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خطیب مسجدجامع  دامت برکاتهم العالیه «عابد»شیخ عبدالسالم  جناباز لعل سخنهای سخنور عصر 
دروصف «قلم»پوهنتون   معارف واستاد جلیله رییس برنامه ها وارزیابی وزارتو  «عبدالرحمن»

 این رساله

 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وبعد.

درآخر زمان  «م  ل  ظ  م  ال   ل  لل  ی   اع  ط  ق  ک   ن  ت  ف   ن  و  ک  ت  س  »صلی اهلل علیه وسلم حسب تعبیر رسول اکرم

که ما شاهد آنیم.اع واشکال گوناگونش موج خواهد زد، فتنه ها به انو  

انحراف است که اذهان  نه های بزرگ القاء وایجاد شکوک وترفندهایاین فتویکی از

را از اصل قضیه کنار زده سبب سوء ظن وعقده در برابرحق میگردد .واضح است 

که این شکوک و وارونه جلوه دادن حق وارزشها قطعا توسط دشمنان شکست خورده 

خواه وفرصت طلب مادی گرایان بزبان  اسالم براه افتیده که بعدا توسط افراد خود

 م المؤمنینبا ا   صلی اهلل علیه وسلم ه ها همانا ازدواج رسول اکرممیشود،که یکی ازاین قضی

رساله(که توسط برادر عزیزما این مرقومه هذا) .است رضی اهلل عنها حضرت عایشه

صاحب تحریر یافته جواب خوبی برای سوال القاء شده توسط ‹ رمزی›ابومحمد

با دخترکم سن ازدواج  مصلی اهلل علیه وسل مغرضین دین خواهد بود که چرا حضرت محمد

 کرد؟

از رب العزت تمنا دارم تا برادر عزیزما را سیالن ذهن وقلم بیشتروبیشترعطافرموده 

 تا درنشرارزشهای اسالمی وملی قدم های مؤثر را بردارد.

                                         انه ولی ذلک وکل شئ لطیف.

لسالم عا  بد عفی عنه عبدا

۱۰/۹/۱۳۹
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.دامت فیوضهم تقریظ از موالنا عصمت هللا انصاری حقانی صاحب  

الحمدهلل رب العلمین والصالة والسالم علی سید المرسلین محمدوآله واصحابه 

 اجمعین وبعد:

البیان واسأل هللا  الحمدهلل علی کل حال واشکرهللا العظیم الذی خلق االنسان ثم علمه

التوفیق  متنان واسأل هللا الکبیرالمتعالالنبی األمی ذوی االن  الکریم المنان ایقاظ أمة محمد

بالرسالة والزواجه المطهرات باالکرام. لکل من أقر للنبی األمی  

درکم سنی با حضرت رضی اهلل عنها  واقول:طالعت هذه الرسالة المساة) نکاح حضرت عایشه

ما طالعت ألنی اقدح فیها بل ال اقدح واستفدت منها کثیرا من الغرآئب  اهلل علیه وسلم....(صلی محمد 

والعجآئب وأسال هللا له السداد والقول بالصواب ودفع المنکرین من المشرکین والمستشرقین 

ان تدافعوا عن حریم وحمی امهات المؤمنین وحسبنا لکشف واسأل هللا له ولناوسائرالمؤمنین 

بنا أن ندافع عن النبی االمی االبطحی وازواجه المطهرات وحتی فحرکیٌّ ئق هذه الرسالة الحقا

.نفسنا وجمیع ما عندنا . هذا وصلی هللا علی النبی االمی صلی هللا علیه وسلم آن نقدی عنهم با  

اخوکم فی هللا عصمت هللا انصاری حقانی.                                        

                                                              ۲۵/۷/۱۳۹۹   
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 مقدمه

 سخنهای گفتنی

 میحرلا نمحرلا هللا مسب

ة االمم وبقائها جعل النکاح سببا لکثرو بقدرته الکامله الحمدهلل الذی خلقنا من نفس واحدة

وعلی ت ر  هصاحب ازواج الط  سالم علی خیرالخالئق ما دامت الدنیا الفانیة والصلوة وال

.آله واصحابه الذین تخلقواباخالقه الغالیة  

 امابعد: 

