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 : بهتقدیم 
 که بهترین خلق خدا را به دنیا آوردکسی آن به ، «عبدالله»
 به دنیا آوردرا  «احمد»که کسی آن  ، بهوهببه آمنه بنتو 

 بزرگوار ۀفرستادآن  ومادرپدر به 
در دنیا ـمرا  ،توانا با این امید که پروردگار بلند مرتبه ؛کنممیتقدیم را بضاعت ناچیز این 
دنیا این و مرا از نگرداند محروم  شانۀبرگزید فرزندشان و نسلو آن دو از شفاعت ـ و آخرت

 .شو مطهر  پاکخاندان مگر بر والیت محمد و  ،خارج نکند
 .پروردگار جهانیان استخداوند،  تنها از آن   ستایش و سپاسو 

!مورد رضای خداوند خداوند بر محمد و خاندان محمد، آن اوصیای صلوات و سالمو 





حمی محن الرَّ  بسم اهلل الرَّ

  پیشگفتار

و زاده شده و نه زاید میکه نه  ینیاز بیتنهای  ۀیکتای یگان وندخدا ،ستایش و سپاس
 و سپاس .هر بالبر هر نعمت و  خدای را بر وستایشسپاس. نیستهمتایش کس هیچ

 .یهر گشایشبر خدا را بر هر سختی و  ستایش
آن پروردگار ـ محبوب خداوند ،احمد بر محمود  صلوات فرست درود و بارخدایا!  

پیامبر  دار، آنی امانتگو راست ۀفرستادمیان تمامی خالیق، آن برگزیده از  ـجهانیان
  شده.برگزیده محمد  بزرگوار، 

 ،کاران نیکو نجانشی ، آنمطهرشپاک و خاندان  برصلوات فرست درود و ! و بارخدایا
  ن.وو مهدیامامان 

کند و هر آنگاه که طلوع و غروب هر آنگاه که خورشید بر آنان درود و صلوات  !خداوندا
قطرات  و های درختانبرگتعداد  ه. بارخدایا! بر آنان صلوات فرست بشودزد و ساکن و  باد ب  

ها. خداوندا! بر آنان درود فرست؛ زارهای بیابانهای ریگذرهمیزان آب دریاها و به ،باران
نده درود و صلواتی همیشگی،  و   .پایانی نداشته باشدو پاکیزه که ابتدایش صعود کند و باالر 

 ۀحدیث دانشکددپارتمان  مسئولفتوایی از سوی دکتر عزت عطیه اخیرًا 
 :شده استصادر زیر شرح به  در دانشگاه االزهر «دیناللاصو »

تواند ـ میکردن حرام زن و مردرفع منع شرعی برای خلوت جهتبهـشاغل زن »
کردن آن دو در اتاقی بسته انجام اگر کار کند،همکار مرد خود به  شیردادناقدام به 

 «.باز شودیکی از آن دو بتواند  ۀوسیلشود که تنها به
بار تکرار شود  باید پنج کرد که این عمل تأکید «نت هالعربی» گو باو عطیه در گفت دکتر»

و با نخواهد بود اما مانعی برای ازدواج کند را مباح میکردن خلوتو اینکه انجام این کار، 
برابر کسی که به او  و موی سرش را درحجاب خود را بردارد تواند انجام این کار، زن می
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ثبت  ،صورت رسمیاین کار باید بهکند که . وی خاطرنشان میسازدآشکار است شیر داده 
 و در عقدنامه قید شود که فالن زن به فالن مرد شیر داده است.

بانو الله بن عمر را به حضور اش سالم بن عبدبرادرزاده ،فصهح بانوکه  کرداضافه  یو  
بار  در خلوت با او باشد؛ که سالم سه بخورد تا بتواند یرش یشهاز خواهر عاتا فرستاد  یشهعا

 ید؛نرسپایان بار به  خسته و رنجور شد و پنج یشهخورد و خواهر عا یرش یشهاز خواهر عا
 1«.عمل، ُمرد ینبر او وارد نشد و او قبل از انجام ا عایشه یدهس ینبنابرا

سنت با قرآن کریم و هم با هم  ،فتواروشن خواهد شد که این گرامی  ۀخوانندبرای 
طبع سلیم با حتی است و  و پیامبر اکرم دین اسالمبه احترامی بیو  ،مخالف ،مطهر

که زنی اقدام به رسید نتیجه به این توان چگونه می واقعاً  .خوانی نداردانسانی نیز هم
انجام به تواند میآیا غیرت داشته باشد ای ذرهکسی که  ؟!کندبه مردی نامحرم  شیردادن

 ؟خود رضایت دهد ۀچنین عملی برای خانواد
تواند میچگونه پس  ؛است عفت و غیرت و دین دین اخالق، اسالم یکتاپرستیدین 

 ؟!اسالم منتسب دانست چنین فتوایی را به
بخاری در صحیح خود با سند از مغیره روایت کرده است که گفت: سعد بن عباده 

 زنم. این مطلب بهگفت: اگر مردی را با همسر خودم ببینم قطعًا با شمشیر آخته او را می
که من از او غیورترم  راستیبهکنید. آیا از غیرت سعد تعجب می». فرمود: رسید پیامبر

 2«.و خداوند از من غیورتر است
همچنین با سند از مغیره روایت کرده است که گفت: سعد بن عباده گفت: اگر مردی 

رسید و   پیامبرزنم. این مطلب به را با همسر خودم ببینم قطعًا با شمشیر آخته او را می
غیورترم و خداوند از  واکنید. به خدا سوگند من از از غیرت سعد تجب می»ایشان فرمود: 

                                                                                                                                                                 
 منتشر شد. «نته العربی»در  میالدی17/5/2007در تاریخ . این مطلب  1
 .31، ص8. صحیح بخاری، ج2
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ـ چه آشکار و چه پنهانغیرت، خداوند اعمال زشت و قبیح را ـ خاطربهمن غیورتر است و 
را دوست نداشت و به همین بخشیدن گناه  ،خدا ۀانداز بهکس هیچحرام کرده است و 

خدا ستایش  ۀانداز کس بههیچدهندگان را مبعوث فرمود، و دهندگان و انذاربشارتجهت 
 1«.را دوست نداشت و به همین جهت خداوند بهشت را وعده فرمود

رسول »روایت کرده است که فرمود:  از اباعبدالله ششیخ کلینی در کافی با سند
کسی را که به  بینیداوند و خغیور بود و من از او غیورترم  فرمود: ابراهیم خدا

 2«.مالدو مسلمانان غیرت نداشته باشد به خاک می منانؤم
غیور بود و من  ابراهیم: »روایت کرده است که فرمود شیخ صدوق از رسول خدا

غیرت نداشته باشد به خاک  منانؤمکسی را که نسبت به  ۀپوز خداوند  .از او غیورترم
 3«.مالدمی

که با کسی در  طوریبه ؛بود غیور یمرد  موسی»است: عباس نقل شده نباز ا
 4«.شد مبادا همسرش دیده شودنشین نمیخانه هم

تواند جواز میمنبع غیرت و عفت پس چطور  چنین است؛این غیرت انبیاآری، 
: فرمایدمی کهدر حالی ؟! کندتشریع سال از پستان زن نامحرم را مرد بزرگ شیرخوردن

 5«.مبعوث شدماخالق رساندن کمالبه جهتبهتنها من »
آیین و شریعت پاکش از و دفاع  محمد ،خدا ۀفرستاد ،دفاع از برترین خلق جهتبه

                                                                                                                                                                 
 .174، ص8. صحیح بخاری، ج1
 .536، ص5. کافی، ج2
 .4540، ح444، ص3. من ال یحضره الفقیه، ج3
 .12، ص7ج ،البیان طبرسیتفسیر مجمع .4
الله رجال آن چنین هستند؛ غیر از محمد بن رزق»، و دربارۀ آن گفته است: 15، ص9جمجمع الزوائد هیثمی،  .5

 «کلودانی که ثقه است.
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تکیه با  ـالحسناحمدسید ـ  امام مهدی ۀجانشین و فرستاد ۀفرمودنهادن به گردنو 
به آنچه خود را به آن پایبند  معتقدان به این بدعت کردنملزمکریم و سنت و  بر قرآن

 .کردماند اقدام به نگارش پاسخ بر این فتوا کرده
شده با روایات واردسپس  کرد؛با قرآن آغاز خواهم این فتوا را بودن برای باطلاستدالل 

که عصمت و طهارت ـ بیتاهل  شده از واردروایات پس از آن با و  سنتاهلمنابع در 
نیز  سنتاهلبه نظرات و آرای برخی از علمای و نثارشان بادـ  وصلواتسالمهزاران 

و  عزت عطیهآنچه ودن باساسو بی یمنصف، ُسست ۀبرای خوانند وخواهم پرداخت. 
 .شدروشن خواهد  اندفتوا داده امثال او

 است! یانپروردگار جهان ،تنها از آن  خداوند وستایشسپاسو 
باد! امامان و مهدیین ،محمدخاندان تمام خداوند بر محمد و وتام وصلواتسالم و



 

 :اولایستگاه 

 قرآن کریم

ثقل اکبر و  ـاموراختالف در شدن و مشتبههنگام کریم ـشکی نیست که قرآن 
 :فرمایدمی تعالیحق. بازدارنده از گمراهی است

  ا ف ْطن  ر َّ ا ف  ْن ش   یم  اب  م  ت  ْم  ء  یاْلک  ه 
َّ
ب  ٰی ر  ل  ُرون  یُثم َّ إ  زی را در کتاب یچچیا ه)م 1ْحش 

 (.شدسوی پروردگارشان محشور خواهند [ بهم؛ سپس ]همهیافروگذار نکرده
  ل ْلنا ع  ز َّ بْ یو  ن  تاب  ت  َّ ش  یک  اْلک 

ُکل  ًة و  ُبْشر  یء  و  ُهد یانًا ل  ْحم  م یو  ر  ْلُمْسل   نیو ا) 2ن  یل 
زی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است، یچکتاب را که روشنگر هر 

 (.میبر تو نازل کرد
  ْفصیو  ُکل َّ ش ْلناُه ت  ص َّ  (.میباز نمودجزء بهبه روشنی جزءزی را یچو هر ) 3الً یء  ف 
  اُب ال ت  ك  اْلک  ل 
ق  یب  ف  یر  ذ 

ْلُمتَّ دی یچ تردیدر آن هن است کتابی که یا) 4ن  یه  ُهًدی ل 
 (.شگانیتقواپ برایاست ی تیست؛ هداین

خداوند  ،ای مردم»: فرمایدروایت شده است که می از پیامبر خدا حضرت محمد
را حرام قرار  شو حالل آن را حالل و حرام بر زبان پیامبرش نازل ساختکتاب خود را 

                                                                                                                                                                 
 .38. انعام، 1
 .89. نحل، 2
 .12، ءاسرا .3
 .2. بقره، 4
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آنچه و هر  ،تا قیامت حاللآنچه در کتاب خدا از زبان پیامبرش حالل اعالم شده . هر داد
 1«.در کتاب خدا از زبان پیامبرش حرام اعالم شده تا قیامت حرام است

: گفته شد «.استاسالم در گردش سنگ آسیای که بدانید »: است همچنین فرموده
آنچه ؛ هر احادیث مرا بر قرآن عرضه کنید»؟ فرمود: خدارسول ای  گونه عمل کنیمما چ

 2«.اماست و من آن را گفتهاز من بود موافق قرآن 
تا آنجا که کردند زیاد و موسی بسیار پرسیدند و درموردش کم دربارۀیهود »: اندفرمودهو 

 ،من نزد شما آورده شد حدیثی ازهر  ؛من هم سخنانی گفته خواهد شد دربارۀ .کافر شدند
سخن من  باشد هرچه موافق کتاب خدانظر قرار دهید. آن را مدرا بخوانید و  کتاب خدا
 3.«چه با کتاب خدا موافقت نداشت سخن من نیستاست و هر 

خواهند کرد؛  تروایحدیث  ی خواهند بود کهاز من راویانپس »: فرمایدمیهمچنین 
رها  وگرنه ؛موافق قرآن باشد برگیریدرا آنچه هر  ،بر قرآن عرضه بدارید]احادیث را[ پس 
 4«کنید.

به  شیردادنکه د بر ایندار که داللت  شودتقدیم حضور می ی از قرآنحال آیات
 دلیلبهبلکه  ؛شود( نمیشیردهندهزن نامحرم )با  شدنمحرم ی برایسبب ،سالبزرگ
 کردنش جایز نیست حرام است:چه لمسکردن آنلمس
اُت : فرمایدمی تعالیحق .1 د  ال  اْلو  ْول  یو  ُهنَّ ح  ْوال د 

 
ْعن  أ ل  یْرض  ام  ن ین  ک 

 
اد  أ ر 

 
ْن أ م  مَّ ین  ل  ت 

ة   اع  ض  ن حکم[ برای ی]ا ؛دهندبر یسال تمام ش د[ فرزندان خود را دویو مادران ]با) 5الرَّ

                                                                                                                                                                 
 .196، ص1ج ،متقی هندی ،. کنز العمال1
 .196، ص1ج ،متقی هندی ،. کنز العمال2
 .196، ص1ج ،متقی هندی ،. کنز العمال3
 .196، ص1ج ،. کنز العمال ـ متقی هندی4
 .233. بقره، 5
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  ل کند(.یرخوارگی را تکمیکسی است که بخواهد دوران ش
هدف از مدت شیردهی آن سال تعیین کرده و  خداوند متعال مدت شیردهی را دو

 بعد از دو چون ؛شیردادنفقط خود  نه  ،شوداست که احکام شیردهی را شامل می یمدت
 .سال نیز شیرخوردن مصداق خواهد داشت حتی تا آخر عمر

نداشته باشد  دنبالبهکه هیچ حکم شرعی  یشیردادنی باال حد  به عبارت دیگر  
کودکی که در سال چهارم  خصوص درمثاًل  پیدا کند؛سال نیز ادامه  تا بیش از دوتواند می

 ۀآیبنابراین . به پایان رساندشود: در چهارسالگی شیرخوارگی را از شیر گرفته شود گفته می
 دنبالبهدهی که احکامی شرعی را یافتن دوران شیر ی را برای پایانامحدودهین پیش

و  ندهدهشدن ازدواج با زن شیر مانند حرام؛ احکامی فرمایدخواهد داشت بیان می
 .مسائلهمچنین با دخترش و دیگر 

ثیرگذار أخوردن بعد از مدت دو سال، تشیر بر ،خوردناحکام مربوط به شیرنتیجه: 
 در .دهندهبدن زن شیر حرام های دیگر قسمتبه مو و  نگاهبودن نخواهد بود؛ مثل جایز

تواند می ،خوردهشیر کسی که و خواهد داشت حکم نامحرم را  شیردهندهزن ، صورت این
 .با او یا فرزندانش ازدواج کند

صَّ  و   فرماید:می تعالیحق .2 د  یو  ال  و   ب 
ان  نس  ا اْْل  اُلُه ین  ص  ف  ْهن  و  ی و  ل  ْهنًا ع  ُه و  مُّ

ُ
ْتُه أ ل  م  ه  ح 

ام   یف   ن  اْشُکْر ل  یع 
 
د   ین  أ ال  و  ل  ل  یو   إ 

ص   یك  مادرش  و پدر ۀبار انسان را در ما )و  1ُر یاْلم 
 گرفتنش در دور باز یو از ش ؛سستی بر روی سستی، مادرش به او باردار شد .میسفارش کرد

که  ،مادرت و پدرشکرگزار و باش که شکرگزار من  []به او سفارش کردیم .سال است
 . سوی من است(بهتنها بازگشت 
؛ کندمی تأکیدپیشین  ۀمون آیضمبر  ،این آیهدو سال. کودک در  شیرگرفتناز  یعنی

                                                                                                                                                                 
 .14. لقمان، 1
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طی  آن ن دخور احکام شیرشدن موجب جاریاست که همان دو سالی ، سال که دواین
تواند بسیار بعد از این دو سال ـ میتر از این نکتهبه طور کلیگرفتن ـ، و اما از شیرشودمی

شود و احکام دو سال نمی پیشین داخل ۀانجام شود، که در این صورت در مقصود آی
  گردد.شیردادن را شامل نمی

صَّ  فرماید:می تعالیحق .3 و  د  یو  ال  و   ب 
ان  نس  ا اْْل  ْتُه ین  ع  ض  و  ُه ُکْرهًا و  مُّ

ُ
ْتُه أ ل  م  انًا ح  ْحس  ه  إ 

ْهراً  ُثون  ش  ال  اُلُه ث  ص  ف  ْمُلُه و  ح  مادرش به احسان  و به پدر )و انسان را نسبت 1ُکْرهًا و 
و  ،ا آوردیمادرش با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دن .میسفارش کرد

 .ماه است( او سی شیرگرفتنو از کردن حمل
ی که شیرخوردنکه این ؛کندمی تأکیدپیشین آیات شده در معنای وارد براین آیه نیز 

انجام شود.  سال دوطول همین در ی است که شیرخوردنفقط  شودشدن میمحرمباعث 
مقدار کمترین مانده نیز ماه باقی شود و ششماه می وچهار، بیستسال مجموع دو

 بارداری است.
 تر خواهد شد.روشناین آیات ایستگاه بعدی معنی در 

                                                                                                                                                                 
 .15. احقاف، 1



 

 :ایستگاه دوم

 سنتاهلمنابع شده در نقلهای روایت

بر  کندمی تأکیدتصریح و که وارد شده ها روایت ده ـیسن و شیعههر دو گروه ـاز طریق 
 شیردهنده کردن با زنوتلشدن نگاه و خموجب مباح سالگیبعد از دو شیرخوردنکه این

ی هیچ اثری در شیردادنچنین و دارد نگه میمحرم باقی بلکه او را در حکم نا ؛شودنمی
 نخواهد داشت.شرعی احکام 

با سخن ما روی چون  ؛مکنمیآغاز  سنتاهلشده در منابع ذکر روایاتبا بیان نخست 
 :ستهاآن

ال »: فرمود  خدارسول : روایت کرده است که گفت سلمهامز ترمزی با سند خود ا
موجب  شیردادن»« .یحرم من الرضاعة اال ما فتق األمعاء فی الثدی، و کان قبل الفطام

پیش از  نیزو  شودها توسط ]شیر[ پستان گشوده رودهمگر اینکه  ،شودشدن نمیمحرم
ن است ،این حدیث «.انجام شده باشد شدناز شیر گرفته پایان   س   1.ح 

                                                                                                                                                                 
؛ کنز العمال، متقی هندی، 301، ص3، نسایی، جالکبریسنن؛ 311، ص2. منابع: سنن ترمذی، ترمذی، ج1
؛ الثمر 213ص ،18الدین نووی، جمحیی ،؛ المجموع201، ص9عبدالله بن قدامه، ج ؛ المغنی،272، ص6ج

، 5بهوتی، ج ،؛ کشف القناع198، ص9الکبیر، عبدالرحمن بن قدامه، ج، شرح483أزهری، صالدانی، آبی
؛ نیل األوطار، شوکانی، 217، ص3حجر عسقالنی، جابن ،؛ سبل السالم20، ص1حزم، جابن ،؛ المحلی522ص

؛ ارواء الغلیل، محمد 121، ص9حجر، ج؛ فتح الباری، ابن78، ص2؛ فقه السنة، شیخ سید سابق، ج121، ص7ج
 .288، ص1الدین سیوطی، ج؛ الدر المنثور، جالل290، ص1کثیر، ج؛ تفسیر ابن221، ص7ناصر آلبانی، ج
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تواند مصداق مینوزاد  شیرخوردن خصوص درفقط  و احشا معاا  ها و رودهشدن باز
توان نمیو  شودمیسال با غذا گشوده بزرگ گوارشو دستگاه ها زیرا روده ؛داشته باشد

شدن گشودهکند که این می تأکیداین حدیث  .خوردن نسبت دادها را به شیرشدن آنباز
گونه که در آیه  عنی همانی صورت پذیرفته باشد؛ «شیرگرفتناز »یا  «مافط»باید قبل از 

اُلُه ف  : ه است پیش از دوسالگیآمد ص  ف  ام   یو  سالگی در دو ششیرگرفتنو از ) ن  یع 
 .(است

بر  داین حدیث داللت دار که دهد و اینمیگواهی این حدیث  بودنیحترمذی به صح
 ؛شودنمی شیردهندهشیرخوار و شدن محرمسالگی منجر به از دوپس  شیرخوردناینکه 

تواند با او میو خواهد داشت حکم نامحرم را  خواردهد نسبت به شیر یعنی زنی که شیر می
بر او  نیز به آن نگاه شودجایز نیست که به آنچه از بدن وی کردن و نگاهکند ازدواج این زن 

 با وی خلوت کند.تواند و به همین ترتیب نمیخواهد بود حرام 
 ممردی کنار  کهدر حالی بر من وارد شد  خدارسول »: شده استاز عایشه روایت 

مشاهده حضرت  ۀخشم و غضب را در چهر و این صحنه بر ایشان گران آمد  .نشسته بود
برادران شیری بارۀ در  :فرمود .من است« شیری   برادر  »شخص : این عرض کردم کردم.

