفّسر و ُمبّین قرآن کریم است.  
با این دید، یک کارشناس خبره می تواند از شکل و محتوای حدیث تا حدی به صحت حدیث پی ببرد...

كامل ترين ايمان و خوش اخالق ترين مردم
پیامبر رحمت، خداوند سبحان اورا بکّرات در قرآن کریم به خوش اخالقی ستوده است. همان 

عزیزی که خداوند دربارة اخالق آسمانی ایشان می فرماید: 
َو ِأنََّک لََعَلی ُخُلٍق َعِظیٍم2

و راستى كه تو را خويى واالست. 

در جای دیگری با زیبایی تمام اهداف پیامبری پیامبر را بیان می کند:
َو َما أرَسلناَک إاِّل َرحَمًة لّلعالَِمیَن3

و تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستاديم.

ضمن نزول آیه ای به طور کاربردی خلق عظیم پیامبر و معنای رحمه للعالمین را شرح می کند:
حیٌم4 ... َعزیٌز َعَلیِه َما َعِنتُّم َحریٌص َعَلیُکم بِالُمؤِمنیَن َرُؤٌف رَّ

... )پیامبر كسى است كه( مشکالت شما موجب ناراحتى اوست.

 او شديداً به شما عالقمند است. با مؤمنان رؤف و مهربان است.

چنین پیامبر بزرگ و بزرگوار و مهربانی که مهربانی و رحمت جزء ذات اوست و خود در عمل 
1-بحاراالنوار،ج96،ص118،ص15،نقلازتحکیمخانوادهازآیتاهللریشهری،ص10.

2-سورةقلم،آیة4.
3-سورةانبیا،آیة107.
4-سورةتوبه،آیة128.
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مجسمة محبت، لطف و عنایت به خاص و عام است و خود در احترام به خانواده و همسر سرآمد و 
نسبت به دوست داشتن دختر رکورددار است، دربارة مصداق کامل ترین ایمان و خوش اخالق ترین 

مردم به زیباترین بیان و شیرین ترین کالم می فرماید:
اَْکَمُل الُمؤِمنیَن ایمانًا اَحَسُنُهْم ُخْلقًا و خیاُرُکْم لِِنساِئِهْم ُخُلقًا

كامل ترين مؤمنان از نظر ايمان آن كسى است كه خوش اخالق تر باشد،

 و بهترين شما كسى است كه اخالق او با زنانش بهتر باشد. 

محبت بايد براى خدا باشد
به رغم اثرات انکارناپذیر دوستی و محبت باید توجه داشت که همه چیز باید برای خدا و به خاطر 
خدا باشد؛ از جمله گرفتن دوست و اظهار محبت هم باید برای خدا باشد تا اثرات آن موجب تقویت 

رابطه با خدا شود. 
پیامبر رحمت که در آیات متعدد به اخالق حمیده ستوده شده، در این باره نکته ای بدیع، زیبا و 

شنیدنی دارد؛ ایشان می فرمایند:
َة الّناَس ِمَن االَْرِض  ماِء َو َمَحبَّ َة ا    هللِ ِمَن السَّ لَّما ُسِئَل َعّما ُیوِرُث ُمَحبَّ

َوَجلَّ ُیِحبَُّک ا    هللُ َو اْزَهد فیما ِعْنَد الّناِس ُیِحبَُّک الّناُس  اِرَغْب فیما ِعنَد ا    هللِ َعزَّ

پیامبر اسالم در پاسخ به اين پرسش كه چه چیز موجب محبت خدا و محبت مردم مى شود؟ فرمودند: 

به آن چه نزد خداوند عّزوجّل است دل ببند تا خدايت ترا دوست بدارد،

و از آن چه مردم دارند دل بَر كن، مردم دوستت خواهند داشت.

واعظ ِمتعظ
نویسنده که به لطف پروردگار سبحان و توجه ویژة ائمة اطهار)ع( تا حدی از معارف اهل البیت)ع( 
 آگاهی دارد، در عمل به مبانی فوق پای بند است. آنهایی که از نزدیک با نویسنده آشنایی دارند، به خوبی
می دانند که ادعاهای نویسنده همراه با عمل است. گفتنی است که نویسنده با همسر خود دارای تفاهم 
بسیار باالیی است، زیرا با حفظ همة مبانی اسالمی به ایشان آزادی عمل بسیار داده ام. در امور خانه 
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و کار منزل همواره کمک یار ایشان هستم، بارها و بکرات مراتب رضایت خود را در جلو جمع به 
ایشان منعکس کرده ام. از این گذشته به والدین ایشان در زمان حیاتشان احترام ویژه می گذاشتم. 
 امروز هم که هر دو آن عزیزان دعوت حق را اجابت کرده و به سرای دیگر نقل مکان کرده اند، آن کس

که بیشتر از همسرم زیارت مرتب قبور آن دو مرحوم را دارد، من هستم. عالوه بر این برای فامیل 
ایشان بهای زیادی قایلم و بر اساس شرع و عرف به صلة ارحام اهتمام دارم. 