وتمام ع قالی جهان برضرورت آن اتفاق نظردارند  ستضرورت بشری انکاح یک 

نیزازاین ضرورت  علیهم السالمترین انسانها یعنی انبیای کرام  از همین جهت عاقل

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُساًل م ِّن قَ ْبلَِّك .چنانچه خداوندحکیم دراین مورد فرمودند: مستغنی نبودند

قبل از  بی گمان ما رسوالنی(   صلی اهلل علیه وسلم )ای محمد :یعنی 1 َوَجَعْلَنا ََلُْم َأْزَواًجا َوُذر ِّيَّةً 

چون نکاح  .ان وفرزندان مقررنمودیمزن برای همه آنها )مانندشما( شما فرستادیم و

مش وتسکین  زن ومرد وهم ا،آرحکمتهای فراوانی است که ازجملهوازدواج دارای 

وجب بقاءنسل انسانی وغیره وم ین )زن وشوهر(وج  باعث تکامل روحی ومعنوی ز  

 پیش دین اسالم نیزاین ضرورت را درنظرگرفته وبرای ،سایرادیان مانندلذا . است

 که عین مطابق فطرت انسانی اصول وضوابطی دارد  ،بهتر ازدواجی  گیزند برد

 :از آن به ما خبرداده فرمودند صلی اهلل علیه وسلمفتنه که رسول خدا پردر این دور اما .اند
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ًما يَ ْنزُِّل فِّيَها اْْلَْهُل َويُ ْرَفُع فِّيَها اْلعِّلْ إ از قبل يعين:2.....ُم َوَيْكثُ ُر فِّيَها اَْلَْرجُ نَّ بَ ْْيَ َيَدْي السَّاَعةِّ ََلََّيَّ

ته میشود وقتل وعلم برداشگردد می روزهای اند که جهالت درآن عام وقوع قیامت

براین  صلی اهلل علیه وسلم رسول هللاگفته های این  ....وقتال درآنها به کثرت خواهد بود

 ای یک مسلمان بزرگترین جهالتبرعام است: جهالتچون صدق میکنند کامال هزمان

چه بوده میتواند که مسلمان این زمان براحکام خدا ورسولش انتقاد بیشتر از این 

میپندارد ،علم با قتل وشهادت  واحکام خالق ومالک خود را غیرعادالنه واعتراض دارد

علمای اصیل وِخبره برداشته میشود وقتل وقتال  به اوج خود رسیده واصال درموردش 

 انسان شاهده میکنیم کهم و ِگل نیز دراین دنیای خاک م .یضرورنیست دلیل بیاور

طی میکند واز تعلیمات تکنولوژی با پیشرفت های روز افزون را  سفر زندگی هرقدر

.در از جاده اعتدال انحراف میکندبه همان اندازه دد الهامی ووحی الهی دور میگر

اقوامی درجهان زندگی میکنیم .بدون شبه شر غالب بر خیر هست و که ما ۲۱قرن 

ایمان  ،عقیده .فقط مادیات ومنافع دنیا مقصدحیات وزندگی شان هستوجود دارند که 

 معناینزدشان اصال رسالت انبیآء ، تعلیمات وحی وغیره ، ذات خدا وباورداشتن بر

در  شر وفسادزمانه همینگونه انسانها باعث ل هستند . ودر این ئقابه آن ونه  دندار

 ندغربیان بدوش داررا نجوامع بشری میگردند و سرپرستی وقیادت این سرکشا

ای ظالمانه وشوم که مانع منافع وپالن ه بینند وهمین هااند که هرگاه قوم وملتی را می

کوشش  نخستچالشهای گوناگون مواجه ساخته  آن قوم وملت را باآنها میگردند، 

فزیکی از بین میبرند.ودر این  با قوترنه فکری غالم خود بسازند وگ میکنند بطور

ز رسیدن به اهداف شوم شان را از اسالم عزی در  ومانع زمانه آنها بزرگترین خطر

هندوهای که ویاخود میدانند. معبودرا  ه تناسلی مردهندوهای که آلآنها از.می بینند 

مینوشند چه احساس خطر از امراض ادرار معبود خود )گاو( را برای شفایابی 
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آنها از بودایی های که سنگ را بدست خود بشکل انسان تراشیده معبود  خواهند داشت