 1«.تنها بر اثر گرسنگی بوده باشدباید  شیرخوردننظر داشته باشید. خود دقت
را مردی  ،که حضرتچرا  ؛را شاهد هستیم خدارسول در اینجا ما خشم و غضب 

                                                                                                                                                                 
؛ صحیح 125، ص6هایی در منابع مختلف آمده است؛ از جمله، صحیح بخاری، ج. این حدیث با اندک تفاوت1

؛ سنن 158، ص2؛ سنن دارمی، ج102، ص6ن نسایی، ج؛ سن174، ص6؛ مسند احمد، ج170، ص4مسلم، ج
، 4؛ بدائع الصنایع، ابوبکر کاشانی، ج212، ص18الدین نووی، جییمح ،؛ المجموع460، ص7الکبری بیهقی، ج

؛ کشاف، قناع 198، ص9؛ شرح الکبیر، عبدالرحمن بن قدامه، ج302، ص9؛ المغنی، عبدالله بن قدامه، ج5ص
؛ 214، ص3حجر عسقالنی، جابن ،؛ سبل السالم14، ص1حزم، جابن ،؛ المحلی521، ص5بهوتی، ج

 .201، ص9؛ المغنی، عبدالله بن قدامه، ج121، ص7االوطار، شوکانی، جنیل
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او کند میادعا اینکه عایشه رغم علی ؛نشسته است ـعایشهـکنار همسرش بیند که می
کردن، این خلوتکه تواند دلیلی داشته باشد مگر اینو این نمی ؛اش بوده استبرادر شیری

 .باشدحرام بوده کردنی خلوت
داللت  «نظر داشته باشیدبرادران شیری خود دقت بارۀدر » خدارسول این گفتار 

ترین مهماز که  ،کامل را دارا نبوده شرایطادعای عایشه مورد شیرخوردنکه دارد بر این
سالگی بوده باشد اگر پس از دوکه چرا ؛ استسالگی پذیرفتنش در دوشرایط آن صورت

سالگی از دوپس  شیرخوردن. اگر نخواهد داشت دنبالبهکردن را نگاه و خلوت بودنجایز
برادر  "این شخص »عایشه  ۀگفتپاسخ به این در  خدارسول شد می شدنمنجر به محرم

یعنی  ؛«نظر داشته باشیدبرادران شیری خود دقت بارۀدر »فرمود نمی« من است "شیری  
را  الزمشرایط تمام  ،شیرخوردنبسا  چه ؛بودن دقت داشته باشیبرادر شیری بارۀدر باید 

 نداشته باشد.
نشدن کامل خدارسول گفتار شاید منظور از این کسی بگوید  ممکن استحال 

 دوطول در  شیرخوردننه اینکه  ،ه باشدـ بودکه باید صورت پذیردـ شیرخوردندفعات تعداد 
 دوزمان کند مدتمی تأکیدخواهیم داد: آنچه پاسخ به وی چنین  ؛انجام شده باشد سال
این قسمت از سخن آن حضرت است: بوده  خدارسول نظر مد شیرخوارگی سال  

شدن ی که منجر به مباحشیرخوردنیعنی  ؛«تنها باید بر اثر گرسنگی بوده باشد شیرخوردن»
اینکه و شود گرسنگی  رفعی است که باعث شیرخوردنشود آن میکردن خلوت و نگاه

طفل ُخردسال خصوص  دروضعیت جز باشد و این بوده شیر همین غذای اصلی کودک 
 ؛شودتنها با خوردن شیر برطرف می خوارشیر زیرا گرسنگی کودک  ؛مصداق نخواهد داشت

زیرا گرسنگی او  ؛شودوب نمیاصلی محس یغذاعنوان شیر به ،سالبزرگخصوص  دراما 
 شود.برطرف مینان  دیگر نظیرغذاهای با نان و تنها 
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پس از پایان شیرخوارگی، »: فرمود خدارسول : روایت شده است عبداللهجابر بن از 
 1«.شودفرد دیگر یتیم محسوب نمینیست، و پس از احتالم،  یدادنشیر

 «.نیست یدادنشیرپایان شیرخوارگی،  پس از» خدارسول گفتار این نفی موجود در 
 و بودن نگاهمانند حاللـاحکام شرعی  ی است که منجر بهشیرخوردن خصوص در

از پس  شیرخوردنوگرنه  خواهد شد؛ ـشیردهندهشدن ازدواج با زن و حرامکردن خلوت
 .قرار نخواهد گرفتکردن این نفی ۀتواند اتفاق بیفتد و در دایر می گیدوسال
یعنی شدن این مدت ـس از سپریپیعنی  «نیست یدادنشیرپس از پایان شیرخوارگی، »

 .کردن نخواهد شدشدن نگاه و خلوتبرای مباح یتباعث محرم شیرخوردنـ سالدو
هنگامی  .به کنیز شوهر خود شیر داد اً عمدزنی از انصار »: است شدهعمر نقل از ابن

 راماجرا و  آمد نزد عمر مرد. است تکنیز تو اکنون دختر این  زن گفت که مرد به خانه آمد
به و  شوی بسترهم کنیز خود با ،بازگشتیوقتی  بده گفت: قول عمر به اوبرایش شرح داد. 

 2«.همسرت درس خوبی بدهی
سالی در ُخرد فقط شیردادن»: ته اساز عمر نقل کرد عمرابن دینار ازبن  عبدالله
 3«.میسر است

 موجب ی کهشیرخوردن یعنی ؛حصر استوات د  جزو ا  « فقط» ۀکلماین روایت  در

                                                                                                                                                                 
ود، طیالسی، و دا؛ مسند أبی121، ص7؛ نیل األوطار، شوکانی، ج320و319، ص7، بیهقی، جالکبریسنن. 1

؛ در  290، ص1کثیر، ج؛ تفسیر ابن497، ص1القرآن، جصاص، ج؛ احکام 109، ص6؛ کنز العمال، ج243ص
عساکر، ؛ تاریخ شهر دمشق، ابن68، ص2؛ معجم صغیر، طبرانی، ج288، ص1الدین سیوطی، ججالل، المنثور

 358، ص29ج
، 5سرخسی، ج ،؛ المبسوط461، ص7الرزاق صنعانی، ج؛ المصنف، عبد461، ص7بیهقی، ج ،الکبریسنن. 2

 .136ص
؛ 409، ص2؛ المدونة الکبری، مالک، ج606، ص2؛ الموطأ، مالک، ج461، ص7بیهقی، ج ،الکبرینسن. 3

 .17، ص10حزم، جابن ،المحلی
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سال داشته  کمتر از دوپذیر است که امکان یکودک خصوصفقط در  شودمحرمیت می
این  ـشیر بخورددر تمام عمر خود نیز حتی اگر باشد ـ باشد و کسی که از این سن گذشته

 نخواهد داشت. شیردادنشدن حکم اثری بر جاری کار
شود مگر آنچه در حاصل نمی شیرخوردنمحرمیتی از »: کندنقل می عمراز ابن نافع
 1«.انجام شده باشد کودکی
ی شیرخوردن: گفتشنیدم عمر می»: نقل شده است عمرابنبن دینار از  عبداللهاز 

 2«.سالی ُخردسال  نیست مگر در طول دو
 3«.وجود نداردشیرخوردنی سال  دوشدن کاملبعد از » :نقل شده استعباس ابناز 

 شیرخوردناز » فرمود:شده است که نقل  خدارسول عباس از ابنهمچنین از 
 4«.باشدبوده [ نخست کودکیدر دو سال ]اینکه مگر  شودنمی حاصل یتمحرم
پستان زنی ورم کرده بود »: موسی آمد و گفتشده است: مردی نزد ابوعطیه نقل ااباز 

که مقداری از شیر وی وارد  طوریبهکرد؛ آن از خوردن  و شوهر اقدام به مکیدن و
مرد نزد آن  به نظر من این زن برای او حالل نیست. :موسی گفتابو شکمش شد.

حاصل از محرمیت زیرا  تو حرام نیست وی گفت: بر. مسعود رفت و از او پرسیدابن
و استخوان روییده  گوشْت  ،آن وسیلۀبه که آید می دستبهی شیرخوردنفقط از  شیرخوردن

را به آن مرد ماجرا ندارد.  اییمعن شیردادن ،شیر از گرفتناز پس باشد و محکم شده 

                                                                                                                                                                 
 .389، ص3شیبه کوفی، ج؛ المصنف، ابن أبی461، ص7بیهقی، ج ،الکبریسنن. 1
 .416؛ نصب الرایة، زیعلی، ص103، ص4؛ سنن دار قطنی، ج462، ص7. سنن الکبری، بیهقی، ج2
 .102، ص4؛ سنن دار قطنی، ج462، ص7بیهقی، ج ،الکبریسنن. 3
؛ 415، ص3زیعلی، ج، ؛ صب الرایة522، ص5بهوتی، ج، ؛کشاف القناع462، ص7بیهقی، ج ،الکبریسنن. 4

عبدالله  ،؛ الکامل188، ص1سیوطی، ج، ؛ در المنثور290، ص1کثیر، ج؛ تفسیر ابن273، ص6کنز العمال، ج
 .103، ص7بن عدی، ج
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ست از مایان در م خدارسول : مادام که این مرد از اصحاب وی گفت .ابوموسی گفت
 1«.نپرسیدچیزی من 

 شیرخوردن بارۀدر یحیی بن سعد »نقل شده است:  شکل دیگری نیزبهاین ماجرا 
ت که باعث به نظر من جز این نیس گفت:وی کند که سال از ابوموسی نقل میبزرگ
نظر  :موسی گفت! ابوگویدببین این مرد چه می :مسعود گفت. ابنشودشدن میمحرم
موسی ابو .]نخست کودکی[ سال در دوی نیست مگر شیرخوردن؟ گفت: چیستشما 
 2«.چیزی نپرسیدمرد در میان شماست از من تا این بزرگ :گفت

رسول : ای عرض کردآمد و  خدارسول به حضور : زنی شده استهریره نقل واباز 
چگونه »: فرمودام. من هر دو را شیر داده کهدر حالی  با فالنی ازدواج کردفالنی  ،خدا

 دو سال )شش سال( و نیم کهدر حالی دادم شیر  : دختر راعرض کرد «شیر دادی؟
 بستر شودبا همسرش هم برو و به او بگو»شیر دادم. فرمود:  سالگیو پسر را در سهداشت 

 شیرخوردن فقطو  معنا ندارد شیر از گرفتن ازپس  شیرخوردن .بر اوباشد خوش و گوارا که 
 3«.شوددر گهواره باعث محرمیت می

از  ،محرمیت»گفت: وی میکند که الله بن عمر نقل میمالک بن نافع از عبد
 شیردادنسالی و در بزرگ ،مگر اینکه در خردسالی شیر بدهند ؛آیددادن به دست نمیشیر

 4«.نداردمعنا 

                                                                                                                                                                 
 262، ص4هیثمی، ج ،. مجمع الزوائد1
 :. این ماجرا با همین مضمون در منابع زیر آمده است2

؛ 213، ص18نووی، ج ،؛ المجموع409، ص2مالک، ج ،؛ المدونة الکبری462، ص7بیهقی، ج ، الکبریسنن
؛ 102، ص4؛ سنن دار قطنی، ج5، ص4بکر کاشانی، جأبی ،؛ بدائع الصنائع136، ص5سرخسی، ج ،المبسوط

 .262، ص4هیثمی، ج ،؛ مجمع الزوائد152، ص33عساکر، جابن ،تاریخ شهر دمشق
 .103، ص4؛ سنن دار قطنی، ج313، ص4عبدالله بن عدی، ج ،. الکامل3
، 7نعانی، جالرزاق صعبد ،؛ المصنف17، ص10حزم، جابن ،؛ المحلی603، ص2مالک، ج ،. کتاب موطأ4
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حفصه »: داد خبراو عبید به وصفیه دختر ابشده است که مالک از نافع روایت از 
 سعد را نزد خواهرش فاطمه دختر عمر بن خطاببن  عبداللهبن عاصم ـ المؤمنینامـ

 ی شیرخواراو نوزاد کهدر حالی شود  بر وی وارد تا بتواند دهدبشیر  مرتبه هفرستاد تا او را د  
 1«.شدوی چنان کرد و او بر حفصه وارد می .بود

زیرا همگی  ؛دندار هیچ توضیحی به  و نیاز استروایات بسیار واضح  این ۀمجموع
 شیردادنبه هیچ وجه و دادن فقط برای کودک معتبر است حکم شیرکه بر ایند داللت دار 

 نخواهد داشت. دنبالبهاثری  سالبزرگبه 
چه هر »گفت: سعید  .دیپرس شیرخوردن بارۀدر ابراهیم بن عقبه از سعید بن مسیب 

 چه بعد. هر شودشدن میباعث محرم یک قطره باشدحتی اگر  ؛است دوسالگی هست در
 2«.که خورده شده استخواهد بود باشد فقط غذایی  دوسالگیاز 

ی نیست مگر شیرخوردن»: گفتمی: شنیدم سعید بن مسیب گویدیحیی بن سعید می
 3«.شودگوشت و تولید خون نمیروییدن باعث زیرا در غیر این صورت  ؛در گهواره

باشد چه کم ـ شیرخوردن» گفت:نقل شده است: شنیدم مالک مییحیی از همچنین 
چه کم ـ دوسالگیاما پس از  ؛شودباشد باعث محرمیت می دوسالگی اگر در ـو چه زیاد

 4«.خوردن خواهد بودغذا ۀمنزلو تنها به شودنمی شدنـ باعث محرمباشد چه زیاد
از یونس شیعه(  و )سنیصه اخ و : عامهآورده است «ارشاد» در مفید محمد بن محمد

خواستند میو  زایمان کرده بود هماه: زنی را نزد عمر آوردند که ششاندکردهاز حسن نقل 

                                                                                                                                                                 
 .280، ص6؛ کنز العمال، ج68نیشابوری، ص ،؛ معرفة علوم حدیث465ص

 .603، ص2امام مالک، ج ،. کتاب موطأ1
 .603، ص2مالک، ج ،. کتاب موطأ2
 .603، ص2مالک، ج، . کتاب موطأ3
 .603، ص2مالک، ج ،. کتاب موطأ4
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بر تو  اگر با کتاب خدا با تو مخاصمه کنم" :فرمود نینؤمالموی را سنگسار کنند. امیر 
. (ماه است سیش شیرگرفتنبارداری و از )فرماید: می تعالیحقکه  ،پیروز خواهم شد

برای کسانی  ،سال کامل شیر بدهند فرزندان خود را دو ،و مادران)فرماید: همچنین می
دهد و بسال به نوزاد خود شیر  . پس اگر زن دو(را کامل کنند دادنشیرخواهند که می

عمر این را شنید و  ".زمان بارداری او شش ماه خواهد بود ماه شودو بارداری سی شیردادن
 1«.کردا آزاد زن ر 

                                                                                                                                                                 
؛ 115، ص9عبدالله بن قدامه، ج ،المغنی. و با همین معنا در 382، ص12البیت(، جالشیعه )آللئ. وسا1

، 5بهوتی، ج ،؛ کشاف القناع86، ص9عبدالله بن قدامه، ج ،؛ الشرح الکبیر129، ص18المجموع، نووی، ج
 .484ص



 
 

 ایستگاه سوم

 مصطفی بیتاهِلشده از واردروایات 

 یو گوارازالل  ۀچشمهمان  خدارسول نسل  از معصوم امامان ی نیست کهشک
حضرت  خدا رسول چراکه ؛هستند یشبهه و انحراف هر در برابر معرفت و دژ مستحکم

که اگر جا خواهم گذاشت بهدر میان شما چیزی را من  ،ای مردم»فرماید: می محمد
 است؛ تر از دیگرییکی بزرگ ؛نخواهید شدگمراه پس از من هرگز  ،چنگ بزنیدبه آن 

این دو  که ؛مبیتاهل   ،و عترتماز آسمان به زمین  شدهکشیدهی است که ریسمان کتاب خدا
 1«.شوندوارد بر من حوض در شوند تا از هم جدا نمی

خواهد سقوط  یگمراه ۀورطبه شود وترک گوید هالک مییکی از این دو را  هرکس
 .کنیممراجعه احکام آنان سال به به بزرگ شیردادن خصوص درالزم است کرد؛ پس 

 یدادنپس از پایان شیرخوارگی، شیر»: روایت شده است امام صادقالله عبداز ابا
 2«.نیست

پیش از ؛ است دوسالگیقبل از  شیردادن»: روایت است و همچنین از امام صادق
 3«.از شیر گرفته شود]کودک[ که این

                                                                                                                                                                 
 .65، ص3طبرانی، ج ،. معجم کبیر1
 .443، ص5. کافی، ج2
 .443، ص5. کافی، ج3
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پایان  پس از»: فرمودمی شنیدم امام صادق ه است:حماد بن عثمان نقل کرد
؟ یعنی چه شیرگرفتن از ،: فدایت شومعرض کردم «.نیست یدادنشیرشیرخوارگی، 

 1«.ه استفرمودعزوجل که خداوند  یسال دوهمان »: فرمود
را به زنی پرسیدم که شیر خود خصوص  درشده است: محمد بن قیس نقل از 

آن زن را بگیرد و پشتش را به درد »فرمود:  .تا بر او حرام شوداست خورانده شوهرش 
د ر   2«.آو 

پس از پایان شیرخوارگی، »فرمود:  خدارسول : ه استفرمود امام صادق
 ۀروز  ؛نیستبودن یتیم ،احتالمپس از  ؛داری نیستوصالی در روزه ؛نیست یدادنشیر

