
  اسالم در زنان 

 وسیلھ بھ را اسالم در زن كرامت در روحانیون ادعاى و نوشت كتابھا میشود كھ ھست زیاد مطالب انقدر اسالم در زن مورد در
 .كرد پوچ و رد را محمد سنت و قران ایات خود

 

 :بفرمایید توجھ

 

 )۲۲۸ بقره( حُكیم عِزیزٌ  وهللاّ  درجةٌ  علَیِھن وللرجال

 :ترجمھ

 .است حكیم و عزیز خدا و است برتري زنان بر را مردان و

 

 :بشر حقوق جھاني ي اعالمیھ ۱۶ ي ماده

 خانواده تشكیل و كنند زناشویي ھمدیگر با دین یا ملیت، نژاد، حیث از محدودیتي ھیچ بي دارند حق بالغي زن و مرد ھر -1
 .دارند برابر حقوق ازدواج بھ مربوط امور در شوھر و زن آن، انحالل ھنگام و زناشویي مدت تمام در. بدھند

 .گیرد صورت مرد و زن ي آزادانھ و كامل رضایت با باید حتما ازدواج -2

 

 اینجا در این بنابر است شده نوشتھ بسیار اسالم در زنان مورد در

 كنیم مي مرور را زنان احكام و احادیث آیات، از كوچكي ي نمونھ مختصرا

 قرآن در زنان ذاتي حقارت و مردان ذاتي برتري

 ) ۲۲۸ بقره( حُكیم عِزیزٌ  وهللاّ  درجةٌ  علَیِھن جال وللر

 :ترجمھ

 .است حكیم و عزیز خدا و است برتري زنان بر را مردان و

 

 )۳۴ نساء(  اٴموالِھم منْ  اٴنَفقُوا وبِما بعٍض  علَى بعَضھم هللاّ  َفضلَ  بِما النساء علَى َقوامون جال الر  

 : ترجمھ 

 دیگر بعضى بر را انسانھا از بعضى خداوند اینكھ بدلیل) ھستند مسلط( دارند غلبھ زنان بر) است مبالغھ قوامون( شدت بھ مردان
 .مىكنند خرج) زنان براى( خویش اموال از مردان كھ روى آن از نیز و است، بخشیده برترى

 

  ۱۲-اْألُنَثى ولَھ الذَكرُ  الَُكم

 ) النجم( ۲۲- ضیَزى قسمةٌ  ٕاذا تْلك

 :ترجمھ



 ) ۱۲( دختردارد خدا و دارید پسر شما ایا

 )۲۲) (اید داده خدا بھ را ھا حقیر و اید برداشتھ شما را برترھا كھ( است نادرستى تقسیم این صورت این در

 

 اند شده آفریده مردان براي زنان

 

 )۱۲ روم( ٕالَیھا َتسُكُنواِ◌◌ّ  ل اٴزواجا اٴنفُسُكم منْ  لَُكم َخلَقَ  اٴن آیاتھ ومنْ   

 :ترجمھ

 :است نساء ي سوره اول آیھ مترادف آیھ این. گیرید آرام بدانھا تا آفرید شما براى ھمسرانى خودتان از اینكھ او ھاى نشانھ از و

 

  زوجھا مْنھا وَخلَقَ  واحدة نْفسٍ  من َخلََقُكم الذي ربُكم اتقُوا الناس اٴیھا یا  

 :ترجمھ

 آدم از حوا مجموع در. آفرید او از را) حوا( جفتش و آفرید) آدم( واحدى نفس از را شما كھ بترسید پروردگارتان از مردم اى
 شده ساختھ

 

 .آدم آرامش براي

 

ُكم  )۲۲۳ بقره(  شْئُتم اٴنى حْرَثُكم َفأُْتوا لُكم حْرث نساوٴ

 :ترجمھ

 .شوید وارد خود كشتزار بھ خواھید مي كھ] زمان ھر و گونھ ھر[ نحو بھر پس ھستند شما كشتزار شما زنان

 

 ھمسرش با خاصي نحو بھ خواست انصار از مردي كھ آنست آیھ این نزول شان. است زنان حق در آیھ ترین آمیز تحقیر آیھ این
 .شد نازل آیھ این و كرد سوال پیامبر از مرد آن.شد ناراحت ھمسرش. كند نزدیكي

 آوردن بچھ براي زنان. است شوھر مال نیز زن دارد مالكیت كشتزار بر كشاورز كھ ھمانطور مردانند، كشتزار زنان كنید دقت
 از نباید ھرگز زن"  كھ است آمده پیامبر از حدیثي در چنانچھ ندارد اعتباري ھیچ آنان خواست جنسي ارتباطات در و مناسبند

 از بعضي كھ است روشن و واضح آنچنان اسالم نظر این و" باشد شتر زین بر اگر حتي كند، سرپیچي شوھر كام برآوردن
 .است آفریده انسان شكل بھ مردان كامجوئي و لذت براي خدا كھ ھستند حیواناتي زنان كھ اند گفتھ اسالمي علماي بزرگترین

 بحث در. است مردان با مواقع اكثر در سخن روي. دومند دست انسانھاي زنان انگار كھ شده گفتھ سخن آنچنان قرآن سراسر در
 مطرح چیزي چنین زنان براي شده گرفتھ نظر در حوري مردان شھوتراني براي حالیكھ در نیستند مطرح زنان انگار بھشت
 .... و نشده

 

 است ناقص زنان ودین عقل



 

 :گفت پاسخ در پیامبر چرا كند مي سوال زني. دینند ناقص و عقل ناقص زنان كھ كند مي اشاره پیامبر حدیثي در

 

 نقصان فھذا رمضان في وتفطر تصلي ما اللیالي وتمكث العقل نقصان فھذا رجل شھادة تعدل امراٴتین فشھادة العقل نقصان اٴما قال
 الدین

 :منبع

 )سنت اھل - ۸۶ ص ۱ج مسلم صحیح(

 :ترجمھ

 نمي نماز مدتي) حیض بدلیل( اینكھ بدلیل دین نقصان و است مرد یك برابر زن دو شھادت اینكھ بدلیل عقل نقصان اما گفت پیامبر
 .گیرید نمي روزه را رمضان  و خواند

 

 .است شده نقل علي حضرت از ۸۰ ي خطبھ نھجالبالغھ در حدیث ھمین شبیھ

 .ھستند خرد ناقص و بخت ناقص ، ایمان ناقص زنھا کھ بدانید مردم ای:  طالب ابی بن علی

 ۸۰ خطبھ ، البالغھ نھج:  سند

 

 زنانند دوزخ اھل اكثر

  النساء اٴھلھا اٴكثر فإذا النار اٴریت النبي قال  

 )سنت اھل - ۱۹ص ۱ ج بخاري صحیح: (سند

 : ترجمھ

 .است شده نقل مكرر بطور حدیث این شبیھ. زنانند دوزخ اھل اكثر كھ بینم مي من گفت پیامبر

 

 ھستند زنان مردان، براي فتنھ زیانبارترین

  النساء من الرجال على اٴضر فتنة بعدي تركت ما اهللا رسول قال  

 )سنت اھل- ۳۰۶ ص ۱۳ ج حیان ابن صحیح: (سند

 :ترجمھ

 .گذارم نمي باقي مردان براي زنان، از زیانبارتر اي فتنھ خودم،) مرگ( از بعد من گفت پیامبر

 

 زنان شومي

 والمراٴة والفرس المسكن في ثالثة في الشؤم قال النبي



 )سنت اھل -۴۰۲ ص ۵ج نسائي سنن: (سند

 : ترجمھ

 .زن و اسب و مسكن در است شومي چیز سھ در گفت پیامبر

 

 بپرھیزید زنان از

 النساء واتقوا الدنیا فاتقوا اٴال: اهللا رسول قال

 )سنت اھل- ۱۳۲۵ ص ۲ ج ماجھ ابن سنن: (سند

 : ترجمھ

 .كنید پرھیز زنان و دنیا از ھشدار گفت پیامبر

 

 است كامل شر زن

  منھا البد انھ فیھا ما شر و كلھا شر المراه: علي قال

 )۲۳۰ حكمت البالغھ نھج: (سند

 : ترجمھ

 محتاج زناشوئي براي زن بھ مرد( نیست زن از اي چاره) را مرد( كھ است آن زن چیز شریرترین و است شر زن چیز ھمھ
 ).است

 

 است فساد منشاء زن

  فیھا الفساد و الدنیا الحیات زینت ھمھن النساء ان: البالغھ النھج في علي قال  

 : ترجمھ

 است دنیا در فساد و دنیا زینت جھت در زنان ھمت بدرستیكھ: علي

 

 كنند اطاعت شوھر از باید و اسیرند مردان دست در زنان

 .عوان عندكم فإنھن خیرا بالنساء استوصوا قال ثم ووعظ وذكر علیھ واٴثنى اهللا حمد: الوداع حجة في اهللا رسول من

 )سنت اھل - ۵۹۴ ص ۱ ج ماجھ ابن سنن: (سند

 : ترجمھ

 .اسیرند شما دست در زنان زیرا كنید نیكي زنان با گفت سپس و گفت ثنا و حمد را خدا الوداع حجة در پیامبر

 )۴۳ النساء... ( هللاّ  حفظَ  بِما لْلَغیبِ  حافَظات َقانَتات َفالصالحات... 

 :ترجمھ



 كرده حفظ] آنان براى[ خدا آنچھ پاس بھ و) آیھ ي دنبالھ ي قرینھ بھ: شوھر فرمانبردار( اند فرمانبردار صالح، زنان پس... 
 ... میكنند حفظ را] خود شوھران[ اسرار

 

 : شود مي ذكر نمونھ سھ كھ است آمده شیعھ و سني منابع در فراواني احادیث مورد این در

 ألزواجھن والطاعة اهللا بتقوى وامرھن فوعظھن یوم ذات النساء النبي خطب النبي  

 )سنت اھل - ۵۲۱ص ۱۶ ج حیان ابن صحیح: (سند 

 : ترجمھ 

 .كرد امر شوھرانشان از اطاعت و الھي تقواي بھ را آنان و داد قرار خطاب مورد را زنان پیامبر روزي

 

وسھما صالتھما تجاوز ال اثنان اهللا رسول قال   ترجع حتى زوجھا عصت وامراٴة یرجع حتى موالیھ من آبق عبد روٴ

 )سنت اھل- ۷۳۳۰ حدیث صحیحین، علي مستدرك: (سند

 : ترجمھ 

 فرمان كھ زني دوم برگردد تا باشد كرده فرار كھ اي برده یكي) شود نمي پذیرفتھ( رود نمي باالتر سرشان از دوكس نماز
 ).كند جبران( برگردد اینكھ مگر باشد نكرده اطاعت را شوھرش

 

 حق پیامبر اي گفت و آمد پیامبر نزد زني كھ كند مي نقل پیامبر از باقر محمد امام كھ آمده ۶ج كافي فروع در مفصلي حدیث
 . چیست زن بر شوھر

 ي اجازه بدون و ندھد صدقھ شوھر ي اجازه بدون اش خانھ واز نكند نافرماني و كند اطاعت شوھر از باید زن: گفت پیامبر
 خانھ از نباید زن. باشد سوار شتر پاالن بر اگر حتي نشود خودش از شوھر جنسي لذت مانع و نگیرد  مستحبي ي روزه شوھر
 و غضب و زمین و آسمان ي مالئكھ شود خارج خانھ از شوھر ي اجازه بدون زن اگر و شوھر ي اجازه با مگر شود خارج

 بھ را حق بیشترین كسي چھ پیامبر اي پرسید كننده سوال زن سپس .برگردد خانھ بھ زمانیكھ تا فرستند مي لعنت زن بر رحمت
 .دارد زن گردن بھ را حق بیشترین كسي چھ پیامبر اي پرسید آنگاه. پدرش گفت پیامبر. دارد مرد گردن

 ⁉نیست زن گردن بھ مرد حق مساوي مرد گردن بھ زن حق آیا گفت كننده سوال زن سپس. شوھرش گفت پیامبر

 ).دارد مرد گردن بھ حق یك زن دارد، زن گردن بھ مرد كھ حقي صد ھر مقابل در یعني( یكي تا صد ھر از نھ نھ گفت پیامبر

 آورم نمي مردي مالكیت در را گردنم ھرگز من كھ كرد مبعوث پیامبري بھ را تو كھ كسي بھ قسم گفت كننده سوال زن سپس
 ).كنم نمي شوھر(

 

 بزند كتك را او تواند مي مرد زن، نافرماني از ترس صورت در

 

 

 



 َكبِیًرا علیا َكان هللاّ  ٕان سبِیالً  علَیِھن َتبُغوا َفالَ  اٴَطعَنُكم َفإِن واْضِربوھن اْلمَضاِجعِ  في واھجُروھن َفعُظوھن ُنُشوزھن َتَخافُون والالتي..
 )۳۴ النساء(

 : ترجمھ

 پس بزنید را آنان[ نكرد تاثیر اگر[ و كنید دورى ایشان از رختخواب در و دھید پندشان دارید بیم آنان نافرمانى از كھ را زنانى و
 ).۳۴( است بزرگ واالى خدا كھ مجویید] سرزنش براى[ راھى ھیچ آنھا بر] دیگر[ كردند اطاعت را شما اگر

 :كھ است امده آیھ این نزول شان مورد در) سوم جزء-۴۳/۲( الیبیان مجمع تفسیر در

 

 بھ حكم پیامبر. آمدند گالیھ بھ پیامبر نزد پدرش و زن. زد او صورت بھ سیلي شوھر. كرد سرپیچي شوھرش از انصار از زني
 گفت و خواند را فوق ي آیھ پیامبر آمدند قصاص براي كھ بعد روز). بزند شوھر بھ سیلي یك مقابل، در ھم زن كھ( داد قصاص

 مورد در

 ھیچ زدن كھ دانند مي دارند تربیتي روانشناسي و بشر حقوق بھ آشنائي كھ خوانندگاني. شد برداشتھ قصاص ھمسر،حكم زدن
 مي شمار بھ وحشیانھ و انسانى غیر بسیار كاري و است ممنوع امروزه ھم حیوانات زدن حتي. كودكان حتي نیست درست انساني

 .اید

 جلوه موجھ انھارا تا میكنند ھم سر چرندیات و شرط و دلیل ھزاران ایات این براي پرداز دروغ روحانیون ھمیشھ مثل بازھم ولي
 .بدھند

 ...  و و و نشود كبود كھ شود زده طوري باید و دارد شرایط میگویند زدن مورد در مثال

 دارد تفاوتى موضوع اصل در بافیھا سفسطھ این ایا

 مسواك چوب با زدن ان اگر حتي میشود فرد غرور و شخصیت شكستن و تحقیر باعث ولي باشد نداشتھ درد شاید انسان یك زدن
 .باشد خودكار یك یا

 بیش گویي بیھوده و نمیبرد جایي بھ راه بشري ضد دستورات و ایات این توجیھ براي اخوندھا خزعبالت و بافیھا سفسطھ این پس
 .نیست

 ⁉ داده كرامت زنان بھ اسالم كھ معتقدید ھنوز ایا ، اوردیم كھ معتبرى بسیار احادیث و ایات بھ توجھ با خوب

 

 متعلق كاالي یا و برده یك حكم در را انھا و كرده بگور زنده را زنان واقع در اسالم كھ میكنم اثبات و مینویسم ھم باز اینمورد در
 .اورد مي شمار بھ مرد بھ

 شیعھ ائمھ و محمد دیدگاه احادیث این بھ استناد با كھ ببینیم تا ایم كرده انتخاب شما براي شیعھ كتب معتبرترین از را احادیثىحال 
 .بوده چھ زنان بھ نسبت

 .میكنیم افشا شما براي اینمورد در را اخوندھا پردازي دروغ و

 

 

  زنان بھ شیعھ نگاه

 

 : النبی قال) 1



 و بالجوع اضربوھن ولکن القصاص فیھ فان بالخشب نسائکم تضربوا ال ، منھا اولی بالضرب ھو و امراة یضرب ممن اتعجب انی
 .اآلخره و الدنیا فی تریحوا حتی العری

 : منابع

 ۲۴۹ ص ، ۱۰۳ ج ، بحاراالنوار

 ۵۵۰ ص ، ۲ ج ، الوسائل مستدرک

 : ترجمھ

  را زنان ، است سزاوارتر خوردن کتک بھ خودش کھ صورتی در ، زند می را ھمسرش کھ مردی از شگفتم در من:  گفت پیامبر
 .باشید راحت آخرت در تا کنید تادیب برھنگی و گرسنگی با بلکھ ، نکنید تادیب و تنبیھ چوب با

 

 : هللا رسول قال) 2

 .النور سوره و المغزل علموھن و الکتابھ تعلموھن ال و العرف النساء تنزلوا ال

 : منبع

 ۱۲۷ ص ، ۱۴ ج الشیعھ وسائل

 :  ترجمھ

 .بیاموزید آنان بھ را نور سوره و ریسندگی بلکھ نیاموزید آنھا بھ نوشتن و ننشانید ھا باالخانھ در را زنان:  گفت هللا رسول

 

 : هللا رسول قال) 3

 .بالسکوت العیّ  استروا و بالبیوت العورات فاستروا عورة و ّعی انساء

 : منبع

 ۲۵۲ ص ، ۱۰۳ ج ، بحاراالنوار

 :  ترجمھ

 را آنھا بیھوده گفتار و کنید پنھانشان ھا خانھ در را آنھا ھستند عورت چون ، گفتار بیھوده و ھستند عورت زنان:  گفت هللا رسول
 .کنید چاره خود سکوت با

 

 : هللا رسول قال) 4

 .رکوبھا عند الصعبھ تمنع منھ تمنت بعلھا خالبھا اذا و...  نسائکم شرّ  من انّ 

 :  منبع

 ۲۳۵ ص ، ۱۰۳ ج ، بحاراالنوار

 :  ترجمھ



 بد چموش شتر مانند و شود مانع را شوھرش ، کند خلوت او با شوھرش چون کھ است زنی ، بد زنان جملھ از:  گفت هللا رسول
 .کند رکابی

 

 : قال عبدهللا ابی عن) 5

 .فتب علی کانت ان و حاجتھ الی تجیبھ ان:  قال ؟ المراة علی الزوج حق ما:  فقالت ، هللا رسول الی امراة اتت

 : منبع

 ۱۱۲ ص ، ۱۴ ج ، الشیعھ وسائل

 :  ترجمھ 

 را شوھرش)  جنسی(  نیاز باید زن:  گفت ؟ چیست زن بر شوھر حق:  کرد سوال و آمد هللا رسول نزد زنی:  گفت صادق امام
 باشد سوار مرکبی بر زن آن چند ھر برآورد،

 

 : طالب ابی بن علی قال) 6

 .وھن الی عزمھن و افن الی رایھن فان النساء مشاورة و ایاک

 : منبع

 ۳۱ مکتوب ، البالغھ نھج

 : ترجمھ

 .گراید می سستی بھ تصمیمشان و است ناقص آنھا نظر کھ بپرھیزید زنان با مشورت از

 

 :المومنین امیر قال) 7

 .بعیشھ ینتفع لم النساء احب فمن...  الشیطان سیف ھو و النساء حب:  ثالثھ الفتن

 :  منابع

 ۱۲ ص ، ۱۴ ج ، الشیعھ وسائل

 ۲۲۵ ص ، ۱۰۳ ج ، االنوار بحار

 :  ترجمھ

 را زنان کس ھر...  است شیطان شمشیر آن کھ زنان داشتن دوست ، اول:  است چیز سھ فتنھ موجبات:  گفت طالب ابی بن علی
 .نبرد بھره زندگیش از بدارد دوست

 : النبی فقال) 8

 .عنی ترضی حتی بغمض عینی اکتحل ال یدک فی یدی: لزوجھا تقول ، غضب او غضبت ان التی نسائکم خیر

 : منبع



 ۲۳۹ ص ، ۱۰۳ ج ، االنوار بحار

 :  ترجمھ

 گذارم می تو دست در را دستم:  بگوید شوھرش بھ گیرد خشم او بر شوھرش یا شود خشمگین وقتی کھ است زنی ، زنان بھترین
 .شوی راضی من از وقتی تا دھم نمی راه چشمم بھ را خواب و

 

 : النبی قال و) 9

 ... لیلھا قامت و نھارھا صامت وان ترضیھ حتی عملھا من حسنھ ال و عدال ال و صرفا  منھ هللا یقبل بسانھم زوجھا اذت امراة ایما

 : منبع

 ۲۴۴ ص ، ۱۰۳ ج ، االنوار بحار

 :  ترجمھ

 قبول را نیکش کار ھیچ و پذیرد نمی او از را ای کفاره و توبھ ھیچ هللا ، بیازارد زبانش با را شوھرش کھ زنی ھر:  گفت پیامبر
 ...کند راضی را شوھرش کھ وقتی تا کند نمی

 

 : قال انھ النبی عن) 10

 .عوج فیھا و بھا استمتعت بھا استمتعت ان و کسرتھا اقمتھا ان ، اعوج ضلع من المراة خلقت

 :  منابع

 ۵۵۱ ص ، ۲ ج مستدرک

 ۱۲۳ ص ، ۱۴ ج الشیعھ وسائل

 :  ترجمھ

 آن از حالت ھمان بھ بخواھی اگر و شکنی می را آن ، کنی راستش بخواھی اگر.  شده آفریده کج ضلعی از را زن:  گفت پیامبر
 .است مانده باقی کج ھم او و بری می بھره ، بری بھره

 

 : هللا رسول قال) 11

 .یبرد حتی مجلسھا فی احد یجلس فال عنھ فقامت مجلسا المراة جلست اذا

 : منبع

 ۱۸۵ ص ، ۱۴ ج ، الشیعھ وسائل

 : ترجمھ

 !!!!!شود سرد کھ زمانی مگر ننشیند آنجا در مردی ، برخیزد ، نشستھ کھ جائی از زنی گاه ھر:  محمد

 



 زیرا)  الحجال من یلز والنساء اعرو(   بمانند خانھ در تا بگذارید لباس بدون را زنھا ، مسلمان مردان ای  حضرتمحمد) 12
 .کند می پیدا خانھ از رفتن بیرون بھ میل ، باشد کامل زینت و فراوان لباس دارای زن کھ ھنگامی

 : منبع

 ۳۴۳۰ شماره ، ۲۲۰ صفحھ ، الفصاحھ نھج

  منھا البد انھ فیھا ما شر و كلھا شر المراه: علي قال 

 )۲۳۰ حكمت البالغھ نھج: (سند

 : ترجمھ

 محتاج زناشوئي براي زن بھ مرد( نیست زن از اي چاره) را مرد( كھ است آن زن چیز شریرترین و است شر زن چیز ھمھ
 ).است

 

 ⁉⁉ھستید انھا براي سازى وجھھ بدنبال دروغ و تحریف با چرا اند داده كرامت زنان بھ شما ائمھ و اسالم اگر براستى

 ام كرده تھیھ شما براي را شیعھ معتبر و حدیث كتب از دیگر حدیث چند زنان مورد در انھا احادیث و شیعھ علماي نگاه ادامھ در
 .مینویسم شما براى كھ

 براي گلچیني احادیث این میان از فقط من و نوشت اینمورد در چند جلدی كتاب یك میشود كھ ھست زیاد انقدر احادیث این البتھ
 .ام دیده تدارك شما

 

 : اسالم پیامبر محمد) 13

 .دارند را زناکار زنھای حکم ، گذارند می پای ھمگانی معابر بھ و زنند می عطر ؛ کنند می آرایش کھ ھایی زن

 ۲۶۱۱:  شماره ، ۱۸۸ ص ، الفصاحھ نھج:  منبع

 

 : محمد حضرت) 14

 خواھد جھنم آتش در جایگاھش و است شرم و ننگ مایھ ، کند ایجاد خود برای خوش بوی شوھرش غیر بھ افرادی برای کھ زنی
 .بود

 ۱۹۰ شماره ؛ ۱۹۰ ص ، الفصاحھ نھج:   منبع

 

 : محمد حضرت) 15

 .نزنند کاری بھ دست او رضایت خالف بر و ببرند فرمان شوھرانشان از خود مال و تن با کھ ھستند آنھایی زنھا بھترین جملھ از

 ۱۵۰۴:  شماره ، ۴۶۹ ص ، الفصاحھ نھج:  منبع

 

 : محمد حضرت )16



 

 اعمال تمام کند اعتراض شوھر بھ موردی چنین در ھرگاه و نیست مھم ، نرسد نیکی او بھ شوھرش از ھرگاه کھ بداند باید زن
 .شود می باطل نیکش

 ۲۲۶:  شماره ، ۱۹۸ ص ، الفصاحھ نھج:  منبع

 

 :اسالم پیامبر محمد) 17

 .دید نخواھند رستگاری روی ،)کنند حکومت زنان یعنی( باشد زمامدارشان زن کھ گروھی

 : اسناد

 ۲۲۹۴ شماره ، ۶۳۹ ص ، الفصاحھ نھج

 ۲۵۵۱ شماره ، ۶۳۸ ص ، الفصاحھ نھج

 

 ..ھستند بدور رستگارى از ھمگى كھ المان كشور مثال

 

 : عبدهللا ابن محمد) 18

 خود ارباب از کھ ای برده و باشد کرده نافرمانی شوھرش برابر در کھ زنی ، رود نمی باالتر سرشان از کس دو روزه و نماز
 !!بازگردد ارباب نزد اینکھ مگر باشد گریختھ

 ۵۴ شماره ، ۱۶۵ ص ، الفصاحھ نھج:  منبع

 

 : اسالم پیامبر محمد) 19

 .زیبا جامھ و طال از استفاده:  چیز دو از زنان بر وای

 ۳۱۹۰ شماره ، ۷۹۶ ص ، الفصاحھ نھج:  منبع

 

 :  محمد) 20

 .آنھاست خانھ کنج ، زنھا مسجد بھترین

 ۱۵۳۲ شماره ، ۴۷۴ ص ، الفصاحھ نھج:  منبع

 

 : پیامبراسالم محمد) 21

 .بزنید ھا نیکی گرفتن فرا برای را زن

 ۴ شماره ، ۶۷ باب ، المستدرک نکاح:  منبع



 

 اورد ارمغان بھ زنان براي را كرامت محمد اینگونھ

 

 :  طالب ابی بن علی) 22

 .ھستند خرد ناقص و بخت ناقص ، ایمان ناقص زنھا کھ بدانید مردم ای

 ۸۰ خطبھ ، البالغھ نھج:  منبع

 

  متقیان موالى  از ھم این

 

 :  طالب ابی بن علی) 23

 .است معلون بسپارد، زن دست بھ را اختیارش کھ مردی ھر

 :  منبع

 ۹و۸ فصل ، ۱۲: باب المتقین، حلیة ، مجلسی باقر محمد مال

 

 : طالب ابی بن علی) 24

 بدون را آنھا ما ، مسپارید آنھا بھ را خود معیشت ندھید، قرار خود کار امین را آنھا ، نکنید اطاعت خود زنھای از مردم گروه ای
 می خودبین رسند می پیری بھ کھ ھنگامی ندارند، صبر شھوت در ، گرایند می تفریط و افراط بھ حاجت ھنگام در ، یافتیم تقوا

 و طغیان در دائم ، باکند بی زنی تھمت در ، کنند می فراموش را خوبی ، دارند نظر در را بدی ، ندارند قناعت کم بھ ، شوند
 ھستند شیطان عامل آنھا ، ھستند سرکشی

 ۲۲۸ ص ، ۱۰۳ ج ، االنوار بحار:  منبع

 

 .  است بوده اسالمى شخصیتھاى ترین ستیز زن از یكي متقیان موالي جناب

 :  شیعھ ھای خانم از سوال فوق احادیث بھ توجھ با

 ⁉ دانند می مسلمان شیعھ را خود ھمچنان  مزخرفات این دیدن با شیعھ ھای خانم آیا

  داده زنان بھ اسالم كھ است كرامتى ھمان این ایا

 مقولھ و نكاح تحلیل قبیل از مواردى بھ ان از بعد و اورم مي شما براى را سنت اھل حدیث كتب از احادیثى احادیث این ادامھ در
 .مینویسم شما براي را صیغھ

 

 حضرت محمد میگوید: حصیر کف خانھ از زن نازا بھتر است!!
 