وعلی هذا  خواهند کرد را کدام خوف وهراس برای منافع خویشاحساس  دد میداننخو

آنها از اسالم ومسلمانان احساس خطر .ه وجاهالنه دارنددیگر اقوام که عقاید فرسود

خوبتر ودقیق تر مطالعه ، بیشتر بی خبرها اسالم را از ما مسلمانان آنمیکنند چون 

کرده اند ومیدانند که در جهان یگانه دین فقط وفقط اسالم هست که انسان را از 

وغرب میخواهد بشکل  عطاء میکندونجات  میبخشد وبردگی انسانها رهاییغالمی 

ابع طبیعی کشورهایشان نجدید ومدرن انسانها را برده وغالم خود بسازد واز م

 هست که چگونه مسلمان از دینش برگرشته درتالش که کفر جاستهمین ازوند .استفاده ک

وبرای همین  قل درمورد احکام دینی درشکوک وشبهات مبتال گردداَ  وبه کفربگراید ویا حدِ 

تا با اشکال وروشها وپالنهای کوتاه  دنا سعی وتالش شبانروزی خویش میخواهب هدف

گاهی  پالنهای شوم شان را جامه عمل بپوشانند،ودراز مدت مختلف درکشورهای اسالمی 

روش تنصیری)مسیحی سازی( وگاهی  باوگاهی (NGO’S)بشکل موسسات خیریه 

اسالم تاخت بردین  وغیرهانترنت  دنیای مجازیویا هم از ازطریق استشراق ومستشرقین

کفارهمواره سعی به هر روشی که باشد به مقاصد شان برسند. ومیخواهند وتازمینمایند

ویا عدم تحقیق درست وکامل با قطع وبرید آیات واحادیث مبارکه  دیده ودانسته میورزند تا

مثال لوه دهند ،احکام اسالمی را وحشیانه وخالف عقول انسانی جدرمورداحکام ومسایل دینی

د وبه مسلمانان نصورت میگیرمی انتقادات بیهوده ودور ازحقایق گاهی برجهاد اسال: 

وگاهی بر قطع دست سارق  مفکوره داده میشود که جهاد اسالمی وحشی گری بیش نیست

( وغیره انتقادات نهایت پوچ ) نکاح شده )سنگسار( مرد وزن محصنویا هم بر رجم 

باشیم بیهوده وپوچ بودن د که اگر اندکی تأمل و تعمق داشته نوسطحی صورت میگیر

شان دفع وشکوک وشبهات رفع میگردند.منجمله اعتراضات وانتقادات  اتواعتراض اتانتقاد

   صلی اهلل علیه وسلمبا رسول هللا  رضی اهلل عنهابیهوده کفار یکی هم اعتراض برنکاح حضرت عایشه 

وسعی میگردد درکم سنی  است که دردنیای مجازی فیسبوک وغیره از مدتی گردش میکند 

ودراین  را شخص هوی پرست وعیاش )نعوذباهلل ( ثابت کنند.  لی اهلل علیه وسلمصتا رسول هللا 
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خود مسلمان دراین باره  مسلمانان کمتر از کفار ومستشرقین نیستندبعض ، اعتراضات

درشکوک مبتال گردیده اگر برزبان چیزی نمیگوید درقلبش این وسوسه جاگرفته که چرا 

 ؟؟ ساله نکاح کردند ۹ساله گی با یک دختر ۵۳درعمر   صلی اهلل علیه وسلممحمد 

ساخت تا دراین مورد با علم ناقص  بیگانه گان بنده را وادار این تشویش مسلمانان ودام تزویر

صلی اهلل با رسول خدا   ای اهلل عنهرضدر مورد نکاح حضرت عایشه  خویش خامه فرسایی نموده

ه دراذهان برادران باشد شکوک وشبهات ک تارا مورد بررسی قرار دهم  درکم سنی   علیه وسلم

این نکاح مبارکه رفع گردند وبدانند که   وخواهران خطور کرده وباعث تشویش ایشان گردیده

 .نه خالف عقل بوده ونه هم خالف نقل)قرآن وحدیث( 

رفع گردیده ان وخواهران مسلمان شکوک وشبهات برادر با مطالعه این رساله به امید اینکه 

این رساله م تاا از بارگاه ایزد الیزال مستدعی.باعث اطمینان وفرحت روح وقلب شان گردد

این ازلطف پروردگارم ومختصر را نافع قارئین وباعث نجات بنده دردنیا وآخرت گرداند.