ب ،از هجرتپس  ؛سکوت از روز تا شب صحیح نیست  ؛[ جایز نیستبازگشت به کفر] تعرَّ
 ؛کردن پیش از تملک معنا نداردپیش از نکاح و آزاد طالق ؛نیستهجرتی  ،پس از فتح

نذر  ؛خوردسوگند نمی شوهرشوجود و زن با  موالیشوجود و برده با  پدرشوجود فرزند با 
 خدارسول  ۀفرمودمعنای این  معنا ندارد.رابطه در قطعخوردن سوگندمعصیت و  برای

 ،از شیرشدن گرفتهکودکی بعد از یعنی اگر  «.نیست یدادنپس از پایان شیرخوارگی، شیر»
 3«.مانع از ازدواج با آن زن برایش نخواهد شد شیرخوردناین  ،بخوردشیر از زنی 

آن حضرت از  ،شیردادنخصوص  درکند: روایت می  امام صادقالله عبدابازراره از 
 طیاز یک پستان اینکه مگر  ،نخواهد بود شیرخوردندر اثر  شدنمحرم»: فرمود .پرسیدم

 4«.خورده باشدسال کامل شیر  دو
مگر  ،شودنمی شدنموجب محرم شیرخوردن»: روایت شده است امام صادقاز 

                                                                                                                                                                 
 .443، ص5. کافی، ج1
 .443، ص5. کافی، ج2
 .443، ص5. کافی، ج3
 .477، ص3من ال یحضره الفقیه، ج. 4
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 1«.باشدبوده سال کامل  دواینکه در 
پس از پایان شیرخوارگی،  ،ای علی... » د:فرمونقل شده است که  خدارسول از 

 2«.و پس از احتالم، یتیمی نیست ؛نیست یدادنشیر
پایان پس از و  آنچه در دو سال اول انجام شود»: روایت شده است علیاز 

اُت  :فرمایدمی تعالیحق .نیست یدادنشیرخوارگی، شیر د  ال  اْلو  ْول  یو  ُهنَّ ح  ْوال د 
 
ْعن  أ ن  یْرض 

ل   ام  ن یک 
 
اد  أ ر 

 
ْن أ م  ة  ین  ل  اع  ض  مَّ الرَّ  ،سال کامل شیر بدهند فرزندان خود را دو ،و مادران) ت 

 3«.(را کامل کنند شیردادنخواهند برای کسانی که می
در  شیرخوردنکه داللت دارد بر اینکه  واضح و روشن ی استنور  بیتاهلسخن 

 شود ونمیکردن شدن نگاه و خلوتمباح ی برایو سبب شدنسالی موجب محرمبزرگ
 است. دوسالگیکمتر از در  شیرخوردنگیرد تعلق می شدن به آنآنچه حکم محرم

                                                                                                                                                                 
 477، ص3. من ال یحضره الفقیه، ج1
 361، ص3. من ال یحضره الفقیه، ج2
 .368، ص41الوسائل، ج. مستدرک3





 چهارمایستگاه 

 روایت عایشه و اجتهاد وی

 پوشیده و و اثبات آن است اشاعهدر اصلی عایشه قهرمان این فتوا و دارای نقش 
روایات و وی  چراکه و دور از انتظار نیست؛از عایشه عجیب کارهایی چنین نیست که 

شدنشان که صادر نسبت داده را به پیامبر خدا حضرت محمدبسیاری  یهاگیریموضع
ترین حق عظیم در ،نابخشودنیاست این گناهی و  تصور نیستقابل ،آن حضرت ۀاز ناحی

در ادامه  ـخواست خدابهـ مسائلبرخی از این  و استفرموده شخصیتی که خداوند خلق 
 .شدبیان خواهد 

 خدارسول عایشه آن را به آنچه در اینجا اهمیت دارد بررسی این فتوایی است که 
غفلت سقوط  ۀبه ورطو ای وی را پیروی هیچ تفکر و اندیشهنیز بیجماعتی و نسبت داده 

 و روه )شیعهدو گ هرشده از که این فتوا با قرآن کریم و بسیاری از روایات نقلاز اینو کردند 
این فتوا  و حتی از اینکه ،غافل شدند یا خود را به غفلت زدند مخالفت داردسنی( 

گاه ،آن ۀالزم چراکه ؛]نیز غافل شدند[ دارد دنبالبه اخالقی ۀمفسد ،خودخودی  به شدن آ
 ،تواند از پستان زنی شیر بخوردچطور مردی می .زنان است ۀبرهنهای انداماز نامحرم مرد 

ا لمس کند، چه برسد به اینکه آن ر  ،شده استمنع پستان وی به  نکرداز نگاه کهدر حالی 
 ۀواقع مایبه ودردآور  اربسی ی استاین سخن! بگیرد؟ ددهان خواز آن شیر بخورد و به

ضرت حاتی از آن تشریعبسی دورتر از آن است که چنین  خدارسول  ساحت .شرمساری
 د و نه با اخالق!تی که نه ارتباطی به دین خدا دار تشریعا صادر شود؛
 است:خصوص روایت کرده  این که عایشه درخواهیم رفت هایی سراغ روایتاکنون 

سهله »: ه استگفتوی کند که از عایشه نقل می شسندمسلم در صحیح خود با  
بر من وارد « سالم»از اینکه  ،خدارسول ای عرض کرد:  ه،دختر سهیل نزد پیامبر آمد
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سهله  «.بدهشیر به او »: . پیامبر فرمودبینمناراحتی می ابوحذیفهدر صورت  ،شودمی
 :فرمود و تبسم نمود خدارسول  ؟!را شیر بدهم سالیچگونه مرد بزرگعرض کرد: 

رد: بعد از انجام عرض ک ،نزد پیامبر آمدهوی سپس  «.سالی استمرد بزرگاو دانم می»
 1.حضور داشت« بدر»ناراحتی ندیدم، و او در  ابوحذیفهر صورت این کار دیگر د

و  سالبزرگ شیرخوردنبودن و به جایز استنباط کردکلی  یحکم ،عایشه از این حادثه
آن  ترتیب این بهو اینکه دهد میفتوا  رندهو شیرخو شیردهندهمحرمیت بین شدن جاری

 تواند به اعضای بدن وی نگاه و با وی خلوت کند.آن مرد می شود ومیخون وی زن هم
 صورت زیر پاسخ خواهیم داد:نظر عایشه را به

صراحت بیان بهنقل شده که  سنتاهل و شیعهگروه  تعدادی روایت از هر دو :اول

توان به ای که نمیگونهبه ؛مخالف قرآن کریم است کلی طوربهاین حدیث  کندمی
این حدیث  ،طور که در ایستگاه اول این تحقیق بیان کردیم همان .کردمضمون آن عمل 

 .یمکنبه مضمون آن عمل ن بگذاریم و کنار بهمخالف قرآن کریم است و واجب است 

کند صراحت بیان میی که بهدیگر متواتر  هایبودن این روایت با روایتمخالف :دوم

طفل شیرخوار است و  شیرخوردنفقط  ،شودمی موجب محرمیت ی کهشیردادناز منظور 
به آنچه  باتوجه .شودنمی شدنموجب محرم شیرخوردن سال، شدن دوتمامبعد از  اینکه

 ی از دویکمنجر به پذیرفتن  ،مشخص است که اگر وضعیت یدخود شما به آن معتقد
شود و قطعًا خبر متواتر برگرفته می شود، ـمعنایی یالفظی ـدارای تواتر روایت  یاروایت آحاد 

محرمیت اینکه ایجاد دال بر های روایت. شودویل میبر واحد به کناری نهاده شده یا تأخ

                                                                                                                                                                 
، 4؛ صحیح مسلم، ج21، ص10؛ محلی بن حزم، ج625، ص1ماجه، محمد بن یزید قزوینی، ج. سنن ابن1

 .109، ص9حجر عسقالنی، جابن ،الباری؛ فتح168ص
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ه کند در ایستگاه دوم ارائپیدا میکودک مصداق  شیرخوردن بارۀدر فقط  شیرخوردنتوسط 
 .شد

 و بودهسالم  مخصوصاین حدیث هم باز  ،را هم بپذیریماگر صحت این حدیث  :سوم

 عایشه معنایی عام را از آن برداشت کرده است؛ در حالی که دیگر زنان پیامبر
طور که این مطلب را  اند؛ همانـ را از آن فهمیدهغالم ابوحذیفهداشتن به سالم ـاختصاص

سلمه زینب بنت ابیعبیدة بن عبدالله بن زمعه، از اممسلم در صحیح خود با سندش از ابی
 همسران پیامبردیگر »گفت: می همسر پیامبر ،که مادرش ام سلمه نقل کرده

گفتند به ها وارد شود و به عایشه میبر آن یخوردنشیر ۀشیوپذیرفتند کسی با چنین نمی
برای سالم صادر  مخصوصی که رسول خدا ۀاجاز بینیم مگر خدا سوگند ما چنین نمی

ما را مالقات شود و کسی بر ما وارد نمیهیچ ی،خوردنکرده است. پس با چنین روش شیر
 1«.کندنمی

مانند ـپیامبر  یگر همسرانبپذیریم و نظر دما باید فقط اجتهاد عایشه را چرا حال 
و گفتار دیگر باشد دارد که گفتار عایشه حجت  ی وجود! چه دلیل؟کنیمرا رها  ـسلمهام

 !؟نباشدهمسران پیامبر حجت 
نظر هم صحابه و تابعین نیز با دیگر زنان پیامبر عمومو  حتی جمیع اهل بیت

کند تقدیم حضور صراحت بیان میالبر در استذکار در این خصوص بهعبدهستند. آنچه ابن
عمر بن  ،سال هیچ اثری ندارددادن به بزرگگفتند شیرو از جمله کسانی که می»: شودمی

عباس، دیگر زنان عمر، ابوهریره، ابنطالب، عبدالله بن مسعود، ابنخطاب، علی بن ابی
از جمله لیث،  ؛ندبود هافقهای سرزمین گروهی ازتابعین و  اکثرمن به غیر از عایشه، و ؤم

 ثورابوق، لیلی، ابوحنیفه )و پیروانش(، شافعی، احمد، اسحاذئب، ابن ابیمالک، ابن ابی

                                                                                                                                                                 
 .170و  169، ص4. صحیح مسلم، ج1
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دادن فقط از بود: ]حکم[ شیر ها این سخن پیامبرو دلیل آن ؛(، و طبریعبیدابو)و 
 1«.دادنی نیست مگر اینکه گوشت و خون ]از آن[ برویدشود، و شیرگرسنگی حاصل می

 :کنیمتقدیم حضور میاین حدیث  خصوص دررا  سنتاهلعلمای نظر برخی 

 شافعی:

 :گویدمیوی 
که را  یهرکسداد تا فرمان می شهایکلثوم و برادرزاده ،خواهر خودبه عایشه ... »

ی با کسهیچبه  ولی دیگر زنان پیامبر ؛دهندبشیر  ،پسندید بر او وارد شودمیعایشه 
به خدا گفتند و میدادند ورود به حضور خود را نمی ۀاجاز ی شیرخوردنچنین روش 

ای در اجازهبه سهله دختر سهیل فرمان داد فقط  نظر ما آنچه پیامبرسوگند به
را با چنین روش  کسهیچزیرا پیامبر  بود؛ پیامبر خدا ۀاز ناحی "سالم" خصوص
 شیرخوردن بارۀدر  خدا رسولنظر زنان این . ی بر ما وارد نفرموده استشیرخوردن

اختصاص داشته و حذیفه ابوسالم غالم تنها به و این :( گویدشافعی می) سال بود.بزرگ
چه دلیلی در  ،ایآنچه گفتهبرای : ( اگر کسی بگویدگوید:شافعی می) .خدا داناتر است

از  ـحذیفه بودوشود غالم ابکه گفته میرا ـحدیث سالم  صورت این درچنته داری؟ 
حذیفه دستور داد او را وبه زن اب خدا رسولکه گفته است  کنمنقل می از پیامبر مهسلام

سالم مخصوص گوید این حدیث می سلمهام .ها محرم شوددهد تا با آنببار شیر  پنج
حکم خاص  صورت این در ،باشدبوده  «خاص»حدیث  در ایناگر سالم حال  .بود

که خاص با کرد و اگر از حکم عام خارج شود باید توجه وارد شود تواند در حکم عام نمی
 ؛شودموجب محرمیت نمی ،سالبزرگ شیرخوردن صورت کلی،بهعام تفاوت دارد و 

برود و  دهندهبه سوی شیراگر »کسی که برای . خردسال تفاوت دارد شیرخوردنچون با 
گوید(: گواه و شاهد ، )میشاهد و گواه بخواهد «شودشیر بخورد محرمیت حاصل نمی
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سال در کتاب خداوند عزوجل وجود خوردن خردسال و بزرگبرای تفاوت میان شیر
 دارد.
مَّ فرماید: می تعالیحق  ن یت 

 
اد  أ ر 

 
ْن أ م  ین  ل  ل  ام  ین  ک  ْول  ُهنَّ ح  ْوال د 

 
ْعن  أ اُت یْرض  د  ال  اْلو  و 

ة   اع  ض  ]این حکم[  ؛دهندبسال تمام شیر  ا دومادران ]باید[ فرزندان خود ر و ) 1الرَّ
خداوند متعال  برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند(.

تعدادی از اهل مالقات با . و من از سال قرار داده است.. دوشدن تا کاملرا  شیرخوردن
سشگری پر اگر  او بوده است.خود  خاص  «سالم» شیرخوردندریافتم که چنین علم 

گفتید سال به بزرگ شیردادندر خصوص آنچه  بارۀدر  پیامبر ۀآیا کسی از صحاب :بپرسد
 القضاداردر  :کندمالک از انس از عبدالله بن دینار نقل میگویم: بله! ، مینقلی دارد

 .سال پرسیدشیرخوردن بزرگ بارۀدر بودم که مردی نزد ما آمد و از او عمر نزد ابن
وی : دخترک کنیزی داشتم که با مردی نزد عمر بن خطاب آمد و گفت عمر گفت:ابن

وقتی بر او وارد شدم گفت این کار را  .به او شیر داد اً همسرم عمد .کردمنزدیکی می
 ؛: همسر خود را تنبیه کن و بر کنیزت وارد شوعمر گفت .امزیرا من او را شیر داده ؛نکن
کند عمر نقل میاز ابن . مالک بن نافعاردمصداق د فقط در خردسالی شیرخوردنزیرا 
داده  برای کسی که در خردسالی شیرمگر  ،نیست یخوردنشیرگفت: میوی که 
  2«.دشو
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 ی الدین نووی:یحم

 گوید:میوی 
 تعالیحق چراکه ؛اثبات نیستسالگی قابلبعد از دو ،شیرخوردنسبب به یتمحرم»

ْعن   فرماید:می اُت یْرض  د  ال  اْلو  ة  و  اع  ض  مَّ الرَّ ن یت 
 
اد  أ ر 

 
ْن أ م  ین  ل  ل  ام  ین  ک  ْول  ُهنَّ ح  ْوال د 

 
و ) 1أ
]این حکم[ برای کسی است که  ؛دهندبسال تمام شیر  مادران ]باید[ فرزندان خود را دو

سال  شیرخوردن را به دویافتن پایان و .(بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند
 سالگیارد که برای شیرخوردن بعد از دوداللت دنکته بر این  و فرموده استمحدود 

 حکمی وجود ندارد.
من پستان  :موسی اشعری گفتکند که مردی به ابوسعد روایت مییحیی بن 

نظر من جز این نیست  ابوموسی گفت: .از آن خوردمشیر همسرم را مکیدم و مقداری 
این چگونه به دقت کن  :مسعود گفتابن .شودشدن او بر تو میباعث حراماین کار که 

مگر  ،نیست یشیرخوردنگویید؟ گفت: شما چه می :موسی گفتابو .دهیمرد فتوا می
مرد در میان شماست از من تا این بزرگ :تموسی گفابو .]نخستین[ سال طی دودر 
 چیزی نپرسید. بارۀدر 

مگر آنکه در دو سال  ،نیست یشیرخوردن: نقل شده است عباسابناز 
ْعن   تعالیحقاین سخن از ( فقها توضیح:) .]نخستین[ بوده باشد اُت یْرض  د  ال  اْلو  و 

ین   ل  ام  ین  ک  ْول  ُهنَّ ح  ْوال د 
 
 این (دهندبسال تمام شیر مادران ]باید[ فرزندان خود را دوو ) أ

طوری بهـ شودمی شدنی که موجب محرمشیردادناند؛ اینکه آن کردهمعنا را استخراج 
انجام شده ]نخستین[  سال در دوکه ی است شیردادن فقط ـب اعتبار داردس  مانند ن  هکه 

 یابد و پس از آنشیرخوارگی هم پایان می ،سال دویافتن این با پایانزیرا  ؛باشد
 عباس است.ابن عمر و نظراین  .شودنمی حساب شیرخوردن
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. صورت نقل شده است همین بهمسعود هم ابناز  نمود؛حکایت  گونه که مصنفآن
 ،محمد ،ابویوسف ،اسحاق ،احمد ،مالک ،سفیان ثوری، شعبی ،قتاده ،زهرینظر 

کند که اگر وایت میحکم از مالک ر است. ابنصورت  همین هم به شبرمهثور و ابنابو
 . ..ماه اضافه شود جایز است. مدت یک یا دو

ین   :فرمایدکه می است تعالیحق ۀدلیل ما فرمود ْول  ُهنَّ ح  ْوال د 
 
ْعن  أ اُت یْرض  د  ال  اْلو  و 

ة   اع  ض  مَّ الرَّ ن یت 
 
اد  أ ر 

 
ْن أ م  ین  ل  ل  ام  سال تمام شیر مادران ]باید[ فرزندان خود را دوو ) ک 

که  (]این حکم[ برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند ؛دهندب
حکمی  شیردادن ،فرموده و اینکه بعد از این مدت ینیتع گیسال دو گی راشیرخوار پایان 

 .خواهد داشتن
در  یمرد کهدر حالی  ،وارد شدوی بر  خدا رسول که شده است یتروا یشهاز عا

! خدا رسولای عرض کرد: عایشه . ر دگرگون شدبرخسار پیامنشسته بود. ش حضور 
نظر داشته برادران خود دقت خصوص درمن است. فرمود:  «یری  برادر  ش»شخص  ینا

نظر حدیث اتفاقاین ]صحت[ بر  .بوده باشد یبر اثر گرسنگ یدبا تنها شیرخوردن. یدباش
 .جود داردو

 شدنمحرمموجب  شیردادن»فرمود:  خدارسول شده است:  یتروا سلمهاماز 
 یان  از پا یشپ ینو همچن شود[ پستان گشوده یرها توسط ]شروده ینکهمگر ا شودینم

این : است گفته و این حدیث را آورده ترمذی «.شدن انجام شده باشدگرفته یراز ش
 است.و صحیح حدیث نیکو 

مخصوص به فقط را  ابوحذیفهشود که روایت میما مشخص  یبرا ترتیب این به
نظر دیگر گونه که  همان ؛تعمیم دهیم انانکه آن را به عموم مسلمآنبی ؛بدانیمخودش 

 . صورت بود...همیننیز به همسران پیامبر
پس از پایان شیرخوارگی، »فرمود:  خدا رسول کهشده است جابر روایت از 