 منبع:
 ۸۹۱صفحھ امالی شیخ صدوق 

 

 نگاه وضوح بھ كھ ام اورده را احادیثي شما براي سنت اھل كتب از امروز دین این پیامبر و اسالم  ستیزي زن بحث ادامھ در
 .میكنم افشا را اسالم در زن كرامت مورد در را روحانیون دروغ بازھم و میدھد نشان زنان بھ را محمد

 

 حدیث كتب اند كرده فراموش ولي ھستند زن ضد دین این براي سازي وجھھ براي دراوردي من و جعلي احادیث با روحانیون
 .میگذارد نمایش بھ را زنان بھ اسالم واقعي دیدگاه كھ است احادیثي از پر انھا

 

 زنان بھ سنت اھل كتب نگاه

 .است كرده معرفي »الدین و العقل ناقص« را زنان محمد بخاري صحیح یعني آنھا كتابھاي ترین صحیح در

 : است كرده نقل گونھ این محمد از را حدیث این صحیش كتاب در بخاري

ِ  عبد بن ِعَیاِض  عن أَْسلَمَ  بن ھو َزْیدٌ  أخبرني قال َجْعَفرٍ  بن محمد أخبرنا قال َمْرَیمَ  أبي بن َسِعیدُ  حدثنا  قال اْلُخْدِريِّ  َسِعیدٍ  أبي عن هللاَّ
ِ  رسول َخَرجَ  َساءِ  على َفَمرَّ  اْلُمَصلَّى إلى فِْطرٍ  أو أَْضَحى في وسلم علیھ هللا صلى هللاَّ َساءِ  َمْعَشرَ  یا فقال النِّ ْقنَ  النِّ  أُِریُتُكنَّ  َفإِنِّي َتَصدَّ
ارِ  أَْھلِ  أَْكَثرَ  ِ  َرُسولَ  یا َوبِمَ  َفقُْلنَ  النَّ ُجلِ  لِلُبِّ  أَْذَھبَ  َوِدینٍ  لٍ َعقْ  َناقَِصاتِ  من رأیت ما اْلَعِشیرَ  َوَتْكفُْرنَ  اللَّْعنَ  ُتْكثِْرنَ  قال هللاَّ  من اْلَحاِزمِ  الرَّ

ِ  َرُسولَ  یا َوَعْقلَِنا ِدینَِنا ُنْقَصانُ  وما قُْلنَ  إِْحَداُكنَّ  ُجلِ  َشَھاَدةِ  نِْصفِ  ِمْثلَ  اْلَمْرأَةِ  َشَھاَدةُ  أَلَْیسَ  قال هللاَّ  ُنْقَصانِ  من َفَذلِكِ  قال َبلَى قُْلنَ  الرَّ
 .ِدینَِھا ُنْقَصانِ  من َفَذلِكِ  قال َبلَى قُْلنَ  َتُصمْ  ولم ُتَصلِّ  لم َحاَضتْ  إذا أَلَْیسَ  َعْقلَِھا

 :  منبع

ْومَ  اْلَحائِِض  َتْركِ  َباب الحیض، كتاب ،۲۹۸ح ،۱۱۶ ص ،۱ ،ج البخاري صحیح  .الصَّ

 : ترجمھ

 زنان گروه اي: گفت نمود، برخورد زنان از جمعي بھ راه بین در شد، خارج منزل از قربان یا فطر عید نماز اقامھ جھت محمد 
 لعن فراوان: فرمود ؟ هللا رسول اي ھستیم چنین چرا:  كردند سؤال بینم، مى جھنم افراد بیشترین از را شما چون بدھید صدقھ

 ما چرا: گفتند ام، ندیده شما از غیر دین و عقل در ناقص ھستید، ناسپاس ھمسرانتان خدمات و زحمات بھ نسبت و كنید مى ونفرین
 یك شھادت برابر زن دو شھادت( نیست مرد یك شھادت نصف زن یك شھادت مگر: گفت داریم؟ نقص دین و عقل جھت از زنان
 روزه و نماز حیض وقت در زن مگر: گفت سپس است، عقل در نقصان بدلیل این: گفت است، چنین آري،: كردند عرض ؟)مرد
 .است او دین در نقصان بجھت این:  گفت است، چنین آري،: گفتند كند؟ نمى ترك را

 این. شود مي باطل نماز کند، عبور زن و سگ  كافر، االغ، نماز جلوي از اگر: است گفتھ محمد كھ دارند روایت سنت اھل
 : است شده نقل محمد از طریق چند از روایت

   

 :  عائشھ طریق از

ِ  عبد حدثنا  قالت وسلم علیھ هللا صلى النبي َزْوجِ  َعائَِشةَ  عن َسْعدٍ  بن َراِشدُ  ثنا قال َصْفَوانُ  ثنا قال اْلُمِغیَرةِ  أبو ثنا قال أبي حدثني هللاَّ
ِ  رسول قال ِ  َرُسولَ  یا َعائَِشةُ  فقالت َواْلَمْرأَةُ  َواْلَكْلبُ  َواْلَكافِرُ  اْلِحَمارُ  إِالَّ  شيء اْلُمْسلِمِ  َصالَةَ  َیْقَطعُ  الَ  وسلم علیھ هللا صلى هللاَّ ا لقد هللاَّ  قُِرنَّ

 .ُسوءٍ  بَِدَوابِّ 

 ۸۴ ص ،۶ ج حنبل، بن أحمد مسند:  منبع

 : ھستند موثق سندش رجال كھ است كرده تصریح و اورده را روایت این ھیثمي ابوبكر



 والكافر الجماد إال شيء المسلم صالة یقطع ال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال قالت وسلم علیھ هللا صلى النبي زوج عائشة عن
 . موثقون ورجالھ أحمد رواه سوء بدواب قرنا لقد وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول یا عائشة فقالت والمرأة والكلب

 ۶۰ ص  ،۲ ج الزوائد، مجمع:  منبع

 :  ابوذرغفاری طریق از

 : است آمده گونھ این مسلم صحیح در روایت این و شده ذكر سیاه سگ و زن االغ، ، ابوذر روایت در

ةَ  بن إسماعیل حدثنا َشْیَبةَ  أبي بن َبْكرِ  أبو حدثنا  ُحَمْیدِ  عن ُیوُنسَ  عن إبراھیم بن إسماعیل حدثنا َحْربٍ  بن ُزَھْیرُ  وحدثني قال ح ُعلَیَّ
ِ  عبد عن ِھَاللٍ  بن اِمتِ  بن هللاَّ ِ  رسول قال قال َذرٍّ  أبي عن الصَّ  بین كان إذا َیْسُتُرهُ  فإنھ ُیَصلِّي أحدكم قام إذا وسلم علیھ هللا صلى هللاَّ

ْحلِ  آِخَرةِ  ِمْثلُ  َیَدْیھِ  ْحلِ  آِخَرةِ  ِمْثلُ  َیَدْیھِ  بین َیُكنْ  لم فإذا الرَّ  َبالُ  ما َذرٍّ  أََبا یا قلت اْألَْسَودُ  َواْلَكْلبُ  َواْلَمْرأَةُ  اْلِحَمارُ  َصَالَتھُ  َیْقَطعُ  فإنھ الرَّ
ِ  َرُسولَ  َسأَْلتُ  أَِخي بن یا قال اْألَْصَفرِ  اْلَكْلبِ  من اْألَْحَمرِ  اْلَكْلبِ  من اْألَْسَودِ  اْلَكْلبِ   اْلَكْلبُ  فقال َسأَْلَتنِي كما وسلم علیھ هللا صلى هللاَّ

 .َشْیَطانٌ  اْألَْسَودُ 

 : منبع

 الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقیق ،۳۶۵ص ،۱ج مسلم، صحیح ،)ھـ۲۶۱متوفاى( الحجاج بن مسلم ابوالحسین ، القشیري النیسابوري 
 .بیروت - العربي التراث إحیاء دار: ناشر

 :  ترجمھ

 او بین كھ زمانى پوشاند مى را نمازش بود عصا مثل چیزى جلویش در اگر ایستاد نماز براى شما از یكى كھ زمانى : گفت پیامبر
 فرقى چھ: پرسیدم اباذر از گوید راوى كند مى باطل سیاه سگ و زن ، االغ را نمازش ھنگام این در پس نبود عصا امثال دستانش

 سیاه، سگ: پرسیدمگفت هللا رسول از من را سوال ھمین زاده برادر اى گفت ؟ است زرد سگ و قرمز سگ و سیاه سگ بین
 است شیطان

 :مغفل بن هللا عبد طریق از 

 : اند كرده نقل محمد  از مغفل بن هللا عبد از را روایت ھمین حنبل بن احمد و قزوینى ماجھ ابن

ِ  عبد عن اْلَحَسنِ  عن َقَتاَدةَ  عن َسِعیدٌ  ثنا األعلى عبد ثنا اْلَحَسنِ  بن َجِمیلُ  حدثنا  َیْقَطعُ  قال وسلم علیھ هللا صلى النبي عن ُمَغفَّلٍ  بن هللاَّ
َالةَ   َواْلِحَمارُ  َواْلَكْلبُ  اْلَمْرأَةُ  الصَّ

 : منابع

 دار: ناشر الباقي، عبد فؤاد محمد تحقیق ،۳۰۶ص ،۱ج ماجھ، ابن سنن ،)ھـ۲۷۵متوفاى( یزید بن محمد ابوعبدهللا القزویني، 
 .بیروت - الفكر

 .مصر – قرطبة مؤسسة: ناشر ،۵۷ص ،۵ج حنبل، بن أحمد مسند ،)ھـ۲۴۱متوفاى( حنبل بن أحمد هللا ابوعبد الشیباني،

 :  ترجمھ

 .كند مى قطع را نماز گزار، نماز مقابل از االغ و سگ ، زن عبور:  گفت پیامبر

 )كنند مي باطل را نماز زن، و مجوسي یھودي، خوك، االغ، سگ،:( عباس ابن طریق از

 عبور نمازگذار جلوى از زن و مجوسى ، یھودى ، خوك االغ، سگ، اگر كھ كند مى نقل خود سنن در نیز سجستانى داود ابو
 :شود مى قطع نماز كنند،

ِ  رسول عن أَْحَسُبھُ  قال َعبَّاسٍ  بن عن ِعْكِرَمةَ  عن یحیى عن ِھَشامٌ  ثنا ُمَعاذٌ  ثنا اْلَبْصِريُّ  إسماعیل بن محمد حدثنا  علیھ هللا صلى هللاَّ
 إذا عنھ َوُیْجِزئُ  َواْلَمْرأَةُ  َواْلَمُجوِسيُّ  َواْلَیُھوِديُّ  َواْلِخْنِزیرُ  َواْلِحَمارُ  اْلَكْلبُ  َصَالَتھُ  َیْقَطعُ  فإنھ ُسْتَرةٍ  َغْیرِ  إلى أحدكم صلى إذا قال وسلم
وا  .  بَِحَجرٍ  َقْذَفةٍ  على َیَدْیھِ  بین َمرُّ



 :  منابع

 محمد: تحقیق ،۱۸۷ص ،۱ج ، داود أبي سنن داود، أبي سنن ،)ھـ۲۷۵ متوفاى( األشعث بن سلیمان ابوداود األزدي، السجستاني
 .الفكر دار: ناشر الحمید، عبد الدین محیي

 ، البخاري صحیح شرح في الباري فتح ،) ھـ۷۹۵متوفاى( الدین شھاب ابن الرحمن عبد الفرج أبي الدین زین ، البغدادي رجب ابن
 ، الثانیة:  الطبعة ، الدمام/  السعودیة - الجوزي ابن دار:  ناشر ، محمد بن هللا عوض بن طارق معاذ أبو:  تحقیق ،۷۰۳ص ،۲ج

 .ھـ۱۴۲۲

 : ترجمھ

 زن و مجوسى یھودى، خوك، االغ، ھمانا نباشد، حائلى مقابلش در ولى ؛ خوانید مى نماز شما از یكى كھ ھنگامى:  گفت پیامبر
 كند مى كفایت نماز شدن قطع از سنگ یك انداختن كردند، آمد رفت گزار نماز مقابل در آنھا كھ زمانى و كند مى قطع را نماز

 : اند كرده نقل وآلھ علیھ هللا صلى خدا رسول زبان از را مطلب ھمین آبى ابومنصور و اصفھانى ابوالقاسم

 .عنھن االستغناء قلة فیھن ما وشر كلھن شر النساء:  وقال

 :  منابع

 عمر: تحقیق ، ۲۳۹ص ،۲ج والبلغاء، الشعرء ومحاورات األدباء محاضرات المفضل، بن محمد بن الحسین ابوالقاسم األصفھاني،
 .م۱۹۹۹ -ھـ۱۴۲۰ - بیروت - القلم دار: ناشر الطباع،

 محفوط، الغني عبد خالد: تحقیق ، ۱۳۴ص ،۱ج المحاضرات، في الدر نثر ،)ھـ۴۲۱متوفاى( الحسین بن منصور ابوسعد اآلبي،
 .م۲۰۰۴ - ھـ۱۴۲۴ األولى،: الطبعة لبنان،/ بیروت - العلمیة الكتب دار: ناشر

 :  ترجمھ

 است كم آنھا از نیازى بى اینكھ آن از بدتر و است شر اش ھمھ زن:  گفت پیامبر

 

 :  است كرده نقل طالب ابی بن علی زبان از سنت، اھل  بزرگ علماى از زمخشرى

 .عنھن اإلستغناء قلة فیھن ما وشر كلھن، شر النساء: السالم علیھ طالب أبي بن علي

 : منبع

 برنامھ طبق ،۴۶۴ص ،۱ج األبرار، ربیع ،)ھـ۵۳۸متوفاى( هللا جار أحمد بن عمرو بن محمود ابوالقاسم الخوارزمي، الزمخشري
 .الكبیر الجامع

 :   ترجمھ

 .   است كم آنھا از نیازى بى اینكھ آن از وبدتر است شر اش ھمھ زن:  گفت طالب ابی بن على

 

 دانست مي شیطان را زنان ، عمر

 الرؤوف عبد محمد و البارى فتح در عسقالنى حجر ابن خود، تفسر در قرطبى هللا ابوعبد والدین، الدنیا ادب در بصرى ماوردى 
 :  اند نوشتھ القدیر فیض در مناوى

ابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  وَسِمعَ  ُ  َرِضيَ  اْلَخطَّ َساءَ  إنَّ :  اْلَبْیتَ  َھَذا َتقُولُ  اْمَرأَةً  َعْنھُ  هللاَّ َیاِحینِ  َشمَّ  َیْشَتِھي َوُكلُُّكمْ  لَُكمْ  ُخلِْقنَ  َرَیاِحینُ  النِّ  َرِضيَ  َفَقالَ  الرَّ
 ُ َساءَ  إنَّ :  َعْنھُ  هللاَّ ِ  َنُعوذُ  لََنا ُخلِْقنَ  َشَیاِطینُ  النِّ َیاِطینِ  َشرِّ  ِمنْ  بِاہلَلَّ  . الشَّ



 :  منابع

 برنامھ طبق ،۱۹۳ص ،۱ج والدین الدنیا أدب ،)ھـ۴۵۰متوفاى( حبیب بن محمد بن علي الحسن أبو الشافعي، البصري الماوردي
 . الكبیر الجامع

: ناشر ،۶۸ ص ۷ج القرآن ألحكام الجامع ،)ھـ۶۷۱متوفاى( فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد هللا ابوعبد القرطبي، األنصاري 
 .القاھرة – الشعب دار

 ،۲۲۳ص ۲ج البخاري، صحیح شرح الباري فتح ،)ھـ ۸۵۲متوفاى( ضلابوالف  حجر بن علي بن أحمد الشافعي، العسقالني 
 .بیروت – المعرفة دار: ناشر الخطیب، الدین محب: تحقیق

 ،۱۷۷ص ،۲ج الصغیر، الجامع شرح القدیر فیض ،)ھـ۱۰۳۱ متوفاى( العابدین زین بن علي بن الرؤوف عبد محمد المناوي،
 .ھجری ۱۳۵۶ األولى،: الطبعة مصر، - الكبري التجاریة المكتبة: ناشر

 :  ترجمھ

 : خواند مى را شعر این زنى كھ شنید عمر

 . ھستید ریحان و گل بوى عاشق ھمھ مردان شما حالیكھ در ، اند شده خلق مردان شما براى كھ اند ریحان و گل زنان

 پناه تو بھ شیاطین شر از ما خدایا ، اند شده خلق مردان ما براى كھ ھستند ھایى شیطان زنان: گفت زن آن جواب در عمر
 .بریم مى

 

 .دانست می شیطان را زن شافعی امام

 : ھستند شیطان زنان تمام  داشتھ، اعتقاد نیز او كھ كند مى نقل شافعى امام از الشافعیة، طبقات در شافعى اسنوى

 :فقال امرأة رأى الشافعي أن بلغنا

 : فقالت الشیاطین شر من باہلل نعوذ*  لنا خلقن شیاطین النساء إن

 .الریاحي شم یشتھي وكلكم*  لكم خلقن ریاحین النساء إن

 :  منبع

: رقم ،۲۹۸ص ، ۱ج الشافعیة، طبقات ،)ھـ۷۷۲متوفاى) (الدین جمال( عمر بن علي بن الحسن بن الرحیم عبد األموي، األسنوي
 .م۱۹۸۷ ـ ھـ۱۴۰۷ األولي، الطبعة بیروت، العلمیة، الكتب دار: ناشر الحوت، یوسف كمال: تحقیق ،۴۱۲

 :  ترجمھ

 :  گفت سپس دید را زنى كھ رسیده چنین شافعى از

 .بریم مى پناه تو بھ شیاطین شر از ما خدایا ، شده خلق مردان ما براى كھ ھستند ھایى شیطان زنان

 :  گفت وى جواب در نیز زن

 .ھستید ریحان و گل بوى عاشق ھمھ مردان شما حالیكھ در ، اند شده خلق مردان شما براى كھ اند ریحان و گل زنان

 

 :  دانست مى شیطان ھاى ریسمان را زنان وآلھ علیھ هللا صلى خدا رسول كھ نویسد مى واألضداد المحاسن در جاحظ ابوعثمان

 .الشیطانِ  حبائلُ  النساء: وسلم علیھ هللا صلى قال



 :  منبع

 ، القاھرة - الخانجي مكتبة:  ناشر ،۱۷۹ص ،۱ج ، واألضداد المحاسن ،)ھـ۲۵۵متوفاى( بحر بن عمرو عثمان أبي الجاحظ،
 .م۱۹۹۴ ـ ھـ۱۴۱۵ ، الثانیة:  الطبعة

 .شیطانند ھاى ریسمان زنان:  پیامبرگفت:  ترجمھ

 : است شده نقل نیز مسعود بن هللا عبد از مطلب ھمین ھمچنین

 .الشیطان حبائل النساء: مسعود بن هللا عبد وقال

 برنامھ طبق ،۱۸ص ،۱ج ، سالم البن األمثال ،) ھـ۲۲۴متوفاى( هللا عبد بن سالم بن القاسم عبید أبو ، البغدادي الھروي:  سند
 .الكبیر الجامع

 شیطانند ھاى ریسمان زنان:  گفت مسعود ابن:  ترجمھ

 

 :كرد دوري باید االغ و سیاه سگ ، زن از 

 :ھستند شیطان ھاى ریسمان ھا آن چون كرد؛ دورى باید ھا زن از كھ گوید مى بخارى صحیح شرح در حنبلى رجب ابن

 ، الشیطان استشرفھا بیتھا من المرأة خرجت وإذا ، الشیطان حبائل النساء فإن ؛ المرأة:  وھي ، منھا باالحتراز الثالث ھذه خصت
 ؛ الحمار وكذلك.  الحدیث علیھ نص كما ، شیطان:  األسود والكلب.  بالنساء القرب دار من آدم إبعاد إلى الشیطان توصل وإنما
 .الشیطان یرى ألنھ ، باللیل صوتھ سماع عند باہلل یستعاذ ولھذا

 :   منبع

 ، البخاري صحیح شرح في الباري فتح ،) ھـ۷۹۵متوفاى( الدین شھاب ابن الرحمن عبد الفرج أبي الدین زین ، البغدادي رجب ابن
 ، الثانیة:  الطبعة ، الدمام/  السعودیة - الجوزي ابن دار:  ناشر ، محمد بن هللا عوض بن طارق معاذ أبو:  تحقیق ،۷۱۳ص ،۲ج

  ھـ۱۴۲۲

 :  ترجمھ

 شود مى خارج خانھ از زن كھ زمانى و شیطانند ھاى ریسمان زنان چون زن كرد؛ دورى باید ویژه طور بھ گروه، سھ این از
 .رساند مى البعید دار بھ القرب دار از را آدم زنان بوسیلھ و گیرد مى نظر زیر را او شیطان

 چون برد؛ پناه باید خدا بھ او صداى شنیدن ھنگام كھ االغ ھمچنین و است شیطان آن از مقصود حدیثى طبق كھ سیاه سگ و
 .بیند مى را شیطان

 

  آید مي در شیطان صورت بھ زن

 

 : است شیطان صورت بھ آمدن، و رفتن ھنگام در زن كھ است كرده نقل محمد از هللا عبد بن جابر

ِ  عبد أبي بن ِھَشامُ  حدثنا األعلى عبد حدثنا َعلِيٍّ  بن َعْمُرو حدثنا َبْیرِ  أبي عن هللاَّ ِ  َرُسولَ  أَنَّ  َجابِرٍ  عن الزُّ  َرأَى وسلم علیھ هللا صلى هللاَّ
 في َوُتْدبِرُ  َشْیَطانٍ  ُصوَرةِ  في ُتْقبِلُ  اْلَمْرأَةَ  ان فقال أَْصَحابِھِ  إلى َخَرجَ  ُثمَّ  َحاَجَتھُ  َفَقَضى لھا َمنِیَئةً  َتْمَعسُ  َوِھيَ  َزْیَنبَ  اْمَرأََتھُ  َفأََتى اْمَرأَةً 

 .َنْفِسھِ  في ما َیُردُّ  ذلك فإن أَْھلَھُ  َفْلَیأْتِ  اْمَرأَةً  أحدكم أَْبَصرَ  فإذا َشْیَطانٍ  ُصوَرةِ 

 :   منبع



 الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقیق ،۱۰۲۱ص ،۲ج مسلم، صحیح ،)ھـ۲۶۱متوفاى( الحجاج بن مسلم ابوالحسین ، القشیري النیسابوري
 .بیروت - العربي التراث إحیاء دار: ناشر

 :  ترجمھ

 نیاز ،  پیامبر. كرد مى دباغى پوست او كھ حالى در آمد؛ زینب ھمسرش پیش سپس دید، را زنى محمد كھ است شده نقل جابر از
 بھ نیز بازگشتش ھنگام و است شیطان صورت بھ آمدن ھنگام زن:  گفت و رفت اصحاب پیش سپس و كرد برآورده را خود

 نفسش در آنچھ تا شود مى باعث كار این زیرا خودش؛ زن نزد برود دید را زنى شما از یكى كھ زمانى.  است شیطان صورت
 .كند دور را بوده

 

 .بگذارید خانھ در لباس بی را زنان  

 از و بمانند پرده پشت شوند مجبور تا بگذارید، خانھ در لباس بدون را خود ھا زن كھ است كرده نقل محمد از مخلد، بن مسلمة
 :   نشوند خارج خانھ

دٍ  أَُبو خَبَرَنا ارٍ  ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنِ  َعلِيِّ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  ُمَحمَّ ، َبشَّ اُبوِريُّ َثَنا: بِاْلَبْصَرِةَقالَ  السَّ دُ  َبْكرٍ  أَُبو َحدَّ ، َمْحَمَوْیھِ  ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحمَّ : َقالَ  اْلَعْسَكِريُّ
َثَنا ْمَیاِطيُّ  َسْھلٍ  ْبنُ  َبْكرُ  َحدَّ ، الدِّ َثَنا: َقالَ  بِِدْمَیاَط، اْلقَُرِشيُّ َثَنا: َقالَ  َیْحَیى، ْبنُ  ُشَعْیبُ  َحدَّ  َعنْ  اْلَحاِرِث، ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  أَیُّوَب، ْبنُ  َیْحَیى َحدَّ
عِ  ، أَنَّ  َمْخلٍَد، ْبنِ  َمْسلََمةَ  َعنْ  َكْعٍب، ْبنِ  ُمَجمِّ بِيَّ َساءَ  أَْعُروا: " َقالَ  النَّ  . "اْلِحَجالَ  َیْلَزْمنَ  النِّ

 – العلمیة الكتب دار: ناشر ،۳۱۵ ص۱۲ج بغداد، تاریخ ،)ھـ۴۶۳متوفاى( الخطیب ثابت بن علي بن أحمد ابوبكر البغدادي،:  منبع
 .بیروت

 .بمانند خانھ در تا بگذارید بىلباس را زنان:  ترجمھ

 

 نیست زن از ضررتر پر اي فتنھ

 :ندارد وجود زن از بزرگتر اى فتنھ كھ است كرده نقل محمد از نقل بھ خود صحیح در مسلم و بخارى

َثَنا َثَنا آَدمُ  حدَّ ْیِمىِّ  ُسلَْیَمانَ  َعنْ  ُشْعَبةُ  َحدَّ ْھِدىَّ  ُعْثَمانَ  أََبا َسِمْعتُ  َقالَ  التَّ بِىِّ  َعنِ  - عنھما هللا رضى - َزْیدٍ  ْبنِ  أَُساَمةَ  َعنْ  النَّ  هللا صلى - النَّ
َجالِ  َعلَى أََضرَّ  فِْتَنةً  َبْعِدى َتَرْكتُ  َما«  َقالَ  - وسلم علیھ َساءِ  ِمنَ  الرِّ  .»النِّ

 : منابع

 مصطفي. د تحقیق ،۴۸۰۸ح ،۱۹۵۹ ص ،۵ج البخاري، صحیح ،)ھـ۲۵۶متوفاى( إسماعیل بن محمد ابوعبدهللا الجعفي، البخاري 
 ۱۹۸۷ – ۱۴۰۷ الثالثة،: الطبعة بیروت، - الیمامة كثیر، ابن دار: ناشر البغا، دیب

 فؤاد محمد: تحقیق ، ۲۷۴۱ح ،۲۰۹۸ص ،۴ج مسلم، صحیح ،)ھـ۲۶۱متوفاى( الحجاج بن مسلم ابوالحسین ، القشیري النیسابوري
 .بیروت - العربي التراث إحیاء دار: ناشر الباقي، عبد

 :  ترجمھ

 .بود نخواھد زنان از زیانانگیزتر فتنھاى مردان براى من از پس:  گفت پیامبر

 

 * است فتنھ بزرگترین زنان فتنھ  

 :  بترسند آن از زنان باید كھ اى فتنھ بزرگترین زنان فتنھ كھ نویسد مى بخارى صحیح شرح در بطال ابن

  العباد على مخافة الفتن أعظم النساء فتنة أن أسامة حدیث وفى



 :  منبع

: تحقیق ،۱۸۸ص ،۷ج البخاري، صحیح شرح ،)ھـ۴۴۹متوفاى( الملك عبد بن خلف بن علي ابوالحسن القرطبي، البكري بطال إبن
 .م۲۰۰۳ - ھـ۱۴۲۳ الثانیة،: الطبعة الریاض،/  السعودیة - الرشد مكتبة: ناشر إبراھیم، بن یاسر ابوتمیم

 :  ترجمھ

 .شود مى ترسیده مردم بر آن از كھ است اى فتنھ بزرگترین زنان فتنھ كھ است آمده اسامھ از حدیثى در

 

 است بیشتر زن از ،عقلش كودك

 : نویسد مى األدبا محاضرات در اصفھانى ابوالقاسم

 .منھا أعقلُ  فإنھ صبیاً  تضربُ  المرأةَ  تدع ال وقیل

 :  منبع

 عمر: تحقیق ،۲۳۸ص ،۲ج والبلغاء، الشعرء ومحاورات األدباء محاضرات المفضل، بن محمد بن الحسین ابوالقاسم األصفھاني،
 .م۱۹۹۹ -ھـ۱۴۲۰ - بیروت - القلم دار: ناشر الطباع،

 : ترجمھ

 .است تر عاقل زن خود از كودك چون بزند؛ را كودك زن، كھ ندھید اجازه

 

  تراست عاقل مادرش از كودك،

 : نویسد مى الدر نثر در آبى ابوسعد ھمچنین

 .طفالً  كان وإن منھا أعقل فإنھ ؛ تضربھ صبیك أم تدع ال:  ھذا مثل في وقیل

 :  منبع

 محفوط، الغني عبد خالد: تحقیق ،۱۳۳ص ،۴ج المحاضرات، في الدر نثر ،)ھـ۴۲۱متوفاى( الحسین بن منصور ابوسعد اآلبي،
 .م۲۰۰۴ - ھـ۱۴۲۴ األولى،: الطبعة لبنان،/ بیروت - العلمیة الكتب دار: ناشر

 :  ترجمھ

 .است كودك ھنوز چھ اگر است؛ تر عاقل مادرش از كودك آن زیرا بزند؛ را اش بچھ مادرى كھ ندھید اجازه

 

 است شده خلق كج پھلوي از زن

 : نویسد مى اصفھانى ابوالقاسم

 .انصدع تقویَمھ أرادتْ  فلما ُمعوجٍ  ِضْلعٍ  من المرأةُ  ُخلَِقتِ : (  الحدیث وفي

 :  منبع

: تحقیق ،۲۳۸- ۲۳۹ص ،۲ج والبلغاء، الشعرء ومحاورات األدباء محاضرات المفضل، بن محمد بن الحسین ابوالقاسم األصفھاني،
 م۱۹۹۹ -ھـ۱۴۲۰ - بیروت - القلم دار: ناشر الطباع، عمر



 :  ترجمھ

 .شكند مى كنى راستش بخواھى اگر است بوده كج پھلوى از زن خلقت:  كھ است آمده حدیث در 

 

 است خیانت او محبت و اذیت زن، خشم

 داءٌ  وبغضھا أذى فحبُّھا خاَنْتكَ  أْحَبْتكَ  وإذا آذْتكَ  أْبَغَضْتك إذا المرأة: وقیل

 :  منبع

 ۲۳۹ص ،۲ج ، والبلغاء الشعرء ومحاورات األدباء محاضرات ، ۵۰۲: الوفاة المفضل بن محمد بن الحسین القاسم أبو ، األصفھاني
 .م۱۹۹۹ -ھـ۱۴۲۰ - بیروت - القلم دار:  النشر دار الطباع، عمر:  تحقیق ،

 :  ترجمھ

 دوست پس كند مى خیانت باشد داشتھ دوست تورا كھ زمانى و كند مى اذیت تورا شود خشمگین كھ ھنگامى زن است شده گفتھ
 .است مرض خشمش و اذیت زن داشتن

 

 زن خلقت از شیطان شدن خوشحال

 : نویسد مى بخارى صحیح شرح در عینى الدین بدر

 .لھ نصبتھا من یخطیني تكاد ال التي حبالتي ھذه:  وقال ، شدیدا فرحا الشیطان فرح المرأة خلق لما وجل عز هللا أن ، ویروي

 :  منبع 

 ۸۹ ص ، ۲۰ج البخاري، صحیح شرح القاري عمدة ،)ھـ۸۵۵ متوفاى( أحمد بن محمود ابومحمد الدین بدر الحنفي، الغیتابي العیني
 بیروت – العربي التراث إحیاء دار: ناشر ،

 :  ترجمھ

 در ھركس كھ ھستند تورھاى زن این گفت و شد خوشحال شدت بھ شیطان كرد خلق را زن كھ زمانى خداوند كھ است شده روایت
 .كند فرار تواند نمى كند گیر آن

 

 ھستند زنان ابلیس، سالح ترین مطمئن

 :  گفت محمد كھ است آمده بخارى صحیح شرح در باز و

 .النساء إبلیس سالح أوثق

 :  منبع

 ۸۹ ص ، ۲۰ج البخاري، صحیح شرح القاري عمدة ،)ھـ۸۵۵ متوفاى( أحمد بن محمود ابومحمد الدین بدر الحنفي، الغیتابي العیني
 .بیروت - العربي التراث إحیاء دار: ناشر ،

 .ھستند ھا زن ابلیس، سالح ترین كارى:  ترجمھ

 



 .است ھا مصیبت ترین سخت ھا، زن مصیبت و سختي

 :  نویسد مى بخارى صحیح شرح در بطال ابن

ْمنا شقائنا من:  قالت أنھا المؤمنین أمھات بعض عن روى وقد  الفتنة قدر على المحن أعظم بالنساء فالمحنة.  الشھوات جمیع على قُدِّ
 من والسالمة ، فتنتھن من النجاة فى إلیھ والرغبة ، باہلل االعتصام للمؤمن فینبغى ، عدًوا لنا منھن أن ذلك مع هللا أخبر وقد ، بھن

 .شرھن

 :  منبع

: تحقیق ،۱۸۸ص ،۷ج البخاري، صحیح شرح ،)ھـ۴۴۹متوفاى( الملك عبد بن خلف بن علي ابوالحسن القرطبي، البكري بطال إبن
 .م۲۰۰۳ - ھـ۱۴۲۳ الثانیة،: الطبعة الریاض،/  السعودیة - الرشد مكتبة: ناشر إبراھیم، بن یاسر ابوتمیم

 :  ترجمھ

 وارد زنان جانب از كھ مصیبتى پس ، است آمده ھا شھوت ھمھ از قبل قرآن در ما اسم كھ است این ما ھاى شقاوت از یكى
 .شود مى ایجاد ھا آن جانب از كھ اى فتنھ اندازه بھ است؛ مصیبت بزرگترین شود، مى

 نجات براى و بیاورد، پناه خدا بھ مؤمن كھ است شایستھ پس ؛ ھستند ما دشمن ھا زن از برخى كھ است داده خبر حال این با هللا
 .بیاورد روى خدا بھ ھا آن شر از ماندن سالم و ھا آن فتنھ از

 

 شیخ االسالم ابن تیمیھ میگوید:

 .وتحرم الخلوة بغیر محرم ولو بحیوان یشتھی المرأة أو تشتھیھ کالقرد

 سند:

، ۵۲۸، ص۴ھـ)، الفتاوى الکبرى ، ج ۷۲۸(متوفای  م ابن تیمیة،الحرانی ، شیخ اإلسالم أبی العباس تقی الدین أحمد بن عبد الحلی
 بیروت ، –تحقیق : قدم لھ حسنین محمد مخلوف، دار النشر : دار المعرفة 

 ترجمھ:
حرام است؛ ھرچند آن نامحرم حیوانی ھمانند میمون باشد، کھ بھ آن زن از روی شھوت متمایل شود و یا   خلوت کردن با نامحرم،

 .او تحریک شودزن نسبت بھ 
 

 .شود ابن تیمیھ در ابتدا فتوایش را کلی بیان کرده است: وتحرم الخلوة بغیر محرم ھمانگونھ کھ در این متن مشاھده می
مستقیماً روی گروه زنان و میمون ھا انگشت گذاشتھ و یک بار دیگر شخصیت زنان را زیر سؤال برده   اما در بیان شاھد مثال،

 .است
جز شھوترانی فضلیتی ندارند کھ اگر در خلوتی با نامحرمان رو بھ رو شد صد در صد بھ گناه روی   روه زناناز دیدگاه وی گ

 .خواھند آورد و دین ایمان آنان مانع ارتکاب عمل نا مشروع نخواھند شد

 

 کرامت زن را در این قانون بھ وضوح میتوان دید:

 قانون مجازات اسالمی بقیھ دیات: ۳۰۰ماده 

 قتل زن مسلمان خواه این قتل عمدا صورت گرفتھ باشد و خواه غیر عمدی پنجاه شتر است خونبھای

 

 قانون مجازات اسالمی: ۴۳۵ماده 



شتر است خونبھای قطع ھر دو  ۳۴شتر استو خونبھای قطع بیضھ ی راست او  ۶۶خونبھای قطعبیضھ چپ یک مرد مسلمان 
 بیضھ پیر و کودک و بالغ عنین و سالم نیست.