گفتیم در امور خانه که عمدتًا مربوط به همسر است، کمک می کنم. یعنی چه در پختن غذا در 
صورتی که همسرم در منزل نباشد، می پردازیم و صبحگاه قبل از رفتن به محل کار اغلب همة ظروف 
را می شویم. دوستان می دانند در سال هایی که نویسنده به دلیل مسؤولیت باالی سیاسی و امنیتی وقت 
کمی برای این گونه امور می ماند، از هر فرصتی برای کمک به همسرم استفاده می کردم. امروز هم 
که باز مسؤولیت سنگین است و البته نه مانند گذشته، باز هم بر روش گذشته خود پای بندم. حداقل 
بعد از صرف غذا به خاطر زحمت همسر در تهیة غذا از ایشان سپاس گزاری می کنیم. حتی اگر یک 
لیوان آب به دستم بدهد، از وی قدردانی داریم. اینها چیز جدیدی نیست. حداقل یک بار این مسائل 
را در تلویزیون هم اظهار کرده ایم. من با کمال شوق و اعتقاد گفته و می گویم که من در برابر چشمان 

دیگران گاه کفش های همسرم را جفت می کنم...

سهل ممتنع!!
قصد ما از نگارش مسائل فوق تبلیغات انتخاباتی و یا اظهار فضل و یا تعریف از خود نیست. بلکه 
همان گونه که گفتیم اینها توفیقات الهی است که شامل حال ما شده است و ما توانسته ایم در عمل به همسر 
 خود که علویه، ارزشی، باتقوا، مدیر، هوشمند و پرعاطفه است، احترام بگذاریم. امروز هم که در آستانة

هفتاد سالگی هستیم، بر همین نهج پیش می رویم و تا روزی که خداوند توفیق عطا فرماید ادامه 
خواهیم داد. اما حرف ما به همة مردان این است که خیلی سهل و ساده می توان به یک زندگی شیرین 
و شرافتمندانه که حاصل احترام متقابل زن و شوهر است، دست یافت؛ مشروط بر این که شوهر از 
برج عاج بیرون آید و زن نیز به وظایف ذاتی خود که هم دلی و هم راهی، همراه با عاطفه با شوهر و 

فرزندان است، عمل کند؛ همین.
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این صد البته شدنی است. هرچند برای عده ای اعم از زن و شوهر سخت و دشوار است، اما اجرای 
احکام اخالقی اسالم سهل است. البته اگر شیاطین جن و انس بگذارند؟!.

رعایت این نکات هیچ گونه هزینة مالی ندارد. برعکس، همسر نیز به وجد می آید و واکنش 
مناسب نشان می دهد و به قول معروف انرژی مثبت آزاد می کند. زن پس از دیدن محبت فراوان از 
همسرش متقاباًل اظهار محبت می کند و به انجام وظایفش دلگرم می شود. در نتیجه زندگی شیرین و 
گوارا می گردد. حاصل چنین دوستی و تفاهمی رضایت خداوند همراه با عنایت و رحمت اوست که 
بر چنین خاندانی نازل می گردد. امروز می بینیم تمامی بچه های متعادل و سالم حاصل و محصول و 

خروجی چنین زن و شوهر است.
فرزندان هم که محیط را آرام و شیرین ببینند:

اوالً: فارغ البال به درس خواندن خود با شوق بیشتر ادامه می دهند.
ثانیًا: بهتر به عبادت الهی می پردازند.

ثالثًا: خود یاد می گیرند و یاد می دهند که راه خوشبختی در تفاهم زن و شوهر است. یعنی همین 
راه را خود در زندگی مشترک با همسر آیندة خود در پیش می گیرند.

باز هم دربارة حضرت خديجه
در فصل اول و سوم مختصری دربارة ازدواج پیامبر اسالم با حضرت خدیجه نوشتیم. گفتیم که با 
آمادگی کامل خدیجه و حتی پیشنهاد وی مراسم خواستگاری به خوبی و زیبایی انجام شد و حضرت 
ابوطالب بزرگ بنی هاشم مراسم شورانگیز عقد و خطبه خوانی را صورت داد و زندگی مشترک با 

زیبایی هرچه بیشتر آغاز شد؛ که 25 سال طول کشید.
بدین ترتیب حضرت خدیجه، آن بانوی بزرگوار، پرهیزکار، پاکدامن، نجیب، گران قدر، به عقد 

»محمد امین« درآمد؛ عقدی که در آسمان ها، خطبة آن خوانده شد بود و مالئک، شاهد آن بودند.