دیث را در مسند ح طیالسی این «.و پس از احتالم، یتیمی نیست ؛نیست یدادنشیر
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 1«. ...خود نقل کرده است
ها در بخش بعدی آنـ به خواست خداـکه  سنتاهلاز علمای و بسیاری سخنان دیگر 

 .کردرا نقل خواهیم 

و از اینکه این حدیث مخصوص سالم بودن این حدیث را بپذیریم صحیحاگر  :چهارم

دیگر احادیث توسط توان گفت این حدیث ، میبوده است نیز کوتاه بیاییم ابوحذیفهغالم 
منسوخ شده  ـفرمایندتصریح میسال بزرگ شیرخوردناثر بودن که بر بیـ خدارسول 

 .ان گردیدبیاین احادیث تر پیشکه  ؛است
  گوید:دارد؛ آنجا که میچنین اعتقادی  نیز سنتاهلسرخسی از علمای 

اش وسیلهبهآن است که  شیرخوردن»خود این گفتار با  را پیامبراین حکم ... »
 به یسالبزرگدر چنین وضعیتی و  ،فرمودسوخ من «رشد کندگوشت بروید و استخوان 

 یتنها بر اثر گرسنگ یدبا شیرخوردن»فرماید: می خدارسول همچنین  .آیددست نمی
 دروضعیت نیز گرسنگی رفع شود که این  ،خوردنشیرکه با  ابه این معن «.بوده باشد
 .ق نداردمصداسال بزرگ خصوص

و  شودها گشوده رودهآن است که  شیرخوردن»است هریره روایت کرده همچنین ابو
خدا ـ صحابه و «باشد انجام شده ]زمانی که فقط با غذا سیر شود[ افتادنغذا به قبل از 

 ـشدگفته گونه که همانزیرا ـ ؛هستندالقول متفق خصوص این درـ راضی باشد  هااز آن
پس از پایان »اند: گفتهروایت شده که ـ ها راضی باشدخدا از آنـمسعود از علی و ابن

 شیرخوردنحکم  شدنمنسوخ یآثار وجود چنین  با... « نیست یدادنشیرخوارگی، شیر
موجب که  شیرخوردنزمان مدت بارۀدر علما  ،آن ازتثبیت شد و پس سال بزرگ

 این مدت را سیـ خدا رحمتش کندـابوحنیفه  شدند:اختالف دچار  ،شودمیمحرمیت 
سال  این مدت را دوـ خدا رحمتشان کندـ ابویوسف و محمداست و  ین کردهیماه تع
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در این مدت اگر که برآورد کرده است سال  سهرا این مدت  زفردانستند و می
نخواهد حکمی صورت  این در غیر ؛شودمی شدنموجب محرم ه باشدی بودشیرخوردن

اُت  :تعالیحق ۀو به این فرمودداشت  د  ال  اْلو  اد  و  ر 
 
ْن أ م  ین  ل  ل  ام  ین  ک  ْول  ُهنَّ ح  ْوال د 

 
ْعن  أ یْرض 

ة   اع  ض  مَّ الرَّ ن یت 
 
]این  ؛دهندبسال تمام شیر  مادران ]باید[ فرزندان خود را دوو ) أ

اند کردهاستدالل  (حکم[ برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند
 تعالیحقاینکه و  ،جایز نیستکردن اضافه ،شدن ]دوره[شدن و کاملتماماز پس که 
ین   :فرمایدمی ام  ی ع  اُلُه ف  ص  ف  پس  اینکهو  (سال است و از شیر بازگرفتنش در دو) و 

 1«. ...نیست یدادناز پایان شیرخوارگی، شیر

 .معروف ۀصحابسخنان گفتار عایشه با  بودنمخالف پنجم:

 :کندرا تقویت می «سالبه بزرگ شیردادن»حدیث بودن جعلی به اعتقاد که  دلیلی
 ،امام حسین امام حسن و ،طالببن ابیامام علی  مانندـکدام از صحابه هیچ کهاین

بکر و وعباس و ابابن ... وو بن مسعود عبدالله ،غفاریابوذر  ،سلمان محمدی
افراد بلکه باید بگوییم همه یا اغلب این  ؛اندنداشتهنظری ... چنین دیگر بسیار عمر و بسیار

موضوعیتی نخواهد « شیردادن» گیسالپس از دو ددار  تصریح اند کهی بیان کردهاحادیث
 داشت.

این تمامی  ولی  انجام شود خدارسول طرف حساسی از  عقالنی نیست که چنین تشریع  
 ۀاحادیثی در نقطدهند و بو خالف آن فتوا کرده باشند یا غفلت بوده خبر صحابه از آن بی

 !مقابل آن نقل کرده باشند
یا عایشه را تصدیق و ندارد: وجود سومی انتخاب و  ما فقط دو انتخاب داریمپس 

بنده اعتقاد  .، یا عایشه را تکذیب و صحابه را تصدیق نماییمتمامی صحابه را تکذیب کنیم
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 !اول را انتخاب کند ۀندارم هیچ عاقلی گزین
آنکه بی ؛کردمیمحصور  در خردسالیتنها را  شیرخوردنی نقل شد که روایات ترپیش

اند که یید زدهأنیز بر این نکته مهر ت سنتاهل یعلماسالی را شامل شود. بیشتر بزرگ
 : شودمی تانحضور ها تقدیم برخی از نظرات آن

 :گویدآجنا که می ،کثیرابن .1

حاصل محرمیتی  شیرخوردناز »فرمود:  خدارسول که است نقل  عباساز ابن»
غیر از  و گوید:میسپس  و «.باشد بوده]نخستین[  سال دودر اینکه شود مگر نمی

نقل  ـثقه و حافظشخصی است  کهـعیینه از ابن رااین حدیث  کسهیچهیثم بن جمیل 
 عباساز ثور بن زید از ابن «موطأ»در  : این حدیث را امام مالکگویممی نکرده است.

 چه بعد از دوآن»نقل و عبارت  عباساز ابن ثور از عکرمه نیز از «دراوردی» .کندنقل می
داوود ابو تر است.و این صحیحکرده را اضافه  «نخواهد داشتحکمی  انجام شود سال

 پایانپس از »: ه استکه فرمودکرده نقل  خدارسول جابر از  طیالسی از
داللت این  ۀو هم «.نیست یتیمیو پس از احتالم،  ؛نیست یدادنشیر شیرخوارگی،

سال  و از شیر بازگرفتنش در دو» :فرمایدکه میخداوند است  ۀحدیث بر این فرمود
 ش سیشیرگرفتنو بارداری و از »: تعالیحق ۀو این فرمود« .جا آوریدمرا بهشکر است. 

از  «شودباعث محرمیت نمی سال از دو بعد شیرخوردن»که  راسخن  این و «.ماه است
عطا و  ،سعید بن مسیب ،سلمهام ،عمرابن ،هریرهواب ،جابر ،مسعودابن ،عباسنبا ،علی

نقل یوسف و محمد ابو ،ثوری ،اسحاق ،احمد ،یعنی مذهب شافعی ]اکثریت[ جمهور
ماه  سال و دو که این مدت را دودارد روایتی وجود  ،لکاز ماکه و نیز معتقدند کنند می

بن هذیل  . زفرماه سال و شش دو گویدحنیفه میابو داند.می ـ ماه ـو در روایتی دیگر سه
مالک  .است عیااین نقل از اوز که سال  خورد تا مدت سهه شیر میتا زمانی ک گویدمی
سال از شیر بگیرند و بعد از آن زنی به او شیر  وید: اگر کودکی را در کمتر از دوگمی

عنوان غذا خورده این شیر را بهزیرا  ؛شودباعث محرمیت نمی شیرخوردنبدهد این 
اند: شود که گفتهنقل می . از عمر و علیاستهم از اوزاعی نقل شده روایت است. این 
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 هامنظور آنرود که و چنین احتمال می ؛نیست یدادنپس از پایان شیرخوارگی، شیر
این  .چه گرفته نشودو چه از شیر گرفته شود  ؛باشدسال بوده  دوـ همانند دیگر صحابهـ

ـ خود  گونه که مالک گفته استهمانـ این دو نفر که منظور دارد ل هم وجوداحتما
 1«.و خدا داناتر است ؛باشدبوده  شیرگرفتنعمل از 

 گوید:میآجنا که  ،حجر عسقالنیابن .2

باعث محرمیت  شیرخوردنند که اهبودبر این عقیده  تابعین و فقها ،صحابهعموم »
بوده  در تعیین خردسالیو اختالف تنها  ،بوده باشدخردسالی  که درمگر این ؛شودنمی

شود و می شدنباعث محرمبوده باشد  اول سال چه در دواند آنهگفتاست. بیشترشان 
با استدالل به این سخن  ؛نخواهد داشت دنبالبه میتیانجام شود محرن آاز پس نچه آ

]این حکم[ برای کسی است که بخواهد دوران  ؛دهندبسال تمام شیر  دو) :تعالیحق
 .(شیرخوارگی را تکمیل کند

 ازپیش  است کهآن  ،شودشدن میی که باعث محرمشیرخوردناند ای گفتهعده
گفته اوزاعی  .اندنکردهمعین ش ولی زمانی برای ؛صورت پذیرفته باشد شیراز  گرفتن

سالگی شیر داده قبل از دو یر گرفته شود و بعد دوبارهشسالگی از یکدر  : اگراست
و در ش ادامه دهد شیردادناگر به . شودمحرمیت نمیایجاد باعث  شیرخوردناین  ،شود
 ۀآن دور در نیز کودک سنَّ  ،و در ضمنکودک از شیر گرفته نشده باشد  ،شیردادنطی 

 اگرحتی  سالگیبعد از دو لیو  ؛خواهد شد شدنباعث محرم ،باشدبوده سالگی دو
های دیدگاه مسئلهدر این  .نخواهد داشتهیچ حکمی بدهد شیر هم صورت پیوسته به

کردنشان به درازا این مجال را با مطرحدیگری نیز وجود دارد که مستدل نیست و 
 کشانیم.نمی

 یسنگتنها بر اثر گر  یدبا شیرخوردن» :اندکردهاستدالل  این حدیث هببیشتر فقها 

                                                                                                                                                                 
 .290ص، 1کثیر، ج. تفسیر ابن1
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کسی  ایمگر بر  ،مصداق نخواهد داشتاین حدیث  تقدیم شد.شرح آن  که «.بوده باشد
بنابراین ؛ نخورد دیگری از شیر چیز باشد و غیربوده شیر توسط  شدنشکه سیر

شده بیان  "تنها"حصر عبارت با این حدیث و مصداق این حدیث نخواهد بود سال بزرگ
 1.«است

 گوید:می آجنا که ،شیخ سید سابق .3

بیشتر علما سال طبق نظر بزرگ شیرخوردنبر این اساس  سال:بزرگ شیرخوردن»
یشینیان و گروهی از پ. شودنمیمیت موجب محر ،شدبیان هایی که به داللتتوجه  با

حتی اگر شیرخوار پیرمرد  ؛شودباعث محرمیت می خوردنشیراعتقاد دارند که خرین متأ
و این دیدگاه  ؛شودخردسال می شدنمحرمبه همان صورت که موجب بوده باشد؛ 

 2«.است عایشه

 گوید:میآجنا که  ،بن قدامه عبداهلل .4

و این  سالگی استقبل از دو انجام آن ،شیرخوردنبا  شدنشرایط محرمجمله از »
 ،عباسابن ،مسعودابن ،عمرنبا ،علی ،مانند عمرکسانی  ؛اهل علم استبیشتر نظر 

 ،اوزاعی ،شبرمهابن ،شعبینظر  طور جز عایشه و همینبه هریره و همسران پیامبرابو
 3«چنین است.این ثور محمد و ابو ،یوسفابو ،اسحاق ،شافعی

مخالف قرآن و سنت و مخالف نظر  ،گروه که از نظر هر دوبه حدیثی  چگونهحال 
به این دلیل که عایشه تنها  ،کرداعتقاد پیدا توان میاست اجماع صحابه و امت اسالمی 

 ن را گفته است؟!آ
                                                                                                                                                                 

 .215، ص3ج ،حجر عسقالنیابن ،. سبل السالم1
 .79، ص2ج ،شیخ سید سابق ،. فقه السنة2
 .201، ص9ج ،عبدالله بن قدامه ،. المغنی3
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 !مخالفت عایشه با خودش ششم:

بلکه  ؛شودختم نمی ، سنت و اجماع علمابا قرآنعایشه  فتماجرا تنها به مخال
را نیز نقض  شخودنظر مخالفت و نیز  شکه عایشه با خودرود وضعیت تا به آنجا پیش می

فقط در  شیردادنحکم که کرده نقل را  خدارسول حدیثی از  شخود چراکه ؛استکرده 
 سالی اثری ندارد.و در بزرگشود خردسالی جاری می

مردی کنارم  کهدر حالی  ،بر من وارد شد خدارسول »از عایشه روایت شده است: 
 مشاهده حضرت ۀنشسته بود. این صحنه بر ایشان گران آمد و خشم و غضب را در چهر 

برادران شیری  بارۀدر من است. فرمود:  "برادر  شیری  "ین شخص کردم. عرض کردم: ا
بر این  1«.باید تنها بر اثر گرسنگی بوده باشد شیرخوردننظر داشته باشید. خود دقت

 نظر وجود دارد.حدیث اتفاق
یعنی « تنها باید بر اثر گرسنگی بوده باشد شیرخوردن»این قسمت از سخن حضرت 

ی است که گرسنگی انسان را شیرخوردنآن  ،شودمی شدنمحرمی که منجر به شیرخوردن
 ؛نوزادیدوران و این ممکن نیست مگر در  باشدبوده و شیر غذای اصلی وی برطرف کند 

بلکه با  ؛کندشیرده بر طرف نمی زن   گرسنگی خود را با شیر   ،سالبزرگشخص  چراکه
 ودهد انجام میساالن معمول است این کار را هایی که برای بزرگغذاها و نوشیدنی

 .اندکردهتفسیر به همین معنا نیز این حدیث را  سنتاهلخواهیم دید که علمای بزرگ 

                                                                                                                                                                 
؛ صحیح 125، ص6هایی در منابع مختلف آمده است؛ از جمله صحیح بخاری، ج. این حدیث با اندک تفاوت1

؛ سنن 158، ص2؛ سنن دارمی، ج102، ص6نسایی، ج؛ سنن 174، ص6؛ مسند احمد، ج170، ص4مسلم، ج
، 4ابوبکر کاشانی، ج، ؛ بدائع الصنایع212، ص18الدین نووی، جمحیی ،؛ المجموع460، ص7الکبری بیهقی، ج

قناع  ،؛ کشاف198، ص9الرحمن بن قدامه، جعبد، ؛ شرح الکبیر302، ص9عبدالله بن قدامه، ج ،؛ المغنی5ص
؛ 214، ص3حجر عسقالنی، جابن، السالم؛ سبل14، ص1حزم، جابن، ؛ المحلی521ص ،5ج بهوتی،

 .201، ص9عبدالله بن قدامه، ج ،؛ المغنی121، ص7شوکانی، ج، االوطارنیل
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سال را بزرگ شیرخوردناین حدیث تصدیق کنیم باید حدیث  بارۀدر اگر عایشه را 
پس باید این  ،یمگو بدانسال راستبزرگ شیرخوردنحدیث  بارۀدر تکذیب کنیم و اگر او را 

 !حدیث را انکار کنیم
پافشاری تصدیق عایشه  ای( بر داده است فتواکسی که )« عزت عطیه»حال اگر 

موافق قرآن و سنت و اجماع و عفت  حدیثی تصدیق کند کهبرای بهتر است او را  ،کندمی
پذیر است امکانچگونه  ن و سنت و اجماع را کنار بگذارد.آاست و حدیث مخالف با قر 

دیدگاه نه  ،دیدگاه مخالف را برگزیندو قرار بگیرد  امر جایگاه انتخاب بین دوکسی در 
مخالفت کن تا »بوده باشد که معتقد است از کسانی شخص  که ایناین؟! مگر را موافق

 !!!«شناخته شوی

 ،سال از زن نامحرمبزرگ شیرخوردن بودنپیروی از اجتهاد عایشه در جایز :هفتم

کردن نگاه و لمس ،های آنزیرا از الزمه ؛استحنیف اسالم شریعت مخالفت آشکار با 
انجام این عمل عبارت است از آنجا که  .است اعضایی از بدن زن است که بر نامحرم حرام

که این نامحرم، باید این مرد به وی نگاه کند ـیک زن پستان مرد از یک  شیرخوردناز 
 !ویو مکیدن پستان کردن رسد به لمسبچه  ـعملی است حرام

را برای ناموس خود ماجرا این  کهسوگند، آیا کسی از شما هست شما را به خدا 
 !باشد غیرتکه بیمگر اینـ پناه بر خداـ بپسندد؟!

 ؛ همان ثقلینیترک گفته باشدرا  یکسی است که ثقلینروز و این حال !برادرانای  ،آری
 .فرموده استرا قرین این پیروی اعالم  و نجات ،ها امرآنپیروی از به  خدارسول که 

ی حق ۀو هر جویند ،را روزی ـپاک قرآن و عترتـثقلین جستن به به ما تمسک !خدایابار 
 !نیائمه و مهدی ،محمد و آل محمد ،بهترین خلقت ر این راه توفیق عطا فرما؛ به حقرا د



 

 :یستگاه پنجما

 نافرجامتالشی 

توسط مسلمانان گفتارش با کتاب خدا مخالفت دارد و بیند میکه عایشه از اینپس 
متن  ،سالبزرگ شیرخوردنبودن جایز بارۀدر  کهبرد پناه میمسئله  ، به اینپذیرفتنی نیست

 کهی هنگامگوید میمرتبه  . یکشودمی گوییولی دچار تناقض ؛قرآنی نازل شده است
که زیر این متن قرآنی را ـ اندهکه در منزل داشت بزی ،بودند مجلس ختم پیامبر مشغول

رسول این متن تا زمان وفات  گویدمیدیگر بار . خورده استـ تخت خود پنهان کرده بود
آیه نازل  ،این حکم بارۀدر خداوند است  نیز گفتهدیگر  ۀاست. مرتبقرآن بوده  وجز خدا

 .استمرتبه  ده شیرخوردنگوید تعداد دفعات گاهی می .]آن آیه[ حذف شدفرمود و سپس 
مرتبه  گوید دهمیسوم  ۀمرتب .شدمرتبه  بعد منسوخ و پنجو بود مرتبه  گوید دهمیبار دیگر 

 است!در این سخنان واضح و روشن تعارض  .معلوممعین و  ۀمرتب یا پنج
سال نازل بزرگ شیرخوردنمرتبه  و ده (سنگساررجم ) آیۀ»: استاز عایشه نقل شده 

و ما وفات فرمود  خدارسول هنگامی که  خواب من بود.تختزیر ای صحیفهو در  شد
 1«.داخل شد و آن را خورد ایبزغاله ،مراسم آن حضرت بودیممشغول 

بود فرموده قرآن نازل از در میان آنچه خداوند »: استاز عایشه نقل شده همچنین 
 یا پنج شیرخوردنمرتبه  با ده شوند مگرمحرم نمیاینکه : شدحذف بعدها و قرار داشت 

                                                                                                                                                                 
؛ مسند ابو 288قتیبه، صابن ،؛ تأویل مختلف الحدیث625، ص1محمد بن یزید قزوینی، ج ،ماجه. سنن ابن1

سیوطی،  ،؛ در المنثور105، ص4؛ سنن دار قطنی، ج12، ص8طبرانی، ج ،؛ معجم األوسط64، ص8یعلی، ج
 .135، ص2ج
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 1«.معلوممعین و  ۀمرتب
الرحمن از عایشه همسر پیامبر الله بن ابوبکر بن حزم از عمره دختر عبداز مالک از عبد

مرتبه  دهکه بود آمده بود فرموده قرآن نازل از در آنچه خداوند »شده است: نقل 
معین و  شیرخوردن  مرتبه  بعد با پنج ؛شودباعث محرمیت می معلوممعین و  شیرخوردن  

عنوان بخشی از بهاین آیات  کهدر حالی  ،وفات یافت  خدارسول و  ؛منسوخ شد معلوم
 2«.شدقرآن خوانده می

 های عایشه:گوییکوتاه بر تناقض درنگی

که هنگام کند توجیه میبا این گفته را متن قرآنی  عایشه نبود   ،در روایت اول اول:

این متن تنها در  ۀ؛ گویی یگانه نسخآن را خورده است ایبزغاله خدارسول وفات 
 کهدر حالی  ،وفات یافت خدارسول و »: گویدمی ومسدر روایت وی  اختیار او بوده است!