 

 را زنان جایگاه مورد در را شیعیان اول امام حرفھاي و گفتار و میزنیم البالغھ نھج بھ سري اسالم در زن بحث ادامھ در خوب
 .میبینیم

 

 .میكنیم افشا را زنان كرامت مورد در شیعھ اخوندھاي و مسلمان روحانیون دروغھاي از دیگر یكي بازھم مطالب این خواندن با 

 

  البالغھ نھج ھاي نامھ و ھا خطبھ و شیعیان اول امام علي نگاه از زن

 

 نھج كتاب بھ سرى ادعا این اثبات براى. انھاست ترین ستیز زن از یكى اسالمى، شخصیتھاى میان در ابیطالب ابن علي شك بي
 .میبینیم را متقیان موالي ستیزى زن و میزنیم البالغھ

 

 البالغھ نھج ۸۰ خطبھ

 ...العقول نواقص الحظوظ نواقص االیمان نواقص النساء ان معاشرالّناس

 : ترجمھ

 در است نگرفتن روزه و نخواندن نماز جھت بھ آنھا ایمان نقصان اما ھستند بھره کم خرد و ارث و ایمان از زنھا, مردم ای
 نقصان جھت از و است مرد یک گواھی جای بھ زن دو گواھی اسالم در کھ. است آن خردشان نقصان جھت و حیض روزھای

 و گفتار در و باشید حذر بر خوبانشان از و کنید پرھیز بد زنھای از پس باشد می مردان ارث نصف آنھا ارث ھم، بھره و نصیب
 .نکنند طمع ناشایستھ کردار و گفتار در تا نکنید پیروی انھا از پسندیده کردار

 

 )است شده خوانده عایشھ بھ خطاب جمل جنگ از بعد خطبھ این( البالغھ_نھج ۱۵۵ خطبھ

 ...صدرھا غالفی ضغن و النساء رای فادرکھا نھ فال اما و

 : ترجمھ

 و گدازند فلز آن در کھ آھنگران دیگ ھمچون گرفت، جوشیدن او سینھ در کینھ و یافت غلبھ زنان اندیشھ) عایشھ(زن فالن بر اما
 او برای این از پیش بزرگی و حرمت ھم این از بعد و نمود می نھی کند، دیگری با کرد من با آنچھ تا خواندند می فرا را او اگر
 است خداوند با بازرسی و حساب و است باقی

 

 البالغھ نھج ۱۴ نامھ 

 ..... و ذی با النساء تھیجوا وال

 :  ترجمھ



 سزا نا بزرگانتان و سرداران بھ داده، شما بزرگواری و شرافت بھ دشنام چند ھر میانگیزید، بر آنھا بھ رساندن آزار با را زنان و
 از کھ بودند گفتھ را ما بودند مشرک زنان کھ زمانی در حّتی است سست و ضعیف ایشان خردھای و جانھا نیروھا، زیرا گویند،

 را فرزندانش او از بعد و را او آن اثر بر میزد، چماق یا سنگ با را زنی مردی اگر جاھلیت زمان در داریم باز دست آنھا
 نمودند می سرزنش

 

 البالغھ نھج ۳۱ نامھ

 و ھن و الی عزمھن و افن الی رایھنّ  فانّ  الّنساء مشاورة و وایاک

 : ترجمھ

 سخت کھ ببند راه را شان آلوده نگاه نشینی، پرده با است ناتوان عزمی و سست رائی را ایشان زیرا بپرھیز، بازنان زدن رای از
 اطمینان او بھ کھ را کسی اینکھ از نیست بدتر خانھ از زنان شدن خارج کند افزون را ماندگاریشان آنان، نشینی پرده در گیری
 نشناسند، را تو جز کھ کنی کاری توانی اگر) باشد خطرناک میتواند اندازه یک بھ اینھا دو ھر یعنی(آوری در خانھ بھ نداری
 حد از را او داشتن گرامی خشن، پھلوان نھ است ظریف گل چون زن زیرا مسپار بدو اوست توان از بدور کھ کاری کن چنان

 میشود سبب زیرا نابجا، نمودن غیرت و بردن رشک از زنھار. کند شفاعت را دیگری کھ چندان میانداز طمع بھ را او و مگذران
 کشاند تردید بھ را آراستھ عفت بھ زن و افتد نادرستی بھ درستکار زن کھ

 

 .او گزیدن است شیرین کھ است کژدم چون زن ۵۸ حکمت

 

 .است ایمان مرد غیرت و است کفر زن غیرت  ۱۱۹ حکمت

 

 .اوست از اطاعت و شوھر با خوشرفتاری زن جھاد  ۱۳۱ حکمت

 

 سر باشد، متکبره زن گاه ھر باشدپس بخل و ترس و تکبر کھ است مردان ھای خو بدترین زنان خوھای بھترین  ۲۲۷ حکمت
 آورد رو او بھ آنچھ از باشد ترسو گاه ھر و دارد می نگاه را شوھرش و خود مال باشد زفت و بخیل گاه ھر و آورد نمی فرود
 گزیند می دوری و ترسد می

 

 او با بودن از نیست ای چاره را مرد کھ است این اوست در کھ چیزی بدتر و است بد زن چیز ھمھ ۲۳۰حکمت

 

 .باشد می االسالم فیض البالغھ نھج ترجمھ منبع از حکمتھا ذکر

 

 بوده ابیطالب ابن علی نظر مورد زنان عموم کھ دھد می نشان این و شده برده کار بھ الّنساء عام کلمھ ھا نامھ و ھا خطبھ تمام در
 چنین اگر کھ نیست قبول قابل وجھ ھیچ بھ است، بوده زنان از خاصی گروه با صحبت روی واقع در کھ توجیھ این این، بنابر. اند
 کند می صحبت مردان مورد در کھ آنجا ھمچنانکھ برد می بین از را ابھام این مناسب عباراتی بردن بکار با بایست می علی بود

 گوید می چنین ۲۷ خطبھ از قسمتی در علی نمونھ عنوان بھ. نداده قرار خطاب مورد را مردان ھمھ ھیچگاه کند می گلھ آنان از و
 !نیستید مرد ولی مانید می مردان بھ کھ کسانی ای



 

 کھ شناسایی ھمان نمیشناختم و نمیدیدم را شما ھرگز کھ داشتم دوست چقدر! نشین حجلھ عروسان ای و خرد بی صفتان کودک ای
 خشم از مملو مرا سینھ و کردید من دل بھ خون قدر این کھ بکشد را شما خدا ساخت ناراحت و ملول اینچنین مرا انجام سر

 کردید تباه مرا ھای نقشھ نکردن، یاری و کردن پیچی سر با و نوشاندید من بھ جرعھ جرعھ اندوه و غم ھای کاسھ و ساختید

 بھ و است نکرده پایداری او قوای مقابل در ھیچکس و تاختھ بار ان بر معاویھ سپاه رسید خبر کھ شد ایراد ھنگامی بھ خطبھ این
 حال در کھ اند شده واقع خطاب مورد مردانی بلکھ نیست زمانھا ھمھ در و مردان تمام با علی صحبت روی کھ میدھد نشان خوبی

 البالغھ نھج ۸۰ خطبھ مورد در جیھ تو این اند ساختھ تباه را یش ھا نقشھ او از نافرمانی با و اند کرده او دل بھ خون حاضر
 رد شدیدا نظر این ۸۰ خطبھ محتوای بھ توجھ با کھ است عایشھ اصلی مقصود شود می گفتھ چنانچھ رود، می کار بھ بیشتر
 .میشود

 ھمھ مورد در زن دو با مرد یک شھادت بودن معادل عایشھ، فقط نھ دارند مردان نصف ارثی اسالمی قوانین مطابق زنان ھمھ
 طرفی از ھستند ماھانھ عادت را ماه از روزی چند مسلمان# غیر چھ و مسلمان چھ زنان تمام این از گذشتھ و است صادق زنان
 خطبھ دھد می قرار خطاب مورد را او دقیقا و کند نمی استفاده النساء عام لفظ از کند می صحبت عایشھ مورد در کھ آنجا علی
 .سازد می نمایان خوبی بھ را امر این البالغھ نھج ۱۵۵ و ۱۳

 

   ۱۳ خطبھ

 ...البھیمھ اتباع و جندالمرئھ کنتم

 : ترجمھ

 ھمگی شد کرده پی ھنگامیکھ و شدید می برانگیختھ شتر صدای بھ بودید ای بستھ زبان حیوان پیرو و زنی سپاه شما مردم ای
 ...و گریختید

 اند بوده زنان تمام او صحبت روی کھ است نمایان بخوبی شد ذکر علی از آنچھ از و نیست بیشتر بحث بھ نیاز

 معلول علی اینجا در. است زنان اندیشھ و خرد نقصان درباره علی استدالل است ذکر شایان ۸۰ خطبھ در کھ نکاتی از یکی اما
 یک شھادت معادل آنھا، از تن دو شھادت کھ داند می این در را عقل از زنان بھره کمی دلیل واقع در و گذارد می علت جای را

 معادل را زنان از تن دو شھادت میداند، مردان از تر عقل ناقص و ضعیف را زن چون اسالم شرع واقع در حالیکھ در است مرد
 بخوانند نماز توانند نمی را ماه از مدتی آنھا کھ میداند این در را زنان ایمان کمی علت علی دیگر سویی از میدھد قرار مرد یک

 بھ بیشتری ساعات و بخواند نماز بیشتر کس ھر کھ گویی دانستھ کیفیت رفتن باال عامل را کمیت تنھا یعنی بگیرند، روزه و
 دخالتی ھیچ باره این در زنان صورت ھر در کھ چند ھر گردد محکم و قوی او ایمان تا ست کافی ھمین دھد، اختصاص عبادت
 .اند آورده فرود تعظیم سر طبیعت قانون برابر در تنھا و اند نداشتھ

 را سال تمام آنھا چون نکرد اطاعت آنھا از ھم معروف در حتی و بود حذر بر آنھا خوبان  از و کرد پرھیز باید بد زنان از پس
 کھ است آن ھم سوم دلیل و است نقص دچار نیز آنھا عقل است ناقص آنھا ایمان پس بخوانند نماز و دارند نگاه روزه توانند نمی
 چون اسالم شرع کھ چرا گذارد می علت جای را معلول ھم باز علی اینجا در دارند مردان نصف ارثی چون است کم آنان بھره
 ھضم قابل جملھ این حال ھر بھ کھ چند ھر است داده قرار مرد ارث نصف را او ارث میداند مرد از تری پایین  مرتبھ در را زن

 .نکرد اطاعت آنان از ھم معروف در و بود حذر بر آنھا خوبان از باید پس است مردان ارث نصف زنان ارث چون کھ نیست

 

 ۱۴ یا ۳۱ نامھ نیز و ۸۰ خطبھ متن بھ توجھ با کھ داند می او بر زنان اندیشھ یافتن غلبھ را عایشھ کار علت ۱۵۵ خطبھ در علی
 رای کھ آنجا از و کرد کار این بھ اقدام او، بر زنان اندیشھ یافتن غلبھ علت بھ عایشھ کھ کرد تعبیر اینگونھ را او حرف توان می
 .شد حاصل ای نتیجھ چنین است ضعیف و سست زنان اندیشھ و

 بر مبنی خود قبلی صحبتھای تکرار ضمن علی. سازد می نمایان خوبی بھ را او نزد زن سیمای و جایگاه علی ۳۱ نامھ اّما
 مینماید صادر را زنان درمورد نشینی پرده بارحکم این زنان، خرد ضعف و ناتوانی



 و علیھنّ  التی الحجاب شّدة فانّ  اّیاھنّ  بحجابک ھنّ  ابصار من علیھنّ  اکفف و

 :ترجمھ 

 ...و است تر پاینده ایشان برای حجاب گرفتن سخت زیرا دار، باز نامحرمان دیدار از را آنھا چشمھای حجاب با و

 

 کلمھ عربی زبان در پوشش مفھوم برای مناسب کلمھ ، پوشش نھ است چیز دو میان حایل و پرده معنای بھ بیشتر واقع در حجاب
 بھ کھ دستوری در علی ھمچنانکھ نیست، درستی تعبیر رود، می کار بھ امروزه کھ پوشش بھ حجاب تعبیر این بنابر و است ستر

 را خود کمتر باش، مردم میان در یعنی  رعیتک عن احتجابک تطولن فال میگوید نویسد، می البالغھ نھج ۵۳ نامھ در اشتر مالک
 ....و نکند جدا مردم از را تو دربان و حاجب کن، پنھان مردم از خانھ اندرون در

 

 و بگذارد کنار را خود روبنده یا و روسری باید اشتر مالک کھ نبوده این»  احتجابک»  بردن بکار از علی منظور مسلما کھ
 پرده معنای و نیست پوشش معنای بھ برده بکار ۳۱ نامھ متن در علی کھ حجابی پس کند شد و آمد مردم میان در آنھا بدون

 را تو جز کھ کن کاری توانی اگر حّتی کھ آنجا تا است بھتر زنان بقای برای نشینی پرده  این علی دید از و میدھد را نشینی
 نشناسند

 خطرناک و بد تواند می اندازه یک بھ دو ھر خانھ، بھ اعتماد قابل غیر شخصی آوردن و زن رفتن بیرون علی دید از ھمچنین
 را خود شوھر از غیر زن کھ شود فراھم شرایطی اگر خوبتر چھ و نروند بیرون خانھ از امکان حد تا آنھا کھ بھتر چھ پس باشد

  نشناسد

 چند شماری ذکر اما نیست بیشتر توضیح و شرح بھ نیازی و میسازند نمایان را علی نزدزن  جایگاه خوبی بھ شده ذکر حکمتھای
 نیست لطف از خالی اند نموده عنوان زن با رابطھ در اسالمی بزرگان و علما کھ تفسیرھای و نظرات از

 .او با بودن جز نیست ای چاره را مرد کھ است این اوست در کھ چیزی بدتر و است بد زن چیز ھمھ

 

 بحرانی میثم ابن دیدگاه از

 جھت از یا و است ظاھر این کھ دارد، مرد بر کھ است ای نفقھ جھت از یا است، شر مرد بر تماما زن احوال اینکھ از مقصود
 ای چاره را مرد اینکھ و کند می دور خدا از را مرد کھ است الھی اطاعت از دارنده باز عاملی خود این کھ اوست از بردن لذت

 است مسألھ این خاطر بھ و ھست او بھ نسبت دینوی وجود طبیعت در کھ است احتیاجی و ضرورت زن با بودن ھمراه از نیست
 باشد می معلول از تر قوی کھ است عقلی زن درون در شر وجود البتھ. کند می تحّمل را زن مرد کھ

 )۵ج میثم ابن البالغھ نھج شرح: (منبع

 

 خوئی عالمھ دیدگاه از

 ارتباط شئون آن با مختلف جھات از آنان زندگی کھ باشند می دنیوی و مادی شئون با خورد بر و رویارویی از ناگزیر مردان
 و سختیھا با آنان برخوردھا این در کھ غیره و فرزندان نزدیکان، ھمسایگان، كارگران، زن، مال، با شدن مواجھ مانند دارد

 برخوردھا، این ترین مشکل گردد می بر زندگی در مرد بدی یا خوبی بھ امور این کھ شوند می روبرو و بدیھا و خوبیھا آسانیھا،
 برای جھات تمام از رویارویی این کھ داد را آگاھی این خود سخنان با)ع( علی و است زندگی مختلف شئون در زن با برخورد

 مرد ھمسر اگر کند، می ترسو را مرد دل باشد کار بد اگر و کند می سلب را مرد عقل باشد آشوبگر اگر زن زیرا است شر مرد
 مرد دشمن اگر و دھد می سوق گمراھی و فساد بھ را مرد باشد بیگانھ زن اگر و باشد می اش نفقھ پرداخت بھ مکلّف مرد باشد،
 امکان زن دست از وی رھایی و است زن با بودن از ناچار مرد اوصاف این تمام با شود می پیروز او بر دورغ و بھتان با باشد
 .نیست پذیر



 )۲۱خوئی،ج ،عالمھ البالغھ نھج شرح فی البراعھ منھاج: (منبع

 

 او گزیدن است شیرین کھ است کژدم چون زن

 

 بحرانی میثم ابن دیدگاه از

 ھمراه گزیدنش زن در منتھا. است شده استعاره او برای عقرب لفظ باشد می اذیت نیز زن شأن چون و است عقرب برای گزیدن
 .است لذت با ھمراه خاراندن این خارش، لحظھ در ما دارد،ا دنبال بھ ناراحتی چھ اگر آن خاراندن کھ زخمی مانند است لذت با

 )۵ج بحرانی، میثم ابن شرح:  (منبع

 

 ۳۱ وصیت پیرامون بحرانی میثم ابن نظر

 اینکھ جملھ از نمود وصیت اموری بھ زنان مورد در)ع( حسن امام بھ) ع(علی

 ھر و خطاست معرض در آنان فکر و ھستند نقصان دارای عقالنی نظر از آنان کھ زیرا بپرھیز، زنان با کردن مشورت از -۱
 .گیرد قرار مشورت مورد کھ نیست سزاوار باشد، اینچنین کھ کسی

 .   است حجاب از کنایات ترین فصیح این کھ بپوشانید حجاب واسطھ بھ را زنان دیدگان -۲

 .نماید اش خانھ وارد) مرد خواه زن خواه( باشد نمی او بھ اطمینان کھ را شخصی نیست جایز -۳

 در زن کھ است این بھتر و است خانھ از زنان شدن بیرون از بیش خانھ بھ مردم از بعضی آوردن فساد مواقع، بعضی در -۴
 .نشناسد را شوھر از غیر کھ باشد حالتی

 .شوند  مسلط نباید)  غیره و پوشیدنیھا و ازخوردنیھا اعم(آنھاباشد ازتوانایی خارج کھ براموری زنان-٥

 

 شاید و است جویی بھره و لذت برای محلی زن کھ است آن غرض فرما، کار نھ است)ریحانھ( خوشبو گیاھی چون زن اینکھ اما
 اینکھ اما کردند می استعمال بسیار را عطر عرب زنان زیرا باشد، استعاره جھت از زن، برای ریحانھ لفظ دادن اختصاص ھم
 .کرد حکومت او بر باید بلکھ نشده خلق حکمرانی برای او کھ است این برای باشد فرما کار تواند نمی زن

 

 .مکن تجاوز اوست بھ مربوط کھ آنچھ از او داشتن گرامی در-٦

 اندیشھ ناتوانی و غریزه نقصان از ناشی امر این و است خارج او توانایی از زیرا نینداز، دیگران برای شفاعت طمع بھ را زن-۷
 .اوست

 وادار  ناشایست کاری بھ را او یعنی میشود وی برای فساد امرسبب این کھ زیرا نبر، کار بھ غیرت پاکدامن زنان درمورد-۸
 .میگرداند سلب او از را عمل زشتی و قبح و میکند

 )۵،ج میثم ابن البالغھ نھج شرح: (منبع

 خوئی عالمھ دیدگاه از ۳۱ وصیت شرح

 



 است نموده وصیت زیر امور بھ زنان با رفتار در امام

 

 .امور در آنھا تصمیم و اراده و اندیشھ ناتوانی جھت بھ زنان با مشورت ترک-۱

 

 می ھمسر بھ وفاداری سبب و است تر پاینده آنھا برای زیرا دارد باز حجاب بوسیلھ دنیا زیبایی و بیگانگان از را زنان دیدگان -۲
 .شود

 

 .مده راه ات خانھ بھ ھستند فتنھ و فساد اھل اگر را غریبھ مردان -۳

 

 رنج موجب زیرا مگذار ایشان عھده بر است، خارج زنان توانایی از کھ را اموری و سخت نیازھای مانند منزل امور تدبیر -٤
 .برد می بین از را آنھا ارزش و زیبایی و شود می آنھا

 

 .شود می فسادشان بھ منجر و گردد می ایشان سوی بھ دیگران توجھ سبب زیرا مکن وادار دیگری مورد در شفاعت بھ را او -٥

 

 دوری زنان بھ نسبت سوءظن از کھ است این مقصود بپرھیزد، رود بکار غیرت نباید جائیکھ در بدگمانی و غیرت اظھار از-٦
 .شود می آنھا فساد موجب بدگمانی زیرا گیرد دل بر آنان مھر و نماید

 

 )۲۰خوئی،ج ،عالمھ البالغھ نھج شرح فی البراعھ منھاج: (منبع

 

 بحرانی میثم ابن دیدگاه از ۱۴ نامھ شرح

 

 نسبت دادن دشنام آنھا چھ اگر نشوید، آنھا شرارت موجب زنان بھ نسبت آزار و اذیت با کھ است این)الّنساء تھیجوا ال( از مقصود
 و است آنان بودن القوا ضعف از ناشی زنھا، اذیت و آزار عدم مسالھ این و برسانند حد ترین باال بھ را شما بزرگی و شرافت بھ

 کھ معنا بدین دارند، ضعیفی سالح مورد این در و نیستند مردان مقابل در مقاومت بھ قادر آنان کھ است این آنھا ضعف از منظور
 زنان کھ است این زنان مورد در العقول نواقص بردن بکار از منظور شوند می دادن دشنام بھ متوسل آزار، و اذیت دفع برای

 مستلزم کھ است اخالقی رذائل از تعقل بر توانایی عدم این و بفھمند را دشنام فایده عدم کھ ندارند مسألھ این تعقل برای ای قوه
 بخشد آرامش را آن خواھد می فرد کھ شود می درونی حاالت انگیختن بر باعث و است بدی و شر شدن زیاد

 

 :فرماید می کھ) ع( علی حضرت وقول

 مشرکھ آنکھ داریمحال بر دست ایشان از کھ شدیم مأمور رسول زمان در ما) ( لمشرکات وانھن عنھن بالکف مر لنؤ کنا ان( 
 فرماید می کھ حضرت قول و شوند آنھا آزار و اذیت موجب نباید کھ است این بھ اولی اسالم، اظھار صورت در) بودند

 



 آن از بعد و مرد آن زدن، آن اثر بر) جاھلیت زمان در( زد می چماق یا سنگ با را زنش کسی اگر آخره الی الّرجل کان ان و
 کھ دارد ای مفسده خود دنبال بھ زنان آزار و اذیت اینکھ برای است ھشداری مسألھ این نمودند، می سرزنش را فرزندانش مرد
 مورد پیوستھ وی یعنی است ھمراه نیز وفاتش از بعد و حیات حالت در دھنده آزار مرد با کھ کھ است ننگی ھمان مفسده این

 .گیرد می قرار سرزنش

 

 )۴بحرانی،ج میثم ابن البالغھ نھج شرح:  (منبع

 

 الحدید ابی ابن نظر و ۲۲٦ حکمت

 

 ذاتا زن صدای کھ است این دو آن میان ھمبستگی و ھمسرش بھ مرد عالقھ دالیل ترین استوار از است آمده افالطون حکمت در
. باشد می مرد قلب از تر رقیق و تر نازک قلبش و مرد تشخیص قوه از کمتر او تمییز و تشخیص قوه مرد صدای از تر پایین
 .شود می دور مرد از میزان ھمان بھ یابد فزونی مرد بھ نسبت زن صفات از یکی گاه ھر پس

 

 )۱۷،ج الحدید ابی ابن البالغھ نھج شرح: ( منبع

 

 خوئی عالمھ دیدگاه از ۲۲٦ حکمت

 شدن ور شعلھ و بیگانھ مردان شھوت معرض در زن زیرا. اوست امانت و پاکدامنی زن، واجب و پسندیده صفات مھمترین از
 عدم و ضعف بھ مردم نزد در دیگر سوی از و است شوھر اموال حافظ و خانھ مالک زن است جھتی ھر از احساس و عشق

 این کھ ای بگونھ. است تکبر زن صفات بھترین از داد آگاھی نفس و مال بھ نسبت را زن باید ناگزیر پس.دارد شھرت توانایی
 مرد برای ناپسند و مذموم صفات از غرور و کبر این شود زنھا بھ نسبت آنھا طمع یا بیگانھ مردان نظر از مانع غرور و کبر

 کھ باشد می اموالی بخشش از خودداری کھ زن در بخل ھمچنین رود می شمار بھ ستایش مورد صفات از زن مورد در و است
 ھمچنین کند می جلوگیری وی اموال بھ سارقین و بیگانگان طمع از عمل این زیرا، است پسندیده صفات از اوست دست در

 موجب باشد، می صحرا در سفر و شب تاریکی در سفر و خلوت مکانھای بھ رفتن از ترس معنای بھ کھ زن در ترس صفت
 .است مرد از تر قوی زن در احساس و است ارتباط در احساس با) تکبر-بخل-ترس( صفات میگردداین زن شدن مقید

 

 )۲۱خوئی،ج عالمھ ، البالغھ نھج شرح فی البراعھ منھاج: ( منبع

 

 است ایمان مرد غیرت و است کفر زن غیرت

 

 بحرانی میثم ابن نظر

 آنچھ بر خشم و دارد دشمن زن یک بر را مرد دو خداوند چون دارد خشم آن بر خداوند کھ است چیزی آن بر مستلزم مرد غیرت
 آنچھ تحریم در زن غیرت اما باشد می ایمان این و است خداوند نھی مؤید و خدا رضای موافق گیرد می خشم آن بر خداوند کھ

 کھ آنچھ تحریم و انکار و رد مسألھ این بر کردن مقابلھ و مرد یک برای بیشتر یا زن دو اشتراک یعنی است، کرده حالل خداوند
 .است کفر مستلزم واین باشد می است، کرده حالل خداوند

 



 )۵،ج میثم ابن البالغھ نھج شرح:  (منبع

 

 اوست از اطاعت و شوھر با خوشرفتاری زن جھاد

 

 طباطبایی عالمھ نظر

 

 بھ را آن کمبود بلکھ نگذاشتھ، مثل بھ جبران و عوض بدون خدا راه در جھاد محرومیت مانند را زنان ھای محرومیت اسالم
 مزایا گونھ این و کارھا این. است داده قرار جھاد معادل  را شوھر داشتن نیکو مثال. نموده تدارک مزیت و فضیلت در آن معادل

 بھای بھ را چیزی ھر کھ اسالم نظر در ولی. باشد نداشتھ ارزشی کرده احاطھ را ما زندگانی فاسد بازار کھ ما برای بسا چھ
 .جوید می خداست مرضی کھ را فضایلی و سنجد می آن حقیقی

 آن بھ مستلزم را آن و نھاده وی پای جلوی را کس ھر مخصوص راه و فرمود مقدار آن ارزش بھ را چھ ھر نیز تعالی خداوند
 و نبرد میدان در مرد شھادت اسالم در پس داده، قرار او اعمال وزن بھ و وی انسانی خدمات معادل کس ھر قیمت و ساختھ راه

 مسند بر کھ قاضی یا چرخاند می را اجتماع زندگی چرخ کھ حاکم نداردو برتری زن داری شوھر نیکو بر رنگین خون از گذشت
 بر و کرده حق بھ عمل اگر کھ ھستند مناسبتی اینھا اینکھ با ندارد افتخاری مایھ است دار خانھ کھ زنی بر زند می تکیھ قضاوت

 ضعفا حقوق از دفاع برای مخاطراتی و عالج معرض در و قضاوت و حکومت مسئولیت گران بار تحمل باشند،جز رفتھ حق
 راه ایشان بر و کرده منع کارھا این بھ ورود از را آنھا دین کھ دارند کسانی بر افتخاری چھ اینان نداردپس ای شدن،فایده واقع

 و کاری،زنده ھر برای خود از افرادی برگزیدگی و اجتماعات مختلف احتیاجات را افتخارات این است نھاده رو پیش دیگری
 .نیست انکار جای اجتماع، ھای محیط اختالف برحسب انسانی و اجتماعی شئون اختالف در کھ چرا دارد می استوار

 )  ۵۱۷ص ،۴المیزان،ج تفسیر: ( منبع

 

 مذکور حکمت پیرامون میثم ابن نظر پایان در و

 مسألھ این در و خداست طاعت در شوھر طاعت باشد می داری شوھر اسرار از این و است کردن داری شوھر نیکو زن جھاد
 شود می الھی،منقاد صراط در زن نفس و شود می شکستھ زن اماره نفس

 

 ۵،ج میثم ابن البالغھ نھج شرح: منبع

 

 میكنن مطرح را میگزارد احترام زنان بھ اسالم و قران اینكھ ادعاي مسلمان دوستان از بعضي ھم باز تفاصیل این تمامي وجود با
  زنان بھ ائمھ و علي حد از بیش احترام دروغین ادعاي و

 

 ؟چھ یعنى نكاح

 ایم شنیده را عربی متن واین ایم داشتھ حضور دیگر افراد ازدواج مراسم در بارھا ما ھمھ

 میدانید فارسی زبان بھ را خطبھ این معنی واقع در اما

 



 میبردند، جنسي تمتع انھا از و داشتند برده و کنیز سرشان موھای اندازه بھ ھمھ کھ معصوم اصطالح بھ ائمھ کھ ای خطبھ

 چیست مفھومش و معنا اند کرده استفاده مکرر آن واز

 اورده ایمان کھ کسانی ای.کند گمراھش نمیتواند ھیچکس کند راھنمایی هللا کھ را کسی.میبریم پناه هللا بھ خود اعمال و نفس شر از
 وهللا.شماست مراقب هللا کھ بدانید و کنید یگانگی خویشان بھ و شوید متکی هللا بھ و.باشید متکی او بھ و کنید روی هللا بھ ھمیشھ اید

