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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  .آزاد ل

 ٢٠١١ می ٠٢

 بررسی مختصر قرآن

  بخش چھارم
 قسمت دوم -   محمد و زن،قران

ش درين باره و خودی ازدواج نموده است خرالزمان عالقه عجيبی به خانمھا داشته و با زن ھای زيادآمبر پيمحمد 

  :گفته است 

  خير و خوبی را ٥٤٦ ص "ملح"سفينه  ( ين چشم معاشرت نمائيدکو مشصورت  شما باد که با خوبرويان نمکينبر

 سفينه ولی من از او نمکين ترم بود  يوسف زيبا ترين)٢٦ ص ٢ قسمت ١٥بحار (جو کنيد  و نزد خوبرويان جست

 مبر  اسالم  در مورد جنس لطيف می سليقه و ذوق پيۀب شان نشان دھندصر چند حديث جنا مخت٥٤٦ ص "ملح"

در حمله به قرات يھودی نشين زنھای آنھا جز .  باشد که روی اين  منظور ھر جا زنی ميسر بود او عقدش نمود

نمودند که البته سر  وز میو بار آنھا را مال خود دانسته و به ايشان تجا غنيمت جنگی حساب شده و لشکريان بی بند

الی اين نوشته به طرز ه داشت و در الب قومندان نھضت اسالمی ھم خود را ازين غنيمت ھا بی نصيب نگاه نمی

 پشت تتفکر و عملکرد شان  در قبال خانم ھا  و اينکه چگونه برای سھولت اعمال شان خدا به دادش رسيده و آي

و بايد خاطر نشان ساخت که پيروان اسالم ازين ضعف اخالقی محمد . تکرد خواھيم پر داخ  برايش نازل میتآي

طفره رفته و ھمه ازدواج ھای محمد را شکل سياسی و يا دلسوزانه داده و با گفتن و نوشتن دروغ ھای تاريخی در 

  . ين باره استدالالت نموده اندا

کرده است  تی بيوه زنان با آنھا ازدواج میيکی ازين استدالالت اين است که محمد تنھا برای کمک مالی و سر پرس

 و محمد نه برای رفع غرايض جنسی زنھا .در حاليکه تقريبا ھيچ  خانم محمد فقير نبوده بلکه اکثرا غنی ھم بوده اند

 سوره احزاب ٥١آيت . داد  نمود بلکه برای فرو نشاندن آتش شھوت خود اين عمل را انجام می با اوشان ازدواج می

  :نه روشنی می اندازددرين زمي

خواھی با خود نگھدار و  اگر از آنھا که دور داشته ا از زنان خود ھر که را خواھی  به نوبت موخر دار و ھرکه ر (

 مگين نشوند و از آنچه ھمگیغنيست در گزينش و اختيار بايد که شاد مان باشند و  ای يکی را بطلبی بر تو گناھی

و خدا است که دانا و  داند که در دل ھای شما چيست خوشنود گردند و خدا میداری بايد که  شانرا ارزانی می
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دارد و ھموطن شريف و نجيب   راجع به نوبت خانمھايش صحبت می قرانست کهبلی اين پيمبر ما ) بردبار است

  ...کند من بدون اينکه معنی آنرا بفھمد از خواندن و شنيدن آن زار زار گريه می

حم  محمد است و آن خوش آمدن است  احزاب نشان دھنده غير ترۀ  سور٥٢يقه محمد در آيت يک مورد ديگر از سل

ترا از  ھر چند جای شان اختيار کردنه  ھيچ زنی بر تو حالل نيست و نيز زنی ب"زنان"بعد ازين : توجه فر مائيد 

اکنون می پردازيم به شرح ... تھر چيز ی اس دست تو افتد و خدا مراقبه  مگر آنچه به غنيمت بزيبائی او خوش آيد

خواست اما به او ندادند و زنانی که از او طالق  مختصر از زنان پيمبر اسالم و ھمچنان زنانی که  محمد آنھا را می

شن ارم اين رديف را با ذکر منابع رود سعی می. ھمچنان زنانی که خود را به پيمبر اسالم بخشيده اند.گرفته اند 

  :سازم 

 ساله بود با او که زن ٢٥محمد وقتی ) ملقب بود به خير النساء العالمين(ختر خويلد بن اسين عبدالعزی  د خديجه-١ 

  دو بار ازدواج نموده بود وخديجه قبالً . بود ازدواج کرد ٤٠تجارت پيشه و صاحب مال و منال فراوان بود و سن او 