ست که این متن موجود ن معناآ هاین ب «.شدعنوان بخشی از قرآن خوانده میبهاین آیات 
بوده توسط بزغاله خورده شده نزد عایشه  ای کهنسخهحتی اگر  ،از بین نرفته استبوده و 

 خدارسول عنوان قسمتی از قرآن هنگام یا پس از وفات اینکه این آیات بهو  ؛باشد
چرا  ه استبودچنین ایناگر حال  .بین صحابه منتشر شده بودیعنی  ،شدخوانده می

میان به یها سخنو کسی جز عایشه از آنیاد بردند را از قرآن کریم این آیه یا آیات  ،صحابه

                                                                                                                                                                 
؛ 115، ص7شوکانی، ج ،؛ نیل األوطار14، ص10حزم، جابن ،؛ المحلی625، ص1قزوینی، ج ،ماجه. سنن ابن1

 .135، ص2سیوطی، ج ،در المنثور
کتاب موطأ، ؛ 454، ص7، بیهقی، جالکبریسنن؛ 100، ص6؛ سنن نسایی، ج167، ص4. صحیح مسلم، ج2

؛ المبسوط، 214، ص18؛ المجموع، نووی، ج28، ص5؛ کتاب األم، شافعی، ج608، ص2امام مالک، ج
، و دیگر 458، ص1سجستانی، ج ،دوداو ؛ سنن ابو193، ص9قدامه، جابن ،؛ المغنی134، ص5سرخسی، ج

 .منابع
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 ؟!آوردنمی

 سال دهبرای بزرگ شیرخوردنتعداد دفعات دارد بیان می تصراحبهروایت اول  دوم:

بیان روایت سوم نیز و  مرتبه تردید دارد روایت دوم بین ده و پنج کهدر حالی ؛ مرتبه است
در بیش کنم که خاطرنشان میعالوه به ؛استنسخ شده مرتبه  با پنجمرتبه  دهدارد که می

چگونه حال  .کنداشاره نمیمرتبه  پنجبه و عمل کرده مرتبه  دهطبق  عایشه ،از یک روایت
مرتبه  هدـ؟! همین مضمون یعنی است عایشه به منسوخ عمل کرده و ناسخ را انجام نداده

 از حفصه نیز نقل شده است: ـ شیرخوردن
شیر  کهدر حالی ـ او راعایشه  المؤمنینام»گوید: بن عمر می عبداللهسالم بن 

مرتبه شیر  او را ده :فرستاد و گفتصدیق بکر ودختر اب ،کلثومنزد خواهر خود ام ـخوردمی
از آن پس و به من شیر داد بار  کلثوم سهامگوید: سالم میبده تا بتواند بر من وارد شود. 

 ؛شدمنمیوارد . من هم بر عایشه مرتبه، دیگر به من شیر نداد سهغیر از این بیمار شد و 
 1«.به من را کامل نکرده بود شیردادنمرتبه  کلثوم دهزیرا ام

عبدالله بن سعد بن عاصم  ،حفصه المؤمنینام»کند: نافع از صفیه دختر عمر نقل می
او  کهدر حالی  ،دهدببه او شیر مرتبه  خود فاطمه دختر عمر فرستاد تا دهرا نزد خواهر 

 2«.شدو او بر حفصه وارد میچنین کرد فاطمه نیز  .شیرخواره بودکودکی 

نازل در قرآن متنی  ،سالبزرگ شیرخوردن بارۀدر که دارد بیان میروایت اول  سوم:

بر صراحتی کند و را ذکر می روایت دوم فقط تعداد دفعات کهدر حالی  ؛شده است
متنی شدن نازلعایشه از کنید مالحظه میسال ندارد و در روایت سوم بزرگ شیرخوردن

                                                                                                                                                                 
 .603، ص2ج ،مالک، . کتاب الموطأ1
 .236، ص7ج ،شافعی ،. کتاب األم2
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 .نقیضوولی با روایتی ضد ،گویدشیرخوردن سخن می بارۀدر قرآنی 

 ؛منسوخ شدمرتبه  پنجتوسط  شیرخوردنمرتبه  کند که دهمی تأکیدروایت دوم  چهارم:

روایت  .نداردشدن ای به نسخکند و اشارهذکر میمرتبه  ، تعداد را دهروایت اول کهدر حالی 
شوم متوجه نمی . بندهشودسپس حذف میتردید دارد و مرتبه  و پنجمرتبه  بین ده سوم نیز

 ؟!کدام استمضمون صحیح قرآنی از نظر عایشه 

مربوط  ۀآی چراکهد که قرآن ناقص است؛ نداللت دار ته نکاحادیث عایشه بر این  :پنجم

و است نیامده  وند متعالدر کتاب خداتوسط بزی خورده شده و سال بزرگ شیرخوردنبه 
ها همواره به ؛ زیرا آنباشد سنتاهلمذاق وضعیت خوشایند کنم این نمیبنده گمان 

کامل تنها قرآنی است که  اند قرآن  گفتهمیکه زنند اند و میطعنه زدهبرخی از علمای شیعه 
  .آن را گردآوری کرده است منینامیرالمؤ

از زیرا  ؛تالوت بوده است سخ  ن  وضعیت، کنند که این توانند ادعا ها نمیهمچنین آن
ولی حکم آن باقی  ،متن قرآنی از نظر لفظی نسخ شده باشدیعنی ها نسخ تالوت آننظر 
عنوان قسمتی از قرآن خوانده به نتیجه درو  یعنی فقط تالوتش نسخ شده است ؛بماند
رسول تا زمان وفات  ،این متندارد صراحت بیان میبهعایشه  کهدر حالی  .شودنمی
آمده  ،فرمودرآن نازل در آنچه خداوند از ق»گوید: شده است. وی میخوانده می خدا

مرتبه  شود؛ بعد با پنجباعث محرمیت می معلوممعین و  شیرخوردنمرتبه  بود ده
به این آیات  کهدر حالی وفات یافت  خدارسول و  ؛معلوم منسوخ شدمعین و  شیرخوردن

از وفات پس یا  خدارسول تا زمان وفات  یعنی« .شدعنوان بخشی از قرآن خوانده می
بعد از وفات تواند نمیاست که نسخ تالوت مشخص  .است شدهنیز خوانده میآن حضرت 

توانسته نمیسال بزرگ شیرخوردن ۀطبق روایت عایشه آیبنابراین  ؛بوده باشد خدارسول 
اکنون در  چراکه ؛شودمحسوب میقرآن نقصی در بلکه  ؛باشدبوده نسخ تالوت است 
 !درون شکم بزغاله است ـگویدکه عایشه میگونه آنـبلکه  ،وجود ندارد کتاب
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شود سخن خود شود و موفق نمیبه ناکامی منتهی میعایشه  هایتالش ترتیباینبه
 .کند ییدتأکالم خداوند متعال از ای را با آیه



 

 ششم:ایستگاه 

 سالبزرگ شیرخوردن بارۀدر سنتاهلعلمای بزرگ نظر 

که باعث  یشیرخوردن اعتقاد دارند ـدودیعم اندک مگرـ سنتاهلعلمای اکثر 
عایشه و  اعتقادی که ؛سالیبزرگدر نه  ،در نوزادی و طفولیت است شودمی میتمحر

 این علما: ۀاز جمل. اندآن مخالفپیروانش با 

 : گویدمی آجنا که ،شافعی .1

بعد از دوسالگی مرتبه شیر بخورد و پنجمین مرتبه  سالگی چهاردوقبل از اگر ».... 
محرمیت باعث  شیرخوردن نخواهد داشت. دنبالبه یمحرمیت ،باشدبوده یا بیشتر 

 1«.باشدبوده  اشطفل در کمتر از دوسالگی شیرخوردنمرتبه  که پنجشود مگر ایننمی

 گوید:میکه  آجنا ،ترمذی .2

خبر داد: از هشام بن عروه از فاطمه دختر منذر  ابو عوانه به ما قتیبه به ما گفت:»
شود مگر نمییت موجب محرم شیردادن": فرموده است خدارسول که  سلمهاماز 

و همچنین پیش از پایان از  شودها توسط ]شیر[ پستان گشوده اینکه روده
ن  یو این حدیث ".شدن انجام شده باشدگرفتهشیر س  به کردن عمل .استو صحیح ح 

 بودهزیر صورت و دیگران به خدارسول  ۀاهل علم از صحابتوسط بیشتر این حدیث 
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الگی انجام سکه در کمتر از دوشود مگر ایننمییت محرمموجب  شیرخوردن: است
 1«.نخواهد داشت دنبالبهمیتی محر ،سالگی باشدشود و آنچه بعد از دو

 گوید: میآجنا که  ،الدین نوویییحم .3

ْعن   فرماید:است که می تعالیحق ۀدلیل ما فرمود» اُت یْرض  د  ال  اْلو  ُهنَّ و  ْوال د 
 
أ

ة   اع  ض  مَّ الرَّ ن یت 
 
اد  أ ر 

 
ْن أ م  ین  ل  ل  ام  ین  ک  ْول  سال  مادران ]باید[ فرزندان خود را دوو ) 2ح 

]این حکم[ برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل  ؛دهندبتمام شیر 
 شیردادنفرموده و اینکه بعد از این مدت  سال تعیین رخوارگی را دوکه پایان شی .(کند

 حکمی نخواهد داشت.
در  یمرد کهدر حالی وارد شد وی بر  خدارسول " که شده است یتروا یشهاز عا

! خدارسول ای عرض کرد: عایشه . ر دگرگون شدبرخسار پیامنشسته بود. حضورش 
. یدنظر داشته باشبرادران خود دقت بارۀدر "من است. فرمود:  "یری  برادر  ش"شخص  ینا

 بر این حدیث اتفاق نظر وجود دارد. ".بوده باشد یبر اثر گرسنگ یدبا تنها شیرخوردن
یت موجب محرم شیردادن»فرمود:  خدارسول شده است:  یتروا سلمهاماز 

از  یان  از پا یشپ نیزو  شود[ پستان گشوده یرها توسط ]شروده ینکهمگر ا شودینم
گفته است: این حدیث  و ترمذی این حدیث را آورده «.شدن انجام شده باشدگرفتهیرش

 و صحیح است. حسن
مخصوص به فقط  را ابوحذیفهروایت شود که برای ما مشخص می ترتیباینبه

که نظر دیگر  گونه همانآنکه آن را به عموم مسلمانان تعمیم دهیم؛ بی ؛بدانیمخودش 
 3.«...ه استصورت بود همین نیز به همسران پیامبر
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 .کردیمنقل  ترپیش که 135 ۀصفح، 5 جلد، املبسوط سرخسی در کتاب .4

 گوید:می آجنا که ،ابوبکر کاشانی .5

مردی نزد او  کهدر حالی وارد شد  بر عایشه خدارسول  :آنچه روایت شده»... 
آن  ۀخشم در چهر آثار ای که به گونه ؛بر ایشان ناگوار آمدوضعیت این  .نشسته بود

 !خدارسول : ای عایشه گفت پرسید: این مرد کیست؟ خدارسول  .شدحضرت نمایان 
نظر داشته خود دقت یریبرادران ش بارۀدر "فرمود:  .من استشیری   این مرد برادر  

اشاره  پیامبر ترتیب این به ."بوده باشد یتنها بر اثر گرسنگ یدبا شیرخوردن. یدباش
موجب ی است که شیرخوردنن هماطفولیت دوران در  شیرخوردند که فرمایمی

با سال گرسنگی بزرگ کهدر حالی  ؛گرددفع میبا آن ر گرسنگی زیرا  ؛شودمحرمیت می
اش وسیلهآن است که به شیرخوردن": ستاروایت شده  خدارسول از  شود.فع نمیر شیر 

نه  ،شودو چنین وضعیتی در خردسالی حاصل می ."گوشت بروید و استخوان رشد کند
اعث رشد استخوان رویاند و بسال، گوشت نمیبه بزرگ شیردادنزیرا  ؛سالیدر بزرگ

ها گشوده آن است که روده شیرخوردن"فرماید: می خدارسول شود. همچنین نمی
و ها رودهشدن ی است که باعث گشودهرخوردنشی ،در خردسالی شیرخوردن ."شود

سال بسته دهای خر روده زیراسالی؛ در بزرگ شیرخوردننه  شود،میدستگاه گوارش 
ترین غذاهایی است که شیر از لطیف چراکه شود؛است و جز با شیر گشوده نمی

شیری ناب و "فرماید: می؛ آنجا که در کتاب کریم خود توصیف فرموده است تعالیحق
سال دستگاه گوارش وی گشوده بزرگخصوص  دراما  ."نوشندگوارا برای آنان که می

 پس از پایان"ت شده است: یروا از پیامبر .شوداست و نیازی به شیر ندارد تا گشوده 
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 1«."نیست یدادنشیرخوارگی، شیر

 گوید:میآجنا که  ،حجر عسقالنیابن .6

خود نیک شیری  در برادران ": فرمود خدارسول شده است: از عایشه نقل »... 
 ."ر اثر گرسنگی بوده باشدبباید تنها  شیرخوردنزیرا  ؛بنگرید

در وارد شد  بر عایشه خدارسول که است روایت شده  .داردماجرایی  ،این حدیث
ای که به گونه ؛بر ایشان ناگوار آمدوضعیت این گویا  .مردی نزد او نشسته بود کهحالی 

عرض عایشه  پرسید: این مرد کیست؟ خدارسول  .شدنمایان ایشان  ۀخشم در چهر 
خود شیری در برادران ": فرمود .من استشیری   برادر   ،این مرد !خدارسول : ای کرد

گوید می« المصنف» ."ر اثر گرسنگی بوده باشدبباید تنها  شیرخوردنزیرا  ؛نیک بنگرید
بوده قعیس وکنم از فرزندان ابو گمان میدست نیست  درمرد این اطالعی از اسم 

 باشد.
دقت کنید که دهد فرمان میی ایشان نیع« نیک بنگرید»حضرت  ۀاین گفت

 حکمزیرا  ؛شده انجام شده باشدتعیینبا شروط کامل و در زمان و تعداد  شیرخوردن
دارا بوده را شرایط تمام شود که ی حاصل میشیرخوردندر اثر  شیرخوردنحاصل از 

ن با آنه شود غذایی که ساست که اگر فرد گر  اینیش : معناگفته استباشد. ابوعبید 
ی دیگری غیر از شیر بوده که غذانه این ،خوردباشد که میبوده شیری تنها شود سیر می

باعث ی که شیرخوردن، و اینکه شیرخوردنچگونگی تحقق و این علتی است برای باشد 
 ،با آنکه انجام شود طفلی توسط باید  شودمیکردن خلوتشدن حاللو میت محر

وی را کفایت  ،وی ضعیف است و آن شیر ۀدعم چراکه ؛اش برطرف شودگرسنگی
با فرزندان زن شیرده در رو  از همین ؛کندگوشت تنش رشد می ،شیراین کند و با می
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معتبر نخواهد بود  شیردادنمعنای این گفته این است که شود. شریک می میتمحر
این  کرده است.را رفع میمگر اینکه رفع گرسنگی نماید یا تنها غذایی باشد که گرسنگی 

آن است که  شیرخوردن"گوید: مسعود است که میمعنای حدیث ابن همان
تنها ": گویدکه می سلمهامو حدیث  ."اش گوشت بروید و استخوان رشد کندوسیلهبه

ترمذی این حدیث را  ."ها گشوده گرددشود که با آن، رودهمیمیت باعث محر یشیردادن
تغذیه با  که کندچنین استدالل میاین حدیث و با دانسته است صحیح آن را و آورده 

چه درون کام طفل  ،بنوشدکودک چه  ؛شودباعث محرمیت می شیردهندهزن  شیر  
به  دیگری ۀوسیل یا به هر شودچه با ابزاری از طریق بینی به طفل خورانده  ،ریخته شود

 1«.ستعلمابیشتر نظر این  .گردداش برطرف او تزریق شود تا گرسنگی

 گوید:می آجنا که ،شوکانی .7

برای است فرمانی  "نظر داشته باشیدبرادران خود دقت بارۀدر "پیامبر  ۀگفتاین »
 معتبر ط  شرایبا تمام درست و  ،شیرخوردنکه آیا این ؛شیرخوردنچگونگی  بارۀدر تأمل 

؟ چه بوده است شدنبنگرید سبب این برادریعنی گوید: مهلب میخیر؟ بوده است یا 
 رفعاست که در کودکی و برای ی شیرخوردنآن تنها  شیرخوردنسبب به یتمحرمزیرا 

این است که فرد اگر گرسنه شود  شگوید معنایعبیده می. ابوبوده باشدگرسنگی 
مصداق طفل  بارۀدر تنها  شیرخوردنشود و این میبا آن سیر که باشد  یغذایش شیر 

 .استبوده شیر از غذایش غیر آن کسی که نه  ،دارد
علت آوردن برای  "بوده باشد گرسنگیاثر  برباید  شیرخوردن"این سخن پیامبر اما 

شیرخوار اینکه  ؛شودمییت ی است که باعث محرمشیرخوردننظر در تفکر و دقت
 ،نوشدخورد و میاما کسی که می ؛کندرفع گرسنگی  ،باشد که با آن شیرخردسالی بوده 
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گرسنگی وی را رفع  ،غذا و نوشیدنی چراکهنخواهد بود؛ ش از روی گرسنگی شیرخوردن
حدیث  ،این معناخورد. شبیه نمیغذایی خالف طفلی که جز شیر بر ؛ کندمی

 .است "استخوان رشد کنداش گوشت بروید و وسیلهتنها آن است که به شیرخوردن"
 شکه غذایمصداق خواهد داشت برای کسی تنها گوشت روییدن استخوان و کردن رشد

ه شود بنمییت سال باعث محرمبزرگ شیرخوردنکه معتقدند کسانی . باشدبوده شیر 
علما عموم  ـطور که گفته شد همانـاین عده که اند استدالل کردهین حدیث ا