 خواھد پیروزی بھ کند فرمانبرداری پیامبرش و هللا از کس ھر و بخشید خواھد را شما گناھان و کرد خواھد درست را شما منش
 .رسید

 )عمامھ بدون و عمامھ با( آخوند باال اھمیت بی جمالت خواندن از بعد

 :میپرسد عروس از

 بیاورم در.....  آقای عقد بھ را شما وکیلم آیا

 .میکند او از را پرسش ھمین و میکند داماد بھ رو داد مثبت پاسخ عروس کھ ھنگامی

 چیست پاسخ عروس طرف از آخوند داماد مثبت پاسخ شنیدن از پس ببینیم حاال

 ):مینویسم ھم رو عربی متن قسمت این برای( 

 ))المعلوم صداق الی نفسی زوجتک و انکحتک((

 .است شده گرفتھ »نکاح« و »نکاح« ریشھ از »انکحتک« واژه

 چیست؟ نکاح معنی حال

 توضیح در ۳۳۰ صفحھ مناری بن عبدالروف االمام، شیخ ی نوشتھ التعاریف مھمات علی التوقیف عربی بھ عربی لغت فرھنگ
 :است نوشتھ نکاح ی کلمھ

 الواحد کالشی یذلک لیصیر فرج فی ذکر ایالج:  النکاح

 را »متعھ نکاح« واژه ۲۵۵ صفحھ در الجرجانی، بن محمد بن علی عالمھ تالیف»  التعریفات«  عربی بھ عربی لغت فرھنگ
 : است کرده تعریف چنین

 فقبلتھ معلومھ مده یک امتع العشره ھذه خذی المراتھ الرجل یقول ان وھو:  المتعھ نکاح

 

 واژه مفھوم درباره ۱۸۳ صفحھ در George Badger ی نوشتھ AnEnglish Arabic Lexicon عربی بھ انگلیسی لغت فرھنگ
Copulation است نوشتھ چنین عربی زبان در : 

 Sexually copulate, V.L To unite:  جامع – تناکح

 

 : است کرده معنی چنین را نکاح واژه ۶۱۴ صفحھ در سیبرو سقراط ی نوشتھ المصریھ اللجھ قاموس انگلیسی بھ عربی فرھنگ

 To copulate, mankah(jikah), Mankoh copulate: منکوح

 Copulation, niah:نکاح نکح، ،)ینکح(

 



 ۷۲۱ صفحھ در و »خوابی بغل« معانی ضمن را نکاح واژه ۲۷۰ صفحھ »ن« جلد در دھخدا معتبر و مشھور فرھنگ در اما و
 تاج لغت فرھنگھای و کرده معنی»  گاییدن«  اشکارا انرا و کرده براداشت االرب منتھی فرھنگ از را »متعھ نکاح« جلد ھمان

 .اند کرده تعریف »کردن جماع« را نکاح واژه »زوزنی« و المصادر

 

 مفھوم یک دارای ھمھ فارسی، زبان در گاییدن و عربی زبان در کردن جماع نکاح، انگلیس، زبان در»  Copulation«  واژه
 : میباسد زیر ترجمھ دارای »التعاریف مھمات علی التوقیف« فرھنگ در رفتھ بکار کلمات اینکھ دیگر. میباشند

 الواحد کالشی ، بشود اینکھ برای=  لیصر ؛ زن تناسلی الت=  فرج ؛ در=  فی ؛ مرد تناسلی الت=  ذکر ؛ کردن وارد=  ایالج
 واحد جسم یک= 

 .بشود واحد جسم یک اینکھ برای زن تناسلی الت در مرد تناسلی الت کردن وارد

 

 : است شرح بدین نیز »التعریفات« فرھنگ در »متعھ نکاح« تعریف فارسی ترجمھ

 .بگذار من اختیار در را خود معینی مدت برای و بگیر را پول این بگوید، زنی بھ مرد اینکھ یعنی متعھ نکاح

 

 .است من سنت گاییدن:  یعنی»  سنتی النکاح«  زشت جملھ معنی ھمچنین

 

 

                      آورد می را نکاح ی کلمھ عربی ی ترجمھ در میکنیم تایپ اون در رو fuck ی واژه وقتی کھ استcctaco سایت ھم این و
 را عبارتی چنین خود عروسی مراسم در است حاضر زنی چھ نیست؟؟ زن بھ توھین ھا عروسی مراسم در عبارت این آیا

 بگوید؟؟؟

 



  اسالم در زن بحث ادامھ در

 

 نبوده ھم كم تعدادشان كھ زنان این و بوده چگونھ مرگش از پس زنانش با محمد رفتار كھ میشدم متذكر را موضوع این حتما باید
 .بود كرده رھا جامعھ ان در  فالكت در چگونھ را

 

 تاریخ جاي ھیچ در را اند كرده زنان بھ انصارش و اعوان و قران و اسالم كھ ستمي و ظلم بھ مطالب این خواندن با واقع در
 .دید نمیشود

 

 مرگش از بعد پیامبر زنان تاریك سرنوشت

 

 . كند ازدواج ھمسرانش با محمد مرگ از بعد ندارد حق كسي كھ میگوید قران احزاب سوره ٥۳ ایھ در

 

ِ  َرُسولَ  ُتْؤُذوا أَن لَُكمْ  َكانَ  وَما لُِكمْ  إِنَّ   أََبًدا َبْعِدهِ  ِمن أَْزَواَجھُ  َتنِكُحوا أَن َوَال  هللاَّ ِ  ِعندَ  َكانَ  َذٰ  ) ۵۳( َعِظیًما هللاَّ

 : ترجمھ

 نزد] كار[ این كھ چرا درآورید خود نكاح بھ او] مرگ[ از پس را زنانش] نباید[ مطلقا و برنجانید را خدا رسول ندارید حق شما
 . است بزرگ] گناھى[ ھمواره خدا

 مرگ از بعد كھ) زن ۱۳ حدود(است نگونبخت زنان این حقوق مورد در ھا ایھ ترین وحشیانھ و ترین انساني غیر از یكي ایھ این
  اینكھ علت ،بھ كنند زندگي فالكت و تنھایي در باید را عمرشان بقیھ و نداشتن ھمسر داشتن و ازدواج اجازه محمد

  نداشتند درامدي منبع ھیچ -۱

 میكردند زندگي باید ھمدم و ھمسر داشتن بدون و تنھایي در -۲

 مذكر جفت یك با رابطھ نداشتن بخاطر جسمي و روحي عذاب در -۳

  فرزند ارزوي بردن گور بھ و فرزند نداشتن -٤

 . .میكرد محروم انسان یك بعنوان خود طبیعي و انساني حق از را انھا كھ دیگر دلیل صدھا و و و

 و مالكیت حس بخاطر ھم شاید و باشد او بودن) النسل مقطوع( ابتر راز شدن افشا بخاطر شاید انھا بھ محمد ستم و ظلم این
 . زنان این مورد در مرگش از بعد حتي محمد خودخواھي

 ! نشده زنان این خود دروني خواست بھ نگرشي نوع ھیچ تصمیم این در كھ افزود باید

 تنھایي و تجرد در عمرش اخر تا باید كھ) تاریخ گواه بھ(بود سالھ ۱۸ جوان دختر یك تازه محمد مرگ از بعد عایشھ المثل في
 .. باشد محروم ھمسر داشتن از و كند زندگي

 تینت و سرشت و داده عامي و ساده مردم خورد بھ خود بستھ زبان خداي اسم بھ را زن ضد و انساني ضد قوانین این تمامي محمد
 اندیشیدن لحظھ یك بدون دارند اعتقاد الطائالت این بھ كھ ھستند زیادي انسانھاي كماكان متاسفانھ و داده نشان جھانیان بھ را خود

 ... فجایع این عمق بھ

 ؟؟؟ داده زنان بھ قران و اسالم كھ انساني كرامت است این ایا



 ؟؟؟ نیست اسالم قوانین در زن بودن پست و بودن ارزش بي نشانھ این ایا

 ؟؟؟ میشدند جسمي و روحي شكنجھ اینگون باید كھ ھست زنھا بقیھ و محمد زنان میان تفاوتي چھ

 ؟؟؟ دانست روانپریش و جاني یك را او نباید كرده تصویب را قوانین این و داشتھ وجود خدایي اگر

 

 .رسیدیم صیغھ مقولھ بھ اسالم در زنان بحث ادامھ در

  پول مقابل در زنان از جنسي بردن لذت یعني واقع در

 چیست در پروري فاحشھ و فروشي تن با این تفاوت خوب

 

 ؟؟ چیست صیغھ تعریف

 

 مدت بھ را زنی توافقی مبلغی پرداخت قبال در مرد یک آن در کھ شود می گفتھ ای رابطھ بھ صیغھ یا و متعھ یا موقت نکاح"
 ".بپردازد سکس و رانی شھوت بھ او با تا گیرد می اجاره بھ مشخص زمانی

 

 شیعھ نگاه از صیغھ فضائل

 

 »یتمتع حتی یکمل ال المومن« : کند می روایت صدوق شیخ بھ معروف قمی جعفر ابو)1

 

 : سند

 ۴۶۱۳ حدیث شماره ، ۲۵۳ ص ، ۳ ج ، الفقیھ یحضره ال من

 

 :  ترجمھ

 .کند صیغھ اینکھ مگر شود نمی کامل مومن

 

 :   کند می روایت صدوق شیخ بھ معروف قمی جعفر ابو) 2

 

 قد انی: یقول تعالی و تبارک هللا انّ  محمد یا:  فقال جبرئیل لحقنی:  قال السما الی بھ اسری لما النبی انّ :  جعفر ابو قال و« 
 .»النسا من امتک من للمتمتعین غفرت

 

 : سند



 ۴۶۰۱: حدیث شماره ، ۲۵۳ ص ، ۳ ج ، الفقیھ یحضره ال من

 

 : ترجمھ

 از افرادی گناه من!!:  گوید می هللا ، محمد ای:  گفت و آمد دنبالم جبرئیل:  فرمود شد برده اسرا بھ هللا رسول وقتی:  باقر امام
 .بخشیدم را کردند صیغھ زنان با کھ تو امت

 

 :کند می روایت صدوق شیخ بھ معروف قمی جعفر ابو) 3

 

 من علی خالفا و تعالی هللا وجھ بذلک یرید کان ان:  قال ؟ ثواب للتمتع:  لھ قلت:  قال جعفر ابی عن ابیھ عن عقبھ صالح روی و
 بذلک لھ تعالی هللا غفر منھا دنا فاذا حسنھ لھ هللا کتب اال الیھا یده یمد لم و حسنھ بھا لھ تعالی هللا کتبھ اال کلمة یکلمھا لم انکرھا

 .الشعر بعدد نعم: قال ؟ الشعر بعدد:  قلت شعره علی الما من مر ما بقدر لھ هللا غفر اغتسل فاذا دنبا

 : سند

    ۴۶۰۰:  حدیث شماره ، ۲۵۳ ص ، ۳ ج ، الفقیھ یحضره ال من

 

 : ترجمھ

 ؟ خیر یا دارد پاداشی و اجر کند می صیغھ کھ کسی آیا:  پرسید صادق جعفر امام از کھ کند می روایت پدرش از عقبھ بن صالح
 مقابل در خداوند بدھد انجام را کار این ندارند قبول را صیغھ کھ کسانی ضد و خداوند رضای خاطر بھ فقط وی اگر:  گفتند ایشان

 باشد داشتھ زن آن با دستش با کھ تماسی ھر مقابل در و کند می ثبت نیکی یک او برای کند می صحبت زن آن با کھ ای کلمھ ھر
 اندازه بھ غسل ھنگام در و بخشد می کار این سبب بھ را او گناھان کرد نزدیکی او با کھ ھنگامی و نویسد می نیکی یک برایش
 بخشیده موھایش شمارش ی اندازه بھ گناھانش آیا ؟ پرسیدم ، بخشد می را گناھانش شود می ریختھ موھایش بر کھ آبی ھای قطره

 .شود می بخشیده موھایش تعداد و شمارش اندازه بھ گناھانش آری:  گفت ایشان ؟ شود می

 

 گفتم او بھ ؟ خیر یا ای نموده موقت ازدواج پرسیدند من از صادق جعفر امام:  گفت وی کھ کنند می روایت مسلم بن محمد از) 4
 .داری نگھ زنده را سنت این ھستی زنده کھ زمانی تا کن سعی:  گفت او ، خیر: 

 

 : سند

 ۴۷ ص ، ۲ ج ، الکافی فروع

 

 : گفت کھ اند کرده روایت صادق امام از) 5

 ..."شھود وال ولی بغیر ماشاء منھن یتزوج" ... 

 

 : سند



 ۱ حدیث متعھ، ابواب ، ۳۱ باب ، ۱۴ ج ، الشیعھ وسائل

 

 : ... ترجمھ

 .باشد داشتھ شاھد حضور و ولی اجازه بھ آنکھ بدون نماید موقت ازدواج بخواھد کھ مقداری ھر بھ زنان با تواند می مرد

 

 : گفت کھ کند می نقل پیامبر از را روایتی تفسیرش در کاشانی هللا فتح) 6

 

 من و علی کدرجتة درجتھ مرات ثالث تمتع من و الحسن کدرجھ درجتھ مرتین تمتع من و الحسین کدرجة ئرجتھ مرة تمتع من" 
 .کدرجتی درجتھ مرات اربع تمتع

 

 : سند

 ۴۹۳ ص ، ۲ ج ، اسالمیھ علمیھ مکتبھ - تھران چاپ - کاشانی هللا فتح:  تالیف ، الصادقین منھاج تفسیر

 

 : ترجمھ

 حسن ی درجھ مانند اش درجھ کند صیغھ بار دو کھ کسی و است حسین ی  درجھ مانند اش درجھ کند صیغھ بار یک کھ کسی
 ی درجھ مانند اش درجھ کند صیغھ بار چھار کھ کسی و است علی ی درجھ مانند اش درجھ کند صیغھ بار سھ کھ کسی و است
 .است) اسالم پیامبر(  من

 

 �‼شود می هللا مانند اش درجھ البد � شود می کسی چھ مانند اش درجھ کند صیغھ بار ۴ از بیش کسی اگر:  توجھ

 

 کھ نیست نیازی ھیچ کند صیغھ گیرد می قرار او توجھ مورد خیابان در کھ زنی ھر با بخواھد مردی اگر کھ است آن تر مصیبت
  نھ یا دارد شوھر بپرسد او از

 

 : کھ کند می نقل صادق جعفر امام از را روایتی مفید شیخ از نقل بھ الوسائل مستدرک کتاب در طبرسی) 7

 او بعل ذات تکون ان یعرف ال و الطریق فی تری الحسنا المراة فی ، عبدهللا ابی عن تغلب بن ابان عن متعھ رسالھ فی مفید الشیخ 
 "تصدقھا ان علیک انما علیک ھذا لیس:  فقال عارة

 

 : سند

 منھا ال و السوال و التفتیش وجوب عدم و نحوھما و العرة و الزوج نفی فی المراة تصدیق: «  باب ، ۴۵۸ ص الوسائل مستدرک
« 

 : ترجمھ



 ن معلوم و شود می مشاھده خیابان در کھ زیبایی زن ی درباره ایشان

 .است الزم او پول پرداخت فقط تو برای ، ندارد ارتباطی تو بھ امر این:  گفت نھ یا دارد شوھر کھ یست

 

 خود درجات رفع ی وسیلھ بھ را خود رانی شھوت و دانستھ عبادت را آن صیغھ بھ مبتال فرد زیرا است زشتی بسیار عمل صیغھ
 آنھا انسانی فطرت کھ رانی شھوت مردان بھ مسموم باور این. کند تکرار را عمل این بارھا و بارھا تا کند می تالش و داند می

 آنھا و باشند داشتھ ای صیغھ زن ھا صد بلکھ و ھا ده کھ دھد می اجازه ، اندیشند نمی حیوانی و جنسی غرایز بھ جز و شده مسخ
 زمان انتھای از بعد و نمایند استفاده آن از و نموده اجاره ماشینی مانند بھ را آنان مبلغی پرداخت قبال در تا نمایند می تشویق را

 .ولی ی اجازه بھ نیازی نھ و است شاھد حضور بھ نیازی نھ میان این در. کنند ترک را آن اجاره

 

 یوم إلى لھ یستغفرون ملكا سبعین منھ تقطر قطرة كل من هللا خلق إال اغتسل ثم تمتع رجل من ما:  قال السالم علیھ هللا عبد أبي عن
 الساعة تقوم أن إلى متجنبھا ویلعنون القیامة

 قیامت روز تا کھ آفریند می فرشتھ ھفتاد میچکد آنھا بدن از کھ آبی ی قطره ھر با هللا نمایند غسل سپس و نماید صیغھ کس ھر
 میفرستند نفرین و لعنت قیامت تا کنند دوری موقت نکاح از کھ کسانی بر و میکنند مغرت طلب او برای

 

 لبنان – بیروت - العربي التراث إحیاء دار چاپ ۱۵ شماره ۴۴۴ صفحھ ۱۴جلد العاملي الحر  تالیف  الشیعة وسائل

 

 متعة امرأة تزوجت إني قلت:  قال السالم علیھ هللا عبد أبي عن راشد بن محمد مولى فضیل عن كالصحیح الموثق في الشیخ وروى
 . فتشت ولم قال زوجا لھا فوجدت ذلك عن ففتشت زوجا لھا أن نفسي في فوقع

 

 در و نمودم صیغھ زنی با گفتم صادق جعر امام بھ کھ است روایت راشد بن محمد مولی فضیل از صحیح بلکھ موثق سند با شیخ
 چرا: فرمود صادق جعفر امام. دارد شوھر او کھ شدم متوجھ کردم جستجو کھ ھنگامی و باشد داشتھ شوھر شاید گفتم خود نفس

 کردی؟؟؟؟ جو و جست

 

 محمد حاج اسالمي فرھنك بنیاد  چاپ ۴۷۴ صفحھ ۸جلد المجلسي تقي محمد تالیف الفقیھ یحضره ال من شرح في المتقین روضة
 كوشانپور حسین

 

 ولم«  الّسالم علیھ هللاَّ  عبد أبو فقال ، فسألھا زوجا لھا أن فقیل متعة امرأة تزوج فالنا إن:  لھ قیل:  قال الّسالم علیھ هللاَّ  عبد أبي عن
 » . سألھا

 

 زن این کھ اند گفتھ وی بھ بعد و نموده صیغھ زنی با شخص فالن کھ گفتند ایشان بھ کھ اند کرده روایت صادق جعفر امام از
 وی از چرا میگوید سوال جواب در امام میرسد امام بھ خبر وقتی میپرسد شوھرش ی باره در زن از شخص آن دارد شوھر
 دارد؟ شوھر کھ پرسیده

 

  أصفھان - العامة) ع( علي المؤمنین أمیر االمام مكتبة چاپ ۳۵۶ صفحھ ۲۱جلد کاشانی فیض تالیف الوافی



  لبنان - بیروت - العربي التراث إحیاء دار چاپ ۴۵۷ صفحھ ۱۴جلد عاملی حر تالیف الشیعة وسائل

 طھران – اإلسالمیة الكتب دار چاپ ۲۵۳ صفحھ ۷ جلد طوسی شیخ تالیف األحكام تھذیب

 

 روایت قوی:

 الحسناء المرأة في - السالم علیھ - هللا عبد أبي عن ، تغلب بن أبان وعن

 ھذا لیس:  فقال عاھرة أو بعل ذات تكون أن یعرف وال الطریق في ترى

 . نفسھا في تصدقھا أن علیك إنما ، علیك

 

 شوھر کھ نیست معلوم و شود می مشاھده خیابان در کھ زیبایی زن مورد در ایشانابان بن تغلب از امام جعفر صادق نقل میکند: 
 .است الزم او پول پرداخت فقط تو برای ندارد ربطی تو بھ امر این گفت نھ یا دارد

 

 لبنان – بیروت - العربي التراث إحیاء دار چاپ ۳۱۰ صفحھ ۱۰۰ جلد مجلسی عالمھ األنوار بحار

 أصفھان – العامة) ع( علي المؤمنین أمیر االمام مكتبة چاپ ۳۵۵ صفحھ ۲۱جلد کاشانی فیض الوافي

 حسین محمد حاج اسالمي فرھنك بنیاد چاپ ۴۷۴ صفحھ ۸جلد مجلسی تقی محمد الفقیھ یحضره ال من شرح في المتقین روضة
 كوشانپور

 

 .سازد می مرد رانی شھوت برای ابزاری را وی کھ است جامعھ در زن رفیع جایگاه بھ بزرگی بسیار توھین صیغھ:  آخر حرف

 

 ⁉ كرده عطا زنھا بھ قرآن و اسالم كھ است كرامت ھمان این ایا پرسید باید شیاد روحانیون از باید حاال



 

 

 ‼داده انھا بھ اسالم كھ كرامتي و  اى اجاره زنان

 شود؟ مى منظور عقدى زن چھار حساب در موقت زن آیا:  گفتم) ع( صادق امام بھ: گوید زراره

 

 .ھستند اى اجاره آنان زیرا كن، ازدواج موقت زن ھزار با نھ: فرمود

 

 )باشد كھ تعدادى ھر( ھستند كنیز منزلھ بھ موقت زنان: فرمود است، حالل تعداد چھ تا موقت ازدواج: پرسیدند) ع(صادق امام از

 

 داده طالق نھ موقت زن نیست، عقدى زن چھار جزو موقت ھمسر: فرمود موقت زن مورد در) ع(باقر امام: گوید مسلم بن محمد
 .است اى اجاره زوجھ فقط بلكھ برد مى ارث نھ و شود مى

 

 : منبع

 ،۳۹۱،۳۹۲،۳۹۳ ص ششم، جلد.. كلیني كافي فروع

 نگاه ان از پس و مینویسم برایتان اینباره در را مسلمان فیلسوفان و عالمان بزرگترین یكیاز نظر زنان بھ اسالم نگاه ادامھ در
 . میكنیم مروري را اینباره در گانھ سھ خلفاي

 

  زن و غزالي امام

 



 :میگوید چنین زنان مورد در اسالم فیلسوف و عالم بزرگترین غزالى حامد امام

 

 بنابراین و است مرد برده زن.است گی برد از شکلی ازدواج کھ است این ازدواج مورد در گفتھ ترین محکم و ترین کننده قانع
 کھ زنی بود، گفتھ خودش اسالم پیامبر چنانچھ.اوست خواست ھر بھ پاسخگویی و شوھر از مطلق اطاعت زن مسئولیت و وظیفھ

 .رود می بھشت بھ باشد براورده را شوھرش کامل رضایت مرگ ھنگام بھ

 

 : منبع

 ۶۴ ،ص۲ الدین،جلد علوم احیا غزالی، محمد امام

 

 و پادشاھان بھ اندرز و پند باره در است کتابی)    ایرانی فقیھ و - متکلم - فیلسوف(  غزالی محمد امام الملوک نصیحة اما و
 . میشود محسوب او کتاب مھمترین و بزرگترین سعادت کیمای از پس کھ ، امرا و وزرا

 . است کرده عقوبت گندم خوردن و حوا نافرمانی علت بھ را زنان خداوند:  است  آمده زنان مورد در کتاب این از بخشی در

 را بیگانھ مرد و مادر و پدر از شدن جدا سوم  زادن دوم ، حیض اول  ، کردن فرمود عقوبت  ده ھشت را زنان تعالی حق« 
 دست بھ کھ طالق  ھفتم  میراث کمی ششم نباشد خویش تن مالک آنکھ پنجم  شدن آلوده خویش نفس بھ چھارم  کردن شوھر
 آنکھ   دھم  بودن باید معتکف درخانھ آنکھ نھم شوی یک با را زن و کرد حالل زن چھار با را مرد کھ آن ھشتم  نگردد ایشان

 با مگر ، تنھا نیارد بیرون خانھ از آنکھ دوازدھم اند نھاده مرد یک برابر زن دو گواھی آنکھ یازدھم دارد پوشیده سر خانھ در
 این را زنان و کنند عزا و روند جنازه پس از و بود جنازه نمازه و آدینھ نماز و عید نماز را مردان آنکھ سیزدھم  محارم از کسی

 آن از بھره یک و است بھره ھزار را فضل آنکھ پانزدھم  را حکم نھ و را قضا نیز نھ و نشایند را امیری  چھاردھم  نباشد ھا
 ماه چھار بمیرد شویش چون دھم ھفت  بود را فاجره زنان نیم یک بود عذاب را امت جملھ چندانکھ آنکھ  شانزدھم  راست زنان

 »  داشتن بیابد عدت حیض سھ یا ماه سھ دھد طالق شویش چون آنکھ  دھم ھشت داشتن بباید عدت روز ده و

 

 :  است نموده تشبیھ حیوان ده بھ را زنان خوی و سیرت کتاب این در غزالی محمد امام

 

 جناب.    گوسفند - ۱۰  روباه - ۹  کبوتر - ۸  موش - ۷  کژدم - ۶  استر - ۵  مار - ۴  سگ - ۳  بوزینھ - ۲  خوک - 1  »
 . است دانستھ گوسفند صفت و سیرت با زن را زن بھترین غزالی

 

 

 :  میدھد ادامھ اسالم جھان متفکر این

 

 مانند کند جنگ و زند او بر بانگ و جھد اندر وی بر گوید سخن وی با شوی وقتی ھر کھ است آن ماند سگ خوی آنکھ و «
 گوید و کند کرامت را شوی.  ماند بدین آنچھ ھر و گوشت و گندم و میوه نعمت پر خانھ و ببیند زر و سیم کیسھ چون و ، سگ
 روی بھ سگ ھمچو بود این خالف بر چون و باد تو پیش من مرگ و منمایاد مرا تو مکروه تعالی وحق ، باید تو فدای جانم

..  نشود خاموش البتھ روز آن و درویشی تو کھ گوید و کند بیرونش و بنکوھد را او نسب و حسب و دھد دشنام و جھد اندر شوھر
 » دارد استر خوی کھ زنی آن و



 : میگوید مردان مورد در اما عالیقدر فقیھ این

 بی و خیزد بر دین از حمیت کھ زیرا خویشتن مردم و اھل بر ، خویشتن مردم و اھل بر و بود رشکین و حّمیت با کھ باید مرد
 بیگانھ مردان)  را(  زنان ھاون کھ کند واجب چنان کھ حّدست بدان تا حمیت و رشک غایت المثل فی و ، بود دین بد حّمیت
 » نشنوند

 

 : پرسید میكنند بودن دانشمند احساس الدمشقیھ لمعة و كافي فروع و اصول كتاب خواندن با كھ اخوندھایي از باید حاال

 غزالي حامد امام یا میشناسید را محمد سیرت و قران و اسالم بیشتر شما

 

 بخوانید را اینمتن غزالى محمد امام بیشتر شناخت براى

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D9
D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_% 

 

 

  اسالم در زنان بحث ادامھ در

 

 

 .بشود قطور كتاب ۱۰ از بیش كھ نوشت دین این ستیزي زن درباره میشود انقدر راستش

 .بپردازم جالبتري ھاي بحث بھ و كنم خالصھ را بحث این فردا تا میكنم سعي ولي

 

 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C


 نماد کھ زنانی. زنانند کننده تنبیھ و کننده ھدایت مردان قرآن آیات مطابق. ھستند مردان گناھان اصلی مسوول زنان اسالم در
 !است هللا مخلوق و نیست طبیعی ای پدیده تبعیض این. ھستند مردان شھامت و ناموس

 

 :النساء سوره ۳٤ آیھ بھ توجھ با

 

َجالُ  اُمونَ  الرِّ َساءِ  َعلَى َقوَّ لَ  بَِما النِّ ُ  َفضَّ الَِحاتُ  أَْمَوالِِھمْ  ِمنْ  أَْنَفقُوا َوبَِما َبْعٍض  َعلَى َبْعَضُھمْ  هللاَّ ُ  َحفِظَ  بَِما لِْلَغْیبِ  َحافَِظاتٌ  َقانَِتاتٌ  َفالصَّ  هللاَّ
تِي   َسبِیًال  َعلَْیِھنَّ  َتْبُغوا َفَال  أََطْعَنُكمْ  َفإِنْ  َواْضِرُبوُھنَّ  اْلَمَضاِجعِ  فِي َواْھُجُروُھنَّ  َفِعُظوُھنَّ  ُنُشوَزُھنَّ  َتَخافُونَ  َوالالَّ

 

 : ترجمھ

 زنان پس. كنند مى خرج اموالشان از آنكھ خاطر بھ و داده، فزونى برخى بر را برخى خدا آنكھ خاطر بھ زنانند، سرپرست مردان،
 از كھ را زنانى و. دارند مى نگاه را]  شوھرانشان[ اسرار نگاھداشتھ محفوظ برایشان خدا آنچھ پاس بھ و فرمانبردارند، شایستھ

 راھى كردند، اطاعت را شما اگر و بزنیدشان، و كنید، دورى آنان از بستر در آنگاه دھید، اندرزشان دارید، مى بیم نافرمانیشان
 مجویید آنان بر ستم براى

 

 :کھ است شده نقل صحیح سند با هللا رسول از ھم دیگری حدیث در

 

ُجلُ  ُیْسأَلُ  ال  اْمَرأََتھُ  َضَربَ  فِیَما الرَّ

 :ترجمھ

 .!نمیشود جو پرس است زده کتک را زنش چھ برای اینکھ مورد در مرد

 

 )۲۱۴۷ ی شماره حدیث ابوداوود سنن: ( منبع

 

 :میخورد چشم بھ موثق احادیث میان در کھ دیگری نمونھ

ِ  َرُسولُ  خَرجَ  َساِء، َعلَى َفَمرَّ  الُمَصلَّى، إِلَى فِْطرٍ  أَوْ  أَْضَحى فِي َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ َساءِ  َمْعَشرَ  َیا: «َفَقالَ  النِّ ْقنَ  النِّ  أُِریُتُكنَّ  َفإِنِّي َتَصدَّ
ارِ  أَْھلِ  أَْكَثرَ  ِ؟ َرُسولَ  َیا َوبِمَ : َفقُْلنَ  »النَّ ُجلِ  لِلُبِّ  أَْذَھبَ  َوِدینٍ  َعْقلٍ  َناقَِصاتِ  ِمنْ  َرأَْیتُ  َما الَعِشیَر، َوَتْكفُْرنَ  اللَّْعَن، ُتْكثِْرنَ : «َقالَ  هللاَّ  الرَّ

ِ؟ َرُسولَ  َیا َوَعْقلَِنا ِدینَِنا ُنْقَصانُ  َوَما: قُْلنَ  ،»إِْحَداُكنَّ  ِمنْ  الَحاِزمِ  ُجلِ  َشَھاَدةِ  نِْصفِ  ِمْثلَ  الَمْرأَةِ  َشَھاَدةُ  أَلَْیسَ : «َقالَ  هللاَّ  َبلَى،: قُْلنَ  »الرَّ
 »ِدینَِھا ُنْقَصانِ  ِمنْ  َفَذلِكِ : «َقالَ  َبلَى،: قُْلنَ  »َتُصمْ  َولَمْ  ُتَصلِّ  لَمْ  َحاَضتْ  إَِذا أَلَْیسَ  َعْقلَِھا، ُنْقَصانِ  ِمنْ  َفَذلِكِ : «َقالَ 