  )٣٩٥ ص٣٩جلد  تاريخ طبری ١٠٥ و ١٠٣ شماره ٥صحيح بخاری . (دختر داشت  دو

نام ھمسر پيشين وی (سوده بيوه زن . بود زن سوم محمد ) صاحبته الھجرتين( دختر زمعه بن قيس العامر يه سوده-٢

مسلمانی بود اھل حبشه که پدرش او را به محمد داده بود و محمد قبل از آوردن عايشه )  استسکران بن عمرو بوده

 سال عمر داشت و محمد برای نگھداری از بچه ھايش  و ٥٠ه رواياتی سوده ب. به خانه او را به خانه آورده بود

از نوبت خود می رده است که سوده برخی اوقات کعايشه روايت  ...ھمچنان اداره خانه اش به سوده احتياج داشت

ان ديگر يبا چاره و امکتقرالی با سوده ازدواج کرد که  حمحمد در . د مبر شب خود را با عايشه بگذرانپي تا گذشت

المطلب و ددواج کردن با فرزندان عب طرد نموده بود و در آن سالھا ازبرای ازدواج نداشت زيرا قبيله قريش او را

برين محمد از روی اجبار و ضرورت بنابنی ھاشم بر ضد مفاد عھد نامه ای بود که منجر به شعب ابيطالب شد  

 شمار ٢صحيح مسلم جلد ()٥٧٢ص ٢ابو داوود جلد ) (١٦٩  ص٣٩تاريخ طبری جلد (شديد با سوده ازدواج کرد 

  )٢٠٢ ص ٢٢بحار االنوارجلد()٦٥١

 ٩ ساله بود با وی ازدواج کرد و در سن ٦محمد وقتی عايشه ) افقه نساء العالم(دختر ابوبکر صديق  .  عايشه-٣

 نی و انحراف جنسیفکر ميکنم اين يک بيماری روا(  سال داشت ھمسر و ھمبستر شد ٥٣سالگی با او وقتی خود 

عالقه محمد .  بودمحمد در وقت وفات سرش را روی سينه  عايشه گذاشته. عايشه محبوب ترين زن محمد بود) است

به عايشه تا جائی بود که وقتی که زينب عايشه را محکوم به زنا با صفوان کرده بود محمد از طرف هللا آياتی آورد 

اينک يک . شود  که عايشه از راويان مھم حديث و از حافظان قران حساب مینا گفته نماند. تا عايشه را برائت دھد

منی از عايشه در باره لباسی که به  ) تمام خوانندگان از  با عرض پوزش و معذرت(خوانيم  حديثی  از عايشه می

بر می بود می ال من منی را که بر لباس پيغممعمو:  عايشه گفت آيا پاک است يا خير ؟(شود سوال شد   میالوده 

 ١٦٥حديث   (ماند فت ھنوز آثار تری و نم آب بر لباسش باق میر پيغمبر برای انجام نماز بيرون می شستم وقتی

عايشه با علی خصومت داشت و )  احاديث مشترک صحيح بخاری و مسلم جلد اول- والمرجانءلووءال١٦٨- صفحه

  :د تا جريان را به مال حظه تاريخ بخوانيم چند سال ھم با علی بعد از مرگ محمد جنگيد بد نخواھد بو

 دختر  حارث بن ابو ضرار رئيس قبيله بنی مصطلق و زن مسافع بن صفوان جز غنايمی بود که از غزوه "جوريه"

شرح اين حمله مسلمانان را در جمله ديگر غزوات و (دست يکی از مسلمانان افتاد ه ب) بنی المصطلق(مريسيع 

کرد که برای جوريه غير قابل  می) خراج(مالک جوريه از او طلب فديه ) خوانيم  بعدا میغنيمت گرفتن ھای  محمد

 ٤٠٠ت بود پس جوريه پيش محمد رفت و از او طلب کمک کرد و چون جوريه زن زيبا و با کمالی بود محمد خپردا
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دمان مر يکی از کر عمروھم به مالک او داد و جوريه را خريد و با او ازدواج کرد درين حين در مدينه بين نودر

له استفاده کرده و شروع أن با نفوذ محمد در مدينه ازين مسخرزج نزاعی در گرفت و عبدهللا بن اتبی يکی از مخالفا

 به ھمين دليل محمد در مراجعت به مدينه شتاب کرد تا عبدهللا بن ابی را از تحريک و دسيسه .به بر آشفتن مردم کرد