 1«.هستند

  :گویدآجنا که می ـکندنقل می نوویآنچه طبق ـ حنیفهابو .8

 این دلیلبه ؛شودمی یتماه موجب محرمتا سی شیرخوردنگوید: ابو حنیفه می»
 «حمل»از منظور  و "ماه است ش سیشیرگرفتنو بارداری و از " :تعالیحق ۀفرمود

 «حمل»بنابراین  ؛استتا دوسالگی  شیرخوردنهدف  بلکه ،درون شکم نیستبارداری 
 2«.شیرگرفتناز  یعنی تا مدت  

 د:نگویمیآجنا که  ـنوویاز به نقل ـاز علما ای عده .9

رسیدن پایانبهاز پس و رسد میپایان به شیرخوارگی  سال، یافتن دوبا پایانزیرا »... 
 همانو  عباس استعمر و ابننظر . این اعتباری ندارد شیرخوردن]حکم[  سال، دو

 ،شعبی ،قتاده ،. زهرینیز هستمسعود این نظر ابنکرده است نقل المصنف طور که 
شبرمه نیز همین ثور و ابنابو ،محمد، یوسف ابو ،اسحاق ،احمد ،مالک ،سفیان ثوری
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 1«. ...نظر را دارند

 گوید:میآجنا که  بن قدامه عبداهلل. 10

نجام شده ا ]نخستین[ در دوسال آن است که شیرخوردن در اثر یتشرط محرم»
 ،مسعودابن ،عمرابن ،علی ،. این نظر از عمراهل علم است بیشتر   نظر  و این باشد 

 ،. شعبیشده استروایت  ـجز عایشهبهـ همسران پیامبر و هریرهواب ،عباسابن
نیز همین نظر را ثور ابوو  محمد ،یوسفابو ،اسحاق ،شافعی ،اوزاعی ،شبرمهابن

 2«.دارند
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 هفتم:ایستگاه 

 روایاتبسنت تیمیه و تالش برای مجعابن

با نظر او و مخالفت عایشه تصدیق در تنگنای که پیروان متعصب عایشه پس از این
برای بیان کنند در تالشی نافرجام سعی کردند توجیهی  ،قرار گرفتند قرآن و سنت و اجماع

 ،شودمییت ی که باعث محرمشیرخوردن دارندبیان میصراحت بهنظر عایشه و روایاتی که 
از  .ساالن نداردثیری بر بزرگهیچ تأکار و این  ،ردسال است و بسطفل و خ شیرخوردن

حجر عسقالنی از وی چنین نقل بناکه آنجا تیمیه نام برد از ابنتوان این افراد می ۀجمل
 کرده است:

طبق  .با آن تعارض داردکه مواردی است  باروایت سهله بستن جمع ،بهترین کار»
 یکه ضرورتمگر این ؛بودن شرط استدسالخر  ،شیرخوردنحکم  بارۀدر ه یتیمابن نظر

شیر بدهد؛ کسی که ناگزیر باید با زن خلوت کند و زن  سالفرد بزرگایجاب کند که به 
مثل چنین برای  .ابوحذیفههمسر و  مانند سالم ؛در برابر او حجابش را کنار بزند

ثر مؤ شیرخوردناو را شیر داده است  یک زن ،یضرورتوجود  دلیلبهکه سالی بزرگ
 1«.باید خردسال باشد فرد شیرخوار حتماً  ،دیگر مواقعدر اما  ؛خواهد بود

 طیو  استسخنی بر زبان رانده برای آبروداری چنین تنها تیمیه که ابنپوشیده نیست 
 :شودچند نکته به وی پاسخ داده می

ضرورت وجود  بارۀدر وی زیرا  ؛نیز با نظر عایشه مخالف استبستن این جمعخود   .1
بیان صراحت بهبوده است و حتی روایت  کلی طوربهبلکه سخنش سخنی نگفته مورد ادعا 

                                                                                                                                                                 
 .215، ص3السالم، کحالنی، ج. سبل1
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بر وی وارد شوند خواسته تا مردانی را که مایل بوده میکه وی از خواهران خود دارد می
تا کرد های خود امر میکلثوم و برادرزادهبه خواهر خود ام [عایشه]وی  ...» شیر بدهند:

 1«.مردان و زنانی را که مایل بود بر وی وارد شوند شیر بدهند
 هایتروایزیرا  ؛ناممکن ،این روایاتبستن جمعو محکم و قطعی است  ،تعارض .2

 دلیلبهو کنند حدود میرا تنها برای خردسال م شیرخوردنحکم صراحت، بهبسیاری 
 اتروایدر این و تأمل و با دقت  کرداز آن تجاوز توان نمیاین قید بودن آشکار و واضح

که روایت عایشه بدون است حالی در ای از مخاطبانش را استثنا کرد. این عده تواننمی
 شیرخوردنمانند ه راسال را جایز دانسته و آن بزرگ شیرخوردن ،و شرطی هیچ قید

آیا  ؟!را از کجا آورده است «ضرورت»قید این تیمیه ابن! داندمییت موجب محرم، کودک
کنم که خاطرنشان می ،عالوه بر این !؟رسدبویی از چنین قیدی به مشام می اتدر روای

در  ؛کریم نیز سازگار استن با قرآ ،در خردسالی شیرخوردنبر  دال   ات  حصر موجود در روای
با قرآن را که آنچه  توانمیچگونه . استکریم قرآن مخالف  ،روایت عایشه کهحالی 

است حالی  در این؟ بستجمع با یکدیگر ن موافق است با قرآرا که چه مخالف است و آن
شده روایت سنی(  و گروه )شیعه هر دواز بودن پیروی از روایات موافق قرآن واجبکه 

 است:
موسی بسیار پرسیدند  ربارۀدیهود »شده است: روایت  حضرت محمد خدارسول از 

من هم سخنانی گفته خواهد شد؛  دربارۀزیاد کردند تا آنجا که کافر شدند. و کم اشبارهدر و 
نظر قرار دهید. هرچه آن را مدرا بخوانید و  داکتاب خ ،هر حدیثی از من نزد شما آورده شد

چه با کتاب خدا موافقت نداشت سخن من کتاب خدا باشد سخن من است و هر  موافق
 2«.نیست
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ل را سابزرگ شیرخوردن ،ضرورتصورت  که درداشته باشد اگر روایتی وجود حتی 
بتوان این  شاید ،علتی برای حکم بوده است ،بر اینکه روایتوجود صراحت با  ،جایز بداند
ولی در روایاتی  ؛بستجمع دانند در کودکی میحصر را من شیرخوردنکه  یروایات روایت را با

 ،شوددیده نمی یقید چنین اثری از اند هیچ را بیان داشتهسال بزرگ شیرخوردنکه 
 شیرخوردنبودن جایز دربارۀکند میوی ادعا  ؛ تا آنجا کهروایات عایشهخصوص به

 خورده است!آیات را گوسفندی اما این  ،قرآن نازل شدهای در سال آیهبزرگ
 یضرورت ـباشداین قصه صحیح بوده اگر ـنیز  ابوحذیفهداستان سالم غالم در حتی 
چه مثال  عنوانبه ؛مبتال به آن هستند ،عموماست که  یزیرا این وضعیت ؛شوددیده نمی

خانه که همراه همسران خود در یک هستند ها برادرانی هایی که در آنبسیار خانواده
نگاه کند همسر دیگری بدن به ها از آن کدامجایز نیست هیچ کهدر حالی  ،کنندزندگی می

چنین شرعی در  مسائلبودن به واری پایبندمیزان دش و ،خلوت نمایدیا با وی 
باقی  ه استبودبه همان صورتی که قضیه  این حال،با  هایی پوشیده نیست.وضعیت

های از وضعیتُپر ن حدود شرعی را ندارد. جامعه شتگذاپازیر  ۀو کسی اجاز خواهد بود 
به گذر از حدود دینی ها تنگنایی برای وضعیتاین ؛ اما است ابوحذیفهمشابه حالت همسر 

محسوب  فرار از مرگ با خوردن گوشت مرداردر حدَّ د یا اضطرارهایی آیحساب نمی
هر مقداری ]خوردن[ به  ،وجود اضطرار برای خوردن گوشت مردار دربارۀحتی د. شونمی

شود و فراتر از آن حرام که جلوی مرگ را بگیرد بسنده میبه مقداری بلکه  ؛مجاز نیست
سال زنی که به بزرگآیا یعنی  ؛ه منطبق نیستیتیمبر اجتهاد ابنوضعیت این  خواهد بود.

ماندن با او حالل و تنهاآید به حساب میمادر او کردن، دهد هنگام خلوتشیر می
او شود که خلوت با تبدیل می ی نامحرمبه زن ،ضرورتیافتن محض پایاناما به ،شودمی

 است؟!حرام 
به حساب مانند مادر او هم ه، باز ضرورتصورت نبود اگر کسی بگوید این زن حتی در 

ا شود اگر ادع .تابع علت خود استوجود، : معلول از نظر وجود یا عدم خواهم گفت، آیدمی
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 ،ضرورتوجود این یعنی  ،استفقط در صورت وجود ضرورت مجاز سال بزرگ شیرخوردن
در اینجا آیا  ماند؟بضرورت چرا این حکم باقی این رفتن بینبا ازحال  .علت این حکم است

 !؟خواهد داشتمعلولی بدون علت وجود 
برای شود و توانایی آبروداری به ناکامی منجر میتیمیه تالش ابن ترتیب این به

 را ندارد. چنین روایات مخالف با قرآن و سنتاین
که عایشه و حفصه اتی از این قبیل این روایت و روایدرست آن است که گفته شود: 

های تر از آنچه در روزنامهآن هم اهانتی بزرگ ؛استبزرگوار ل ن به رسو توهیاند نقل کرده
قبیل  ی که اینبخاری و دیگرانو امثال  ،ه استایشان منتشر شد دربارۀغربی هور کافر مش

ن کردهها را در کتاباند و آنرا پذیرفته روایات ها پیروی از آن نیزاند های خود مدوَّ
سال از زن بزرگ مرد شیرخوردنبودن صاحب فتوای جایزکه نیز ـعزت عطیه اند. نموده

 !استکرده  یپیرو ها از آن ـاست نامحرم



 

 هشتم:ایستگاه 

 عزت عطیهگفتار درنگی بر 

در گفتار عزت عطیه کنکاش کنیم تا ببینیم چه ـ خاص طورهبـکه وقت آن رسیده 
 گوید:او می «ة نتیالعرب»خطاهای هولناکی را مرتکب شده است. به نقل از 

 شود؛کردن شدن خلوتباشد تا موجب مباحمرتبه  پنجسال باید بزرگ شیرخوردن»
تواند حجاب خود را زن می ،و در محل کار شودشدن ازدواج نمیحرام ی برایولی سبب

 «سازد.آشکار موی سر خود را یا بردارد است شخصی که به او شیر داده در حضور 
 سال باید پنجبزرگ شیرخوردن»ست: او ۀآنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد این گفت

شدن ازدواج حرام ی برایولی سبب شود؛کردن شدن خلوتمرتبه باشد تا موجب مباح
با زنی بر مردی حالل کردن خلوت ممکن است... چگونه ممکن است چگونه  «شود.نمی
 ؟!یستاو از محارم آن زن ن کهدر حالی  ،باشد

چنین  ،سال معتقد شویمبه بزرگ شیردادنبودن جایزحتی اگر کوتاه بیاییم و به و 
، مادر شیردهندهکه زن خواهد بود ا معنبه آن این خواهد شد و  محرمیتدادنی باعث شیر
 هاآنکه  تیروایهمان یعنی  ؛نخواهد بودپس ازدواج با او جایز  ؛آمدمرد به شمار خواهد آن 

نیز این نکته بر کنند به آن استدالل می ،سالبه بزرگ شیردادن بخشیدن  مشروعیتبرای 
 :شودمی تانهد این نکته تقدیم حضور . محل شادارد تدالل

به بود  ابوحذیفههمسر و  لؤیاز خاندان عامر بن که سهله دختر سهیل »
ما سالم را فرزند خود  ،خدارسول : ای عرض کردآمد و  خدارسول حضور 

ما و شود بر من وارد می راحتی بر تن دارملباس من  کهدر حالی وی دانیم و می
به طبق آنچه ؟ ماییدفراو چه می دربارۀشما  دیگری نداریم. ۀخان ،غیر از این خانه
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محرم  شیرخوردنشیر بده تا با مرتبه  او را پنج :ه استفرمود خدارسول  ،ما رسیده
 1«.آوردمانند فرزند شیری  خود به شمار میرا او و وی چنین کرد شود. 
و  ابوحذیفهبا  ـابوحذیفهـسالم غالم  شودنقل میـ المؤمنینامـاز عایشه »

 خدارسول به حضور سهله دختر سهیل  .بوددر یک خانه ساکن اش خانواده
دانند درک بزرگ و مانند مردان شده و آنچه مردان می «سالم»: عرض کردآمد و 

در دل از این واقعه  ابوحذیفهبه گمانم  کهدر حالی شود او بر ما وارد می .کندمی
ناراحتی محرم شوی و او فرمود: او را شیر بده تا به  خدارسول شود. ناخشنود می

 2«.از بین برود ابوحذیفه
شیری مانند فرزند هاو را »: دقت کنیدراوی  ۀبه این گفت ؛کند تشما را هدایخداوند 

بودن حرام دربارۀچیست؟ مگر شیری ، حکم فرزند قسم شما را به خدا «.دانستخود می
یا بعد از  !؟شاید وحی جدیدی نازل شدهبی نیست؟ یا س  مادر ن  شیری همانند مادر  ،ازدواج
او را » :به گفتار پیامبر در روایت دوم بنگرید !جدیدی مبعوث شده است؟ پیامبر محمد

 نیاز به مطلباین آیا  .شودمیبا تو حرام او یعنی ازدواج  «.بده تا به تو محرم شود شیر
 دارد؟!توضیح 
 فرماید:می تعالیحق
  ُکْم ک ا ل  ْحُکُمون  یم  اٌب ف   * ف  ت  ت  ُکْم ک  ْم ل 

 
ْدُرُسون  یأ ُکْم ف   * ه  ت  نَّ ل  خ  یإ  ا ت  م   3ُرون  یه  ل 

 دیر یگمیفراآن از ا شما را کتابی هست که ید * یکنچگونه داوری میشود، می)شما را چه 
 (.د برای شما در آن خواهد بودینیگز برمی چه راکه هر * 

و   :فرمایدمی و ذ  یف 
لَّ  ین  یٌل لِّ

 
أ  ب 

اب  ت  ْم ُثمَّ ید  یْکُتُبون  اْلک  ه  یه 
ند  اللَّ ْن ع  ا م  ـذ  ُقوُلون  ه 

                                                                                                                                                                 
 .29، ص5. کتاب األم، امام شافعی، ج1
 .22 و 21، ص10حزم، جابن ،؛ المحلی168، ص4. صحیح مسلم، ج2
 .38تا  36. قلم، 3
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ل  یل  
 
نًا ق م  ه  ث  ُروْا ب 

و  یْشت   یاًل ف 
 
ْت أ ب  ت  ا ک  مَّ ُهم مِّ و  ید  یٌل لَّ ْم و  ا یه  مَّ ُهْم مِّ ُبون  یٌل لَّ پس وای بر ) 1ْکس 

ا خداست تا بطرف ن از یند ایگوسپس می ،سندینومیکتاب های خود کسانی که با دست
و وای بر است شان نوشته یهااز آنچه دستآنان پس وای بر  .رندو آ دستبه زیناچ یین بهاآ

 .(آورندمی دستبهاز آنچه آنان 
ْئُتون  ... : فرمایدمی و ق   یا  اد  ن ُکنُتْم ص  ْلم  إ  ْن ع  ة  مِّ ار  ث 

 
ْو أ

 
ا أ ذ  ْبل  ه 

 
ن ق اب  مِّ ت  ک   2ن  یب 

گویان ، اگر از راستدیآور برای من ای از دانش ا بازماندهین ]قرآن[ یش از ایکتابی پ...)
 .(هستید

 پذیردمیانجام خود تمام شرایط یا با  :از دو حالت خارج نیست« شیرخوردن» ۀلمسئ
 درشود که انجام نمیتمام شرایطش یا با  ؛شدخواهد محقق تمام آثار آن  صورت این درکه 
 .نخواهد داشت دنبالبهثیری تأ صورت این

گوید می کهدر حالی  داندسال را مشروع میبزرگ شیرخوردن چگونه عزت عطیه
 !شود؟موجب حرام شدن ازدواج نمی

شود و از سال اثبات نمیبزرگ شیرخوردناصل  دهد که شد نشان میتقدیم دالیلی که 
از منابع بنده و است نفرموده نازل  اشبارهدر ییدی تأخداوند  هایی است کهتبدعجمله 
 .آوردمبرهان این مطلب  بر سنتاهلیید مورد تأ

 کند: نقل میچنین از عزت عطیه  «العربیه نت»
از تا فرستاد  یشهبن عمر را به حضور عاالله اش سالم بن عبدحفصه برادرزاده یدهس»

خورد  یرش یشهبار از خواهر عا ؛ سالم سهوارد شوداو بر بخورد تا بتواند  یرش یشهخواهر عا
بر  عایشه یدهس ینبنابرا ید؛به اتمام نرسمرتبه  خسته و رنجور شد و پنج یشهو خواهر عا

 «.عمل، ُمرد یناو وارد نشد و او قبل از انجام ا

                                                                                                                                                                 
 .79. بقره، 1
 .4. احقاف، 2
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فرستاده از خواهر عایشه  شیرخوردنوقتی برای ظاهرًا سالم بن عبدالله بن عمر 
این  ترتیب این به ؛سال نبوده استبزرگمتوهم شده عزت گونه که آننوزاد بوده و  ،شدمی

 :شودمی تانمتن روایت تقدیم حضور  .دور بوده استاجرا از موضوع این فتوا بسیار بهم
 ـشیرخوار بود کهدر حالی ـعایشه او را  المؤمنینام»گوید: عمر میالله بن سالم بن عبد

مرتبه شیر بده تا بتواند  بکر صدیق فرستاد و گفت: او را دهکلثوم دختر ابونزد خواهر خود ام
از آن بیمار شد و  بار به من شیر داد و پس کلثوم سهگوید: امر من وارد شود. سالم میب

کلثوم زیرا ام ؛شدمم بر عایشه وارد نمیه، دیگر به من شیر نداد. من همرتب غیر از این سه
 1«.به من را کامل نکرده بود شیردادنمرتبه  ده

در روایت  ی شیرخوار بود.یعنی نوزاد «شیرخوار بود کهدر حالی »گوید: بنگرید که می
 به همین صورت عمل کرده است:بعدی نیز حفصه 

حفصه »عبید به او خبر داد: شده است که صفیه دختر ابواز مالک از نافع روایت 
عمر بن خطاب فاطمه دختر  ،الله بن سعد را نزد خواهرشعاصم بن عبد ـالمؤمنینامـ

او نوزادی  کهدر حالی  ،بتواند بر وی وارد شوداو مرتبه شیر بدهد تا  هفرستاد تا او را د
 2«.شدشیرخوار بود. وی چنان کرد و بر حفصه وارد می

کسی که سالم بن عبدالله بن عمر را نزد گوشزد کنم به عزت عطیه خواهم می
حفصه  !حفصه ـپنداردگونه که وی میآنـنه  ،عایشه بود کلثوم دختر ابوبکر فرستادام
دختر فاطمه  ،را نزد خواهر خود عاصم بن عبدالله بن سعد ـشدطبق روایاتی که تقدیم ـ