 نیست.  بعید

 .رمزی اَسالف ابومحمد ریحان اهللننِگ                                                

 ش.-ه۱۲/۷/۱۳۹۹                                                
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 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 : عنهارضی اهلل وعایشه صلی اهلل علیه وسلمشگوفه های از مقام ومنزلت حضرت محمد

 
ن  » ن ین  م  م  ؤ  ل ى ب ال م  ه  النَّب يُّ أ و  م  أ نف س  ات ه  ه  ه  أ مَّ اج  و  أ ز    یعنی:پیامبر سزاوارتربه.3«م  و 

  مؤمنان است از خودآنها و زنان او مادران مومنان هستند.

ُ َعَلْيهِّ َوسَ عَ  َّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعْنُه َأنَّ النَِّبِّ َي اَّللَّ بَ َعَثُه َعَلى لََّم ْن َأِبِّ ُعْثَماَن قَاَل َحدََّثينِّ َعْمُرو ْبُن اْلَعاصِّ َرضِّ
ْن الر َِّجالِّ فَ قَ  ُتُه فَ ُقْلُت َأيُّ النَّاسِّ َأَحبُّ إِّلَْيَك قَاَل َعائَِّشُة فَ ُقْلُت مِّ لِّ فَأَتَ ي ْ اَل َأبُوَها َجْيشِّ َذاتِّ السُّاَلسِّ

  4.قُ ْلُت ُثَّ َمْن قَاَل ُثَّ ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابِّ فَ َعدَّ رَِّجاًل 
به من روایت است که فرمودند : رضی اهلل عنه )نهدی(یعنی:از حضرت ابوعثمان

مرا  سلمصلی اهلل علیه ورسول هللا که  بیان کرد رضی اهلل عنه )حضرت(عمروبن العاص

هلل علیه اصلی هللا  رسول )بحیث امیرلشکر(درغزوه ذات س السل فرستاد )دربازگشت( نزد

 ( علیه وسلمصلی اهلل هللا)رسول بیشترکی را دوست دارید؟ )بین مردم(آمدم وگفتم :از وسلم

رت پدرش را )حض :را ،پس گفتم از مردان کی را؟ گفت رضی اهلل عنها فرمود: عایشه

مربن کی را)دوست دارید؟( فرمود : عبعدازآن گفت :  (رضی اهلل عنه عمروبن العاص

صلی اهلل  فرمود:رسول هللا (رضی اهلل عنهرا )حضرت عمروبن العاص   رضی اهلل عنهخطاب 

 چندمردان دیگررا نام گرفت... (ه وسلمعلی
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، خیر البشر،  رسول الثقلین ،سرور کونین ،  س االتقیآءأر ، امام االنبیآء چون نکاح

هاشمی محمدبن عبدهللا ،قریشی  ،مدنی  ،مکی  ،بی االمی ن ،ساقی کوثر  ،نور نظر 

حمیرآء ، صدیقه خدا ، وحضرت عائشه مؤفقه صلی اهلل علیه وعلی اله واصحابه اجمعین عربی 

را کفار ودشمنان اسالم به رضی اهلل عنها ما دامت االرض والسموات العُلی   فقیهة الفقهآء ، رسول هللا

شخص شهوت  خاک به دهنم لی اهلل علیه وسلمصگونه ی جلوه داده اند که گویا رسول خدا 

دشمنان دین اح کردند. ساله نک (۹) هپرست ونعوذباهلل عیاش بودند که با دختر ن  

را فراموش میکنند  لی اهلل علیه وسلمص زنده گی پاکیزه رسول گرامی اسالم محمد وعقیده ما

از   که بود یشخص لی اهلل علیه وسلمصمحمدعربی  آنها دیده و دانسته فراموش میکنند که

طفولیت تا جوانی به ایشان بسبب امانت داری وصداقت لقب ) امین ( داده شده بود 

قایل بود. شجروحجر پرنده  وققوق انسانها در کنار حتی به جانوران حقح.کسیکه 

وخزنده شهادت حقانیتش 5را میدهد وذاتیکه خالق کائنات در باره اخالق عالی بنده 

محبوب خود میفرماید : ) َوإِّنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعظِّيمٍ (6 یعنی ) ای محبوبم( تو بر مقام اعالی 

؟؟یادآورشومدار و ادای محبوب خدا را کر .کدام کداماخالق فایز هستی  

د.تو ز دامان گله دار گلچین نگاه    - دامان نگه تنگ وگل حسن توبسیار   

 خود حضرت عایشه درشان پیامبر وشوهرمحبوبش میفرمایند: 