تولد حضرت زهرا)س(
 دربارة حضرت زهرا)س( به عنوان اولین و آخرین فرزند پیامبر اسالم از خدیجه مطالب شگفت انگیز
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فراوانی در منابع معتبر حدیثی و تاریخی آمده است. به راستی که این شگفتی ها را پایانی نیست. 
حضرت فاطمه)س( در درون شکم مادر، با خدیجه سخن می گفت و آن هنگام که به دنیا آمد، به روی 

زمین به حال سجده درآمد و انگشت خود را باال گرفت؛
ها َو لَّما ُولَِدْت َوَقَعْت حیَن  کانَْت فاِطَمُة ُتحّدُث فی بَْطِن اُمِّ

وشَقَعْت َعَلی ااَلْرِض ساِجَدًة راِفَعًة اِْصَبَعها1

ظاهراً صحبت کردن دربارة چنین امری کاماًل جدید بود و در تاریخ کسی نظیر آن را به خاطر 
نداشت. بعضی دربارة حضرت مسیح)ع( معتقدند که در رحم مادر با حضرت مریم صحبت می کرده 
و مادر خود را تسلی می داده است؛ ولی ظاهراً این قول مشهور نیست. زیرا بیشترین اعجاب مردم، از 
تکلم حضرت عیسی در گهواره بوده است. چنان که در ماجرای آغاز تولد حضرت مسیح و حیرت و 
سردرگمی مردم و ایرادهایی که مردم می گرفتند، حضرت مریم همه را به طفل خود حواله می داد و 
پاسخ شبهه ها و سؤال های متعدد آنها را به نوزاد خود محول می کرد. مردم با تعجب بیشتر می گفتند:

ُم َمن َکاَن ِفی الَمهِد َصِبّیًا2 َکیَف نََکلِّ

چگونه با نوزادى كه در گهواره است، سخن بگويیم؟

در این وقت، طفل نوزاد، با قدرت و اعجاز الهی، به سخن درآمد و به همة تصورات غلط و 
تفکرات باطل آنها پایان داد و برعکس بر اعجاب آن بیفزود.

ا3 َقاَل إِنّی َعبُد ا    هللِ ءاَتِنَی الِکتاَب َو َجَعَلِنی نَِبیًّ

گفت من بندة خداوندم، به من كتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است. 

سخن گفتن حضرت مسیح عجیب تر از »بکرزایی« حضرت مریم نبود؛ اما از آن جایی که بسیاری 
از مردم تحت تأثیر القائات انسان های شیطان صفت قرار می گیرند، خداوند با تکلم حضرت مسیح آن 
هم در روزهای آغازین تولد، به بسیاری از القائات خاتمه داد و تولد شگفت انگیز حضرت عیسی را 

از قدرت بالغه ی خود دانست و بر پاکی حضرت مریم صحه گذاشت.
بنابراین، سخن گفتن حضرت زهرا)س( قبل از تولد کاماًل نو بود و تازگی داشت. هرچند، دربارة 

1-قزوینی،سیدمحمدکاظم،فاطمهالزهرا)س(،ازوالدتتاشهادت،ص263.
2-سورةمریم،آیة29.

3-همان،آیة30.
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سایر ائمة اطهار هم چنین وضعی را نوشته اند. سخن گفتن امام حسین)ع( در رحم مادر، ظاهراً از مسلمات

 

است؛ اما سخن گفتن حضرت زهرا)س( بی سابقه بود. حضرت خدیجه می گوید:
لَّما َحَمْلُت بِفاِطَمَة کانَْت َحْماًل َخفیفًا َتَکلُِّمنی ِمْن باِطنی1

زمانى كه به فاطمه)س( حامله شدم، وى در شکمم با من صحبت مى كرد.

حدیث سوم که بیانگر سخن گفتن حضرت زهرا)س( است، نکتة دیگری را هم در بر دارد. آن نکته 
 که مؤید دلیل پنجمی است که دربارة علت عالقة شدید پیامبر اسالم به حضرت زهرا)س( آورده ایم؛ 

بنابراین و بنا به اهمیت فراوانی که این حدیث دارد، آن را عینًا می آوریم:
َم لَّما َحَمَلت َخدیَجة بِفاِطَمة کانَت تکّلُمها ما فی بَطِنها َو کانَت تکتمها َعِن النَّبی َصّلی ا    هللُ َعَلیِه َو آلِِه َو َسلَّ

ن کانَت ُتخاِطُبُه َفقالَت:  ُم َو لَیَس َمَعها َغیُرها َفسألها َعمَّ  َفَدَخَل علیها َیومًا َوَجَدها َتَتَکلَّ

ُم َمعی.  ما فی بَطنی َفِانَُّه َیَتَکلَّ

َم اَبِشری یا َخدیَجة هِذِه بِنُت َجَعَلها ا    هللُ اّم اََحَد َعَشَر ِمن ُخَلفائی  َفقاَل النَّبی َصّلی ا    هللُ َعَلیِه َو آلِِه َو َسلَّ
ُیخِرجوَن بَعدی َو بَعَد اَبیِهم2

آن زمان كه خديجه به فاطمه)س( حامله گرديد، فاطمه)س( در درون شکم مادر، با وى سخن مى گفت 

و خديجه اين مطلب را از رسول خدا، پنهان مى كرد. 