 .عمر فرستاد
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 .10، ص10جحزم، ابن ،المحلی



 

 هنم:ایستگاه 

 از نظر شیعهسال بزرگ شیرخوردن

سخن   پیامبر خدا بیتاهل ۀشیعاز نظر سال بزرگ شیرخوردنحکم  از اطالعبرای 
 کنم:میخدمت شما تقدیم را   جعفر طوسیابوطایفه شیخ 

 چهارم: مسئلۀ»
اما  ؛بوده باشد نوزاد ،شیرخوارکه شود مییت موجب محرم زمانی فقطشیرخوردن 

 یتموجب محرمبخورد شیر طوالنی  یمدتحتی اگر  ،باشد سالبزرگصورتی که در 
فقها مانند  ۀمسعود و همابن ،عباسابن ،عمرابن ،بن خطاب عمرنظر . این شدنخواهد 

 شیرخوردن: گفته استعایشه است.بوده مالک و دیگران  ،شافعی ،ابوحنیفه و یارانش
همین نیز  1«ظاهریه»و شود مییت نوزاد موجب محرم شیرخوردنمانند هسال بزرگ

 .اعتقاد را دارند
این همچنین  ؛خصوص این درها ها و اخبار آنفرقهتمامی دلیل ما: اجماع اما 

مَّ  :تعالیحق ۀفرمود ن یت 
 
اد  أ ر 

 
ْن أ م  ین  ل  ل  ام  ین  ک  ْول  ُهنَّ ح  ْوال د 

 
ْعن  أ اُت یْرض  د  ال  اْلو  و 

                                                                                                                                                                 
در قرن دوم هجری )هشتم میالدی(، چند گرایش مختلف نسبت به معارف دینی و «: اهل ظاهر»یا « ظاهریه» ـ1

اصحاب رأی که نقش عقل و رأی انسان را برای  .بشری وجود داشت که اغلب با یکدیگر اختالف عمیقی داشتند
کردند؛ معتزلیه که عقل را کردند؛ باطنیه که بر معنای عمیق باطنی قرآن پافشاری میتأویل متون دینی تجویز می

 تنها راه رسیدن به حقیقت و سعادت را تمسک به ظاهردانست؛ مذهب ظاهریه نیز تر از وحی میکنندهعامل تعیین
 ). )مترجم، برگرفته از سایت دانشنامۀ اسالمیدانستندمی رسول و کالم خدا

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87
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ة   اع  ض  ]این حکم[ برای  ؛دهندبسال تمام شیر  مادران ]باید[ فرزندان خود را دوو ) 1الرَّ
دو دلیل وجود  ،که در آن (کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند

 دارد:
منظور که مقرر فرموده و مشخص است شیرخوارگی پایان که دوسالگی را ایناول: 

ه  ه بوده است  نه از منظر ُلغویو خوردن[ شیر]فقط عمل« گذاریاسم» مسئلۀن  و ن 
ثابت شد که شود. به همین نام نامیده میسال نیز  دوبعد از آن  چراکه بودن؛جایز ۀلمسئ

شود قصد کرده را که محرمیت و حرمت به آن مربوط می ایاین آیه، شیرخوردن شرعی
 است.

یا یکی از این سه حالت خواهد بود: که است محدود فرموده سال  دوم: آن را به دو
دادن[ شیرعمل  صرفاً ]بودن جایزمقصود اینکه  .بوده یا کفایت یا حرمت نظردمجواز 

پس از آن نیز جایز در این اختالف ندارد که  کسیهیچزیرا  ؛باطل است ،بوده باشد
سالگی نیز کفایت بعد از دوشدن رت انجامدر صوچون  ؛کفایت هم باطل است .است

حرمت را در این  ،ماند این است که آیهای که باقی میپس تنها گزینه .شودحاصل می
همچنین  آن.فراتر از ه نه ب و حکم فقط به این مدت تعلق داردمدت محدود کرده است 

است که مشخص و « نیستی شیرخوردنسالگی بعد از دو»شود: عباس روایت میاز ابن
زمان بعد از آن  «اسم» چراکه ؛منتفی کنددوسالگی از اسم را از بعد این خواهد نمیوی 
 نظر داشته است.را مد آن سلب حکموی شود که ثابت میبنابراین  .کاربرد داردنیز 

 پنجم: ۀلمسئ
انجام سال  دوطی همین  ،یتمنجر به محرم شیرخوردن  مقدار معتبر در مام باید ت

موجب انجام شود دوسالگی و مقداری بعد از آن دوران قبل از اگر مقداری در  شود.
 شیرخوردنمرتبه  ویند دهگکه میاز اصحاب ما مثال: کسانی  نخواهد شد. شدنمحرم
 وانجام شود دوسالگی مرتبه قبل از  اگر پنج، مرتبه پانزده گوییمگونه که ما مییا آن

                                                                                                                                                                 
 .233. بقره، 1
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 .نخواهد شدموجب محرمیت  ،سال شدن دوتمامباقی بعد از 
 ۀمرتبباشد و بوده دوسالگی قبل از  ،شیرخوردنبار  : اگر چهارگویدشافعی می 
هست.  زیوسف و محمد نیابو این اعتقاد نخواهد شد. یتموجب محرم ،بعد از آن مپنج

مشهور است؛ بنابراین  ماهیک و سالدو ،وجود دارد که از این روایاتروایت  از مالک چند
 اختالف دارد.با ما داند که یک ماه ماه می وپنجبیستوی این مدت را 

سال یعنی  ز سهزفر نی .ماهداند یعنی سیمینیم وسالمدت را دواین ابوحنیفه 
 است.کرده ن یماه تعی ششوسی

ة   :تعالیحق ۀفرمود ،دلیل ما اع  ض  مَّ الرَّ ن یت 
 
اد  أ ر 

 
ْن أ م  ین  ل  ل  ام  ین  ک  ْول  سال دو) ح 

]این حکم[ برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل  ؛دهندبتمام شیر 
همچنین  ؛که طبق آنچه تقدیم کردیم دو دلیل مستند بر این آیه بیان داشتیم (کند

بر  "نیست شیرخوردنی بعد از دوسالگی" ه استکه فرمود رعباس از پیامبحدیث ابن
 1«.نیز به همین صورت استها فرقه ۀداللت دارد. اجماع هم آنچه گفتیم

طور کامل مطلب را به ـگوییبا وجود ایجاز و خالصهـشیخ طوسی  کهپوشیده نیست 
آوردن حجت آری، .نگذاشته استباقی که برای مخالف راه گریزی طوری ؛ بهتوضیح داده

گونه خواهد بود و معصومین تمسک جسته است این ، قرآن و عترتکسی که به ثقلین
 :داشتفرماید نخواهد می تعالیحقبیش از آنچه نصیبی کسی که راه خطا بپیماید 

 ن ُکم مَّ آئ 
ک  ن ُشر  ْل م  ْل ه 

ُ
ُه  یْهد  یق ل  اللَّ

ُ
قِّ ق ی اْلح  ل  ن  یْهد  یإ  م  ف 

 
قِّ أ ْلح  قِّ إ   یْهد  یل  ی اْلح  ل 

ن 
 
قُّ أ ح 

 
ن الَّ یأ مَّ

 
ع  أ ب  دِّ یتَّ ن  یه 

 
الَّ أ ُکْم ک  یإ  ا ل  م  ی ف  ْحُکُمون  یْهد  شما  معبودانآیا از  بگو) 2ف  ت 

آیا  پس ؛کندمی هدایتسوی حق ست که بهخدا کند؟ بگو هدایتسوی حق کسی هست که به
یابد مگر یا کسی که هدایت نمیشود کند سزاوارتر است پیروی می هدایتسوی حق کسی که به

  (.کنید؟چگونه داوری می شده؟شما را چه آنکه هدایتش کنند؟ 

                                                                                                                                                                 
 .98، ص5شیخ طوسی، ج ،. الخالف1
 .35یونس، . 2
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 ندرومشار میبه  پیامربتوهین به که  یدیگر روایات

شأن و شود میاهانت  به پیامبر اکرمها در آنکه اند شده نقلروایات جعلی دیگری 
بنده درک  .برندباال می خدارسول گذاشتن از با مایهرا ابوبکر و عمر و عایشه منزلت و 

ها از حقیقت پیامبر خدا که فرسنگرا  یروایاتچنین تواند چگونه فردی می کنمنمی
 :شودمی تان. این روایات تقدیم حضور بپذیرد و تبلیغ کند است،دور به حضرت محمد

 :ه استگفتکه اسود بن سریع شده  بکره نقلابیعبدالرحمن بن زید از از 
پروردگار من  ،خدارسول : ای عرض کردمآمدم و  خدا پیامبربه حضور 

 اما :فرمود خدارسول ام. دهکر مدح و ثنا  ،هاییشما را با ستایش نیزو ی تعالوتبارک
ای گفتهثنای پروردگارت  و در مدح آنچه .پسنددرا میثنا  و وتعالی مدحتبارکپروردگار 

مو و کم ،چردهسیاه که مردیتا این کردم؛اشعاری به خواندن نیز شروع من  .بازگو
 .ساکت شومفرمود امر  پیامبر .ورود خواست ۀاجاز  سادههایی با لباسپوش کهنه

گونه که یک گربه را نهیب  همان خدارسول کند که برای ما توصیف میسلمه ابو
سخن  [با پیامبر] لحظاتیمرد وارد شد و آن  .بر من بانگ زد تا ساکت شوم ،زندمی

پیامبر بر دوباره مرد دوباره آمد و آن  .من دوباره ادامه دادم و شعر خواندم .گفت و رفت
او ساکت خاطر کیست که مرا بهمرد این  ،خدارسول ای عرض کردم: من نهیب زد... 

بن خطاب این عمر  .پسنددفرمود: این مردی است که باطل را نمی !؟فرماییمی
 1«.است

به کند عمل میدین محافظ دین و کسی که به  ۀدر اینجا عمر بن خطاب را در چهر 
در شود که در قالب کسی به تصویر کشیده می خدارسول  کهدر حالی  ؛کشدتصویر می

 آنجا که -دور استبهاز ساحت پیامبر بسی  ـ که ایناست  کردهدین و شریعت کوتاهی 
                                                                                                                                                                 

؛ 118، ص8جمع الزوائد، هیثمی، جم؛ 847، ص3؛ کنز العمال، ج435، ص3. مسند احمد، احمد بن حنبل، ج1
 .76؛ جزء احادیث الشعر، مقدسی، ص137، ص2کشف الخفاء، عجلونی، ج
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 پسندد!او باطل را نمی چراکه ،فرمایدمیساکت عمر  ورود شاعر را هنگام
که دارد دوست میرا  «باطلیعمل »که بینیم را چنین می خدارسول  !اللهسبحان

است تعصب این  ،آری !دهداز عمر بن خطاب به آن گوش می پنهانو  ،عمر دوست ندارد
قرار برتر از برترین خلق در جایگاه شخصی را برد که که اهل خود را تا آنجا پیش می

دهند که دادن به باطلی را نسبت میگوشانگاری در سهل خداو به رسول دهند می
 دهد!را نمیانجامش  ۀعمر اجاز 

الرحمن اسدی رو به ما خبر داد که محمد بن عبدعم کند کهنقل میوهب ابن ازاحمد 
 : از عروه از عایشه که گفته است:به او گفت
های سرا نزد من ترانهترانه دو زن   کهدر حالی  ،بر من وارد شد خدارسول »

 .خواب دراز کشید و روی خود را برگردانددر رخت خدارسول  .خواندندمیرا جنگ بعاث 
 ؟!خدارسول در حضور و گفت: نوای شیطان کرد مرا توبیخ  بکر بر من وارد شد وابو

من از غفلت او استفاده حال خود رها کن.  ها را بهآن فرمود:به او رو کرد و  خدارسول 
 ها اشاره کردم تا خارج شوند. به خواننده م وکرد

از  . پیامبردادندنمایش میها افزار پوست با ابزار و جنگسیاهروز عید بود و چند 
که طوری  ؛مرا بر دوش خود باال برد .: بلهآیا دوست داری نگاه کنی؟ گفتم: من پرسید

ارفده! ای بنیادامه دهید : فرمودمی کهدر حالی  ،حضرت قرار گرفت ۀبر گونمن  ۀگون
 1«.: برو. فرمودند: بلهعرض کردممن خسته شدم فرمودند: کافی است؟ وقتی 

 ؛ستاندباز  مظلوم خداوند ۀفرستاداز را خود  ۀبهر تا رسد میابوبکر به نوبت ابن بار 
نا محمدحضرت خدا  ۀفرستادکه کند یرگری میچنین برای ما تصوعایشه آنجا که   غ 
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هایش را پر سرایی زنان گوشترانه کهدر حالی کند و نمیو از آن نهی پسندد را می (آواز)
مصیبت  دور است(از ساحت ایشان بسی به) !کشددراز می خوابدر رختکرده است 

 ۀقبیل ،در آنو  هرخ دادنگ بعاث است که در جاهلیت جروز  ،هاکه موضوع ترانهست اینجا
وجود محو  ۀتا آن را از صحن آمد جاهلیتی که محمد ؛ه استپیروز شدبر خزرج  اوس

 !کند
بر محافظ و  از منکر هکنندبه معروف و نهی هکنندامر  کهدر حالی آید ابوبکر میسپس 

شود ناراحت میشود نواخته می خدارسول که در حضور نوای شیطانی  از ؛است شریعت
او را به سکوت امر  شود،میمتوجه او هم  خدارسول  !کندنهی میرا آن شدت بهو 

 !پیدا کندسرایی ادامه ترانهدهد میو اجازه کند می
از  خدارسول که همین مقدار به  ـعایشهـ مشکالتباعث و بانی تمامی اینجا در 

رسول که کشد چنین به تصویر می بلکه ؛کندفرماید بسنده نمینمینهی  خواندنترانه
نا(حتی به باطل نیز فرمان می خدا فرماید: زیرا به ابوبکر می ؛دهد )یعنی به غ 

 کهدر حالی سرایی خود ادامه دهند! سرایان به ترانهیعنی بگذار ترانه« .رهایشان کن»
 دور است!بسی به خدارسول هایی از ساحت چنین نسبت
و اطاعت  کردننازکه  یداستانکند؛ جرای دیگری برای ما بازگو میماعایشه  ،در ادامه

و شخصیت عظیم  ۀشایستکه  یحتی در امور ـاز وی را  خدارسول چرای وچونبی
لعب تا لهوو گیرد میتا آنجا که عایشه را بر دوش  ؛دکشمیـ به تصویر بزرگوارش نیست

 بههمان پیامبری است که برای  واقعاً آیا این  !اللهسبحان !را بنگرد پوستانسیاه
که خود را اخالق پیامبری است این  فرستاده شده است؟!رساندن مکارم اخالق کمال

خود همسر که  اوستروز و! این حالکند؟رفی میمع ابراهیمپیامبر خدا از  غیرتمندتر
 چه ومردانی هم چه  آن ؟کشدمردان بر دوش میو پایکوبی را برای دیدن رقص 

دور دور است و بسی بهاز ساحت شما به ،خدارسول ای لعب! اهل لهوو  ۀ! در میان؟محفلی
غیرت هم برخوردار باشد  ۀترین درجکسی که از پایینکه حتی چنین اعمالی  است از این



  ......................... ....67انتشارات انصار امام مهدی 

تو  کهدر حالی ممکن است چگونه چگونه ممکن است....  !شودها راضی نمیبه آن
پیروی  مسلم و بخاری کسانی که از عایشه،ای ـشما را به خدا  خلق هستی! غیرتمندترین  

 پسندید؟! چه برسد به پیامبرتان!چنین اعمالی را برای خود میاینآیا  ـکنیدمی
به همان  ؛نجات راه یابد سویبه و بیاموزد بیامرزد کسی را که گوش بگیرد، خدا 

 .ه استفرمود طالبکه علی بن ابیصورت 
 :برای ما نقل کردز پدرش از عایشه جریر از هشام ا از حربزهیر بن 

من هم  .پیامبر مرا صدا زد .رقاص در روز عید به مسجد آمدند پوست  سیاهای عده»
ها دیگر به آن خودموقتی که تا  کردمخود را روی کتف ایشان گذاشتم و نگاه میسر 

 1«.نگاه نکردم
نقل  خدارسول های خود با داستانو آرشیدیگری است که عایشه از ماجرای این 

جل  وندهای خداای از خانهآن هم در خانه ،لعب و رقاصیلهوو دیگری از داستان  ؛کندمی
به اکنون  ،به بزرگی یاد شودها در آنفرموده تا نامش خداوند اجازه  هایی که! خانهجالله
در  خدارسول در برابر سمع و نظر هم آن ! استلعب تبدیل شده رقص و لهوو  ۀصحن

پایکوبی از چه رو برقرار رقص و ! این بردو لذت مینگرد عایشه از پشت او می کهحالی 
عید چنین اعمالی از شعائر مسلمانان در آیا  !اللهعید! سبحانبه مناسبت  :؟ پاسخاست

اعیاد خصوص  در خدا حضرت محمدۀ فرستادخدا و نظر  واقعاً آیا ! شود؟محسوب می
از که به ما چنین نرسیده است او کردار نیکوو خاندان  خدارسول از مگر ! است؟چنین این
... رحم و آشتی بین مردم ورآن و صلۀو تالوت ق نماز و دعا ،اعیاداعمال و شعائر  ۀجمل

لعب روایت نشده رگز استحباب رقص و پایکوبی و لهوو ه کهدر حالی ! ؟و هستبوده 
 !دور استای از ساحت اسالم بسی بهبیهوده لعب و اعمالچنین لهوو ن! ایاست؟

 کند:مسلم در صحیح خود با سندش از ابوهریره نقل می
                                                                                                                                                                 

 .و دیگر منابع با الفاظی نزدیک 62، ص9حزم، جابن ،؛ المحلی23 و 22، ص۳. صحیح مسلم، ج1
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ناگاه  که خود بودند و وسایل با ابزارو پایکوبی سیاه حبشی در حال رقص ای عده»
: فرمود خدارسول . ها پرتاب کندآن سویبهبرداشت تا  یسنگبن خطاب وارد شد و عمر 

 1«.گذاروا ها را به حال خود آن ،ای عمر
و رقص  ۀباختدل را خدارسول  دهریره اصرار دارنعایشه و ابورسد به نظر می

 اهل رقص و مدافعقوا ایشان را با تمام  و ـدور است از ایشانبسی بهـجلوه دهند لعب وو له
چنین اعمال پلیدی اینکننده از بیزار و نهیکسانی حال چه !معرفی کنندلعب لهوو 

 !بکرعمر و ابوها روایتطبق این هستند؟ 
 کنم:می تانهیچ توضیحی تقدیم حضور بی ،گوییخالصه جهتبهبرخی از روایات را 

 کند:ترمذی در کتاب سنن خود با سند از بریده نقل می
 ،بازگشتوقتی  .از شهر خارج شد ها(ها )جنگهبرای یکی از غزو خدارسول »

اگر شما به سالمت که م اه: من نذر کردعرض کردنزد ایشان آمد و چرده سیهکنیزی 
 ،ای بنوازکردهمبر فرمود: اگر نذر . پیادر حضور شما دف بنوازم و ترانه بخوانم بازگردید