 : ترجمھ

 صدقھ زنان ای ھان: گفت آنھا بھ و کرد گذر زنان از جمعی کنار از. شد خارج) خانھ از( مسجد بھ رفتن قصد بھ هللا رسول
  هللا؟ رسول ای چرا:گفتند زنان. میدھید تشکیل شما را دوزخ اھل اعظم قسمت ام کرده مشاھده کھ چنان! دھید

 دینشان و عقل کھ ھایی آن میان در. ھستید مند گلھ و ناراضی خویشان و اقوام و شوھر از. میکنید نفرین زیاد: گفت جواب در
 العقل ناقص هللا رسول ای: گفتند زنان. سازند منحرف را عاقل مرد عقل کھ را شما ھمچون کسانی ام نکرده مشاھده است ناقص
 ناقص بر دلیلی این: گفت آری: گفتند آیند؟ نمی حساب بھ مرد شاھد یک حکم در زن دو آیا: گفت جواب در چیست؟ در  ما بودن



 از ھم این: بگفت پس آری: گفتند زنان نمیشوید؟ منع روزه و نماز از افتادید ماھیانھ حیض بھ اگر آیا ھمچنین. بودنتان العقل
 .دینتان نقصان

 : منابع

 / ۲۹۸ حدیث الصوم الحائض ترک. باب.  لحیض کتاب. بخاری صحیح( 

 . الحاکم/۷۹ حدیث اطالق بیان و الطاعات بنقص االیمان نقصان بیان باب. االیمان کتاب.مسلم صحیح

 /۸۷۸۳ حدیث المالحم و الفتن کتاب الصحیحین علی المستدرک

 /۴۶۷۹ حدیث نقصانھ و االیمان زیاده علی الدلیل باب.  السنھ کتاب. داود ابی سنن

 /۴۰۰۳ حدیث النساء فتنھ باب الفتن کتاب. ماجھ ابن سنن

 /۳۳۴ اللعن فی التغلیظ باب للبیھقی اآلداب

 )۲۷۴۵ حدیث النقصان و الزیاده و االیمان استکمال فی باب االیمان ابواب ترمذی سنن

 ھفت و بیست با کھ است خواستھ است داشتھ جنسی مقاربت زن ھجده با کھ این از غیر محمد کھ است آمده نبوی ھای سیره در
 چیست؟ در محمد مقاربت و ازدواج ھمھ این دلیل کھ بپرسند اسالم علمای و روحانیون از مسلمانان اگر! کند ازدواج ھم دیگر زن
 کسی زیبایی عدم علت بھ دوم. است نبوده آنھا خواھان کسی و بودند بیوه زنانش اعظم قسمت اینکھ اول: میگویند جواب در

 !کند کمکشان حتی نمیشد حاضر کس ھیچ و بودند فقیر اینکھ سوم و! نمیشد آنان با مقاربت بھ حاضر

 

 محقق برایمان حقایق بیشتر تا بزنیم ورق را آنھا تاریخ و سرگذشت خودمان است بھتر توجیھات این سقم و صحت اثبات برای
 زیبایی و ثروتمندی ی شھره او زنان درصد نود بودند جنگی غنایم جزء یا پادشاھان ی ھدیھ یا کنیز محمد زنان بیشتر. گردد
 پیامبر و ده بو بخت نگون ای بیوه او کھ دارند ادعا اسالمی مترجمان کھ داشت نام زیحان زنانش از یکی نمونھ برای. اند بودن
 !است کرده انتخاب خود ھمسری بھ را او و کرده عطا وی بھ بزرگ شرفی سپس. است سوختھ حالش بھ دلش خدا

 بھ کھ قریظھ بنی عام قتل در را خویشانش تمام و فرزند و برادر و پدرش و شوھر بلک است نبوده بیوه ریحان حقیقت در ولی
 و بھره. است بوده منطقھ ی قبیلھ ثروتمندترین تبار از زنی بلکھ نبود ھم فقیر. بود داده دست از بود گرفتھ انجام محمد دستور
 بوده زیبایی ی شھره ھم ظرافت لحاظ از. است بوده تصور قابل غیر باشد داشتھ مسلمانان و محمد نصیب کھ جنگ این غنایم
 فقیری و گی بیوه است افتاده چنگش بھ کھ بوده غزوه غنایم از بخشی جزء بلکھ است نبوده ترجم روی از نیز او با ازدواج. است

 کجا کشانیدن بردگی بھ و زیبایی ی ملکھ و ثروتمندی و بزرگی کجا ترجم و

 شما با قضاوت

 

  زنان پریود و علي

 . داشت مشکل زنان قاعدگی و پریود مسئلھ این با ھمیشھ) ع( امیرالمومنین

 

 این: "گفت و شد بلند بود کشتھ را پدرش و برادرش کھ جمع میان از زنی بود، سخنرانی مشغول منبر بر امیرالمومنین حضرت
 ؛"داشتم دوست را آنان بسیار کھ است کسانی قاتل

 کھ کسی ای خودخواه، زشت بسیار دراز زبان ای! مردان مانند زن از گفتی دروغ: "گفت و کرد نگاه وی بھ امیرالمؤمنین
 ..است آویزان چیزی آشکارا) واژنش( چیزش آن بر کھ کسی ای شوند، می پریود زنان سایر کھ نیست جائی از پریودت

 :منابع



 ،۲۵۶ صفحھ/  ۳۴ جلد/  االنوار بحار

 ،۳۰۴ صفحھ/ مفید شیخ االختصاص

 ۲۴۸ صفحھ/  ۲ جلد/العیاش تفسیر

 

 :عربي متن

 قاتل ھذا: فقالت اباھا و اخاھا قتل قد و المنبر على)ع( المؤمنین امیر و متنقبھ امراه جاءت: یقول سمعناه قالوا) ع( عبدهللا ابی عن(
 ھنھا على التی یا النساء تحیض كما تحیض ال التی یا متكبره، یا بذیھ یا جریھ یا سلفع یا: فقال) ع( المؤمنین امیر الیھا فنظر االحبھ،

 .)مدلى بین شیء

 

 شود می پریود کجاش از پس....  شوي نمی پریود جایت ان از کھ گفت زن آن بھ اینجا در

 میداند بھتر حضرت البد خوب

 

  نیامد کنار مسئلھ این با وقت ھیچ و د شو می پریود چون است االیمان ناقص زن گوید می نیز البالغھ نھج ۸۰ خطبھ در حضرت

 

  اسالم در زنان بحث ادامھ در

 

 عمر ترس از جنین سقط

 :نویسد مى المصنف كتاب در صنعانى الرزاق عبد

 

ابِ  بنُ  ُعَمرُ  أْرَسلَ  ُ  َرِضيَ  اْلَخطَّ  َیا: َفَقالَتْ  ُعَمَر، أَِجیبِي: لََھا َفقِیلَ  إِلَْیَھا، َفأَْرَسلَ  ذالَِك، َفأَْنَكرَ  َعلَْیَھا، ُیْدَخلُ  َكانَ  ُمِغیَبةٍ  اْمَرأَةٍ  إِلى َعْنھُ  هللاَّ
ِریقِ  في ِھيَ  َفَبْیَنَما! َولُِعَمرَ  لََھا َما َوْیلََھا ْلُق، َفَضَرَبَھا َفِزَعْت، الطَّ بِيُّ  َفَصاحَ  َولََدَھا، َفأَْلَقتْ  َداَراً  َفَدَخلَتْ  الطَّ  .َماتَ  ُثمَّ  َصْیَحَتْینِ  الصَّ

 :  ترجمھ

 بین در! چكار عمر با مرا من بر واى: زد فریاد خبر شنیدن از پس زن آن كرد، احضار بود آمد و رفت وى نزد كھ را زنى عمر
 زد فریاد بار دو كودك آن اما آورد؛ دنیا بھ را فرزندش شد، اى واردخانھ گرفت، فرا را زن آن زایمان درد ناگھان آمد مى كھ راه
 .مرد و

 :منبع

 تحقیق السلطان، أفزعھ من باب ،۱۸۰۱۰ح ،۴۵۸ ص ،۹ ج المصنف، ،)ھـ۲۱۱متوفاي( ھمام بن الرزاق عبد بكر أبو الصنعاني،
 .ھـ۱۴۰۳ الثانیة،: الطبعة بیروت، - اإلسالمي المكتب: ناشر األعظمي، الرحمن حبیب

 

 .اند كرده استناد آن بھ نیز فقھى ھاى كتاب در حتى كھ است بوده چنان آن تسنن اھل عالمان  دیدگاه از مطلب این قطعیت

 



 :نویسد مى المجموع در نووى الدین محیى

 عنھ هللا رضي عمر أن(  روى لما ضمانھ وجب میتا جنینا فألقت ففزعت بسوء عنده ذكرت امرأة إلى السلطان بعث وان)  فصل(  
 ولدا فألقت الطلق، فضربھا فزعت إذا الطریق في ھي فبینا ولعمر، مالھا ویلھا یا فقالت علیھا، یدخل كان مغیبة امرأة إلى أرسل
 .مات ثم صیحتین الصبي فصاح

 : ترجمھ

 كنند احضار را وى تا فرستد بھ وى نزد را كسى حاكم سپس كنند، متھم را وى و كرده بدگویى فرماندھى و حاكم نزد زنى از اگر
 خبر عمر بھ كھ است شده روایت زیرا  بپردازد؛ را وى دیھ كھ است حاكم بر نماید، سقط را رحمش در فرزند  ترس، از زن آن و

 با مرا: گفت شنید كھ ھنگامى كند، احضار را زن تا كرد مأمور را كسى عمر كنند، مى آمد و رفت وى نزد مردان زنى: دادند
 دوبار شده سقط طفل آورد، دنیا بھ را فرزندش و گرفت را وى زایمان درد ترس شدت از آمد، مى كھ راه بین در كار؟ چھ عمر
 .مرد و زد فریاد

 

 :نویسد مى ادامھ در و

 

 أبو وقال. ضمانھ االمام على وجب جنینھا فأسقطت ففزعت حامال وكانت بسوء عنده ذكرت امرأة إلى السلطان بعث إذا)  مسألة(  
 ....یجب ال حنیفة

 ضربھا لو كما فغرمھا، بسببھ ھلكت نفس أو كجنینھا، فضمنھا إلیھا بارسالھ ھلكت نفس ألنھا أیضا المرأة في الدیة تجب: أحمد وقال
 .فماتت

 : ترجمھ

 واجب مسلمین امام بر كند، سقط را جنینش و باشد باردار زن آن و كنند، شكایت وى زشت كار از خلیفھ و حاكم پیش زنى اگر
 دیھ باید ھم زن براى طفل بر افزون: است گفتھ حنبلیھا پیشواى احمد و. است ابوحنیفھ از فتوا این بپردازد، را وى دیھ است

 .میرد بھ او و بزنند را زن كھ آن مانند ھست؛ ھم زن حفظ ضامن پس است؛ كرده احضار را او حاكم چون بدھند؛

 :منبع

 التكملة والتوزیع، والنشر للطباعة الفكر دار: ناشر ،۱۲ ص ،۱۹ ج المجموع، ،)ھـ ۶۷۶متوفاي( الدین محیي زكریا أبي النووي،
 .الثانیة

 :نویسد مى حنابلھ مشھور فقیھ مقدسي، قدامھ ابن نیز و

 مغیبة امرأة إلى بعث عنھ هللا رضي عمر أن روي لما ضمنھ میتا جنینا فأسقطت لیحضرھا امرأة إلى السلطان بعث إذا)  فصل( 
 صیحتین الصبي فصاح ولدا فألقت الطلق فضربھا فزعت إذا الطریق في ھي فبینا ولعمر مالھا ویلھا یا فقالت علیھا یدخل كان

 .فمات

 :ھترجم

 ....است ضامن حاكم آورد، دنیا بھ مرده را جنینش زن آن و نماید احضار را زنى حاكمى اگر

 : منبع

 ،۳۳۸ ص ،۸ ج الشیباني، حنبل بن أحمد اإلمام فقھ في المغني ،)ھـ۶۲۰متوفاي( محمد أبو قدامة بن أحمد بن هللا عبد المقدسي،
 .ھـ۱۴۰۵ األولى،: الطبعة بیروت، - الفكر دار: ناشر

 :است آورده نیز حنبل ابن فقھ فى الكافى كتاب در را مطلب ھمین



 :منبع

: ناشر ،۶۰ ص ،۴ ج حنبل، بن أحمد المبجل اإلمام فقھ في الكافي ،)ھـ۶۲۰متوفاي( محمد أبو قدامة بن أحمد بن هللا عبد المقدسي،
 بیروت - االسالمي المكتب

 :نویسد مى نیز حنبلى بھوتى

 یا: فقالت إلیھا یدخل رجل كان مغنیة نفیسة امرأة إلى بعث عمر أن: روي فلما الجنین أما)  ابتداء بطلبھ كان ما السلطان ضمن(  
 .مات ثم صیحتین الصبي فصاح ولدا فألقت الطلق فضربھا فزعت إذ الطریق في ھي فبینما ولعمر؟ لھا ما ویلھا

 : ترجمھ

 ....كھ است شده روایت عمر از  جنین، برابر در اما است؛ ضامن كند مى احضار چھ آن برابر در حاكم

 

 منبع؛

 ص ،۶ ج اإلقناع، متن عن القناع كشاف ،)ھـ۱۰۵۱متوفاي( إدریس بن یونس بن منصور البھوتي،

 .ھـ۱۴۰۲ – بیروت - الفكر دار ھالل، مصطفى مصیلحي ھالل: تحقیق: ناشر ،۱۶

 

 :است كرده استناد روایت ھمین بھ المھذب كتاب در نیز شیرازى ابوإسحاق

 : منبع

 دار: ناشر ،۱۹۲ ص ،۲ ج الشافعي، اإلمام فقھ في المھذب ھـ،۴۷۶متوفاي( إسحاق أبو یوسف بن علي بن إبراھیم الشیرازي،
 بیروت - الفكر

 

 :زد كتك بودند، شده جمع میمونھ المؤمنین ام خانھ در كھ را زناني عمر،

 

 :نویسد مى الُمَصّنف در صنعانى عبدالرزاق

 

ا ُ  َرِضيَ  اْلَولِیدِ  بنُ  َخالِدُ  َماتَ  لمَّ ُ  َرِضيَ  َمْیُموَنةَ  َبْیتِ  في اْجَتَمعَ  َعْنھُ  هللاَّ ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  ابنُ  َوَمَعھُ  ُعَمرُ  َفَجاءَ  َیْبِكیَن، نَِساءٌ  َعْنَھا هللاَّ  هللاَّ
ةُ، َوَمَعھُ  َعْنُھمْ  ِ  َعْبدَ  َیا: َفَقالَ  الدرَّ ، َوأَْخِرْجُھنَّ  َفْلَتْحَتِجْب، َفأُْمْرَھا الُمْؤِمنِینَ  أُم َعلى اْدُخلْ  هللاَّ  َیْضِرُبُھنَّ  َوُھوَ  َعلَْیھِ  ُیْخِرُجُھنَّ  َفَجَعلَ  َعلَيَّ

ِة، ، اْمَرأَةٍ  ِخَمارُ  َفَسَقطَ  بِالدرَّ  .لََھا ُحْرَمةَ  َوالَ  َدُعوَھا،: َفَقالَ  ِخَماُرَھا الُمْؤِمنِینَ  أَِمیرَ  َیا: َفَقالُوا ِمْنُھنَّ

 :  ترجمھ

 وى بر و گردآمدند) ص( خدا رسول ھمسر میمونھ خانھ در زنان رفت، دنیا از) عمر خالفت زمان در( ولید بن خالد کھ زمانى
 میمونھ المؤمنین امّ  بر! عبدهللا یا: گفت عباس ابن بھ خطاب و رسید راه از عباس ابن ھمراه دست بھ تازیانھ عمر كردند، مى گریھ
 شدند خارج زنان: گوید مى عباس ابن. بیایند من نزد اند شده جمع خانھ در کھ زنانى بگو و بپوشد حجاب کن امر را او و شو وارد

) چادرش( پوشش: گفتند عمر بھ افتاد، زنان از یکى پوشش زد، مى را زنان عمر کھ طور ھمین زد، مى تازیانھ با را ھا آن عمر و
 .ندارد احترامى او) ھا گریھ این از پس( چکار؟ او با را شما: گفت عمر ،)کن رھایش( افتاد سرش از

 : منبع



 األعظمي، الرحمن حبیب تحقیق ،۶۶۸۱ح ،۵۵۷ ص ،۳ ج المصنف، ،)ھـ۲۱۱متوفاي( ھمام بن الرزاق عبد بكر أبو الصنعاني،
 .ھـ۱۴۰۳ الثانیة،: الطبعة بیروت، - اإلسالمي المكتب: ناشر

 :زد مى كتك را زنان و شد مى مردم خانھ وارد شبانھ عمر،

ُ  َرِضيَ  الخطاب بن ُعَمرَ  أنَّ  اَحةً  َسِمعَ  َعْنھُ  هللاَّ قَ  َفَدَخَل، َعلَْیَھا َفأََتي لَْیالً، بِالَمِدیَنةِ  َنوَّ ائَِحةَ  َفأَْدَركَ  النَساُء، َفَفرَّ ِة، َیْضِرُبَھا َفَجَعلَ  النَّ  بِالدرَّ
 .لََھا ُحْرَمةَ  َفالَ  أََجْل،: َفَقالَ  الُمْؤِمنِینَ  أَِمیرَ  َیا َشْعُرَھا: َفَقالُوا ِخَماُرَھا، َفَوَقعَ 

 : ترجمھ

 آنجا از صدا کھ شد اى خانھ داخل و رفت صدا پى در رسید، خطاب بن عمر گوش بھ زارى و گریھ و نوحھ صداى مدینھ در شبى
 زن) چادر( روپوش ھنگام این در او زدن تازیانھ بھ کرد آغاز خوان، نوحھ زن بھ رسید تا كرد پراكنده را زنان آمد، مى بیرون
 .ندارد احترامى زن این ولیکن آرى: گفت افتاد، سرش از او روپوش: گفتند عمر بھ افتاد، سرش از خوان نوحھ

 : منبع

 األعظمي، الرحمن حبیب تحقیق ،۶۶۸۲ح ،۵۵۷ ص ،۳ ج المصنف، ،)ھـ۲۱۱متوفاي( ھمام بن الرزاق عبد بكر أبو الصنعاني،
 .ھـ۱۴۰۳ الثانیة،: الطبعة بیروت، - اإلسالمي المكتب: ناشر

 

  اسالم در زنان بحث ادامھ در

 

 

 علی امام دید از زن

 مردان بھ کھ دستوری ھمچنین و اسالم در او جایگاه و زن بھ نسبت علی دیدگاه از ھستند ھائی  نمونھ خوانید می زیر در کھ آنچھ  
 آن نام با کھ است مذھبی منبع معتبرترین کلینی الکافی چون کھ آمده زیادی منابع در احادیث این است؛ داده زنان با برخورد برای

 پاورقی در و آوردم  طالب ابی ابن علی از نقل بھ و کتاب ھمین از را احادیث این تمام من نشاندند سیاه خاک بھ را کشورمان
 :نوشتم نیز را است عربی زبان بھ کھ کتاب اصلی متن

 

 .اندازد می جھنم آتش در سر با را او هللا کند پیروی زنش از کھ کسی

 

 کردن پیروی آن:  "شد گفتھ اندازد، می جھنم آتش در سر با را او هللا کند، پیروی زنش از کھ کسی: "فرمود) ع( علی حضرت
 و کنند می مرده سرائی نوحھ کھ مکانی بھ رفتن و عروسی بھ رفتن و حمام بھ رفتن درخواست او از: "فرمود" چیست؟

 بدھد مثبت پاسخ آن بھ مرد و کند نازک لباس درخواست

 :منابع

 ،۵۱۷ صفحھ/  ۵ جلد/الکافی(

 )۲۴ صفحھ/  صدوق شیخ/  االعمال ثواب 

 

 :نمائید رفتار آن خالف بر کردند، معروف بھ امر را شما زنان اگر کھ گوید می علی



 

 از تا نمائید رفتار آن خالف بر کردند امر معروف بھ را شما اگر کنید، دوری خود بر آنان انتخاب از و زنان شر از بترسید   
 .نکنند منکر خواست در شما

 

 )   ،۵۱۷ صفحھ/  ۵ جلد/  کلینی/  الکافی: (منبع

 

 .است برکت زنان با کردن مخالفت

 است برکت زنان با کردن مخالفت در

 ) ۵۱۸ صفحھ/  ۵ جلد/  الکافی: (منبع 

 .زنان با مشورت از و کردن خودداری

 .نکنید مشورت زنان با خویش رازھای مورد در

 )    ،۵۱۷ صفحھ/  ۵ جلد/  الکافی: (منبع

 

 . است ناتوانی و شدید بسیار ضعف و سستی آنان در زیرا کنید، خودداری زنان با مشورت از کھ شماست بر

 )   ۵۱۷ صفحھ ۵ جلد/الکافی: (منبع

 

 است ملعون باشد، زنان دست بھ تدبیرش کھ کاری ھر

 ) ۵۱۸ صفحھ/  ۵ جلد/  الکافی: (منبع 

 

 .کرد پنھانشان خانھ در باید کھ ھستند نفھمی زنان

  

 .کنید پنھان خانھ در آنان داشتن نگھ با را بودنش عورت و سکوت با را شان نفھمی ھستند، عورت و نفھم زنان 

 )     ۵۳۵ صفحھ/  ۵ جلد/  الکافی: (منبع

 

 .نمائید خودداری آنان جلو سوره این خواندن و زنان بھ یوسف سوره دادن یاد از

 

 نورآموزش سوره آنان بھ است؛ فتنھ آن در کھ زیرا بخوانید، را سوره این جلوشان نھ و دھید یاد زنانتان بھ یوسف سوره نھ  
 .است پند آن در زیرا دھید،

 )   ۵۱۶ صفحھ/  ۵ جلد/  الکافی: (منبع



 

 .دارم شرم آن عامیانھ ترجمھ از کھ زشت بسیار توھین

 .کنید می زیاد گناه ارتکاب در را ھیجانشان زیرا ندھید؛ قرار ھا پاالن بر را) ھا زن( ھا  واژن): ع( علی امام

 

 )۵۱۶ صفحھ/  ۵ جلد/  الکافی:  ( منبع

 ).شویم می سیکلت موتور سوار امروزه ما کھ حالتی با شتر یا االغ بر شدن سوار ھا، پاالن از منظور(

 

 :زد كتك را خواھرش عمر،

 

 كھ اند كرده نقل... و الكبرى الطبقات در سعد بن محمد اإلسالم، تاریخ در ذھبى الدین شمس جملھ از تسنن؛ اھل عالمان از برخى
 شتم و ضرب مورد را خواھرش شوھر و آمد ھا آن خانھ بھ خواھرش، و داماد آوردن اسالم از خطاب بن عمر اطالع از پس

 جارى صورتش تمام از خون كھ كوبید او صورت بھ مشت با چنان عمر كرد، مداخلھ شوھرش از دفاع براى خواھرش داد، قرار
 .شد

 ما: قاال طھ یقرءون وكانوا الھینمة؟ ھذه ما: فقال فدخل البیت في توارى عمر بحس سمع فلما خباب وعندھما فأتاھما عمر فمشى
 شدیدا وطئا فوطئھ علیھ فوثب دینك؟ غیر في الحق كان إن عمر یا: ختنھ لھ فقال صبأتما؟ قد فلعلكما: قال بیننا تحدثناه حدیثا عدا

 .وجھھا فدمي بیده نفحة فنفحھا زوجھا عن لتدفعھ أختھ فجاءت

 خانھ در آید، مى جا آن بھ عمر کرد احساس کھ ھنگامي و بود آنجا نیز خباب رفت؛) خواھرش ھمسر و خواھر( دو آن نزد عمر
 ھم بھ کھ سخنانى جز چیزى: دادند پاسخ ـ کردند مى تالوت را طھ سوره آنان ـ چیست؟ صداھا و سر این: گفت عمر شد؛ پنھان

 اید؟ رفتھ بیرون دین از شما شاید: گفت عمر نبود؛ گفتیم مى

 کرد؟ خواھى چھ باشد تو دین غیر در حق اگر عمر؛ اى: داد پاسخ خواھرش شوھر

 کھ کوبید او صورت بر دست با عمر اما کند؛ دفاع شوھرش از تا آمد خواھرش نمود، کوب لگد را او و كرد حملھ او بھ عمر
 .شد خونین صورتش

 ویاسین دندل محمد علي تحقیق ،۳۴۸ ص ،۱ ج المنورة، المدینة تاریخ ،)ھـ۲۶۲متوفاي( شبة بن عمر زید أبو البصري، النمیري
 م؛۱۹۹۶-ھـ۱۴۱۷ - بیروت - العلمیة الكتب دار: ناشر بیان، الدین سعد

 ؛۳۸۶ ص ،۳ ج األشراف، أنساب ،)ھـ۲۷۹متوفاي( جابر بن یحیى بن أحمد البالذري،

 عبد تحقیق ،۱۴۱ ص ،۷ ج المختارة، األحادیث ،)ھـ۶۴۳متوفاي( أحمد بن الواحد عبد بن محمد هللا عبد أبو الحنبلي، المقدسي
 ھـ؛۱۴۱۰ األولى،: الطبعة المكرمة، مكة - الحدیثة النھضة مكتبة: ناشر دھیش، بن هللا عبد بن الملك

 ،۱۷۴ ص ،۱ ج واألعالم، المشاھیر ووفیات اإلسالم تاریخ ،)ھـ۷۴۸متوفاي( عثمان، بن أحمد بن محمد الدین شمس الذھبي،
 م؛۱۹۸۷ - ھـ۱۴۰۷ األولى،: الطبعة بیروت،/ لبنان - العربي الكتاب دار: ناشر تدمرى، السالم عبد عمر. د تحقیق

 ص ،۱۷ ج الثمانیة، المسانید بزوائد العالیة المطالب ،)ھـ ۸۵۲متوفاي( الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد الشافعي، العسقالني
 . ھـ۱۴۱۹ األولى،: الطبعة السعودیة، - الغیث دار/ العاصمة دار: ناشر الشتري، العزیز عبد بن ناصر بن سعد. د: تحقیق ،۲۵۹

 :كند مى نقل گونھ این نیز دمشقى كثیر ابن

 .فشجھا فضربھا زوجھا عن لتكفھ الخطاب بنت فاطمة أختھ إلیھ فقامت



 !!!.شكست سرش كھ زد را او چنان آن عمر كند، دفاع شوھرش از تا آمد خطاب دختر فاطمھ

 – المعارف مكتبة: ناشر ،۸۰ ص ،۳ ج والنھایة، البدایة ،)ھـ۷۷۴متوفاي( الفداء أبو كثیر بن عمر بن إسماعیل الدمشقي، القرشي
 .بیروت

 

======================================================================
======================================================== 

 

============================================================= 

 

 :زد مى كتك را مسلمان زن عمر،

 

 : بودند شده مسلمان كھ دھند مى خبر كنیزانى و زنان بھ نسبت عمر اذیت و آزار از سنت، اھل بزرگان نیز و

 یومئذ وھو االسالم، لتترك یعذبھا الخطاب بن وعمر مسلمة، وكانت كعب، بن عدى بنى من حي مؤمل، بنى بجاریة] ابوبكر[ ومر
 .بك هللا فعل كذلك: فتقول ماللة، إال أتركك لم إني إلیك، أعتذر إني: قال مل إذا حتى یضربھا، وھو مشرك،

 و بردارد اسالم از دست تا زد مى كتك را او عمر  كعب، بن عدى خاندان از مؤمل بنو از شده مسلمان كنیز كھ دید مى ابوبكر
 این براى زنم نمى كتك را تو اگر: گفت شد، خستھ تا زد را او قدر آن) بود مشرك ھنوز عمر چون( كند ترك را بودن مسلمان

 .كرد خواھد رفتار تو با گونھ این نیز خدا كھ بدان: گفت پاسخ در كنیز. ببخش مرا جھت این از ام، شده خستھ كھ است

 عبد طھ تحقیق ،۱۶۱ ص ،۲ ج النبویة، السیرة ،)ھـ۲۱۳متوفاي( محمد أبو أیوب بن ھشام بن الملك عبد المعافري، الحمیري
 ھـ؛۱۴۱۱ – بیروت األولى،: الطبعة الجیل، دار: ناشر سعد، الرءوف

: ناشر عباس، محمد هللا وصي. د تحقیق ،۱۲۰ ص ،۱ ج الصحابة، فضائل ،)ھـ۲۴۱متوفاي( هللا عبد أبو حنبل بن أحمد الشیباني،
 م؛۱۹۸۳ – ھـ۱۴۰۳ األولى،: الطبعة بیروت، - الرسالة مؤسسة

 ،۱ ج الخلفاء، والثالثة هللا رسول مغازي من تضمنھ بما اإلكتفاء ،)ھـ۶۳۴متوفاي( موسى بن سلیمان الربیع أبو األندلسي، الكالعي
 ھـ؛۱۴۱۷ األولى،: الطبعة بیروت، - الكتب عالم: ناشر علي، الدین عز الدین كمال محمد. د تحقیق ،۲۳۸ ص

 ص ،۱ ج العشرة، وأصحابھ النبي نسب في الجوھرة) ھـ۶۴۴متوفاي( بالبري المعروف بكر أبي بن محمد التلمساني، االنصاري
 ؛۲۴۴

 عیسى تحقیق ،۲۴ ص ،۲ ج العشرة، مناقب في النضرة الریاض ،)ھـ۶۹۴متوفاي( جعفر أبو محمد بن هللا عبد بن أحمد الطبري،
 م؛۱۹۹۶ األولى،: الطبعة بیروت، - اإلسالمي الغرب دار: ناشر الحمیري، مانع محمد هللا عبد

 قمحیة مفید تحقیق ،۱۶۲ ص ،۱۶ ج األدب، فنون في األرب نھایة ،) ھـ۷۳۳متوفاي( الوھاب عبد بن أحمد الدین شھاب النویري،
 .م۲۰۰۴ - ھـ۱۴۲۴ األولى،: الطبعة بیروت، - العلمیة الكتب دار: ناشر وجماعة،
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 :نویسد مى و كند مى نقل عائشھ از شب تاریكى در را سوده رفتن بیرون داستان كتابش از جاى سھ در بخارى اسماعیل بن محمد

 َتْخَفى الَ  َجِسیَمةً  اْمَرأَةً  َوَكاَنتِ  لَِحاَجتَِھا، اْلِحَجابُ  ُضِربَ  َما َبْعدَ  َسْوَدةُ  َخَرَجتْ  َقالَتْ  عنھا، هللا رضى َعائَِشَة، َعنْ  أَبِیھِ  َعنْ  ِھَشامٍ  َعنْ 
ابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َفَرآَھا َیْعِرفَُھا، نْ مَ  َعلَى ِ  أََما َسْوَدةُ  َیا َفَقالَ  اْلَخطَّ  َراِجَعًة، َفاْنَكَفأَتْ  َقالَتْ  َتْخُرِجیَن، َكْیفَ  َفاْنُظِرى َعلَْیَنا، َتْخَفْینَ  َما َوهللاَّ