پس، روزى رسول خدا بر خديجه وارد شدند و مالحظه كردند كه مشغول سخن گفتن است،

 بدون اين كه كسى پیش او باشد. 

پس، از خديجه سؤال فرمودند كه با چه كسى سخن مى گويد؟ 

خديجه كبرى عرض كرد:

با كسى كه در شکم دارم، سخن مى گويم. 

پس، رسول خدا فرمودند: 

بشارت باد تو را اى خديجه، خداى متعال دخترى را كه در شکم دارى، 

مادر يازده خلیفه قرار داده است كه جانشینان من هستند و پس از من و پدرشان خواهند آمد.

1-بحاراالنوار،ج8،ص221.
2-شافعی،عبدالرحمن،نزهةالمجالس،ج1،ص227،نقلازفاطمةزهرا)س(ازوالدتتاشهادت،ص268.
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چنین موقعیتی را هیچ انسانی جز حضرت زهرا)س( نداشته است.  حتی دربارة پیامبر عالی قدر 
اسالم، چنین مطلبی درج نشده و هیچ کس هم چنین ادعایی نداشته است. این زهرا)س( است که از 

هر حیث، تافتة جدابافته است.

قبل از حمل
فوق العادگی حضرت زهرا)س( را از ابعاد مختلف می توان فهمید. آن چه محققان در بررسی 
زندگی حضرت زهرا)س( به آن پرداخته اند، بیشتر دربارة دفاع از والیت پس از ارتحال پیامبر اسالم 
است. حال آن که، برای پی بردن به بخشی از زندگی پر رمز و راز و شگفت آور این بانوی آسمانی، 
باید به تمامی زوایای زندگی و همة مراحل حیات پر بار ایشان، توجه کرد تا دفاع فوق العادة ایشان 

از والیت امیرالمؤمنین)ع( مفهوم بیشتری پیدا کند. 
به شگفتی های دوران جنینی بانوی اول اسالم اشاره کردیم، حال به مرحله ای دیگر نیز اشاره 

می کنیم. 
عالمة مجلسی، حدیث صحیحی را که به حد تواتر رسیده است، نقل می کند. آن حدیث، چنین است: 

د، َم َفناداُه یا ُمَحمَّ َهَبَط َجبَرئیُل َعلی َرسُولِ ا    هللِ َصلَّی ا    هللُ َعَلیِه َو آلِِه َو َسلَّ

الم َو ُهَو َیأُمُرَک اَن َتعَتِزَل َخدیَجَة اَربَعیَن َصباحًا.   الَعلّی ااَلعلی َیقَراُ َعَلیَک السَّ

ًا َو بِها واِمقًا َفَاقاَم الّنبی َم َو کاَن لَها ُمِحبَّ َفَشقَّ ذلَِک َعلی النَّبی َصلَّی ا    هللُ َعَلیِه َو آلِِه َو َسلَّ
 اَربَعیَن یومًا َیصُوُم الّنهاَر َو َیقُوُم اللَّیَل َحّتی اِذا کاَن فی اِخِر اَّیاِمِه ِتلَک...1

جبرئیل امین نزد رسول خدا آمد و به وى عرض كرد:

اى »محمد«! خداوند سبحان بر شما سالم مى رساند،

 و به تو دستور مى دهد كه به مدت چهل شبانه روز از همسرت »خديجه« دورى گزينى. 

اين فرمان بر پیامبر خدا گران آمد، زيرا با وجود عالقة فراوانى كه به خديجه داشت، 

چهل روز دورى از وى مدت زيادى بود. 

پس، رسول خدا چهل شبانه روز را به همین ترتیب دورى گزيد.
1-مجلسی،محمدباقر،بحاراالنوار،ج6،ص217.
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در حالی که روزها را روزه می گرفت و شب ها را به عبادت و شب زنده داری می گذراندند. به 
»خدیجه« نیز به وسیلة عمار یاسر پیام فرستاد که: ای خدیجه! هرگز چنین مپنداری که دوری گزیدن 
از تو، به خاطر بی توجهی و یا کدورت و ناراحتی است، بلکه حقیقت این است که پروردگارم مرا به 
این کار فرمان داده است و من تنها به انجام دستور می اندیشم. از این رو این دوری گزیدن را جز به 
نیکی و خیر نسبت به من گمان نداشته باش، چرا که خداوند هر روز چندین مرتبه به وجود شایستة تو 
 بر فرشتگان گرانمایه اش مباهات می کند. پس هنگامی که شب فرا می رسد در را ببند و برای استراحت