  .باز دارد 

درين سفر عايشه ھمراه محمد بود و ازينکه محمد در مدت زمان کوتاھی دو زن جديد گرفته بود چندان خوشحال  

نبود چونکه قبل  ازين غزوه محمد بعد از مشکالت فراوان زينب را از زيد جدا کرده  و به عقد خود در آورده بود و 

عايشه برای قضای ، يکی از توقف ھای کوتاه سپاه در موقع .ين غزوه خريداری کرده بوداحاال ھم جوريه را در

کند و به ھمين دليل از سپاه جدا می ماند  رود و در ھمان زمان يکی از جواھرات خود را گم می حاجت بيرون می

 که عايشه درآن نيست و سپاه به راه شوند متوجه نمید و نگذار سپس  کنيزان عايشه کجاوه خالی او را بر شترش می

  .دھد   میخود ادامه

 صفوان عايشه را بر شتر خود سوار .کند تا صفوان بن المعطل عقب دار سپاه به او بر سد  عايشه ھمانجا صبر می

 به دليل رقابتی که بين زينب و عايشه وجود داشته زينب عايشه را متھم .  روز به مدينه می آوردفردای آنکند و  می

بی که مخالفت او با محمد اشکار بود با زينب و خواھرش ھمصدا شده و کند و عبدهللا بن ا به رابطه با صفوان می

) به گفته عايشه(رسد   روز اين شايعات به گوش عايشه می٢٠پس از مدت  . کنند اين خبر را در شھر پخش می

مد در مح. کند تا به خانه پدرش ابوبگر برود ولی از قرار معلوم ناراحتی و بی اعتنائی محمد عايشه را وادار می

کند که حتی علی بريره را در  کنيز عايشه می) بريره(مور به بازجوئی از أدست آوردن واقعيت علی را مه تالش ب

 که الزم است گفته شود که آيا  کسانی. (دھد تا شايد ماجرا را فاش نمايد حضور مجمد مورد لت و کوب قرار می

توانستند داخل کجاوه را ببينند؟؟ يا  نمی وه خالی است ؟؟ آياگذارند نمی فھمند که کجا کجاوه عايشه را بر شترش می

توانست خود را زود تر به  سپاه  مراقبت سپاه را به عھده داشت نمی گوی بکنند ؟؟ آيا صفوان که و با عايشه گفت

 آمد و وحیبا وجود اين شکھا محمد به خانه ابوبکر رفت و با عايشه سخن گفت و در ھمانجا به محمد  ) برساند ؟؟

 جرم تھمت زدن به در آخر اين ماجرا مسطح بن اثاثه حسان بن ثابت و جمنه خواھر زينب به.  نور نازل شدۀسور

  . نورۀحال می پردازيم به ترجمه چند آيت سور.عايشه ھشتاد ضربه شالق خوردند

آنان را ھشتاد   خود نياورندبر دعوی) عادل(نسبت زنا دھند آنگاه چھار شاھد منه ؤبا عفت م آنانکه به زنان :٤آيت 

اين جمله چھار شاھد عادل ؟؟ خيلی  .( ھستند تازيانه کيفر دھيد و ديگر ھر گز شھادت آنھا را نپذيريد که مردم فاسق

  )جالب است 

شايست زدند که رسول به عايشه تھمت کار نا و(شما مسلمانان بستند ه ھمانا ازآن گروه منافقان که بھتان ب : ١١ آيت 

) چون بر تھمت صبر کنيد از هللا(ر سد بلکه خير و ثواب نيز  شما می آبروی پندارند ضرری به می) يازارندبرا 

اين بھتان  س و منشاءأھر يک از آنھا به اعقاب اعمال خواھند رسيد و ھر کس از منافقان که ر و خواھيد يافت

   .بزرگ گشت ھم او به عذاب سخت معذب خواھد شد

شنيديد حسن ظن  منان زن و مرد تان چون از منافقان چنين بھتان و دروغ ھاؤوار نبود که شما ماسز آيا : ١٢ آيت 

   .است آشکار ئيد اين سخن منافقان دروغیتان در باره يکديگر بيشتر شده گو

  کردند پس حال که شاھد نياوردند البته نزد هللا ناقامه )عادل(منافقان بر دعوی خود چھار شاھد  چرا  :١٣آيت 