ابذلوا فی س وم  یوسف  ن ق د  فلوسمعوا  ٖه  +  ل م  في مصراوصاف خد   

                                                           
ِ قَالَ َعْن َجا - 5 لَُم أَن ِْي َرُسوُل ْْيٌء  بَْیَن السهَماٌِء َواأْلَْرِض إِاله یَعْ قَاَل إِنههُ لَْیَس شَ  .............بِِر ْبِن َعْبِد اَّلله

ْنِس  ِ إِاله َعاِصَْي اْلِجن ِ َواْْلِ  (د بن حنبلالمؤلف : أحم-مسند ْلمام أحمد بن حنبلال) اَّلله
 
 (۴آیت –)القلم - 6
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ن  بقطع  القلوب  ع لی  ال ی د  7 امی زلیخا لو رائین جبینـــــــه  + ال  ثر   لو 

( را وسلم صلی اهلل علیهمصر )تنها(اوصاف رخسارمبارک )رسول هللا  (اهل) اگر: یعنی 

 رازلیخا(یكهمیکردند+)زنانن سیم وزر خرچ علیه السالمدرخریدن یوسف + می شنیدند

بجای  دند ،را میدی( وسلمصلی اهلل علیه اگرجبین)پیشانی مبارک رسول هللا  میکردند مالمت

 قطع انگشتان قطع کردن دلهایشان را ترجیح میدادند.

یی نبی .در مدح سرارضی اهلل عنه حضرت حسان  لی اهلل علیه وسلمصومدح سرای رسول هللا 

فرموده اند: زیبامکرم چه   

.آء  س  الن   د  ل  ت   م  ل   ک  ن  م   ل  م  ج  ا  و   - ی  ن  ی  ع   ط  ق   ر  ت   م  ل   ک  ن  م   حسن  ا  و    

 خ  ل  ق  ت   م  ب  ر  ا   م  ن   ک  ل   ع  ی  ب    -    ک  ا  ن  ک   ق  د   خ  ل  ق  ت   ک  م  ا ت  ش  آء  .8

ل ترا ونه صاحب جمال مث-۲چشمانم هیچگاه حسین وجمیل مثل ترا ندیده. -۱یعنی:

شما قسمیکه  اگوی-۴خداوند ترا مبرا از تمام عیوب خلق کرده.- مادران تولد کرده اند.

۳.شدیدخلق همانگونه خواستید   

که وقت   کافیست ی اهلل عنهارض عایشه صدیقهحضرت برای عظمت ،شرافت وِعفت و 

با نازل نمودن چندین داوندعلیم در قرآنکریم دشمنان اسالم به ایشان تهمت بستند خ

هر تصدیق نهاد.9  آیات از او دفاع نمود وعفت وپاکی صدیقه کائنات را م 

                                                           
 الث فی ذکر ازواجه.شرح الزرقانی علي المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة المولف:محمدبن عبدالباقي الزرقانی،الفصل الث - 7
س  ان بن ثابت بن المنِذرالخزرجی األنصاری المخضرمی ،ابوالولید  - 8 دیوان حسان بن ثابت. وح 

 )موسوعة الشعرالعربی(.ةکان من سکان المدینة المنور لی اهلل علیه وسلمصالصحابی،شاعرالنبی 

 سوره نور. - 9
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این جبرئیل هست به  ! در یک موقع فرمودند: ای عایشه  لی اهلل علیه وسلمصو رسول هللا  

 شما سالم میگوید. یَا َعاِئَشةُ َهذَا ِجْبِریُل یَْقَرأُ َعلَْیِك السهاَلَم 10

فارس بودند ودرپختن اهل که از صلی اهلل علیه وسلم رسول هللا یکی ازهمسایه گان یک بار

صلی اهلل علیه  را دعوت کردند رسول گرامی لی اهلل علیه وسلمصشوربا مهارت داشتند رسول خدا 

او گفت :نخیر پس رسول خدا  ه هم دعوت است؟:این عایشفارسی گفت شخص   به وسلم

را نیزبه  رضی اهلل عنها نیز از رفتن به دعوت انکار فرمود.تااینکه فارسی حضرت عایشه

بخوبی واضح میگردد  رضی اهلل عنها ازفضایل ومناقب حضرت عایشه 11دعوت خواست.