ِ، َوَرُسولُ  ھُ  َبْیتِى، فِى وسلم، علیھ هللا صلى هللاَّ ِ  َرُسولَ  َیا َفَقالَتْ  َفَدَخلَتْ  َعْرقٌ  َیِدهِ  َوفِى. لََیَتَعشَّى َوإِنَّ  َفَقالَ  َحاَجتِى لَِبْعِض  َخَرْجتُ  إِنِّى هللاَّ
ُ  َفأَْوَحى َقالَتْ . َوَكَذا َكَذا ُعَمرُ  لِى  ». لَِحاَجتُِكنَّ  َتْخُرْجنَ  أَنْ  لَُكنَّ  أُِذنَ  َقدْ  إِنَّھُ «  َفَقالَ  َوَضَعھُ  َما َیِدهِ  فِى اْلَعْرقَ  َوإِنَّ  َعْنھُ  ُرفِعَ  ُثمَّ  إِلَْیھِ  هللاَّ

 شناختھ بود، تنومندى زن چون و شد خارج منزل از كارى انجام براى) ص( خدا رسول ھمسر سوده حجاب، شدن واجب از پس
 روي، مى بیرون چگونھ كھ باش مواظب ماني، نمى مخفى ما نگاه و نظر از سوده اى: گفت و دید را او خطاب بن عمر  شد، مى

 از! خدا پیامبر اى: گفت و شد وارد سوده بود، خوردن غذا مشغول من اتاق در) ص( خدا رسول لحظھ آن در برگشت، سوده
 كھ شده داده اجازه شما بھ: فرمود خدا رسول شد، نازل وحى پیك. گفت چنان و چنین من بھ عمر و رفتم بیرون كارى براى منزل
 .شوید خارج منزل از حاجات انجام و امور برآوردن براى

 باب الوضوء، كتاب ،۱۴۶ح  ،۶۷ ص ،۱ ج البخاري، صحیح ،)ھـ۲۵۶متوفاي( عبدهللا أبو إسماعیل بن محمد الجعفي، البخاري
َساءِ  ُخُروجِ  بِيِّ  ُبُیوتَ  َتْدُخلُوا الَ (  َقْولِھِ  باب التفسیر، كتاب ،۴۴۷۹ح ،۱۷۸۰ ص ،۴ ج و اْلَبَرازِ  إِلَى النِّ  ،۴ ج و لَُكمْ  ُیْؤَذنَ  أَنْ  إِالَّ  النَّ

َساءِ  ُخُروجِ  باب النكاح، كتاب ،۴۵۱۷ح ،۱۸۰۰ ص ، النِّ  - الیمامة كثیر، ابن دار: ناشر البغا، دیب مصطفى. د تحقیق لَِحَوائِِجِھنَّ
 .۱۹۸۷ - ۱۴۰۷ الثالثة،: الطبعة بیروت،
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 :آورد  ھجوم عائشھ خانھ بھ عمر،

 

 :نویسند مى تاریخش در طبرى و المدینھ تاریخ در نمیرى

 بكر أبو توفى لما قال المسیب بن سعید حدثني قال شھاب ابن عن یزید بن نسیو أخبرنا قال وھب ابن أخبرنا قال یونس حدثني
 عمر فقال ینتھین أن فأبین بكر أبى على البكاء عن فنھاھن ببابھا قام حتى الخطاب بن عمر فأقبل النوح عائشة علیھ أقامت هللا رحمھ
 بیتي علیك أحرج إني عمر من ذلك سمعت حین لھشام عائشة فقالت بكر أبى أخت قحافة أبى ابنة إلى فأخرج ادخل الولید بن لھشام
 النوح فتفرق ضربات فضربھا الدرة فعالھا عمر إلى بكر أبى أخت فروة أم فأخرج ھشام فدخل لك أذنت فقد ادخل لھشام عمر فقال
 .ذلك سمعوا حین

 و آمد عائشھ خانھ درِ  عمر  پرداخت، گریھ و عزادارى بھ عائشھ رفت، دنیا از ابوبكر: گفت كھ است شده نقل مسیب بن سعید از
 خواھر و شود خانھ وارد تا داد دستور ولید بن ھشام بھ عمر نكردند، گوش ھا زن ولى كرد؛ نھى عزادارى و گریھ از را زنان

 ھشام بھ عمر سزاوارترم، تو از ام خانھ بر من: گفت ھشام بھ شنید را عمر سخن كھ ھنگامى عائشھ. بیاورد بیرون را ابوبكر
 عمر برد، عمر نزد و آورد بیرون را ابوبكر خواھر فروه امّ  و شد خانھ داخل ھشام  شوي، خانھ داخل دھم مى اجازه تو بھ: گفت

 .شدند متفرق شنیدند، را خبر این كھ ھنگامى زنان نواخت، پیكرش بر چند ضرباتى و آورد در حركت بھ را تازیانھ

 ویاسین دندل محمد علي تحقیق ،۳۵۸ ص ،۱ ج المنورة، المدینة تاریخ ،)ھـ۲۶۲متوفاي( شبة بن عمر زید أبو البصري، النمیري
 م؛۱۹۹۶-ھـ۱۴۱۷ - بیروت - العلمیة الكتب دار: ناشر بیان، الدین سعد

 بیروت؛ - العلمیة الكتب دار: ناشر ،۳۵۰ ص ،۲ ج الطبري، تاریخ ،)۳۱۰متوفاي( جریر بن محمد جعفر أبي الطبري،

 :روایت سند تصحیح



 :گوید مى او باره در حجر ابن: مسیب بن سعید

 أوسع التابعین في أعلم ال المدیني ابن وقال المراسیل أصح مرسالتھ أن على اتفقوا الثانیة كبار من الكبار الفقھاء األثبات العلماء أحد
 .منھ علما

 از: است گفتھ مدینى ابن است، ترین صحیح او مرسل اخبار كھ اند كرده اتفاق علما است، دوم طبقھ واز بزرگ فقیھان از یكى او
 .ندیدم بھتر او از دانش و علم وسعت در كھ است تابعانى

 .۲۳۹۶: رقم  ،۲۴۱ ص ،۱ ج حجر، ابن التھذیب، تقریب

 :گوید مى او باره در ججر ابن) الزھرى مسلم بن محمد( شھاب ابن

 .الرابعة الطبقة رؤوس من وھو وإتقانھ جاللتھ على متفق الحافظ الفقیھ

 شده اتفاق او واستوارى مقام بزرگى بر كھ است فقیھ دانشمندى

 .است چھارم طبقھ بزرگان واز

 .۶۲۹۶ رقم ،۵۰۶ ص ،۱ ج حجر، ابن التھذیب، تقریب

 .است سنت اھل ستھ صحاح بقیھ و مسلم بخاري، راویان از: یزید بن یونس

 :گوید مى او باره در ذھبى

 ...وعكرمة والقاسم، الزھري، عن األثبات، أحد األیلي، یزید بن یونس

 .۶۴۸۰ ،۴۰۴ ص ،۲ ج الذھبي، الستة، كتب في روایة لھ من معرفة في الكاشف

 .ستھ صحاح بقیھ و مسلم بخارى راویان از) الفقیھ المصرى ابومحمد الفھرى، موالھم القرشى مسلم بن وھب بن هللا عبد( وھب ابن

 :گوید مى او باره در حجر ابن

 .عابد حافظ ثقة الفقیھ المصري محمد أبو موالھم القرشي مسلم بن وھب بن هللا عبد

 .۳۶۹۴: رقم ،۳۲۸ ص ،۱ ج حجر، ابن التھذیب، تقریب

 ).میسرة بن األعلي عبد بن یونس( یونس

 :نویسد مى او باره در ذھبى

 .النبالء العقالء من مقرئ محدث ثقة... األئمة أحد الصدفي، موسى أبو األعلى عبد بن یونس

 .۶۴۷۱: رقم ،۴۰۳ ص ۲ ج الذھبي، الستة، كتب في روایة لھ من معرفة في الكاشف
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 :زد كتك را ابوبكر خواھر عمر،

 

 :نویسند مى تاریخش در اثیر ابن و الكبرى الطبقات در سعد ابن



ُ  َرِضيَ  َبْكرٍ  أَُبو ُتُوفيَ  لما ْوحِ  َعنِ  َفَنَھاَھا ُعَمرُ  َفَبلَغَ  النَّْوحَ  َعلَْیھِ  َعائَِشةُ  أََقاَمتْ  َعْنھُ  هللاَّ  لَِھشام َفَقالَ  َیْنَتَھیَن، أَنْ  َفأََبْینَ  َبْكٍر، أَبِي َعالى النَّ
ةِ  َفَعالََھا قَُحاَفةَ  أَبِي ابَنةِ  إِالى أُْخُرجْ : اْلَولِیدِ  بن رَّ قَ  َضَرَباِت، بِالدُّ َوائِحُ  َفَتَفرَّ بَ  أَنْ  ُتِرْدنَ : َفَقالَ  ذالَِك، َسِمْعنَ  ِحینَ  النَّ  بُِبَكائُِكنَّ  َبْكرٍ  أَُبو ُیَعذَّ
ِ  َرُسولَ  إِنَّ   .َعلَْیھِ  ْھلِھِ أَ  بُِبَكاءِ  ُیَعذبُ  المیتَ  إِنَّ : َقالَ  هللاَّ

 و شنید را خبر این عمر كرد، برپا عزادارى مجلس عائشھ ُمرد، ابوبكر كھ ھنگامى: گفت كھ است شده نقل مسیب بن سعید از
 من نزد را) ابوبكر خواھر( ابوقحافھ دختر: گفت ولید بن ھشام بھ نكردند، توجھى آنان اما كرد؛ نھى عزادارى و گریھ از را زنان

 .شدند متفرق خبر این شنیدن با كردند، مى عزادارى كھ زنانى زد، بدنش بر ضربھ چندین آمد، كھ ھنگامى بیاور،

 - صادر دار: ناشر ،۲۰۸ ص ،۳ ج الكبرى، الطبقات ،)ھـ۲۳۰متوفاي( البصري عبدهللا أبو منیع بن سعد بن محمد الزھري،
 .بیروت

 هللا عبد تحقیق ،۲۶۷ ص ،۲ ج التاریخ، في الكامل) ھـ۶۳۰متوفاي( محمد بن علي الحسن أبي األثیر بن الدین عز الجزري،
 .ھـ۱۴۱۵ الثانیة، الطبعة بیروت، - العلمیة الكتب دار: ناشر القاضي،

 :نویسد مى روایت این سند بودن صحیح بھ تصریح از پس حجر ابن

 النوح علیھ عائشة أقامت بكر أبو توفي لما قال المسیب بن سعید عن الزھري طریق من صحیح بإسناد الطبقات في سعد ابن وصلھ
 حین النوائح فتفرق ضربات بالدرة فعالھا فروة أم یعني قحافة أبي بیت إلى أخرج الولید بن لھشام فقال فأبین فنھاھن عمر فبلغ

 .بالدرة یضربھن وھو امرأة امرأة یخرجھن فجعل وفیھ الزھري عن آخر وجھ من مسنده في راھویھ بن إسحاق ووصلھ بذلك سمعن

 مجلس عائشھ رفت، دنیا از ابوبكر كھ ھنگامى: گفت كھ كند مى نقل مسیب بن سعید از صحیح سند بھ طبقاتش در سعد ابن
: گفت ولید بن ھشام بھ عمر. نپذیرفتند ھا زن ولى كرد؛ منع عزادارى و گریھ از را آنان رسید، عمر بھ خبر كرد، برپا عزادارى

 بقیھ كھ نواخت فروه امّ  بدن بر تازیانھ با ضرباتى شد، خانھ وارد ھشام كھ ھنگامى!!! بیاور بیرون را فروه امّ  و خانھ داخل برو
 دیگرى از پس یكى را زنان: گوید مى آخرش در و است كرده نقل را قصھ این دیگرى شكل بھ راھویھ بن اسحاق. گریختند ھا زن
 .زد مى تازیانھ با را آنان عمر و آوردند مى بیرون ابوبكر خانھ از

 ،۷۴ ص ،۵ ج البخاري، صحیح شرح الباري فتح ،)ھـ ۸۵۲متوفاي( الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد الشافعي، العسقالني
 .بیروت - المعرفة دار: ناشر الخطیب، الدین محب: تحقیق

 و تحریف را روایت دارش امانت ھاى دست ھمیشھ، ھمانند اما است؛ كرده نقل را روایت این نیز بخارى اسماعیل بن محمد
 .برنخورد خلیفھ آبروى بھ كھ است كرده نقل طورى

 .َناَحتْ  ِحینَ  َبْكر أَبِي أُْختَ  ُعَمرُ  أَْخَرجَ  َوَقدْ 

 .۲۴۲۰ رقم قبل ح ،۱۲۷ ص ،۸ ج و ۹۱ ص ،۳ ج البخاري، صحیح

 .آورد بیرون خانھ از كرد، مى گریھ كھ ھنگامى را ابوبكر خواھر عمر،

 َباب ،۲۶۴۰ ص ،۶ ج و ۸۵۲ ص ،۲ ج البخاري، صحیح ،)ھـ۲۵۶متوفاي( عبدهللا أبو إسماعیل بن محمد الجعفي، البخاري
َیبِ  َوأَْھلِ  اْلُخُصومِ  إِْخَراجِ  : الطبعة بیروت، - الیمامة كثیر، ابن دار: ناشر البغا، دیب مصطفى. د تحقیق اْلَمْعِرَفِة، َبْعدَ  اْلُبُیوتِ  من الرِّ
 .۱۹۸۷ - ۱۴۰۷ الثالثة،

 !!!زد كتك را ابوبكر خواھر رسید، نمى عایشھ بھ زورش عمر چون كھ كند مى توجیھ گونھ این روایت، نقل از پس جوزى ابن

 .ھذه أدب واحتراما، لھا ھیبة عائشة یكلم أن یمكنھ لم فلما بكر، أبي أخت فروة أم ھي قحافة أبي ابنة: قلت

 ،۵۹ ص ،۱ ج الصحیحین، حدیث من المشكل كشف ،)ھـ ۵۹۷ متوفاي( محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الجوزي، ابن
 .م۱۹۹۷ - ھـ۱۴۱۸ - الریاض - الوطن دار: ناشر البواب، حسین علي: تحقیق
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 :چشید را عمر تازیانھ طعم كھ كسي نخستین ابوبكر، خواھر

 

 :دنویس مى معتزلى الحدید أبي ابن

 مرارا، عمر فنھاھن فروة، أم أختھ وفیھن علیھ، النساء فناح بكر أبو مات قحافة، أبي بنت فروة أم بالدرة عمر ضرب من وأول
 .وتفرقن فھربن بالدرة وعالھا بینھن، من فروة أم فأخرج یعاودن، وھن

 فجاء لغطھن، كثر قد وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول عند كن نسوة أن الصحیح وفي. الحجاج سیف من أھیب عمر درة: یقال كان
 .وأفظ أغلظ أنت نعم،: قلن! هللا رسول تھبن وال أتھبنني! أنفسھن عدیات یا: لھن فقال لھ، ھیبة فھربن عمر

 در كھ كردند مى گریھ او براى ھا زن و بود مرده ابوبكر بود، ابوقحافھ دختر فروه امّ  زد، تازیانھ با را او عمر كھ كسى نخستین
 میان از را فروه امّ  عمر،. نكردند توجھ ھا آن ولى كرد؛ منع بار چندین را ھا آن عمر. بود نیز ابوبكر خواھر فروه امّ  ھا آن میان
 .شدند متفرق و ترسیدند دیگر زنان زد، او سر بر تازیانھ با و كرد خارج ھا زن

 كھ زنانى صداى و سر: است آمده صحیح خبر در بود، حجاج شمشیر از وحشتناكتر عمر تازیانھ: شد مى گفتھ تشبیھ مقام در
 خودتان بھ كھ افرادى اى: گفت آنان بھ گریختند، ھمھ وى ترس از آمد عمر كھ ھنگامى بود، شده زیاد بودند،) ص( پیامبر خدمت

 .ھستي خو تند و خشن تو آري،: گفتند نھ؟) ص( خدا رسول از و ترسید مى من از آیا كنید، نمى رحم

 ،۱ ج البالغة، نھج شرح ،)ھـ ۶۵۵متوفاي( محمد بن محمد بن هللا ھبة بن الدین عز حامد أبو المعتزلي، المدائني الحدید أبي إبن
 .م۱۹۹۸ - ھـ۱۴۱۸ األولى،: الطبعة لبنان،/  بیروت - العلمیة الكتب دار: ناشر النمري، الكریم عبد محمد تحقیق ،۱۱۴ ص
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 :زد  كتك زیبا لباس پوشیدن خاطر بھ را فرزندش عمر،

 

 .اند چشیده را عمر معروف تازیانھ طعم نیز خردسال كودكان حتى بلكھ شد؛ نمى زنان بھ منحصر عمر ھاى خشونت

 :نویسند مى الخلفاء تاریخ در سیوطى الدین جالل و المصنف در صنعانى الرزاق عبد الجامع، در راشد بن معمر

ابِ  بنِ  لُِعَمرَ  ابنٌ  َدَخلَ  ُ  َرِضيَ  اْلَخطَّ لَ  َوَقدْ  َعلَیھِ  َعْنُھَما هللاَّ ةِ  ُعَمرُ  َفَضَرَبھُ  ِحَساَناً، ثَِیاَباً  َولَبِسَ  َتَرجَّ  َحْفَصةُ  لَھُ  َفَقالَتْ  أَْبَكاهُ، َحتَّى بِالدرَّ
ُ  َرِضيَ   .إِلَْیھِ  أَُصغَرَھا أَنْ  َفأَْحَبْبتُ  َنْفُسھُ  أَْعَجَبْتھُ  َقدْ  َرأَْیُتھُ : َقالَ  َضَرْبَتُھ؟ لِمَ  َفاِحشاً، َیُكنْ  لَمْ : َعْنَھا هللاَّ

 او قدر آن عمر بود، پوشیده خوبى و زیبا لباس كھ حالى در رفت؛ پدرش نزد عمر پسر: گفت كھ است شده نقل خالد بن ھعكرم از
 از كھ كردم احساس: گفت عمر زنى؟ مى كتك را او چرا نكرده، بدى كار كھ او: گفت حفصھ افتاد، گریھ بھ تا زد تازیانھ با را

 .بشكنم را غرورش خواستم و است شده غرور دچار لباس پوشیدن



 بیروت، - اإلسالمي المكتب: ناشر األعظمي، حبیب: تحقیق ،۴۱۶ ص ،۱۰ ج الجامع، ھـ،۱۵۱متوفاي( راشد بن معمر األزدي،
 ھـ؛۱۴۰۳ الثانیة،: الطبعة

: ناشر األعظمي، الرحمن حبیب تحقیق ،۴۱۶ ص ،۱۰ ج المصنف، ،)ھـ۲۱۱متوفاي( ھمام بن الرزاق عبد بكر أبو الصنعاني،
 ھـ؛۱۴۰۳ الثانیة،: الطبعة بیروت، - اإلسالمي المكتب

: ناشر الحمید، عبد الدین محي محمد: تحقیق ،۱۴۲ ص ،۱ ج الخلفاء، تاریخ ،)ھـ۹۱۱متوفاي( بكر أبي بن الرحمن عبد السیوطي،
 .م۱۹۵۲ - ھـ۱۳۷۱ األولى،: الطبعة مصر، - السعادة مطبعة
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ا لَْیلَةً  ُعَمرَ  ِضْفتُ  َقالَ  َقْیسٍ  ْبنِ  األَْشَعثِ  َعنِ  ا َبْیَنُھَما َفَحَجْزتُ  َیْضِرُبَھا اْمَرأَتِھِ  إِلَى َقامَ  اللَّْیلِ  َجْوفِ  فِى َكانَ  َفلَمَّ  َقالَ  فَِراِشھِ  إِلَى أََوى َفلَمَّ
ِ،صلى َرُسولِ  ِمنْ  َسِمْعُتھُ  َشْیًئا َعنِّى اْحَفظْ  أَْشَعثُ  َیا لِى ُجلُ  ُیْسأَلُ  الَ « وسلم، علیھ هللا هللاَّ . »ِوْترٍ  َعلَى إِالَّ  َتَنمْ  َوالَ  اْمَرأََتھُ  َیْضِربُ  فِیمَ  الرَّ

الَِثةَ  َوَنِسیتُ   الثَّ

! زد مى كتك را زنش و كرد حركت جایش از عمر شب ھاى نیمھ بودم، عمر مھمان شبى: گفت كھ است شده نقل قیس بن اشعث از
 رسول از كھ بشنو من از سخنى! اشعث اى: گفت برگشت، رختخوابش بھ عمر كھ ھنگامى. شدم مانع و گرفتھ قرار دو آن بین
 وتر نماز خواندن از پس ھمیشھ و زدى؟ كتك را او چرا كھ پرسند نمى وى از زند مى را ھمسرش كھ كسى: ام شنیده) ص( خدا

 .كردم فراموش را سومى ولى بخواب؛

َساِء، َضْربِ  َباب ،۱۹۸۶ح ۶۳۹ ص ،۱ ج ماجھ،ابن  سنن ،)ھـ۲۷۵متوفاي( عبدهللا أبو یزید بن محمد القزویني،  محمد تحقیق النِّ
 .بیروت - الفكر دار: ناشر الباقي، عبد فؤاد

 :نویسد  مى و كرده نقل قبل ھمانند را روایت نیز حنبل بن احمد

ِ  َرُسولِ  َعنْ  َحفِْظُتُھنَّ  َثالًثا َعنِّي اْحَفظْ  أَْشَعثُ  َیا َوَقالَ  َفَضَرَبَھا اْمَرأََتھُ  َفَتَناَولَ  ُعَمرَ  ِضْفتُ  َقالَ  َقْیسٍ  ْبنِ  اْألَْشَعثِ  َعنِ  ُ  َصلَّى هللاَّ  َعلَْیھِ  هللاَّ
ُجلَ  َتْسأَلْ  ال َوَسلَّمَ  الَِثةَ  َوَنِسیتُ  َوْترٍ  َعلَى إِال َتَنمْ  َوال اْمَرأََتھُ  َضَربَ  فِیمَ  الرَّ  .الثَّ

 الخطاب، بن عمر مسند باب ،۱۲۲ح ،۲۰ ص ،۱ ج حنبل، بن أحمد مسند ،)ھـ۲۴۱متوفاي( عبدهللا أبو حنبل بن أحمد الشیباني،
 مصر؛ – قرطبة مؤسسة: ناشر

 عبد تحقیق ،۱۸۹ ص ،۱ ج المختارة، األحادیث ،)ھـ۶۴۳متوفاي( أحمد بن الواحد عبد بن محمد هللا عبد أبو الحنبلي، المقدسي
 ھـ؛۱۴۱۰ األولى،: الطبعة المكرمة، مكة - الحدیثة النھضة مكتبة: ناشر دھیش، بن هللا عبد بن الملك

 عواد بشار. د: تحقیق ،۳۱ ص ،۱۸ ج الكمال، تھذیب ،)ھـ۷۴۲متوفاي( الحجاج أبو عبدالرحمن الزكي بن یوسف المزي،
 م؛۱۹۸۰ – ھـ۱۴۰۰ األولى،: الطبعة بیروت، - الرسالة مؤسسة: ناشر معروف،

 - الفكر دار: ناشر ،۴۹۳ ص ،۱ ج العظیم، القرآن تفسیر ،)ھـ۷۷۴متوفاي( الفداء أبو كثیر بن عمر بن إسماعیل الدمشقي، القرشي
 .ھـ۱۴۰۱ – بیروت

 :كند مى نقل گونھ این را روایت نیز نیشابورى حاكم

 أشعث یا ناداني ثم فضربھا امرأتھ فتناول اللیل بعض في فقام عنھ هللا رضي الخطاب بن عمر تضیفت قال قیس بن األشعث عن
 یعتمد عمن تسألھ وال امرأتھ یضرب فیم الرجل تسأل ال وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول عن حفظتھن ثالثا عنى احفظ قال لبیك قلت
 .وتر على اال تنم وال یعتمدھم وال إخوانھ من



 .یخرجاه ولم االسناد صحیح حدیث ھذا

 صدا مرا سپس زد، كتك را وى و رفت ھمسرش نزد شب از قسمتى در شدم، میھمان خطاب بن عمر بر: گوید مى قیس بن اشعث
. ۲ پرسید؛ نباید زند، مى را ھمسرش كھ كسى از. ۱: ام شنیده) ص( خدا رسول از را آن كھ بیاموز من از را چیز سھ: گفت و زد
 .وتر نماز خواندن از پس مگر نخواب و. ۳ نھ؛ كسى چھ بھ و دارد اعتماد كسى چھ بھ كھ پرسید نباید و

 مصطفى: تحقیق ،۱۹۴ ص ،۴ ج الصحیحین، على المستدرك ،)ھـ ۴۰۵متوفاي( الحاكم عبدهللا أبو عبدهللا بن محمد النیسابوري،
 .م۱۹۹۰ - ھـ۱۴۱۱ األولى،: الطبعة بیروت، - العلمیة الكتب دار: ناشر عطا، القادر عبد
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 :عاتكھ با اجباري ازدواج و عمر

 

 :نویسد مى الكبرى الطبقات در سعد بن محمد

ِ  َعْبدِ  َتْحتَ  َكاَنتْ  َزْیدٍ  بِْنتَ  َعاتَِكةَ  أَنَّ  جَ  أَالَّ  َعلَْیَھا َواْشَتَرطَ  َعْنَھا َفَماتَ  َبْكٍر، أَبي بنِ  هللاَّ لَتْ  َبْعَدهُ، َتَزوَّ ُج، الَ  َوَجَعلَتْ  َفَتَبتَّ  َوَجَعلَ  َتَزوَّ
ُ  َرِضيَ  ُعَمرُ  َفَقالَ  َتأَْبى، َوَجَعلَتْ  َیْخِطُبوَنَھا الرَجالُ  : َزوْجنِیَھا: ُعَمرُ  َفَقالَ  أَْیَضاً، ُعَمرَ  َعلى َفأََبتْ  لََھا َفَذَكَرهُ  لََھا، اْذُكْرنِي: لَِولِیَھا َعْنھُ  هللاَّ
َجھُ  اَھا، َفَزوَّ ا َفَنَكَحَھا، َنْفِسَھا َعلى َغلََبَھا َحتَّى َفَعاَرَكَھا َعلَْیَھا َفَدَخلَ  ُعَمرُ  َفأََتاَھا إِیَّ  ِمنْ  جَ َخرَ  ُثمَّ  بھا أَفَّفَ  أَُف، أُفَ  أُفَ : َقالَ  َفَرغَ  َفلَمَّ
ُ  َفإِني َتَعالَ  أَنْ  لََھا َمْوالَةً  إِلَْیھِ  َفأَْرَسلَتْ  َیأْتِیَھا، الَ  َوَتَرَكَھا ِعْنِدَھا أ  .لَكَ  َسأََتِھیَّ

. نكند شوھر ُمرد، او اگر كھ بود كرده شرط او با هللا عبد و  بود، ابوبكر بن هللا عبد ھمسر زید، دختر عاتكھ: گوید مى زید بن علي
 بر والیت كھ كسى بھ عمر پذیرفت، نمى كرد،  مى خواستگارى وى از كس ھر و بود مانده شوھر بدون هللا عبد مرگ از پس عاتكھ
 بھ را او تو: گفت او سرپرست بھ عمر. نكرد قبول نیز را عمر زن آن كن، خواستگارى او از من براى كھ گفت داشت عاتكھ

. شد ھمبستر وى با زور با سرانجام تا شد درگیر وى با و وارد او بر عمر شد، انجام ازدواج مراسم. دربیاور من ھمسرى
 آن تا بازنگشت وى نزد و شد خارج عمر سپس... اُف اُف: گفت مرتبھ چندین نفرت اظھار با عاتكھ شد، تمام كارش كھ ھنگامى

 .ھستم تو اختیار در من بیا: گفت عمر بھ و فرستاد را كنیزش عاتكھ كھ

 - صادر دار: ناشر ،۲۶۵ ص ،۸ ج الكبرى، الطبقات ،)ھـ۲۳۰متوفاي( البصري عبدهللا أبو منیع بن سعد بن محمد الزھري،
 .بیروت
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 :باشند داشتھ حجاب كھ داد نمى اجازه و زد مى كتك را ھا كنیز عمر،

 

 كتك را او قدر آن است، پوشیده مقنعھ ھا آن از یكى دید مى وقت ھر كھ جایى تا است؛ بوده تند و خشن نیز كنیزان با عمر رفتار
 .افتاد مى سرش از مقنعھ تا زد مى



 :نویسد مى المبسوط كتاب در مذھب حنفى مشھور عالمان از سرخسي،

 ألقت األمة ان عنھ هللا رضي عمر وقال دفار یا الخمار عنك القي وقال بالدرة عالھا متقنعة أمة رأي إذا عنھ هللا رضي عمر وكان
 .تتقنع ال أي الجدار وراء من قرونھا

 إلى تحتاج األمة والن البدن مضطربات الرؤس كاشفات الضیفان من یخد عنھ هللا رضي عمر جواري كن عنھ هللا رضي أنس قال 
 ذوات في الرجل كحال والمس بالنظر البلوى معنى في الرجال جمیع مع وحالھا مھنتھا ثیاب في تخرج وإنما موالھا لحوائج الخروج
 .المحارم ذوات حق في كما وبطنھا ظھرھا إلى ینظر أن لھ یحل وال محارمھ

: گفت مى و بردار سرت از را آن گفت مى و زد مى تازیانھ با را او دارد، سر بر روسرى كھ دید مى را كنیزى كھ ھنگامى عمر
 .كند سر بر روسرى نباید كنیز

 با و كردند مى پذیرائى ھا میھمان از بود، لرزش و حركت در اندامشان كھ حالى در و برھنھ سر با عمر كنیزان: گوید مى أنس
 آنان با بدن تماس و نگاه نظر از مردم رفتار و رفتند مى بیرون یحتاج ما كردن فراھم براى منزل در معمولى و كار لباس ھمان
 .بودند چنین محارم بھ نسبت كھ گونھ ھمان كردند؛ مى نگاه نباید شكمشان و پشت بھ فقط و بود محارمشان دیگر و ھمسر مانند

 .بیروت – المعرفة دار: ناشر ،۱۵۱ ص ،۱۰ ج المبسوط، ھـ،۴۸۳متوفاي( الدین شمس السرخسي،

 :نویسد مى باره این در رود، مى شمار بھ مذھب حنفى عالمان از كھ نیز عابدین ابن

 .بالحرائر؟ أتتشبھین دفار، یا الخمار عنك ألقي: وقال بالدرة عالھا متقنعة جاریة رأى إذا عنھ هللا رضي عمر وكان

 از را روسرى! بود بد كثیف اى: گفت مى و زد مى تازیانھ با را او دارد، سر بر روسرى كھ دید مى را كنیزى وقت ھر  عمر،
 .كنى؟ ھمانند را خودت آزاده زنان بھ خواھى مى آیا بردار، سرت

 ،۶ ج حنیفة، أبو فقھ األبصار تنویر شرح المختار الدر على المختار رد حاشیة ،)ھـ۱۲۵۲متوفاي( عابدین، بابن الشھیر أمین محمد
 .م۲۰۰۰ - ھـ۱۴۲۱ -. بیروت -. والنشر للطباعة الفكر دار: ناشر ،۳۶۷ ص

  