به بستر رفته، استراحت کن؛ و من نیز در خانة »فاطمه بنت اسد« به سر می برم. 
خدیجه، هر روز چندین بار، از دوری محبوبش، رسول خدا متأثر می گردید. وقتی چهل شبانه 
روز به پایان رسید، جبرئیل فرود آمد و گفت: ای محمد! پروردگار سبحان بر شما سالم می رساند و 
به شما امر می فرماید که خود را برای تحّیت و تحفة او آماده سازی. رسول مکرم اسالم فرمودند: ای 

جبرئیل، تحفة حضرت رب العالمین چیست و تحیت او کدام است؟
جبرئیل پاسخ داد: نمی دانم.

رسول اکرم در این گفت وگو بودند که میکائیل به حضور پیامبر)ص( شرفیاب شد در حالی که 
همراهش طبقی بود که بر روی آن دستمالی از دیبا وجود داشت. پس آن طبق را در برابر نبی مکرم 

نهاد و جبرئیل پیش آمد و عرض کرد:
ای محمد، پروردگارت امر می کند که امشب از غذای موجود در این طبق افطار کنی. 

علی)ع( می فرماید: 
رسول اکرم به هنگام افطار به من فرمان می دادند که در را باز بگذارم تا هرکه از راه می رسد و 
نیازمند غذاست، بتواند داخل خانه شود و غذا بخورد؛ ولی در ان شب فرمودند: یا علی! بر در منزل 

بنشین و مانع ورود افراد شو؛ زیرا که این طعام جز بر من، بر همه کس حرام است.
حضرت علی)ع( می فرماید: 

پس در کنار در نشستم، و پیامبر با غذا تنها ماندند و َطَبق غذا را سرپوش برداری فرمودند و در 
طبق، خوشه ای خرمای تازه و خوشه ای انگور بود. آن گاه رسول خدا از آن غذا میل فرمودند و آب 
گوارا هم نوشیدند و دست خویش را برای شستن پیش آوردند. پس جبرئیل بر دست ایشان آب 
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می ریخت و میکائیل می شست و اسرافیل خشک می کرد و بقیة غذا به همراه ظرف به آسمان برده شد. 
رسول خدا برخاستند تا نماز )نافله( گزارند. جبرئیل گفت: در این لحظه نماز برای شما حرام است، به 
منزل خدیجه بروید و با وی بیامیزید؛ زیرا خدای تعالی به ذات خود سوگند خورده است که از صلب 

شما امشب فرزندی پاک و پاکیزه ایجاد فرماید.
رسول اکرم به سرعت به طرف خانة خدیجه آمدند. خدیجه گوید: من کم کم با تنهایی انس گرفته 
بودم و وقتی شب می رسید، سر خود را می پوشاندم، پرده را می انداختم، در خانه را می بستم و نماز به 
جای می آوردم و پس از آن، چراغ را خاموش می کردم و در بستر می آرمیدم. در آن شب، بین خواب 
و بیداری بودم که صدای دق الباب شنیدم. صدا کردم: کیست که در را می کوبد؟ دری که جز محمد، 

کسی حق دق الباب را ندارد.
رسول خدا با سخن دلنشین و لحن زیبای خود فرمودند: خدیجه! باز کن. من محمدم.

خدیجه می گوید: برخاستم در حالی که بسیار خوشحال و شادمان بودم. در را گشودم و پیامبر 
وارد شدند. 

ایشان عادت داشتند هر وقت وارد منزل می شوند، ظرفی می خواستند و وضو می گرفتند، نماز 
می خواندند و بعد از نماز خواندن، به بستر خود برای استراحت می رفتند؛ ولی در آن شب نه آب 
خواستند و نه برای نماز آماده شدند. بلکه بالفاصله به بستر آمدند... پس سوگند بر آن کس که آسمان 
را برافراشت و آب را جاری فرمود که در آن شب، رسول خدا از من دور نشد، مگر این که سنگینی 

حمل فاطمه)س( را در خویش احساس کردم؛ تا آخر حدیث.1
اهتمام خداوند سبحان و توجة ویژة پروردگار به حضرت فاطمه زهرا)س( را از حدیث فوق به 
خوبی می توان فهمید. شوق و شور باری تعالی به صدیقة طاهره وصف ناشدنی است. این اندازه توجه، 
 این حد اهتمام، این قدر برنامه ریزی و در کل دقت خدای متعال در پرورش حضرت زهرا)س( آن هم