     چگونه روابط ازدواجی داشتند؟!!! صلی اهلل علیه وسلم که موصوفه با رسول هللا

 پنداشتند:........را  صلی اهلل علیه وسلم آنانیکه محمد

 رضی اهلل عنها هبا نکاح کردن با حضرت عایشصلی اهلل علیه وسلم  آنانیکه فکر میکنند که محمد

ه باید بدانند ک شخص شهوت پرست بودند نخست از همه باهلل (کم سنی) نعوذ در 

با دالیل  نابالغ نبودند بلکه بالغه بودند قسمیکه درآینده رضی اهلل عنها حضرت عایشه

  .خواهید دانست

                                                           
ُ عَ   - 10 ُ َعْنَها أَنه النهبِْيه َصلهى اَّلله ا ِجْبِریُل یَْقَرأُ لَْیِه َوَسلهَم قَاَل لََها یَا َعائَِشةُ َهذَ َعْن َعائَِشةَ َرِضَْي اَّلله

ِ َوبَرَ َعلَْیِك السهاَلَم فَقَالَْت َوَعلَْیِه  ُ َعلَْیِه َوَسلهمَ َكاتُهُ تََرى َما اَل أََرى تُِریدُ النهبِْيه َصله السهاَلُم َوَرْحَمةُ اَّلله  ى اَّلله
باب  أخرجه مسلم فْي فضائل الصحابة ]  [  5898،  5895،  5848،  3557 الصحیح للبخاري.] 

 [ 2447فْي فضل عائشة رضْي هللا عنها رقم 
لرسول هللا صلى هللا علیه و سلم فارسیا كان طیب المرق فصنع لرسول هللا عن أنس أن جارا  - 11

صلى هللا علیه و سلم ثم جاٌء یدعوه فقال ) وهذه ؟ ( لعائشة فقال ال فقال رسول هللا صلى هللا علیه و 

 (صحیح مسلم )سلم ) ال (...............
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صلی اهلل م ثانیا اینکه اینگونه معترضان مریض باید قبل از انتقاد بر رسول گرامی اسال

نند تا بدانند که کرا از منابع مؤثق مطالعه  صلی اهلل علیه وسلم زندگی پیامبر اسالم علیه وسلم

شهوت پرست بوده میتواند یاخیر؟   صلی اهلل علیه وسلم شخصیت پیامبر اسالم  

وقت دعوت به اسالم را آغاز شهوت پرست میبودند پس  صلی اهلل علیه وسلماگر محمد ثالثا 

 د وخواستند مانع دعوت پیامبره وی هرگونه اقدام نمودنمشرکین وکفار برعلیدند کر

که در مقابل دعوت خویش پروای هیچگونه اقدام را شوند اما میدیدند  صلی اهلل علیه وسلم

د بالخره مجبور شدند تا فرستاده شان بنام) عتبه بن ربیعه( را  نزد او با نارند

د که) ای محمد نموکه پیشنهاد کین مرپیشنهادات جدید بفرستند. اوبه نمایندگی از مش

( اگر میخواهید آنقدر مال وثروت برایت میدهیم که در قبایل عرب کسی آنقدر !

مالدار نباشد .واگر زن میخواهید بازنی وهر قدر زنانی که بخواهید در نکاحت در 

میاوریم  که مقبولتر از آن  درعرب نباشند واگر سروری وسرداری میخواهید شمارا 

دریک موقع وقت ازجانب  صلی اهلل علیه وسلم رسول هللااما  .......پادشاه خود میسازیم 

کاکایش ابوطالب این پیشنهاد مشرکین را میشنوند،جوابی که میدهند این هست که 

چپ مهتاب رابگذارند از این دعوت  آنها به دست راستم آفتاب وبردست:قسم بخدا اگر

 12 نخواهم گذشت.  (به اسالم)

                                                           
األمر ماال، جمعنا لك من أموالنا، حتى قال یا ابن أخْي إن كنت إنما ترید بما جئت به من هذا  - 12

نك، وإن كنت ترید به تكون أكثرنا ماال، وإن كنت ترید به شرفا سودناك علینا، حتى ال نقطع أمرا دو

وهللا لو وضعوا الشمس فْي یمینْي، والقمر فْي شمالْي على أن أدع هذا الذي  ا........علین ملكا ملكناك

عیون و) هـ(518لقاسم عبد الرحمن السهیلْي المتوفْي سنة ا البْي –)روض اُنف  جئت به ما تركته"

 -ه  671االثر فْي فنون المغازي والشمائل والسیر تألیف محمد بن عبد هللا بن یحْي ابن سید الناس =

 ه( 734
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یشود مازاینجاست که این غلط فهمی معترضین نیز دور میگردد که وقت به آنها گفته 

 ۲۵ه کجوانی  و شهوت پرست میبودند پس در عین شبابصلی اهلل علیه وسلم که اگر محمد 

ها ساله نکاح وبیشتر از بیست سال از عمرش را با آن ۴۰سال عمر داشتند با زن 

 سپری نمیکرد . 