 :نویسد مى باره این در الغلیل، إرواء كتاب در كنند، مى یاد دوران بخارى عنوان با او از ھا وھابي كھ البانى ناصر محمد

 أخرجھ. صحیح»  بالدرة وضربھا بالحرائر تشبھي وال رأسك اكشفي: متقنعة رآھا ألمة قال عمر أن« ثبت: المنذر ابن قال. ۱۷۹۶
 ) . ۱/  ۸۲/  ۲(  المصنف في شیبة أبي ابن

 نكن، شبیھ آزاده زنان بھ را خودت و كن برھنھ را سرت: گفت مى پوشید مى مقنعھ كھ كنیزى بھ عمر كھ است ثابت: گفتھ منذر ابن
 .زد مى تازیانھ با را او و

 .است صحیح و كرده نقل شیبھ أبي ابن را روایت این

 :نویسد مى ادامھ در و

 وھذا: قلت".  بالحرائر تشبھین ال: وقال فضربھا مقنعة، لنا أمة عمر رأى: " قال أنس عن قتادة عن شعبة حدثنا: قال وكیع، حدثنا
 .صحیح إسناد

 .مگردان شبیھ آزاده زنان بھ را خودت: گفت و زد كتك را او بود، پوشیده مقنعھ كھ دید را كنیزى عمر كھ است شده نقل انس از

 .است صحیح روایت این سند

 :نویسد مى نیز و

 لبعض یعرفھا كان قد أمة الخطاب بن عمر على دخلت: " قال مالك بن أنس عن فلفل بن المختار عن مسھر بن علي حدثنا
 الجلباب إنما رأسك، عن ضعیھ! الجلباب؟ بال فما: قال: ال: قالت عتقت؟: فسألھا بھ، متقنعة جلباب وعلیھا األنصار، أو، المھاجرین

 ". رأسھا عن ألقتھ حتى رأسھا بھا فضرب بالدرة، إلیھا فقام فتلكأت، المؤمنین، نساء من الحرائر على



 .مسلم شرط على صحیح سند وھذا: قلت

 آزاد آیا: پرسید عمر رفت، عمر نزد سر بر مقنعھ و پوشیده بدن با انصار یا مھاجر كنیزان از كنیزى: گوید مى مالك بن أنس
 و آزاده زنان مخصوص پوشش این چون بردار؛ سرت از را آن! چیست؟ مقنعھ و روسرى این پس: گفت عمر. نھ  :گفت اى؟ شده

 .بردارد را روسرى تا زد سرش بر تازیانھ با و برخواست جایش از عمر كرد، اھمال اى لحظھ كنیز. است مؤمن

 .است صحیح مسلم نقل با حدیث این

 :نویسد مى مالك بن أنس از نقل بھ باز و

 عنھ هللا رضي عمر إماء كن: «قال مالك بن أنس جده عن أنس بن هللا عبد بن ثمامة حدثني: قالت سلمة بن حماد طریق من روى ثم
 .»ثدیھن تضطرب شعورھن، عن كاشفات یخدمتنا

(  الخطیب قال كما صدوق وھو الحربي هللا عبید بن الرحمن عبد القاسم أبي البیھقي شیخ غیر ثقات كلھم رجالھ جید وإسناده: قلت
۱۰  /۳۰۳ ( 

 .»صحیحة ذلك في عنھ هللا رضي الخطاب بن عمر عن واآلثار: «عقبھ البیھقي وقال

 .كردند پذیرائى ما از لرزید، مى و كرد مى حركت پایین و باال پستانھایشان كھ حالى در و برھنھ سرھاى با عمر كنیزان

: تحقیق بالحرائر، اإلماء تشبھ جواز عدم باب ،۲۰۴ ـ ۲۰۳ ص ۶ ج الغلیل، إرواء ،)ھـ۱۴۲۰متوفاي( ناصر محمد ألباني،
 .م ۱۹۸۵ - ۱۴۰۵ الثانیة،: الطبعة لبنان، - بیروت - اإلسالمي المكتب: ناشر الشاویش، زھیر: إشراف
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َثَنا - ۷۳۴۲ دُ  َحدَّ ، اْلَفْضلِ  ْبنُ  اْلُحَسْینُ  َثَنا َھانٍِئ، ْبنِ  َصالِحِ  ْبنُ  ُمَحمَّ ِ  َعْبدِ  ْبنُ  َداُودُ  َثَنا َعَواَنَة، أَُبو َثَنا َحْرٍب، ْبنُ  لَْیَمانُ سُ  َثَنا اْلَبَجلِيُّ  هللاَّ
، ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  اْألَْوِديُّ ِ  َعْبدِ  ْبنِ  الرَّ ، اْلَمكِّ  هللاَّ ابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َتَضیَّْفتُ : َقالَ  َقْیٍس، ْبنِ  اْألَْشَعثِ  َعنِ  يِّ ُ  َرِضيَ  اْلَخطَّ  َبْعِض  فِي َفَقامَ  َعْنھُ  هللاَّ

ْیَك،: قُْلتُ . أَْشَعثُ  َیا: َناَدانِي ُثمَّ  َفَضَرَبَھا اْمَرأََتھُ  َفَتَناَولَ  اللَّْیلِ  ِ  َرُسولِ  َعنْ  َحفِْظُتُھنَّ  َثَالًثا َعنِّي اْحَفظْ : َقالَ  لَبَّ  َال : «َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ
ُجلَ  َتْسأَلِ   َولَمْ  اْإلِْسَنادِ  َصِحیحُ  َحِدیثٌ  َھَذا »ِوْترٍ  َعلَى إِالَّ  َتَنمْ  َوَال  َیْعَتِمُدُھْم، َوَال  إِْخَوانِھِ  ِمنْ  یْعَتِمدُ  َعَمنْ  َتْسأَْلھُ  َوَال  ،اْمَرأََتھُ  َیْضِربُ  فِیمَ  الرَّ

َجاهُ   صحیح"  ُیَخرِّ

 

 نزد و شد بلند خواب از عمر ھنگام شب ، رفتم خطاب بن عمر نزد بھ مھمان بعنوان یکبار کھ کند می بیان قیس بن اشعث
 دراز و برگشت بسترش بھ عمر وقتی) .  نزند را زن تا(  دادم قرار ھمسرش او میان را خود من.  بزند را او تا رفت ھمسرش

 پیامبر از من ، باش داشتھ یاد بھ ام شنیده آلھ و علیھ هللا صلی خدا رسول از من کھ را چیزی این!  اشعث ای:  گفت من بھ کشید
 !  زنی می را خودت زن علتی چھ بھ پرسید نباید مرد از:  فرمود می کھ شنیدم

 

 ولی است صحیح روایت این اسناد ُیْخِرَجاهُ  َولَمْ  اْإلِْسَنادِ  َصِحیحُ  َحِدیثٌ  َھَذا:  گوید می چنین روایت این نقل از بعد نیشابوری حاکم
 .اند نیاورده را آن مسلم و بخاری

 



 صحیح:  گوید می چنین روایت این ذیل"  المستدرک تلخیص"  در نیز ذھبی 

 

 )  باشد می صحیح ، حدیث این(  صحیح حدیث ھو و:  گوید می چنین نیز حنبلی سفارینی احمد بن محمد 

 

 أبو عبدهللا بن محمد:  المؤلف اسم ، ۷۳۴۲ رقم ۱۹۴ ص  ۴ ج ، الذھبي للحافظ التلخیص بذیلھ و الصحیحین على المستدرك
 ، األولى:  الطبعة ، م۱۹۹۰ - ھـ۱۴۱۱ - بیروت - العلمیة الكتب دار:  النشر دار ، ھـ ۴۰۵: الوفاة النیسابوري الحاكم عبدهللا
  عطا القادر عبد مصطفى:  تحقیق

 

 الفكر دار:  النشر دار ، ۲۷۵: الوفاة القزویني عبدهللا أبو یزید بن محمد:  المؤلف ،اسم ۱۹۸۶ رقم ۶۳۹ ص ۱ ج ، ماجھ ابن سنن
  الباقي عبد فؤاد محمد:  تحقیق ، بیروت -

 

 ، ھـ۱۱۸۸: الوفاة الحنبلي السفاریني سالم بن أحمد بن محمد:  المؤلف ،اسم ۳۱۵ ص ۲ ج ، األداب منظومة شرح األلباب غذاء
 الخالدي العزیز عبد محمد:  تحقیق ، الثانیة:  الطبعة ، م۲۰۰۲ - ھـ۱۴۲۳ - لبنان/  بیروت -  العلمیة الكتب دار:  النشر دار
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 :نویسد  مى و كرده نقل قبل ھمانند را روایت نیز حنبل بن احمد

 

َثَنا - ۱۲۲ َیالِِسيَّ  َداُودَ  أََبا َیْعِني - َداُودَ  ْبنُ  ُسلَْیَمانُ  َحدَّ َثَنا: َقالَ  - الطَّ ، َداُودَ  َعنْ  َعَواَنَة، أَُبو َحدَّ ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  اْألَْوِديِّ  َعنِ  اْلُمْسلِيِّ  الرَّ
 هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َعنْ  َحفِْظُتُھنَّ  َثالًثا َعنِّي اْحَفظْ  أَْشَعُث، َیا: َوَقالَ  ، َفَضَرَبَھا اْمَرأََتھُ  َفَتَناَولَ  ُعَمَر، ِضْفتُ : َقالَ  َقْیٍس، ْبنِ  اْألَْشَعثِ 

ُجلَ  َتْسأَلِ  َال : " َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  الَِثةَ  َوَنِسیتُ  " َوْترٍ  َعلَى إِالَّ  َتَنمْ  َوال اْمَرأََتُھ، َضَربَ  فِیمَ  الرَّ  الثَّ

 

 الخطاب، بن عمر مسند باب ،۱۲۲ح ،۲۰ ص ،۱ ج حنبل، بن أحمد مسند ،)ھـ۲۴۱متوفاي( عبدهللا أبو حنبل بن أحمد الشیباني،
 مصر – قرطبة مؤسسة: ناشر

 

 عبد تحقیق ،۱۸۹ ص ،۱ ج المختارة، األحادیث ،)ھـ۶۴۳متوفاي( أحمد بن الواحد عبد بن محمد هللا عبد أبو الحنبلي، المقدسي
 ھـ؛۱۴۱۰ األولى،: الطبعة المكرمة، مكة - الحدیثة النھضة مكتبة: ناشر دھیش، بن هللا عبد بن الملك

 

 عواد بشار. د: تحقیق ،۳۱ ص ،۱۸ ج الكمال، تھذیب ،)ھـ۷۴۲متوفاي( الحجاج أبو عبدالرحمن الزكي بن یوسف المزي،
 م؛۱۹۸۰ – ھـ۱۴۰۰ األولى،: الطبعة بیروت، - الرسالة مؤسسة: ناشر معروف،

 



 - الفكر دار: ناشر ،۴۹۳ ص ،۱ ج العظیم، القرآن تفسیر ،)ھـ۷۷۴متوفاي( الفداء أبو كثیر بن عمر بن إسماعیل الدمشقي، القرشي
 .ھـ۱۴۰۱ – بیروت
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 :كند مى نقل گونھ این را روایت نیز مزى

 

َثَنا ِ  َعبد َحدَّ ثني: قال أَْحَمَد، ْبنُ  هللاَّ َثَنا: قال أبي، َحدَّ ، َداُودَ  أََبا: َیْعنِي َداُوَد، ْبن ُسلَْیمان َحدَّ َیالِِسيَّ َثَنا: قال الطَّ  َداُودَ  َعنْ  عوانة، أَُبو َحدَّ
ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  األَوِدّي، ، الرَّ  َثالًثا َعنِّي اْحَفظْ  أَْشَعثُ  َیا: َوَقال َفَضَرَبَھا، اْمَرأََتھُ  َفَتَناَولَ  ُعَمر ِضْفتُ : قال َقْیٍس، ْبنِ  األَْشَعثِ  َعنِ  اْلُمْسلِيِّ

ِ  َرُسولِ  ِمنْ  ْظُتُھنَّ َحفِ  ُجلَ  َتْسأَلِ  ال وسلم، علیھ هللا صلى هللاَّ الَِثةَ  وَنِسيَ . وْترٍ  َعلَى إِال َتَنمْ  وال اْمَرأََتُھ، َضَربَ  فِیمَ  الرَّ  ِمنْ  أَْخَرُجوهُ . الثَّ

ْحَمنِ  َعْبدِ  َحِدیثِ  ادٍ  ْبن یحیى حدیث من ماجھ اْبنُ  وأَْخَرَجھُ . َعَواَنةَ  أَبِي َعن َمِھِديٍّ  ْبنِ  الرَّ  . َعَواَنةَ  أَبِي َعن أَْیًضا، َحمَّ

 

 صدا مرا سپس زد، كتك را وى و رفت ھمسرش نزد شب از قسمتى در شدم، میھمان خطاب بن عمر بر: گوید مى قیس بن اشعث
 نباید زند، مى را ھمسرش كھ كسى از: ام شنیده) وآلھ علیھ هللا صلی( خدا رسول از را آن كھ بیاموز من از را چیز سھ: گفت و زد

 .وتر نماز خواندن از پس مگر نخواب و نھ؛ كسى چھ بھ و دارد اعتماد كسى چھ بھ كھ پرسید نباید و پرسید؛

 

 عواد بشار. د: تحقیق ،۳۱ ص ،۱۸ ج الكمال، تھذیب ،)ھـ۷۴۲متوفاي( الحجاج أبو عبدالرحمن الزكي بن یوسف المزي،
 م؛۱۹۸۰ – ھـ۱۴۰۰ األولى،: الطبعة بیروت، - الرسالة مؤسسة: ناشر معروف،

 ؟؟؟د بخشیده آزادي زنھا بھ اسالم آیا!

 

 ؟؟؟ شمرده محترم را زنھا حقوق اسالم آیا

 

 . میدھیم پاسخ سئواالت این بھ مسلمانان ادعاي بھ توجھ با

 

 

 

 جامعھ یک بھ تبار مادر جامعھ یک از بتازگی عربستان جامعھ کرد، موجودیت اعالم عربستان جزیره شبھھ در اسالم کھ ھنگامی
 زنان آن در کھ بطوری داشت، وجود مادرتباری جامعھ از باقیمانده سنتھای ھنوز آن در اینرو از و بود یافتھ انتقال پدرساالر

 .بدودن برخوردار زیادی حقوق از ھنوز



 

 

 

 خود اول زن خدیجھ، مانند زنانی آن از باالتر بلکھ داشتند را خانھ از خارج در کردن کار حق تنھا نھ زنان اینکھ منجملھ 
 اولیھ ھای نوشتھ در کھ آنطور کھ داشتند وجود »افضل بنت ماویا« مانند زنانی« ھمینطور. بود وی رئیس و بازرگان پیغمبر،
 انتخاب ازدواج برای را مردی ھمیشھ و بود خود سر و زاد آ کامال اش جنسی روابط در و زیبا ثروتمند،« است آمده اسالمی
 )۱.» (مینمود رھا را اول مرد میکرد پیدا میل دیگری مرد بھ کھ ھرگاه و کند راضی را او ھمھ از بیش کھ میکرد

 

 و میگفتند متعھ نکاح آن بھ کھ بودند برخوردار نیز ازدواج از قبل جنسی رابطھ حق از بلکھ طالق، حق از تنھا نھ زنان بعالوه،
 رابطھ میخواست کھ مردی ھر با احدی ھیچ از اجازه کسب بدون خود، میل بھ کھ بود آزاد بود نکرده ازدواج کھ زنی آن در

 )۲( مینامیدند او »دختر دوست« یعنی صدیقھ را زن مورد این در. کند برقرار

 

 داد قرار برده نیمھ موقعیت در را آنان و کشید پایین بھ بکلی داشتند کھ ھایی موقعیت از را زنان کھ بود این کرد کھ کاری اسالم
 آورد در مردان سلطھ تحت کامل بطور و

 

 بواسطھ ھم و است داشتھ مقرر بعضی بر را بعضی خدا کھ برتری آن بواسطھ است نگھبانی حق و تسلط زنان بر را مردان«
 بھ خدا آنچھ و باشند شوھران حقوق حافظ مردان غیبت در مطیع و شایستھ زنان پس. دھند نفقھ زنان بھ خود مال از مردان آنکھ
 خوابگھشان از و دھید پند را آنھا نخست باید بیمناکید آنان نافرمانی و مخالفت از کھ زمانی و نگھدارند فرموده امر آن حفظ

 کھ ندارید آنان بر ستم حق ھیچگونھ دیگر کردند اطاعت چنانکھ. کنید تنبیھ زدن بھ را آنھا نافرمانی، صورت در. جوئید دوری
 )۳. (کشید خواھد انتقام ظالم از و است الشان عظیم و بزرگوار خدا ھمانا

 

 اسالم از قبل. نبود رایج عربستان در چیزی چنین آنزمان تا. کرد باب عربستان در را زنی چند کھ بود کسی اولین خود پیغمبر
 چند اوال کھ بود این کرد رابطھ این در محمد کھ کاری. بودند برخوردار شوھری چند گاھی و طالق حق از کھ بودند زنان این

 بھ. شد قائل ھم ویژه امتیازات مورد این در خودش برای خدا زبان از حتی و نمود آن جایگزین را زنی چند و لغو را شوھری
 بدون کھ دیگری زن ھر با اینھا بر عالوه او داشتند، را کنیزکان و صیغھ و عقدی زنان داشتن حق فقط مومنان اگر کھ معنا این
 میگوید قرآن در. کند خوابگی ھم میتوانست کند او تسلیم را خود شرط و قید

 

 

 

 تو ملک و کرده تو نصیب خدا غنیمت بھ کھ را کنیزانی و کردیم حالل تو بر کردی ادا را مھرشان کھ را زنانی ما پیغمبر ای«
 مومنھ زن نیز و کردند ھجرت خود وطن از تو با کھ آنھا خالھ، دختران و دائی دختران و عمھ دختران عمو، دختران نیز و شد

 ما کھ ممنان، دون است، مخصوص حکم این کھ. باشد مایل نکاحش بھ ھم رسول و ببخشد مھر و شرط بی رسول بھ را خود ایکھ
 بر کھ بود سبب بدین کردیم حالل تو بھ کھ را ھمھ زنان این. کردیم بیان خود علم بھ را مومنان ملکی کنیزان و عقدی زنان حکم

 )۴.(است بسیار مغفرت و رحمت بندگان بر را خدا و. نباشد زحمتی و حرج ھیچ نکاح امر در تو) عزیز( وجود

 



 در را مرد مسلمانان ھمھ حق این. بود او بھ منحصر تنھا زنی چند حق این کھ کرد فکر نباید شد گفتھ کھ ھمانطور حال، ھر بھ
 میگرفت بر

 

)…» بیشتر یا( چھار یا سھ یا دو است، عدالت با مناسب و نیکو را شما کھ آورید در خود نکاح بھ را زنان از کس آن از پس«
)۵(( 

 

 در را آنھا ھمھ کند، قطع مردان با میبردند بسر خانھ یک در ھمگی کھ را خود زنان تماس و رابطھ آنکھ برای پیغمبر بعالوه
 برای کھ مردی اقوام و مھمانان بھ خواستند اگر کھ کرد حکم آنھا بھ خدا از ای آیھ اصطالح بھ آوردن با داو قرار پرده یک پشت
 .دھند انجام پرده پشت از را اینکار بدھند آشامیدن یا خوردن برای چیزی میکنند آمد و رفت او خانھ بھ وی زنان یا محمد دیدن

 

 متاعی رسول زنان از کھ ھرگاه و …دھد اذن آنکھ مگر نشوید داخل پیامبر ھای خانھ بھ اید آورده ایمان خدا بھ کسانیکھ ای«
 حیات در را خدا رسول ھرگز نباید و است بھتر بماند پاکیزه آنان و شما دلھای آنکھ برای حجاب کھ بطلبید پرده پس از میطلبید
 )۶( »است بزرگ بسیار گناھی خدا نزد کار این کھ نیاورید در خود نکاح بھ را زنانش ھیچگاه وفات از پس نھ و بیازارید

 

 را آنان کھ مبادا نکنند صحبت نازکی و نرمی بھ مردان با و بترسند خدا از کھ میشود خواستھ پیغمبر زنان از ای آیھ در ھمینطور
 نمایند تحریم

 

 سخن مردان با نرم و نازک زنھار پس باشید کار پرھیز و ترس خدا اگر. نیستنید زنان از دیگر یکی مانند شما پیغمبر زنان  ای«
 طمع بھ است بیمار دلش آنکھ مبادا مگوئید

 )۷. (بیافتد

 

 این اجرای جز چیزی طالبان حکومت توسط مردان با کردن صحبت ھنگام زنان دھان در گذاردن ریگ ابتکار ترتیب این بھ
 است نبوده خدا حکم

 

 کھ کرد حکم آنھا بھ خدا جانب از اینرو از. کرد خانھ از خود زنان رفتن بیرون از جلوگیری برای پیغمبر را کار ھمین

 

 )۸. (نکنید آرائی خود و آرایش پیشین جاھلیت دوره مانند و بگیرید آرام و بنشینید ھایتان خانھ در

 

 چیزی ھمان. کرد خود پوشاندن و حجاب رعایت بھ مجبور را زنان آیھ این با) Burka( مقنعھ و چادر از استفاده مورد در یا و
 بود طالبان حکومت ناپذیر خدشھ مقررات از کھ

 

 ) ۹. (بپوشانند چادر بھ را خویشتن کھ بگو مومنان زنان و دختران با پیغمبر ای           



 

 اسالمی قوانین ھمان دقیقاً  کرد برقرار افغانستان در اجتماعی مقررات بعنوان طالبان حکومت کھ را آنچ ھمھ کھ میبینیم این بنابر
 دارد را آنھا ھم احیای و برپائی قصد ھم اخوندي جھل جمھوري و  »وھابی« گروه و آمده قرآن در کھ بود

 

 

 

 در. نداشت داوطلبانھ حالت وجھ بھیچ آنھا قبول و شد تحمیل زنان بر زور بھ مزبور قوانین طالبان حکومت مانند نیز اسالم در
 نبود زیر آیھ مثل آمیزی تھدید ھای آیھ آوردن بھ نیازی اینصورت غیر

 

 آسان خدا بر کار این و داد خواھیم عذاب دیگران برابر دو را او دھد، انجام ناروائی کار کھ شما از ھریک پیامبر، زنان ای«
 )۱۰. (کرد خواھیم برابر دو را پاداشش باشد، نکوکار و کند، فرمانبرداری او رسول و هللا از کھ شما از ھرکدام و است

 

 از گوسفند یك دفاع یا فروشي برده قوانین از برده یك دفاع مثل اسالم احكام و قوانین از زن یك دفاع كھ گفت باید واقع در<< 
 >> است قربان عید

 

 

 

 : باال مطلب منابع

 

 

۱ (Brifault Robert, The mothers, V.1, P.376 

 

۲ (Robertson Smith, Kinship & Marriage in early Arabia, P.93 
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 ھمانجا ،۵۰ آیھ احزاب، سوره) ۴
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 ...!مشترک سکس و شیعھ مترقی مذھب و اسالم

 

 : فرمودند) ص( اکرم پیامبر 

 متعھ دوبار کس ھر و بود خواھد السالم علیھ مجتبی حسن درجھ مانند بھ اش درجھ کند، متعھ خود زندگی در بار یک کس ھر 
 مرتضی علی درجة دھد،بھ انجام را کار این بار سھ کس ھر و بود خواھد السالم علیھ  الشھداء سید حسین مانند بھ اش درجھ کند،
 ۲٤۳ص ۳ جلد االخبار لئالی. بود خواھد من ھمانند اش درجھ بگیرد، متعھ بار چھار کس ھر و آید می نائل السالم علیھ

 

 برادر اختیار در سکس برای را کنیز این تواند می باشد کنیزی دارای مردی اگر کھ گوید می الشیعھ وسائل کتاب در عاملی حر 
 ....!دھد قرار

 ....!است آزاد ھم فرجش است آزاد او فروش کھ کسی برای گوید می او 

 ) ۲۶۷۰۲ حدیث.  الشیعھ وسائل(  

 

  ندارد عده مدخولھ غیر معقوده 



 در و نمود عقد را او خودش دوباره و بخشید را مدتش بقیھ کرده مقاربت او با و گرفت شرعیھ متعھ کسی گاه ھر ھذا علی بنا 
 شیخ آقای االسالم حجھ زمان در نجف علمای و طالب چنانچھ.ندارد شرعیھ عده دیگر گفت طالق را او ننموده دخول ثانیھ دفعھ

 مدتش بقیھ مقارت از بعد. نمود می متعھ را او آنان از یکی آورده محفلی و مجلس بھ را زنی الکالم جواھر صاحب حسن محمد
 ھمان در. ندارد عده مدخولھ غیر مطلقھ شرع قانون حسب بر بنا. داد می طالق مقاربت بدون و نموده عقد دوباره بخشیده را

 زن یک با مطاع شرع قانون بھ شب یک در. کرد می عقد و متعھ طریق ھمان بھ نیز را زن آن اعالم علمای از دیگری مجلس
 غیر اگر: گویند می زانیھ و زنی حق در دیگر طرف آن از و بردند می ھم را متعھ ثواب و کردند می مقاربت علما از نفر ده

 . دھند می فتوی سنگسار بھ باشد محصنھ اگر و قتل باشد محصنھ

 

 کھ کرد حکم عثمانی دولت کھ رسانده جایی بھ را ناموسی بی درجھ شرف با خاک آن در نجف علمای! ایران غیرتان با ای 
 . نمایند بلد اخراج و نفی را او بشود ھا ادبی بی و ناموسی بی چنین ممالک آن در ھرکس

 

 .مکتوب سھ کتاب. کرمانی خان آقا میرزا 

 

 : شیعھ ھاي كتاب از مطالبي

 

 : نویسد مي صحیح سندي با كافي اصول كتاب در كلیني شیخ

 قلت:  قال بصیر أبي عن ، حمزة أبي بن علي عن ، عیسى بن عثمان عن ، خالد بن محمد بن أحمد عن ، أصحابنا من عدة - ۶ 
 لما رقیة إن القبر ضغطة من یفلت من أقل ما منھا باہلل نعوذ:  فقال:  قال ؟ أحد القبر ضغطة من  أیفلت:  السالم علیھ هللا عبد ألبي
 ھذه ذكرت إني:  للناس وقال عیناه فدمعت السماء إلى رأسھ فرفع قبرھا على)  وآلھ علیھ هللا صلى(  هللا رسول وقف عثمان قتلھا
 ...   القبر ضمة من واستوھبتھا لھا فرققت لقیت وما

 از خدا بھ بریم مي پناه:  فرمودند حضرت ؟ دارد خالصي قبر فشار از كسي آیا نمود سئوال السالم علیھ صادق امام از بصیر ابو
]  وسلم وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول خوانده دختر[  رقیھ كھ زماني.  باشد داشتھ خالصي آن از كھ است كسي كمتر ، قبر فشار

 حالي در و كرد بلند آسمان سوي بھ سر و ایستاد او قبر كنار در وسلم وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول ، شد كشتھ عثمان دست بھ
 حال بھ دلم دیدم مي را او ھرگاه و بودم رقیھ یاد بھ ھمواره من:  فرمود مردم بھ خطاب بود جاري حضرت  دیدگان از اشك كھ
 .   خواستم او براي خداوند از را قبر فشار از خالصي رو این از سوخت مي او

 . ۴۷۱۸ ، ۲۳۷ ص ۳ ج ، كافي اصول

 : نویسد مي جزائري محّدث از نقل بھ خوئي موسوي ھاشمي هللا میرحبیب

 غیر على بدنھا في السیاط أثرت حتى مؤلما أي مبرحا ضربا زوجتھ رقیة ضرب قد عثمان أنّ  رووا الخاّصة و العاّمة طوایف إنّ 
 تشكو أن بالمرئة یلیق ال:  سلّم و آلھ و علیھ هللاّ  صلّى قال و ، علیھا تكلّم شاكیة آلھ و علیھ هللاّ  صلّى النبيّ  أتت لما و تستحقّھا جنایة

 الذي الضرب ضربھا ثمّ  ، رّدھا ثمّ  آلھ و علیھ هللاّ  صلّى النبيّ  فأتت الضرب علیھ كّرر ثمّ  ، منزلھ إلى بالّرجوع أمرھا و زوجھا من
 آلھ و علیھ هللاّ  صلّى النبيّ  بیت إلى بھا فأتى عثمان منزل من یخرجھا أن علّیا آلھ و علیھ هللاّ  صلّى النبيّ  فأمر موتھا في السبب كان

 . فیھ ماتت و

 بدن بر تازیانھ اثر كھ شكلي بھ داد قرار شدیدي ضربھ مورد را رقّیھ ھمسرش عثمان كھ اند كرده روایت سّني و شیعھ گروه دو
 پدرش نزد رقّیھ.  بود نزده سر او از باشد داشتھ را جنایتي چنین استحقاق كھ عملي ھیچ كھ بود حالي در این و بود مانده باقي او
 شایستھ زن براي:  فرمود حضرت اّما كرد شكایت او از سلّم و آلھ و علیھ هللا صلي خدا رسول]  اش خوانده پدر حقیقت در[ 

 ھا شتم و ضرب این بازھم اّما ؛ نماید مراجعت ھمسرش منزل بھ كھ نمود امر را او لذا ؛ نماید شكایت ھمسرش از كھ نیست
 را درنگ سلّم و آلھ و علیھ هللا صلي خدا رسول دیگر جا این در كھ انجامید شد او مرگ بھ منجر كھ ضرباتي بھ و یافت ادامھ



 وسلم وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول خانھ بھ عثمان منزل از را رقّیھ تا داد دستور السالم علیھ علي حضرت بھ و نشمارد جایز
 . رفت دنیا از بازگشت وسلم وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول] اش پدرخوانده[ خانھ بھ كھ آن از بعد و برگرداند

 .  ۳۴ ص ، ۳ ج ، خوئي ھاشمي هللا حبیب میر سّید ، البالغة نھج شرح في البراعة منھاج

 : سّنت اھل ھاي كتاب از مطالبي 

 : نویسد مي صحیح سند با مسندش در حنبل احمد

 عفان بن عثمان یدخل فلم أھلھ قارف رجل القبر یدخل ال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال ماتت لما عنھا هللا رضي رقیة ان
 ...القبر عنھ هللا رضي

 ھمبستر خود ھمسر با دیشب كھ كسي:  فرمود وسلم]  وآلھ[ علیھ هللا صلي خدا رسول رفت دنیا از عنھا هللا رضي رقیھ كھ زماني
 ... نشد قبر داخل عفان بن عثمان رو این از ؛ نشود قبر داخل شده

 فتح و ۳۰۴ ص ، ۴ ج ، االصابھ و ۳۰۱ ص ، ۴ ج ، االصابھ ھامش االستیعاب  و ۲۲۹ ص ، ۳ ج ، حنیل بن احمد مسند
 . ۱۲۷ ص ، ۳ ج ، الباري