قبل از تولد و قبل از انعقاد نطفه، فقط و فقط، دربارة صدیقة طاهره وجود داشته است. 
پس به خوبی می توان نتیجه گرفت که این وجود مقدس، موجودی غیر معمولی، ملکوتی، عنصری 
الهی، انسانی آسمانی و خالصه، زنی برتر از تمامی زنان عالم و باالتر از همة انبیا و اولیا، به جز پیامبر 

1-فاطمهالزهرا)س(،ازوالدتتاشهادت،سیدمحمدکاظمقزوینی،ص53-51،نقلازبحاراالنوار.
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خاتم هستند.
اهمیت حدیث فوق که به نظر برخی از اهل فن به حد تواتر رسیده است، به قدری است که عالوه 

بر علمای شیعه گروهی از مشاهیر عامه هم آن را نقل کرده اند؛ از جمله: 
- خوارزمی در مقتل الحسین، ص 63 و 68.

- ذهبی، در میزان االعتدال، ج 2، ص 26.
- تلخیص المستدرک، ج 3، ص 156.

- ابن حجر عسقالنی، در لسان المیزان، ج 4، ص 36.
و بسیاری دیگر از دانشمندان عامه، بر حدیث فوق صحه گذاشته اند و توجه ویژة خداوند سبحان 
را بر رسول گرامی اسالم و حضرت خدیجه، قبل از تولد حضرت صدیقة طاهره و حتی قبل از حمل، 

تأیید کرده اند و وجود حضرت زهرا)س( را از این جهت استثنایی و خارق العاده دانسته اند.

تاريخ تولد
دربارة تاریخ تولد حضرت صدیقة طاهره، اختالف نظر مختصری بین محققان وجود دارد.

 حضرت زهرا)س( در بیستم جمادی الثانی سال پنجم بعثت در مکه متولد شدند.
مرحوم شیخ کلینی در کتاب شریف کافی می نویسد: پنج سال پس از بعثت رسول خدا، فاطمه 
زهرا)س( به دنیا آمد. این حادثه، سه سال بعد از معراج رسول خدا واقع شد. هنگامی که پیامبر اکرم 
از دنیا رفتند، فاطمه زهرا)س( هجده ساله بودند.1 با توجه به این که دوران رسالت رسول گرامی اسالم 

23 سال بوده است، قول کافی معتبر و دقیق است. 
مرحوم ابن شهر آشوب در کتاب مناقب آورده است: فاطمه زهرا)س( پنج سال بعد از بعثت متولد 
گردید که مصادف بود با سه سال پس از وقوع معراج. در بیستم جمادی الثانی، تولد اتفاق افتاد. این 

بزرگوار همراه پدر گرامی خود، هشت سال در مّکه زندگی کردند، سپس مهاجرت نمودند.2
مرحوم عالمة مجلسی در بحاراالنوار آورده است: فاطمه زهرا)س( دختر رسول گرامی اسالم، پنج 

1-کلینی،محمدبنیعقوب،الکافی،ج3،ص319.
2-قزوینی،سیدمحمدکاظم،فاطمهالزهرا)س(،ازوالدتتاشهادت،ص58.
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سال بعد از بعثت متولد شد...1
 البته اقوال دیگری نیز دربارة تاریخ تولد حضرت زهرا)س( نقل شده است؛ از جمله این که گروهی
نوشته اند که تولد ایشان در سال دوم هجری روی داده است. این قول چون با اقوال مشهور مغایرت 

اشکار دارد، نمی تواند مستند و دقیق باشد.

وقت زايمان
روایات صحیح و احادیث معتبر فراوانی دربارة فوق العادگی حضرت زهرا)س( وجود دارد.

بسیاری از علمای حدیث نقل کرده اند که خدیجه گفته است:
 زمانی که لحظة تولد فرزندم نزدیک شد، به سراغ قابله های قریش فرستادم و از آنها کمک خواستم؛
اما چون همسر محمد بودم از آمدن امتناع ورزیدند )همین نکته هم دلیل محکمی است که تولد 
حضرت زهرا)س( بعد از بعثت بوده است؛ زیرا زنان قریش، قبل از بعثت پیامبر اسالم با خدیجه 
خصومتی نداشتند، ولی پس از بعثت همسر حضرت محمد)ص( بودن، علت مخالفت زنان قریش 

شد. این موضوع، فقط در وقت تولد حضرت زهرا)س( اتفاق افتاد(. 
حضرت خدیجه در ادامه می گوید: در همین هنگام چهار زن بر من وارد شدند که جمال و زیبایی 
و نورانیت آنان وصف شدنی نیست. یکی از آنان گفت: من مادر تو حّوا هستم. دیگری گفت: من 
آسیه ام. سومی خود را کلثوم، خواهر حضرت موسی معرفی کرد و چهارمی گفت: من مریم هستم. ما 

آمده ایم تا به تو در زایمان کمک کنیم.2

مرگ حضرت خديجه
بدون تردید یکی از تلخ ترین و سخت ترین روزها برای پیامبر مهربانی ها و استقامت ها روز وفات 

حضرت خدیجه است؛ زیرا:
1- این حادثة تلخ نسبتًا به طور ناگهانی روی داد. یعنی چون خدیجه سالخورده و پیر نبود، وفات 

1-مجلسی،محمدباقر،بحاراالنوار،ج65،ص147.
2-همان،ج16،ص80.
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ایشان غیر منتظره بود.
2- این غم بزرگ به فاصلة کمی از وفات حضرت ابوطالب عموی عزیز پیامبر اتفاق افتاد. 