. علی نواختچنان میکرد. ابوبکر آمد و او همگرنه اجازه نداری. او شروع به نواختن و 
ولی وقتی عمر وارد  ؛نواختچنان می. عثمان آمد و او همنواختچنان میمآمد و او ه

رسول  .کرد و روی آن نشستف را انداخت و آن را زیر نشیمنگاه خود پنهان شد د  
 ،نواختمن نشسته بودم و او می ترسد.میشیطان از تو قطعًا  ،فرمود: ای عمر خدا

، عثمان آمد و او همچنان نواختمیعلی آمد و او  ،نواختابوبکر آمد و او می
 2«.دف را انداختاو وقتی تو آمدی ای عمر، اما  ؛نواختمی

                                                                                                                                                                 
، ؛ کشف القناع، بهوتی308، ص2؛ مسند احمد، ج227، ص3؛ صحیح بخاری، ج23، ص3. صحیح مسلم، ج1
، 10؛ المصنف، صنعانی، ج255، ص8األوطار، شوکانی، ج؛ نیل17، ص10، بیهقی، جالکبریسنن؛ 58، ص4ج

 .466ص
؛ 214، ص8الغلیل، آلبانی، ج؛ إرواء271، ص8األوطار، شوکانی، ج؛ نیل284 و 283، ص5. سنن ترمذی، ج2

 .64، ص4اثیر، جابن ،؛ اسد الغابه83، ص44تاریخ شهر دمشق، ج
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کشیدن آن کنیز از نواختن دف، و ترس شیطان از به ارتباط کالم میان دست
نواختنش از عمر بن خطاب دقت کنید؛ به این معنی که آوازخوانی آن کنیز و دف

شیطان بوده و به همین دلیل آن کنیز هنگام ورود عمر کار خود را متوقف  ۀناحی
کنم آیا شیطان از رسول ترسد! بنده درک نمیکه شیطان از عمر میکند؛ چرامی
گوش  یبه یک عمل شیطان ای ندارد؟! و آیا رسول خداترس و واهمه خدا
 طان و سپاهیانش!ت و گمراهی شیئاالقابرم به خدا از سپارد؟! پناه میمی

 با سند از عایشه نقل کرده است:خود بخاری در کتاب صحیح 
عروس را تا منزل شوهرش همراهی  [عایشه]با مردی از انصار زنی در عروسی  »

؟ داشتید یابزار لهو همراهتان فرمود: ای عایشه، آیا شما  خدارسول کرد. می
 1«.پسندندگذرانی را بسیار میانصار لهو و خوش

که است کرده از یزید بن حصیفه از سائب بن یزید نقل احمد در مسند خود با سندش 
 ایشان فرمودند: وآمد  خدارسول زنی نزد 

 پیامبرای پیامبر خدا.  شناسمشناسی؟ گفت: نمیاین زن را میآیا  ،ای عایشه»
رسول . دوست داری برایت بخواند؟ گفت: بله .فالن استبنی ۀفرمود: این زن خوانند

فرمود:  خدارسول  کرد.و زن شروع به خواندن به آن زن داد ]ظرف گودی[ طبقی  خدا
 2«.دمدبینی وی میهای سوراخشیطان در راستی به

کردن به غنا )آوازخوانی( را گوش ،کسی است که به عایشه در اینجا پیامبر
دهد تا با آن دف بنوازد! همان زن دهد و به زن آوازخوان ظرفی میپیشنهاد می

                                                                                                                                                                 
، 2؛ فقه سنت، شیخ سید سابق، ج336، ص6؛ نیل االوطار، شوکانی، ج140، ص6بخاری، ج. صحیح 1

؛ 52، ص7؛ إرواء الغلیل، آلبانی، ج212، ص15؛ کنز العمال، ج185، ص9حجر، ج؛ فتح الباری، ابن232ص
 .52، ص9؛ سبل الهدی و الرشاد، صالحی شامی، ج424، ص1الکامل، عبدالله بن عدی، ج

؛ مجمع 158، ص7؛ معجم کبیر طبرانی، ج214، ص15؛ کنز العمال، ج449، ص3حنبل، ج مسند احمد بن .2
 130، ص8الزوائد هیثمی، ج
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به  دمد! خاتم پیامبراناش میهای بینیآوازخوانی که شیطان در سوراخ
مقام حبیب که است  یشناعتو  پلیدیسپارد! این چه آوازهای او گوش می

 د؟!گیر در معرض آن قرار می خدا
 کند:بخاری در صحیح خود با سندش از عایشه روایت می

نـ کهدر حالی وارد شد وی ]عایشه[ بکر بر ابو» نزد او دو کنیز دف ـ ادر ایام م 
بر آنان ابوبکر  خوابیده بود. و جامه بر سر کشیده خدارسول  و خواندندو میزدند می

آنان را به  !آورد و فرمود: ای ابوبکربیرون جامه صورت خود را از  خدارسول  .نهیب زد
نروزهای  این روزها ایام عید است وزیرا  ؛حال خود رها کن  1«.ام 

 کند که گفت:ترمذی در سنن خود با سندش از عایشه روایت می
و زنی برخاست  خدارسول  .صدای کودکان را شنیدونشسته بود که سر  خدارسول »

بودند. کودکان گرد او جمع شده  کهدر حالی  ،از اهل حبشه را در حال رقصیدن دید
گذاشتم و  خدارسول ام را روی دوش من آمدم و چانهو نگاه کن ای عایشه. : بیا فرمود

تا ، : نهگفتم؟ و من فرمود: سیر نشدیایشان  .نگریستممیایشان  ۀسر و شانمیان از 
پراکنده زن گرد آن ردم از م و که عمر آمدتا این ؛در نظر ایشان چه جایگاهی دارمببینم 

 .گریزنداز عمر میکنم که نگاه میانس  و شیاطین جنمن به : فرمود خدارسول شدند. 
 2«.من هم بازگشتمعایشه گفت: 

ها و کردن آوازخوانان و رقاصهغمی ندارد مگر دنبالوهیچ همَّ  آری... گویی پیامبر
تا برای عایشه دختر ـ آخر چرا؟! ر استدر حالی که از ساحت ایشان بسی به دو دیوانگان ـ

 ابوبکر اوقات لهو و آوازخوانی را فراهم کند!
کنند دانند فکر میها را صحیح میکنند و آنمی نقلآیا کسانی که چنین روایاتی را 

                                                                                                                                                                 
 11، ص2. صحیح بخاری، ج1
 .309، ص5ج ،نسایی ،الکبریسنن. 2
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کنند؟! شکی نیست که آورند و فضایلی را برایش ثابت میجا میمدح و ثنای عایشه را به
 کاهند!]فضایل را[ می از رسول خدا نیزخود از عایشه و  این عده با این کار

من به شیاطین »اهی بیندازید: گعالوه با بنده همراه شوید و به انتهای روایت قبلی نبه
این شیاطین انس و جن که از برابر عمر  «.گریزندکنم که از عمر میانس نگاه می و جن

 گریزند چه کسانی هستند؟بن خطاب می
همراه عایشه دختر به رقصیدند و پیامبرهمان شیاطین انسانی هستند که میها این

مجلس ها شیاطین جن هستند که در این شود، و پشت سر آنها شادمان مینآابوبکر از 
گریزند کنم آنها را چه شده است که از عمر میبنده درک نمیمشمئزکننده شرکت دارند! 

 گریزند؟!نمی ولی از رسول خدا
 منین روایت کرده است که گفت:ؤالمام ،سندش از عایشه راهویه در مسند خود بابنا

 .را بیرون آورده بودهای خود و ساقران  کهدر حالی نشسته بود  خدارسول »
ورود داد و به صحبت  ۀدر همان حالت به او اجاز  خدارسول  .د خواستوور  ۀابوبکر اجاز 

و به  ورود داد ۀپیامبر در همان حال که بود اجاز  و ورود خواست ۀعمر اجاز  پرداختند.
های خود را لباسنشست و پیامبر  .ورود خواست ۀعثمان اجاز سپس  صحبت پرداختند.

: عرض کردموقتی رفتند  عثمان داخل شد و با او به صحبت پرداخت.بعد مرتب کرد و 
شما در  وارد شد وعمر  بودید.شما در همان حال  وارد شد وابوبکر  !خدارسول ای 

 .[های خود را پوشیده نداشتیدشدنشان اهمیت ندادید و رانبودید ]به واردهمان حال 
فرمود:  !های خود را مرتب کردید؟شما نشستید و لباس وارد شد،وقتی عثمان  سپس

 1«.کنندآیا از مردی حیا نکنم که فرشتگان از او شرم و حیا می
برایش فضیلتی  گذاشتن از رسول خداتا با مایهرسد نوبت به عثمان بن عفان می

پروردگار مرا تربیت فرمود و چه نیکو تربیتم »فرماید: که می بتراشند؛ همان رسول خدا

                                                                                                                                                                 
 .687ص ،آبی االزهری ،. ثمر الدانی1
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همان کسی که  2«.مکارم اخالق برانگیخته شدم کردنتماممن تنها برای » 1«.فرمود
ی فرماید: میاش بارهاشبارهتعالی در حق ل  ع  ك  ل  ن َّ إ  یم   ُخُلق  و  ظ 

راستی که تو را بهو ) 3ع 
و از ابوبکر و عمر حیا  سازدهای خود را آشکار میایشان ران (.واالست خوییولقُخ 

 شود!شود حیا بر ایشان چیره میو فقط زمانی که عثمان وارد می کندنمی
ها کنند! یعنی کسانی که مالئکه از آنچرا؟! چون مالئکه از عثمان بن عفان حیا می

 کند!ها حیا نمیهم از آن کند رسول خداحیا نمی
 و چه تفریط زشت و پلیدی در حق رسول خدامسخره است... حک و ضمچقدر این 

ها ! وای بر آنمشخصمردانی بر قامت پیراهن قدسی  کشیدناست.... آن هم به خاطر 
خدا بکاهند! ولی گویا تقدیر بر  از جایگاه رسول کنند بدون اینکهکه چگونه چنین می

 مایه گذاشتن از رسول خدا اهای پیشوایان خود را بآنها چنین حتمی کرده که دارایی
 افزایش دهند!

کنند که بر ها احادیث صحیحی نقل میها[ این است که آنبزرگ ]برای آن ۀو فاجع
 هستند؛ از جمله: ها جزو عورتکنند و اینکه رانها تصریح میحرمت آشکار کردن ران

 کند که فرمود: رسول خداروایت می بیهقی در سنن کبری با سندش از علی
 4«.ران خود را آشکار نکن، و نه به ران شحص زنده و نه شخص مرده نگاه نکن»فرمود: 

                                                                                                                                                                 
 .310، شماره 51، ص1. جامع صغیر سیوطی، ج 1
و رجالش چنان است )یعنی رجالش »، و دربارۀ این حدیث گفته است: 15ص، 9. مجمع الزوائد هیثمی، ج2

. آلبانی این 192، ص10سنن کبری بیهقی، ج« الله کلودانی که ثقه است.صحیح است( غیر از محمد بن رزق
 آورده است. 45، شماره 112، ص1حدیث را در سلسلة الحدیث، ج

 .4قلم،  .3
ال تبرز فخذک: »با لفظ  146، ص1. این حدیث در مسند احمد بن حنبل، ج228، ص2سنن کبری، بیهقی، ج .4

 117، ص2آمده است و احمد شاکر در تحقیقی که برای مسند احمد انجام داده، در ج« ران خود را آشکار نکن
و شعیب ارنئوط در تحقیق خود دربارۀ « سندش صحیح است»گوید سند آن را صحیح دانسته و می 1248شماره 
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 حاکم نیشابوری در مستدرک با سندش از زرعة بن مسلم بن جرهد از جده جرهد
در حالی که عبایی  ،ران خود را در مسجد آشکار کرده بود پیامبر »روایت کرده است: 

 1«.داشت. فرمود: ران جزو عورت است
؛ تا آنجا که احمد بن عورت است بسیارند« ران»کنند احادیثی که به صراحت بیان می

از رسول »گفته است:  474ص، 1ج ،محمد سلمه برای تواتر معنایی آن در شرح معنی آثار
 «.جزو عورت است« ران»ها آمده شده که در آن نقلاتر صحیحی روایات متو  خدا

 5،از زهری 4،به ما خبر داد، از معمر 3الرزاقدر مسند خود گفته است: عبد 2راهویهابن
ورود  ۀاجاز  ابوبکر از رسول خدا»از عایشه، که گفت:  6،از یحیی بن سعید بن عاص

                                                                                                                                                                 
 «با غیر خودش صحیح است.»دربارۀ این حدیث گفته است:  1249، شماره 405، ص2مسند احمد، ج

سند این حدیث صحیح است، ولی آن دو »اش گفته است: ، و درباره180، ص4. مستدرک حاکم نیشابوری، ج1
 ذهبی نیز در خالصۀ مستدرک آن را صحیح دانسته است.« اند.آن را نیاورده

ران »همان حادثه را با متنی متفاوت روایت کرده است که در آن چنین آمده:  198، ص4ن خود، جترمذی در سن
آلبانی در صحیح سنن « این حدیث نیکوست.»اش گفته است: و درباره« خود را بپوشان که جزو عورت است.

همین موضوع صحیح  همراه آن سه حدیث را نیز درآن را صحیح شمرده و به 2698، شماره 116، ص3ترمذی، ج
 عورت است یا جزو عورت است.« ران»کنند شمرده که همگی بیان می

االعتدال، اتفاق محققین ثقۀ حجت است. ذهبی در میزان. بخاری در صحیح خود دربارۀ وی گفته است که او به2
مخلد حافظ. ابو یعقوب اسحاق بن ابراهیم... بن »او را ثقه دانسته و گفته است:  733، شماره 183و  182، ص1ج

 ق.238متوفی « حنظلی بن راهویه. یکی از پیشوایان بزرگ. ثقۀ حجت...
 الرزاق صنعانی، از رجال صحیحین، از او بسیار روایت شده است.. عبد3
 . از رجال صحیحین، از او بسیار روایت شده است.4
 . از رجال صحیحین، از او بسیار روایت شده است.5
کند، و او را یاد کرده و گفته است که او از عایشه و معاویه روایت می 523و  522، ص5الثقات، جحبان در . ابن6

 8142، شماره 232، ص64عساکر نیز در تاریخ شهر دمشق، جکنند. ابنزهری و اشرس بن عبید از او روایت می
چنین گفته و توثیق نسائی  6833اره به بعد، به شم 325، ص31الکمال، جچنین گفته است. المزی نیز در تهذیب

، 2گانه، جهای ششدر کتاب« کاشف فی من له روایة»حبان را نیز برای او آورده است. ذهبی در کتاب و ابن
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پشمی نشسته بودیم. پیامبر به او اجازه یک ردای داخل خواست در حالی که من و ایشان 
آن ردا بود. سپس ]ابوبکر[ در در حالی که همراه عایشه  ،داد. او نیازش را برآورده کرد

بیرون رفت. سپس عمر اجازه خواست. به او اجازه داد. نیاز او را نیز به همان صورت 
ا[ لباسش را مرتب برآورده کرد و او نیز خارج شد. سپس عثمان اجازه خواست. ]رسول خد

کرد و نشست. نیاز او را نیز برآورده کرد و ]عثمان[ خارج شد. عایشه گفت: به ایشان 
عرض کردم: ابوبکر از شما اجازه خواست و نیاز خود را در همان حالتی که شما بودید به 
شما عرضه داشت. سپس عمر اجازه خواست و نیاز خود را در همان حالتی که بودید به 

فرمود: . ناراحت شدیدضه داشت. سپس عثمان از شما اجازه خواست و گویی شما شما عر 
دادم عثمان مرد باحیایی است و ترسیدم که اگر در همان حالتی که بودم به او اجازه می

 1«.کردمچه بسا نیازش را برآورده نمی
ق و ای از اخالـ آیا شایسته است بر کسی که گوشهگرامی ۀای خوانندبه نظر شما ـ

روی یا حتی روی یک پیراهن غیرت را داراست مردی وارد شود در حالی که او با همسرش 
بلکه  ؛و حتی فقط این نیست که مردی بر او در این حالت وارد شودد؟! نهستروانداز یک 

در حالی که همراه همسرش در یک  سازد،او با وی صحبت کند و نیازهایش را برآورده 
ای به سرور بشر و معدن اخالق الهی و کسی که چنین واقعه حال چگونهپوشش باشند!

 شود؟!است نسبت داده می غیورتر از پیامبر خدا ابراهیم
کنم چرا عایشه دختر ابوبکر اصرار دارد بر روایت اخبار و ماجراهایی بنده درک نمی

                                                                                                                                                                 
حجر کند. ابناو را ثقه دانسته و نیز گفته است که او از عایشه، و زهری نیز از او روایت می 6174، شماره 366ص

 117، ص7او را ثقه دانسته، و مسلم در صحیح خود، ج 7583، شماره 303ص،2ذهیب، جالتعثقالنی در تقریب
 از او روایت کرده است.

، 233و  232، ص11الرزاق صنعانی، جعبد« مصنف. »1021ص 3و ج 566و  565، ص2راهویه، ج. مسند ابن1
 با اختالفی اندک. 334، ص15حبان، ج. صحیح ابن20409  شماره
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ها آن ترین  امیترین زنان به پیامبر و گر آید که او نزدیکها چنین برمیکید کند که از آنأ ت
در  ؛است شخصیت نبی کریماستفاده از سوءبرای وی بوده است؟! و اینکه این کار 

 کنیم؟!مشاهده نمی حالی که چنین عملی را از دیگر زنان پیامبر
ها من از آنؤها اهدافی نهفته است که جا دارد مسلمان مبنده معتقدم پشت تمام این

ها مخالفت کنند، و که تمام مسلمانان با قاطعیت با آن پرده بردارد، و حتی شایسته است
راویان این احادیث را  ،کردن عایشه دختر ابوبکر برایشان سخت و گران استاگر متهم

ص، یکه صیانت از حضرت محمد از نقاهستند! چراچه بسا از نظرشان ثقه متهم کنند که 
 تر از هرچیز دیگری است.اولی و مهم

بوده که ممکن است بر شما پوشیده  تلخ و ناگوار ی استاین حقیقت !عزیزانای  ،آری
ترین و در مطمئنمراجعه کنید و خودتان از وجود این متون شده گفتهبه منابع  باشد.

 .اطمینان پیدا کنیدمنابع خودتان ترین صحیح
خاطر خودم تسلی  تمسخر یا  جهتبهاین نوشتار را که این حقیر تصور نکنید چنین 

بدون ـبلکه هدف بنده  ؛(محفوظ بدارددر پناه خود از چنین اعمالی ته باشم )خدا ما را نوش
سببی باشد برای  با این امید که ؛بیان حقیقت بودتنها  ـدیگری چیزگرفتن هیچنظردر

که ـابلیس خواهد بود حکومت ی حقیقی بر همان پیروز  که این ،هدایت فردی یا افرادی
  گویم گواه است.و خداوند بر آنچه می ـخوار و رسوایش بداردخدا لعنتش کند و 

 وصلواتسالمو  است!آن پروردگار جهانیان  ،خداوند تنها از آن   وستایشسپاسو 
 !بادپاک و طاهرش آل بر محمد و خداوند 

مصادف با  6/12/20071با توفیق الهی در تاریخ  ،نگارش این چند سطر ناچیز
 رسید.به پایان شنبه سه
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