 : گوید مي روایت نقل از بعد نیشابوري حاكم

 . یخرجاه ولم مسلم شرط علي صحیح حدیث ھذا

 . ۴۷ص ، ۴ج  ، المستدرك

 . كند مي اقرار روایت صحت بر المستدرك تلخیص در نیز ذھبي و

 : است آورده خود صحیح در بخاري دیگر عبارتي با و

 ، تدمعان عینیھ فرأیت ، القبر على جالس)  ص(  هللا ورسول"  وآلھ علیھ هللا صلى"  هللا رسول بنت دفن شھدنا:  قال ، أنس عن
 . قبرھا في فنزل ، أنا:  طلحة أبو فقال ؟ اللیلة یقارف لم أحد من منكم ھل:  فقال

 و بود نشستھ قبر كنار در حضرت آن كھ حالي در و بودیم وسلم]  وآلھ[علیھ هللا صلي خدا رسول دختر دفن شاھد ما گوید مي انس
 خویش ھمسر با من:  گفت ابوطلحھ كھ ؟ است نشده ھمبستر خویش ھمسر با دیشب شما از یك كدام:  فرمود ریخت مي اشك

 . گردید قبر داخل] طلحھ[ او و ام نشده ھمبستر

 . ۹۳ ص ، ۲ ج ، بخاري صحیح

 : نویسد مي بخاري مطلب شرح در بطال ابن

 حین ألنھ ، منھ عوض ال علقا منھم وفقد.  بعلھا كان ألنھ ، بھا أحق كان وقد.  قبرھا في النزول عثمان یحرم أن)  ص(  النبي أراد
 ولم ، نسائھ بعض ماتت لیلة قارف قد كان ألنھ ، أنا:  یقل ولم ، عثمان سكت"  أھلھ اللیلة یقارف لم أیكم" : "  السالم علیھ"  قال

 طلحة أبي من بھ أولى وكان ، لھ حقا كان ما بذلك فحرم ، المقارفة عن)  ص(  النبي من صھره وانقطاع ، بالمصیبة الھم یشغلھ
 أن غیر ، حالال فعال فعل ألنھ ، شیئا لھ یقل فلم ، بالوحي ذلك علم كان قد)  ص(  النبي ولعل.  الحدیث معنى في بین وھذا ، وغیره

 "  . تصریح دون بتعریض ، ذلك من حرم ما حرم حتى ، یشغلھ مبلغا منھ تبلغ لم المصیبة

 افراد ترین سزاوار او كھ بود حالي در این و نماید منع رقّیھ قبر درون شدن داخل از  را عثمان سخنش این با تا نمود اراده پیامبر
 كھ ھنگامي رو این از ؛ نبود آن براي گزیني جایز ھیچ كھ بود داده دست از را وكسي بود ھمسرش او كھ چرا بود كار این بھ

 در او كھ چرا.   من بگوید نتوانست و كرد سكوت عثمان »؟ است ھمبسترنشده ھمسرش با دیشب كسي چھ«  فرمود حضرت
 خدا رسول با دامادي رابطھ قطع معناي بھ این و بود شده ھمبستر دیگري با مصیبت این بھ اھمیت بدون ھمسرش وفات شب

 در نمود محروم حق این از را او وسلم]  وآلھ[  علیھ هللا صلي خدا رسول خاطر ھمین بھ كھ بود وسلم]  وآلھ[  علیھ هللا صلي
 شود مي فھمیده خوبي بھ حدیث معناي از مطلب این و بود قبر در شدن داخل براي سزاوارتر او غیر و طلحھ ابو از او كھ حالي

 وي با سخني مستقیم طور بھ لذا بود برده پي مطلب این بھ وحي طریق از وسلم]  وآلھ[  علیھ هللا صلي  اكرم پیامبر ھم شاید و. 
 خود ذھن و نداده اھمیتي ھیچ شده وارد مصیبت بھ نسبت كھ جا آن از ولي بود نشده مرتكب حرامي فعل او چھ اگر چون نگفت



 عثمان كنایھ و تعریض با بلكھ ؛ تصریح بدون وسلم]  وآلھ[  علیھ هللا صلي خدا رسول جھت ھمین بھ نساختھ مشغول آن بھ نیز را
 . ساخت محروم سازد محروم باید كھ آنچھ از را

 سمط و ۱۸۴ ص و ۱۲۷ ص ، ۳ ،ج)  ۶ قرن(  سھیلي ، االنف الروض و ۳۲۸ ص ، ۳ ج ، بطال ابن ، بخاري صحیح شرح
 .  ۵۱۲ ص ، ۱ج ،) ۱۲ قرن(  العوالي النجوم

 : است آمده بخاري مطلب شرح در زیر مطلب نیز و

ِ  َرُسولِ  بِْنتَ  َشِھْدَنا:  َقالَ  ، أََنس:  فیھ ِ  َوَرُسولُ ) ص( هللاَّ  أََحدٍ  ِمنْ  فِیُكمْ  َھلْ :   َفَقالَ  ، َتْدَمَعانِ  َعْیَنْیھِ  َفَرأَْیتُ  ، اْلَقْبرِ  َعلَى َجالِسٌ ) ص( هللاَّ
ْنبَ :  َیْعنِى أَُراهُ  فُلَْیحٌ  َقالَ :  ُمَباَركٍ  اْبنُ  َقالَ  ، َقْبِرَھا فِى َفاْنِزلْ :  َقالَ  ، أََنا:  َطْلَحةَ  أَُبو َفَقالَ  ؟ اللَّْیلَةَ  ُیَقاِرفِ  لَمْ   . الذَّ

 بود نشستھ قبر كنار در حضرت آن كھ حالي در و بودیم وسلم]  وآلھ[ علیھ هللا صلي خدا رسول دختر دفن شاھد ما گوید مي انس
 خویش ھمسر با من:  گفت ابوطلحھ كھ ؟ است نشده ھمبستر خویش ھمسر با دیشب شما از كدامیك:  فرمود ریخت مي اشك و

 . است دانستھ گناه را)  عثمان عمل(  آن فلیح:  گوید مي مبارك ابن.  گردید قبر داخل] طلحھ[ او و ام نشده ھمبستر

 . ۳۲۳ص ، ۶ ج ، االثار مشكل شرح

 : نویسد مي المحلّي در اندلسي حزم ابن  آمد باال در كھ بخاري مطلب ذیل در نیز و

 اللَّْیلَةَ  تِْلكَ  َیَطأْ  لم من َقْبِرَھا في اْلَمْرأَةِ  بِإِْنَزالِ  الناس َوأََحقُّ  - َمْسأَلَةٌ  - ۵۸۵

 نشده ھمبستر دیگري كس با او وفات شب در كھ است كسي ھمسرش قبر در شدن داخل براي افراد ترین سزاوار:  ۵۸۵ مسالھ
 . باشد

 . ۱۴۵ ص ، ۵ ج ، المحلّي

 : رقّیھ شدن كشتھ بھ منجر اّتفاقات در سّني و شیعھ ھاي كتاب از بندي جمع

 

 این تصّرف و تلخیص اندكي با را رقیھ شدن كشتھ ماجراي كرد استفاده توان مي سّني و شیعھ كتب از كھ مطالبي بندي جمع در
 : نمود توصیف توان مي گونھ

 ھند مع قام ثم.  المشركون فیھا انتصر التي أحد معركة في قریش مع كان الرجل فھذا األموي العاص أبي بن المغیرة بن معاویة
 . الشھداء سید حمزة أوصال بتمزیق عتبة بنت

 در مشركین پیروزي از پس كھ داشت ھمراھي مشركین با احد جنگ در كھ است شخصي اموي العاص ابي ابن مغیره بن معاویھ
 .   كردند ُمثلھ را سیدالشھداء حمزه بدن اعضاي) سفیان ابو ھمسر(  »عتبھ بنت ھند«  ھمراه بھ جنگ آن

 ۲۳۷ ص ، ۸ ج ، حجر ابن ، االصابھ.  ۵۶۲ ص ، ۵ ج ، اثیر ابن ، الغابھ اسد.  ۱۹۲۳ ص ، ۴ ج ، البر عبد ابن ، االستیعاب
 . ۱۶۶ ص ، ۲ ج ، اثیر ابن ، الكامل ،

  وسلم وآلھ علیھ هللا صلى فأرسل بیتھ في لمعاویة عثمان بإخفاء  وسلم وآلھ علیھ هللا صلى الرسول وأخبر السماء من جبرئیل فنزل
 عثمان فجاء.  وسلم وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول إلى بھ وجاءوا ، منھ معاویة فأخرجوا عثمان بیت إلى الصحابة من مجموعة
 من للخروج أیام ثالثة وأمھلھ  وسلم وآلھ علیھ هللا صلى فتركھ ، معاویة عن للصفح  وسلم وآلھ علیھ هللا صلى هللا برسول وتوسل
 حمراء إلى  وسلم وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول وسار ، أطرافھا في وجده إن قتلھ على وآلھ علیھ هللا صلى النبي وأقسم المدینة
 وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول جبرائیل فأخبر!  المسلمین جیوش أخبار یتجسس المدینة أطراف في وبقي منھا یخرج لم لكنھ.  األسد
 .  السالم علیھ علي فقتلھ وعمارا  السالم علیھ علیا فأرسل بذلك وسلم

 صحابھ از گروھي حضرت آن ساخت خبر با واقعھ از را وسلم وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول و شد نازل جبرئیل كھ آن از بعد
 خدمت عثمان كھ آورند وسلم وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول نزد و ساختھ خارج آنجا از را معاویھ تا فرستاد عثمان خانھ بھ را

 مدینھ از تا داد مھلت را او روز سھ حضرت جھت این از كھ گذرد در معاویھ از تا گردید متوسل حضرت بھ و آمده حضرت
 او و رسانند قتل بھ را او ببینند جاسوسي حال در مدینھ اطراف در را او دیگر بار كھ صورتي در كھ كرد یاد قسم و گردد خارج



 كھ ، داد مي ادامھ جاسوسي بھ و ماند اطراف ھمان در او اّما بازگردد مكھ سوي بھ آنجا از تا(  فرستاد االسد حمراء منطقھ بھ را
 و السالم علیھ علي حضرت بھ  ھم حضرت و ساخت خبر با را وسلم وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول و شد نازل جبرائیل دیگر بار

 .   رسانند قتل بھ و یافتھ را او تا داد ماموریت عّمار

 ج ، حمیري ھشام ابن ، النبویھ السیره ، ۱۷۸ ص ، ۱ ج ، مقریزي ، االسماع امتاع.  ۵۸ ص ۴ ج ، كثیر ابن ، النھایھ و البدایھ
 ، حلبي ، الحلبیھ السیره ، ۶۰ ص ، مقریزي ، التخاصم و النزاع ، ۱۰۲ ص ، ۳ ج ، كثیر ابن ، االنبویھ السیره  ، ۶۱۷ ص ، ۳
 . ۵۵۶ ص ، ۲ ج

دٍ  ْبنُ  أَْحَمدُ  وَ  أَبِیھِ  َعنْ  إِْبَراِھیمَ  ْبنُ  َعلِيُّ  - ۸  ُھوَ  وَ  اْلَخْوَالنِيِّ  َخلِیَفةَ  ْبنِ  َیِزیدَ  َعنْ  َیْحَیى ْبنِ  َصْفَوانَ  َعنْ  أَْصَحابِھِ  َبْعِض  َعنْ  اْلُكوفِيُّ  ُمَحمَّ
ِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِعیَسى َسأَلَ  َقالَ  اْلَحاِرثِيُّ  َخلِیَفةَ  ْبنُ  َیِزیدُ  ِ  َعْبدِ  أََبا هللاَّ َساءُ  َتْخُرجُ  َفَقالَ  َحاِضرٌ  أََنا وَ  ع هللاَّ ِكئاً  ع َكانَ  وَ  اْلَجَناَزةِ  إِلَى النِّ  َفاْسَتَوى ُمتَّ

ِ  لَْعَنةُ  َعلَْیھِ  اْلَفاِسقَ  إِنَّ  َقالَ  ُثمَّ  َجالِساً  ھُ  آَوى هللاَّ نْ  َكانَ  وَ  اْلَعاِص  أَبِي ْبنَ  اْلُمِغیَرةَ  َعمَّ ِ  َرُسولُ  َھَدرَ  ِممَّ ِ  َرُسولِ  ِالْبَنةِ  َفَقالَ  َدَمھُ  ص هللاَّ  هللاَّ
ھُ  بَِمَكانِھِ  أََباكِ  ُتْخبِِري َال  ص داً  َیأْتِي اْلَوْحيَ  أَنَّ  ُیوقِنُ  َال  َكأَنَّ ِ  َرُسولَ  ِألَْكُتمَ  ُكْنتُ  َما َفَقالَتْ  ُمَحمَّ هُ  ص هللاَّ  وَ  لَھُ  ِمْشَجبٍ  َبْینَ  َفَجَعلَھُ  َعُدوَّ
ِ  َرُسولَ  َفأََتى بَِقِطیَفةٍ  لََحَفھُ  كَ  اْبنِ  اْبَنةِ  َبْیتَ  اْئتِ  َسْیفِكَ  َعلَى اْشَتِملْ  َقالَ  وَ  ع َعلِّیاً  إِلَْیھِ  َفَبَعثَ  بَِمَكانِھِ  َفأَْخَبَرهُ  اْلَوْحيُ  ص هللاَّ  َظفِْرتَ  َفإِنْ  َعمِّ

ِ  َرُسولِ  إِلَى َفَرَجعَ  بِھِ  َیْظَفرْ  َفلَمْ  فِیھِ  َفَجالَ  اْلَبْیتَ  َفأََتى َفاْقُتْلھُ  بِاْلُمِغیَرةِ  ِ  َرُسولَ  َیا َفَقالَ  َفأَْخَبَرهُ  ص هللاَّ  أََتانِي َقدْ  اْلَوْحيَ  إِنَّ  َفَقالَ  أََرهُ  لَمْ  هللاَّ
ھِ  بَِیدِ  َفأََخذَ  ع َعلِيٍّ  ُخُروجِ  َبْعدَ  ُعْثَمانُ  َدَخلَ  وَ  -اْلِمْشَجبِ  فِي أَنَّھُ  َفأَْخَبَرنِي بِيِّ  إِلَى بِھِ  َفأََتى َعمِّ ا ص النَّ  إِلَْیھِ  َیْلَتفِتْ  لَمْ  وَ   َعلَْیھ أََكبَّ  َرآهُ  َفلَمَّ

ِ  َنبِيُّ  َكانَ  وَ  ِ  َرُسولَ  َیا َفَقالَ  َكِریماً  َحیِّیاً  ص هللاَّ ِ  َعْبدِ  أَُبو َقالَ  آَمْنَتھُ  بِاْلَحقِّ  َبَعَثكَ  الَِّذي وَ  َوَفدَ  اْلَعاِص  أَبِي ْبنُ  اْلُمِغیَرةُ  َھَذا َعمِّي َھَذا هللاَّ  هللاَّ
ِ  َعْبدِ  أَُبو أََعاَدَھا وَ  َثَالثاً  َفأََعاَدَھا آَمَنھُ  َما بِاْلَحقِّ  َبَعَثھُ  الَِّذي وَ  َكَذبَ  وَ  ع  َیَساِرهِ  َعنْ  َیأْتِیھِ  ُثمَّ  َیِمینِھِ  َعنْ  َیأْتِیھِ  أَنَّھُ  إِالَّ  آَمَنھُ  أَنَّى َثَالثاً  ع هللاَّ

ا ابَِعةِ  فِي َكانَ  َفلَمَّ ا َقَتْلُتھُ  َثالَِثةٍ  َبْعدَ  َعلَْیھِ  َقَدْرتُ  َفإِنْ  َثَالثاً  لَكَ  َجَعْلتُ  َقدْ  لَھُ  َفَقالَ  إِلَْیھِ  َرْأَسھُ  َرَفعَ  الرَّ ِ  َرُسولُ  َقالَ  أَْدَبرَ  َفلَمَّ  اْلَعنِ  اللَُّھمَّ  -ص هللاَّ
 ُیْعِطیھِ  َمنْ  اْلَعنْ  وَ  ُیَجھُِّزهُ  َمنْ  اْلَعنْ  وَ  َیْسقِیھِ  َمنْ  اْلَعنْ  وَ  ُیْطِعُمھُ  َمنْ  اْلَعنْ  وَ  َیْحِملُھُ  َمنْ  اْلَعنْ  وَ  ُیْؤِویھِ  َمنْ  اْلَعنْ  وَ  اْلَعاِص  أَبِي ْبنَ  اْلُمِغیَرةَ 

ُھنَّ  ُھوَ  وَ  ِوَعاءً  أَوْ  ِرَشاءً  أَوْ  ِحَذاءً  أَوْ  ِسَقاءً   َما َجِمیعَ  َفَعلَ  َحتَّى َجھََّزهُ  وَ  َحَملَھُ  وَ  َسَقاهُ  وَ  أَْطَعَمھُ  وَ  َفآَواهُ  ُعْثَمانُ  بِھِ  اْنَطلَقَ  وَ  بَِیِمینِھِ  َیُعدُّ
بِيُّ  َعلَْیھِ  لََعنَ  ابِعِ  اْلَیْومِ  فِي أَْخَرَجھُ  ُثمَّ  بِھِ  َیْفَعلُھُ  َمنْ  ص النَّ ُ  أَْعَطبَ  َحتَّى اْلَمِدیَنةِ  أَْبَیاتِ  ِمنْ  َیْخُرجْ  َفلَمْ  َیُسوقُھُ  الرَّ  وَ  ِحَذاهُ  ُنقِبَ  وَ  َراِحلََتھُ  هللاَّ

 َرُسولَ  َفأََتى َذلِكَ  أَْبَھَرهُ  َما َبْعُضُكمْ  أََتاَھا لَوْ  بَِھا َفاْسَتَظلَّ  َشَجَرةً  َفأََتى بِھِ  َوَجسَ  َحتَّى َجَھاُزهُ  أَْثَقلَھُ  وَ  ُرْكَبَتْیھِ  وَ  بَِیَدْیھِ  َفاْسَتَعانَ  َقَدَماهُ  َوِرَمتْ 
 ِ ارٌ  وَ  أَْنتَ  اْنَطلِقْ  وَ  َسْیَفكَ  ُخذْ  َفَقالَ  ع َعلِّیاً  َفَدَعا بَِذلِكَ  َفأَْخَبَرهُ  اْلَوْحيُ  ص هللاَّ  َشَجَرةِ  َتْحتَ  اْلَعاِص  أَبِي ْبنَ  اْلُمِغیَرةَ  َفأْتِ  لَُھمْ  َثالِثٌ  وَ  َعمَّ
ِ  لِ َرُسو بِْنتَ  ُعْثَمانُ  َفَضَربَ  َفَقَتلَھُ  ع َعلِيٌّ  َفأََتاهُ  َكَذا وَ  َكَذا ِ  َرُسولِ  إِلَى َفَبَعَثتْ  بَِمَكانِھِ  أََباكِ  أَْخَبْرتِ  أَْنتِ  َقالَ  وَ  ص هللاَّ  َما َتْشُكو ص هللاَّ

ِ  َرُسولُ  إِلَْیَھا َفأَْرَسلَ  لَقَِیتْ  اتٍ  إِلَْیھِ  َفأَْرَسلَتْ  َزْوَجَھا َتْشُكو َیْومٍ  ُكلِّ  فِي ِدینٍ  وَ  َحَسبٍ  َذاتِ  بِاْلَمْرأَةِ  أَْقَبحَ  َما َحَیاَءكِ  اْقَنيْ  ص هللاَّ  َذلِكَ  ُكلَّ  َمرَّ
ا َذلِكَ  لََھا َیقُولُ  ابَِعةِ  فِي َكانَ  َفلَمَّ كَ  اْبنِ  اْبَنةِ  َبْیتَ  اْئتِ  ُثمَّ  َعلَْیھِ  اْشَتِملْ  وَ  َسْیَفكَ  ُخذْ  َقالَ  وَ  ع َعلِّیاً  َدَعا الرَّ  وَ  َبْیَنكَ  َحالَ  َفإِنْ  بَِیِدَھا َفُخذْ  َعمِّ
ْیفِ  َفاْحِطْمھُ  أََحدٌ  َبْیَنَھا ِ  َرُسولُ  أَْقَبلَ  وَ  بِالسَّ ِ  َرُسولِ  اْبَنةَ  ع َعلِيٌّ  َفأَْخَرجَ  ُعْثَمانَ  َدارِ  إِلَى َمْنِزلِھِ  ِمنْ  َكاْلَوالِھِ  ص هللاَّ ا هللاَّ  إِلَْیھِ  َنَظَرتْ  َفلَمَّ

ِ  َرُسولُ  اْسَتْعَبرَ  وَ  بِاْلُبَكاءِ  َصْوَتَھا َرَفَعتْ  ا َظْھِرَھا َعنْ  َكَشَفتْ  وَ  َمْنِزلَھُ  أَْدَخلََھا ُثمَّ  َبَكى وَ  ص هللاَّ اتٍ  َثَالثَ  َقالَ  بَِظْھِرَھا َما َرأَى أَنْ  َفلَمَّ  َمرَّ
ُ  َقَتلَھُ  َقَتلَكِ  لَھُ  َما َالَثاءَ  وَ  اْإلِْثَنْینَ  َفَمَكثَ  بَِجاِرَیتَِھا ُمْلَتِحفاً  ُعْثَمانُ  َباتَ  وَ  اْألََحدِ  َیْومَ  َذلِكَ  َكانَ  وَ  هللاَّ ابِعِ  اْلَیْومِ  فِي َماَتتْ  وَ  الثَّ ا الرَّ  َحَضرَ  َفلَمَّ
ِ  َرُسولُ  أََمرَ  بَِھا َیْخُرجَ  أَنْ  ا َجَناَزَتَھا ُیَشیِّعُ  ُعْثَمانُ  َخَرجَ  وَ  َمَعَھا اْلُمْؤِمنِینَ  نَِساءُ  وَ  ع َفَخَرَجتْ  ع َفاِطَمةَ  ص هللاَّ بِيُّ  إِلَْیھِ  َنَظرَ  َفلَمَّ  ص النَّ
ا َیْنَصِرفْ  َفلَمْ  َثَالثاً  َذلِكَ  َقالَ  َجَناَزَتَھا َیْتَبَعنَّ  َفَال  بَِفَتاتِھِ  أَوْ  بِأَْھلِھِ  اْلَباِرَحةَ  أََطافَ  َمنْ  َقالَ  ابَِعةِ  فِي َكانَ  َفلَمَّ َینَّ  أَوْ  لََیْنَصِرَفنَّ  َقالَ  الرَّ  َألَُسمِّ

ئاً  ُعْثَمانُ  َفأَْقَبلَ  بِاْسِمھِ  ِ  َرُسولَ  َیا َفَقالَ  بَِبْطنِھِ  ُمْمِسكاً  لَھُ  َمْولًى َعلَى ُمَتَوكِّ  َقالَ  أَْنَصِرفُ  لِي َتأَْذنَ  أَنْ  َرأَْیتَ  َفإِنْ  َبْطنِي أَْشَتِكي إِنِّي هللاَّ
 اْلِجَناَزة َعلَى َفَصلَّْینَ  اْلُمَھاِجِرینَ  وَ  اْلُمْؤِمنِینَ  نَِساءُ  وَ  ع َفاِطَمةُ  َخَرَجتْ  وَ  اْنَصِرفْ 

 حضرت آن از عبدهللا بن عیسي كھ بودم نشستھ السالم علیھ صادق امام حضرت محضر در:   گوید مي حارثي خلیفھ بن یزید 
 سپس و نشستند مستقیم بودند زده تكیھ كھ حالي در حضرت ؟ است جایز زنان براي جنازه تشیع در شركت آیا:  كرد سئوال

 حالي در و شد پناھنده او بھ العاص ابي بن مغیره] بن معاویھ[ عمویش] پسر[ باد او بر خدا لعنت كھ فاسق شخص آن:  فرمودند
] خوانده[ دختر بھ و داد پناه او بھ و پذیرفت را درخواستش بود شمرده ھدر را او خون وسلم وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول كھ

 نكرده پیدا یقین مطلب این بھ او گویا!  سازي خبر با ماجرا این از را پدرت مبادا:  گفت ھم وسلم وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول
 وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول دختر.  سازد مي خبر با را او و شود مي نازل وسلم وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول بر وحي كھ بود

 جا پشت در را خود عموي] پسر[ فاسق شخص آن.  گذارم نمي خبر بي دشمنش وجود از را خدا رسول من:  گفت پاسخ در وسلم
 گاه مخفي از را وسلم وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول و شد نازل وحي كھ این تا ، پوشاند اي  پارچھ و ملحفھ با و كرد مخفي لباسي

 اما ؛ آورد در پاي از یافت را او اگر تا فرستاد شمشیر با را السالم علیھ امیرالمومنین ھم حضرت آن و ساخت خبر با دشمنش
 ، نیافتم را كسي من كرد عرض و گشت باز حضرت محضر بھ مجدداً  و نیافت را كسي نمود تفّحص قدري و رفت جا آن بھ چون

 محض بھ اّما.  كن پیدا لباسي جا پشت از را او و برو.  ساخت خبر با او اختفاء مكان از مرا و شد نازل وحي:  فرمود حضرت
 علیھ هللا صلي خدا رسول منزل بھ و گرفت را او دست عثمان بود شده خارج اختفاء محل از السالم علیھ المومنین امیر كھ این
 توّجھ او بھ بودند كریم و حیا با شدیداً  شخصي حضرت كھ این وجود با و برگرداند روي او از حضرت ولي آورد وسلم وآلھ

 آمده من نزد  كھ است العاص ابي بن مغیره بن] معاویھ[ من عموي] پسر[ شخص این!  هللا رسول یا:  گفت عثمان.  نفرمودند
 ! دھید امان او بھ نمود مبعوث نبّوت بھ را شما كھ كسي آن بھ قسم است



 كسي ھمان بھ و] بود نیاورده ایمان خدا آن بھ خود و[  گفت مي دروغ او كھ حالي در:  فرمود مرتبھ سھ السالم علیھ صادق امام
 آن بر بار ھر و نمود تكرار را سخن این عثمان مرتبھ سھ تا كھ این مگر نداد پناه او بھ پیامبر نمود مبعوث نبّوت بھ را او كھ

 آن از بعد اگر اّما دادم مھلت او بھ روز سھ تا:  فرمود و كرد بلند سر حضرت كھ چھارم مرتبھ تا نمود فشاري پا و اصرار
] پسر! [  خدایا:  فرمود وسلم وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول شد خارج او چون و كشت خواھم را او یافتم دست او بھ دوباره
 تجھیز را او و كرد سیراب و نمود اطعام را او و نمود ھدایت جا این بھ را او و داد پناه او بھ كھ كس ھر و العاص ابي بن مغیره

 ! نما لعنت نمود فراھم امكانات او براي و كرد

 نموده سیراب و كرده اطعام و داده پناه را او كھ بود او چون داد قرار او كنار در را عثمان لعن این با خدا رسول حقیقت در
 انجام را بود داده قرار لعن مورد خدا رسول كھ را آنچھ تمام دیگر روز سھ تا ھم آن از بعد و بود نموده فراھم برایش وامكانات

 ھالك را مركبش خداوند كھ این تا نشد خارج مدینھ شھر از او وجود این با اّما داد سوق خانھ از خارج بھ را او چھارم روز و داد
 برود راه زانوھایش و دست روي شد ناچار كھ حّدي تا گردید متورم پاھایش و شد سوراخ كفشش زیاد روي پیاده اثر بر و نمود

 ھنگام این در.  برد پناه نداشت بیشتر نفر یك براي جا كھ كوچك درختي سایھ بھ ترس از كھ این تا كرد مي سنگیني او بر بار و
 وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول.  ساخت خبر با او اختفاء مكان از را او و شد نازل وسلم وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول بر وحي
 برو مكان فالن بھ دیگري شخص و عّمار ھمراه بھ و بردار را شمشیرت:  فرمود و خواند فرا را السالم علیھ المومنین امیر وسلم

 . ساخت عملي را حضرت دستور و رفت ھم المومنین امیر.  برسان قتل بھ را مغیره] بن معاویھ[  و

 تو:  گفت او بھ و داد قرار شتم و ضرب مورد را وسلم وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول دختر عثمان كھ بود او شدن كشتھ از بعد
 ھمسرش رفتار از و رفتھ پدر نزد وسلم وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول دختر.  اي ساختھ خبر با او اختفاء مكان از را پدرت

 داستان این اّما ببرد دیگران نزد را ھمسرش شكایت روز ھر كمال با و دیندار زن است زشت:  فرمود حضرت اّما نمود شكایت
 و خواست را السالم علیھ امیرالمومنین وسلم وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول چھارم روز در كھ این تا شد تكرار دیگر روز سھ تا

 او و تو بین كسي اگر و بیاور را او و برو عمویت دختر خانھ بھ و ساز مخفي ات جامھ در را آن و دار بر را شمشیر:  فرمود
 بود حركت در عثمان خانھ سوي بھ كرده گم ره انسان چون وسلم وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول و!  بزن را گردنش گردید مانع
 كھ این محض بھ كھ گرداند مي باز حضرت سوي بھ و ساخت خارج خانھ از را حضرت آن دختر السالم علیھ امیرالمومنین كھ
 را دخترش و شد جاري دیدگانش از اشك و گریست نیز حضرت  و نمود بلند گریھ بھ را صدایش افتاد پدر بھ نگاھش راه بین در
 كھ بكشد را او خدا:  فرمود مرتبھ سھ نمود مشاھده را جنایت آثار و برداشت دخترش پشت از جامھ چون و برد خود منزل بھ

 شھادت شب در كھ بود حالي در این و رسید شھادت بھ آن از بعد روز سھ بود شنبھ یك روز كھ روز این از بعد و!  كشت تورا
 . بود شده ھمبستر دیگري جاریھ با عثمان ، رقّیھ

 خانھ از را او پیكر ، مومن زنان دیگر با تا داد دستور علیھا هللا سالم فاطمھ دخترش بھ وسلم وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول
 افتاد او بھ وسلم وآلھ علیھ هللا صلي خدا رسول نگاه و گردید حاضر تشییع براي نیز عثمان چون و نمایند تشییع و ساختھ خارج

 وجود این با اّما.  نشود حاضر جنازه تشیییع در شده ھمبستر خود عیال و اھل از یكي با دیشب كھ كس ھر:  فرمود مرتبھ سھ
 اسم با را او اّال  و گردد باز گفتم كھ را كس آن:  فرمود بلند صداي با حضرت چھارم مرتبھ در كھ این تا بازنگشت عثمان

 صلي خدا رسول بھ و چسبید خود شكم بھ بود كرده تكیھ خود غالم شانھ بر كھ حالي در عثمان دیگر اینجا در كھ كنم مي مشخص
 ! برگرد:  فرمود حضرت ، برگردم دھید اجازه اگر دارم معده درد من:  كرد عرض وسلم وآلھ علیھ هللا

 .شدند حاضر او نماز و جنازه تشییع در مومن زنان از اي عّده و علیھا هللا سالم فاطمھ حضرت و

 . ۲۵۱ ص ، ۳ ،ج كلیني ، كافي اصول

 است :گزارش شده 

 ھای سیاه و موھایی بلند بود رقیه دختر دوم محمد بود. وی دختری با چشم

 ۸، صفحه ۱۳۴۳، نوشته کورت فریشلر، انتشارات امیرکبیر عایشه بعد از پیغمبر
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