بعضی وفات ابوطالب را در بیست و سوم رجب سال دهم بعثت نوشته اند. اگر وفات حضرت 
خدیجه را دهم رمضان سال دهم بپذیریم، فوت خدیجه درست 47 روز پس از فوت عموی عزیز 

پیامبر واقع شد. بعضی مانند یعقوبی فاصلة مرگ آن دو را به فاصلة سه روز نوشته اند.1
3- فوت حضرت ابوطالب موجب شد که پیامبر اسالم بزرگ ترین حامی سیاسی خود را از دست 
 دهد. ارتحال خدیجه هم سبب شد رسول رحمت بزرگ ترین مدافع عاطفی، اقتصادی و صمیمی خویش

را در کنار خود نداشته باشد.
4- هرچند مرگ حضرت ابوطالب بسیار تلخ و درناک بود، اما سن عموی پیامبر در وقت فوت 

86 سال بود. جمعی90 سال هم گفته اند؛ ولی خدیجه 65 سال بیشتر نداشت.
به هر حال فوت حضرت ابوطالب و ارتحال حضرت خدیجه بسیار جان کاه و از جهات فراوانی 
جبران ناپذیر بود. کافی است بگوییم که دشمنی های مشرکان قریش با پیامبر پس از فوت ابوطالب آشکارتر، 

عمیق تر و سازمان یافته تر شد؛ خصومتی که این بار با نقشه های شوم قریش خطرناک تر گردید. 
 پیامبر در سال دهم بعثت به دلیل این دو رخداد دردناک بسیار غمناک و آزرده خاطر بودند. به همین

دلیل سال دهم بعثت به »عاُم الحزن« مشهور شد.

عمق احترام پیامبر)ص( به حضرت خديجه)س(
هرچند دوران بستری شدن خدیجه بیش از سه روز طول نکشید، اما پیامبر عمدة وقت خود را 
در کنار بستر همسر محبوب خود می گذرانید. پیامبری که در صبر و استقامت ضرب المثل بودند، از 
این که خدیجه را در بستر بیماری مشاهده می کردند آشکارا نگران و ناراحت بودند؛ غمگین و تا حد 

زیادی نگران.
سرانجام خدیجه همسر دلبند و محبوب پیامبر در سن 65 سالگی در سپیده دم دهم رمضان سال 
دهم بعثت رخت به سرای باقی کشید و به دیدار محبوب شتافت و خاندان وحی را به سوگ نشاند. 

1-زندگیحضرتمحمدخاتمالنبیین،ص213.
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آن گاه پیامبر عالی قدر اسالم جنازة پاک همسر خود را غسل داده و بر آن بدن پاک کفن پوشاندند.
پیامبر رحمت با همراهی یاران اندک خود جنازة عزیز خود را به محلی به نام »ُحجون« حمل 
کردند- قبرستانی معروف که امروز در مرکز شهر مّکه و در فاصلة کمی از مسجدالحرام قرار دارد-. 
قبری از قبل آماده شده بود. پیامبر عزیز جنازة همسر خود را تا کنار قبر حمل کردند. آن گاه خود به 
میان قبر رفتند و در قبر قدری خوابیدند. این اوج عالقه و احترام پیامبر نسبت به خدیجه بود- چیزی 

که عده ای به پیروی از پیامبر در بعضی از مواقع برای عزیزان خود انجام می دهند-. 
پیامبر سپس از قبر خارج شدند آن گاه جنازة خدیجه را در میان قبر گذاشتند و خود بر قبر محبوب 

خود خاک ریختند. سپس لختی در کنار قبر نشستند و به سوگواری پرداختند.
پیامبر پس از تدفین پیکر پاک همسر خود به منزل بازگشتند. منزلی که پس از 25 سال خالی از 
عواطف خدیجه و دلداری ها، نوازش ها و قول و فعل و سکوت خدیجه بود. راستی که آن روز برای 

پیامبر روزی بسیار سخت و دشوار بود...