  .مردمی دروغ گو ھستند

فی به زبان می آريد که به آن علم  را از زبان يکديگر تلقی کرده حرمنافقان) دروغ( زيرا شما سخنان  :١٥ آيت 
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  .نزد هللا اين بھتان بزرگ و تھمت محض است نداريد و اين کار را آسان و کوچک می پنداريد در حاليکه

تيد که ھرگز ما را تکلم به اين روا نيست پاک هللا اين بھتان بزرگ و سخن نگف  چرا به محض شنيدن اين :١٦ آيت 

  .محض است تھمت

دارند که در ميان اھل ايمان کاری منکری را  می دو ست) ون عبدهللا بن ابی سلول و غير اوچ( آنانکه – ١٩ آيت 

  ...دداني ا نمیداند و شم عذاب دردناک خواھد بود و هللا می اشاعه دھند آنھا را در دنيا و آخرت

  ) اين بود جريان مفقودی عايشه از کاروان(

باشد که زن يکی از مسلمانان بنام ابو سلمه بن ابو االسد بود که   دختر اميه بن المغيره میام سلمهخانم چھارم شان  

 و  ساله٢٩ ام سلمه در وقت ازدواج با محمد.در جنگ احد زخم مھلکی بر داشته  و در نھايت کشته شده بود

 بن ٢٢٨ ص ١ جلد ء سنن نسا– ٦٨ ص١ابو داوود ج  (. ساله بود و از کليه زنان محمد بيشتر عمر کرد٥٣محمد

 )٢٠٣ ص ٢٢ بحار االنوار جلد ٨٠ ص ٣٩ تاريخ طبری ج ٧٢ص ٣ماجه ج 

  :مبر گفت پي: مر ابن خطاب روايت کرده است ع

 ٧٠٩  بخش١١سنن ابو داوود کتاب  . (شود  نمیرا کتک زده است پرس و جو مرد در مورد اينکه برای چی زنش 

  :محمد گفت ) ٢١٤٢در باب زدن زنان شماره 

 سر باز زند و باعث شود که او )زن(و او ) که بخواھد به او نزديکی کند( اگر مردی زنش را به بستر فراخواند 

 منقول است ٣٣٦٧ شماره ٨ب صحيح مسلم کتا.  تا صبح او را لعنت ميکنند فرشته ھاخواب بروده شم بخبا ) مرد(

  :از انس 

 شماره ٦٢ کتاب ٧صحيح بخاری جلد . زن داشت) ٩(داشت ووی نه  شب سکس می زنانش در يکۀ پيامبر با ھم 

٦   

  :پيامبر فر مود : منقول است از ابو سعيد الخدری 

دليل آن : يمبر فر مود پ . مگر چنين نيست که شھادت يک  زن برابر نيمی از شھادت يک مرد  است ؟ زن گفت بلی 

   ٨٢٦ شماره ٤٨ کتاب ٣  صحيح بخاری جلد.کمبود عقل در زنان است

که شما را ) ديگر(ن يتيم بيمناکيد ھر چه از زنان و اگر در اجرای عدالت بين دخترا: يد گو  می٣ آيت ءسوره نسا

کنيد به يک  توانيد به عدالت رفتارپس اگربيم داريد که اگر ن. چھار چھار به زنی گيريد، سه سه،پسند افتاد دو دو

  ...) کنيدءاکتفا( کنيزان مالک شده ايد زيا به آنچه ا) زن(

 کنيد ھر چند ءتوانيد عدالت را ميان زنان تان اجرا شما ھر گز نمی: گويد   میء نساۀ ھمين سور١٢٩ و اما آيت 

  .حريص باشيد) برين کار(

 در آن حال از مباشرت آنان . بگو رنجی است برای زنان.ناناز عادت ز تو می پر سند  .٢٢٢ بقره آيت ۀسور

  ...تا آنکه پاک شوند دوری کنيد

که ( تياری نيست  خه خدا و رسول حکم کنند اراده و اک من را در کاریؤ ھيچ مرد و زن م (٣٦ سوره احزاب آيت  

  )ی خالفی اظھار نمايندأر

مبر محبوب  خداوند آسمانی ھای پي قرآن که به ارتباط  زن و خانمبر و چند آياتی از     اين بود چند حديث جناب پيم

بوط آنھا تا آنجای که مقدور و مستند باشد در بخش ھای مر ھا و داستان ال بقيه خانمالبته  احو. خدمت شما عرض شد 

 .واھد آمدخ و به دوام ھمين سلسله به تحرير ديگر

  