 ثروتشای مال وچون حضرت خدیجه مالدار بود  بر :میگویندمعترضین  اعتراض:

 نهای اهلل عرض رحیات حضرت خدیجهلذا د دندکر نكاح  ی اهلل عنهارض با حضرت خدیجه

  نتوانستند با کسی دیگرنکاح کنند.

بخاطر مال  ی اهلل عنهارضجه دیساله گی  نکاح با خ ۲۵گر در عمر ا : که گفت باید : جواب

وثروت بود ومقصد شهوت پرستی میبود باید این بزرگترین وبهترین  پیشنهادمشرکین 

مهیا  همه سامان عیش وطربپادشاهت  ٬زن  ٬مال وثروت مکه  را قبول میکردند.

. نیزاین گمان هم غلط و سراسر وهم است که گفته !!!نکردند؟ بود .پس چرا قبول

از خاندان  صلی اهلل علیه وسلمبودند چون محمد  ونادار غریب صلی اهلل علیه وسلم میشود محمد

شهرت  اود وسخبرتری داشت و در ج   بر سایر قبایل قریش بود وقریش قبیله بود که

خدمت خانه کعبه را بدوش گرفته بودند و به حجاج ومسافرین خدمت را داشتند ،

شده بود )هاشم( که به پدر عبدالمطلب داده  باعث افتخار خود میدانستند.لقب

نان خشک را  وهاشمگرسنه میبودند قحط سالی مردم در چون  بخاطرسخاوتش بود

در شوربا ریزه کرده وبه مردم میخوراند از این جهت اورا لقب هاشم دادند چون  

گرنه نام لفظ هاشم از هشم گرفته شده که معنای ریزه ریزه کردن را افاده میکند.و

 اصلی ایشان) ع  مرو( بود13.  

                                                           
ون واو چ .نشود تلفظ واو حرف نیز شود خواندهوسکون میم  عین زبر با( روم  ع   )لفظ این- 13

 ه نمیشود.بخاطر اضافه گردیده تا با لفظ )عمر( فرق کرده شود لذا واو نوشته میشود اما خواند
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(  صد شتر را ذبح صلی اهلل علیه وسلم) پدر رسول هللا  طر پسرش عبدهللاعبدالمطلب بخا

کرد14 نیز فقر وغربت را پیامبر صلی اهلل علیه وسلم قصدا وعمدا اختیار کردند ورنه به 

محبوبم ( اگر  از طرف خداوند پیشنهاد شد که ) صلی اهلل علیه وسلم رسول گرامی اسالم

در جواب  صلی اهلل علیه وسلمرایت طال بگردانم.اما رسول هللا را ب  بطحآءمیخواهید  وادی 

ک روز گرسنه وروز دیگر سیر باشم پسندم که ی نخیر . بار الها! می فرمودند 

 روزکه گرسنه باشم صبر کنم و روزی که سیر باشم شکرگذاری ات رابجا آورم .15

                                                           
د ولم یزل یزی وقربوا عبد هللا، وقربوا عشرة من اْلبل، وقام عبد المطلب یدعو، فخرجت القداح على ولده، - 14

طائر وال  وتركت، ال یصد عنها إنسان وال عشرا عشرا حتى بلغت مائة فخرجت القداح على اْلبل. فنحرت اْلبل

بى بكر بن عبد الملك القسطالنْي القتیبْي المصري، أبو أحمد بن محمد بن ال -)المواهب اللدنیه بالمنح المحمىیةسبع.