حسن ختام؛
اندر ثروت حضرت خدیجه

گفتیم که خدیجه دارای80/000 شتر بود. این شترها که وسایل حمل و نقل مهم آن روزگار بود 
مال التجارة وی را به شهرها و مناطق آن روزها می بردند. اگر قیمت متوسط هر شتر را به وجه رایج 
امروز 1/5 میلیون تومان قبول داشته باشیم، قیمت شتران حضرت خدیجه بیش از یک صد میلیارد 

تومان بوده است.
قیمت شتران خدیجه120/000/000/000= 80/000 × 15/000/000

 همچنین اگر بپذیریم که هر شتر به طور متوسط قادر به حمل یک صد کیلو بار باشد، وزن کاالهایی
 که به وسیلة شتران حضرت خدیجه جابه جا می شد، چیزی در حدود 8 میلیون کیلو در هر دفعه می شود.
همچنین اگر تصور کنیم که هر شتر در هر سال فقط ده بار به کار گرفته می شده به فرمول زیر می رسیم:

میلیون کیلو/ در هر دفعه  8/000/000 = 100× 80/000
وزن بارها/ به تن 8000  =1000÷ 8/000/000

فصل پنجم/ خصوصیات همسر شایسته
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یعنی حجم بارهایی که شتران خدیجه در سال حمل می کرده اند، به طور متوسط 8000 تن می شده 
 است. امروز برای حمل این همه بار به800 تا هزار کامیون نیاز است. باز اگر قیمت مال التجارة هر شتر

را حداقل1000 درهم محاسبه کنیم، به این فرمول دست می یابیم:
80/000×1000×2500 =20/000/000/000  

قیمت کاالها میلیارد تومان/ مال التجاره
با این حساب ساده و روشن ثروت حضرت خدیجه در حدود 200 میلیارد تومان به وجه رایج 

امروز بوده است.
120/000/000/000+ 80/000/000/000 = 200/000/000/000

متوسط ثروت حضرت خدیجه/ تومان
حضرت خدیجه همة این ثروت انبوه را برای پیشرفت اسالم در اختیار پیامبر گذاشت. از این نظر 

ما مسلمانان تا قیامت مدیون حضرت خدیجه ایم.
والسالم علیها
 و علی بعلها 
و بنتها
 و رحمه اهلل و برکاته
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»نذر حضرت خديجه«

خاتون عالم
ای همـسر ختـم رسـل حـورا، خـدیـجـه

خاتـون عـالـم مـادر  زهــرا، خـدیـجــه

عقد تو را روح القـدس خوانده ست در عرش

ام االئمــه زوجـــة عــذرا، خـدیـجــه

در عـرش بیـش از ارض باشــد اعتبـارت

بـاشد نـشانــت جنـت المـأوا، خدیجــه

غــار حـرا از آمـد و رفـت تـو سـرمسـت

ای همـسر زیبــای زیبـاهــا، خـدیجــه

گـر دیگـران جـاری چو نهـر و جـویبـارند

بــاران و آب و ابــری و دریــا، خـدیجــه

بـودی بـرای مصطـفی فــردوس ای حـور

زیتـون و نخـل و سـدری و طـوبی، خدیجه
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ای افـتـخـار جـمـلـة زن هـا تـا قـیـامــت

از مــریـم و آســیـه و حــّوا، خـدیـجـــه

پنـهـان بـدی در حفظ جـان و جسـم احـمـد

بـر هـیـچ کـس َقَدرت نشـد پیـدا، خدیـجـه

عـِب ابـی طالــب ز ایـثــار تـو مبهـوت ـِ ش

بـردی غـذای مـؤمنـان شـب هـا، خـدیـجـه

گــر فـاطـمـه  » ام ابـیـهـا«  شــد به دوران

بُـد مــادر صـدیـقـة کـبــری، خـدیـجــه

داری به سـر شمس الضـحـی ختـم رسـوالن

داری به بـر چـون کـوثــر معطـی، خـدیجـه

دنـبـال احمـد مـی دویـد در شهـر و هـامـون

در کـوهـسار و دشـت و در صحـرا، خـدیجـه

بـر زخـم جـان مـصطفـی بـودی تـو مـرهـم

همـراه و یـار و مـونـس طـاهـا، خـدیـجــه

ایـثـار مـدیـونت بـود بـی شـک چـو انـفـاق

رفـت از میـان عشـق و محبـت بـا، خـدیـجه 

نُـه زوجـه پیغمبـر پس از مـرگ تـو بگـرفـت

بـا تـو نـگشتـه هیـچ یـک همتـا، خـدیـجـه

ای مـــادر اثنـی عشــر معصــوم ای نــور

چـون زوج و دامـادت تـویـی تنـها، خدیـجـه

هستـم به درگـاهـت به صد امیـد یـک عـمـر
دستی ز رحمـت بهـر مـن بـگشـا، خدیجـه1

91/5/11

1-شعرازمؤلفکتاب.
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