 (هـ(923العباس، شهاب الدین )المتوفى: 
 

ضرعت تیوما فإذا جعت  ربْي لیجعل لْي بطحاٌء مكة ذهبا فقلت ال یا رب ولكن اشبع یوما واجوع عرض علْي- 15

 ...إلیك وإذا شبعت شكرتك

 يؤبه أخرجه ابن ماجه في الزهد، باب من ال :مثالیف گفته اند عمحدثین کرام ضگرچه  این حدیث را بعض 
بد هللا ، وقال في الزوائد: "إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سليمان، وصدقه بن ع1379/  2له: 

 قابل استدالل است بسبب شواهد وتاييد آن از احاديث ديگر، اين حديث اما .متفق على تضعيفه"
 :در ذيل به طورمثال به چندشواهد آن اشاره مينماييم

ین، فإنْي وروى ابن المبارك والترمذي عن أبْي سعید رضْي هللا تعالى عنه قال: أحبوا المساك -۱

 احشرنْي فْينا، وأمتنْي مسكینا، وسمعت رسول هللا صلى هللا علیه وسلم یقول: )اللهم أحینْي مسكی

 .زمرة المساكین(

 علیه وسلم وروى الطبرانْي عن ابن عمر رضْي هللا تعالى عنهما قال: سمعت رسول هللا صلى هللا-۲

هو إسرافیل، ویقول: )لقد هبط علْي ملك من السماٌء ما هبط على نبْي قبلْي، وال یهبط على أحد بعدي، 

نظرت إلى أخیرك: إن شئت نبیا عبدا وإن شئت نبیا ملكا، ففقال: أنا رسول ربك إلیك أمرنْي أن 

ابن عدي  وروى .ملكا لسارت الجبال معْي ذهبا(  جبریل فأومأ إلْي أن تواضع، فلو أنْي قلت: نبیا

معت رسول سعنه أیضا قال: یا أیها الناس، ال یحملنكم العسر على طلب الرزق من غیر حله، فإنْي 

مرة المساكین، ز)اللهم توفنْي فقیرا، وال توفنْي غنیا، واحشرنْي فْي  هللا صلى هللا علیه وسلم یقول:

المیزان للذهبْي  وانظر 884/  3ابن عدي  فإن أشقى األشقیاٌء من اجتمع علیه فقر الدنیا، وعذاب اآلخرة(

(2475.) 

هللا جرى ألد والبیهقْي عن عائشة قالت ............فقال ردیه یا عائشة فوهللا لو شئت وأخرج ابن سع-۳

 .معْي جبال الذهب والفضة
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 لیه وسلمعصلی اهلل بخوبی واضح میگردد که رسول هللا ذکر شدند  از تمامی روایات که 

سانی غریب نبودند بلکه فقر شان اختیاری بود.ونه بخاطر پول ویا شهوت وخواهش نف

.با زنان نکاح کردند  

 چند سخنان  اصولی  :  

 انان خطورمسلمبسبب ندانستن بعض سخنان اصولی بسیاری از شبهات در اذهان ما 

ان سخنان را دانست  تا باشد حقیقت نکاح دختر نخست از همه باید آنمیکنند پس 

رت حقیقت نکاح حض ونقلی کمسن در اسالم واضح گردد .بعدا از آن با دالیل عقلی

را خواهیم دانست . ی اهلل عنهارضعایشه   

ن به ی ایدر این شکی نیست که در اسالم عزیز برای نکاح عمر مقرر نیست . ول -۱

ر م  این معنا هم نیست قسمیکه عموما ما مسلمانان بی خبر فکر میکنیم که وقت ع  

قایم  نیز تعلقات جنسی باید فورا نکاح شودقت و ساله ۵ -۴قرر نیست پس با دختر م

دختر  .حاالنکه اینگونه قطعا نیست ونه اسالم این را روا دانسته که بادنکرده شو

تعلقات جنسی قایم شوند .  بستری نیست(که قابل جماع )هم نابالغ   

                                                           

ُ  -َوَرَوى الطهبََرانِْيُّ بِإِْسنَاٍد َحَسٍن َكاَن -۴ فَا ذَاَت یَْومٍ  - َعلَْیِه َوَسلهَم َصلهى اَّلله  َوِجْبِریُل َعلَى الصه

َ َسِمَع  ائِِن اأْلَْرِض ْي إِلَْیَك بَِمفَاتِیحِ َخزَ ا ذََكْرَت فَبَعَثَنِ مَ فَقَاَل............. ، فَأَتَاهُ إِْسَرافِیُل فَقَاَل : إِنه اَّلله

ةً فَإِْن ِشئْتَ َوأََمَرنِْي أَْن أَْعِرَض َعلَْیَك أَُسی ُِر َمعََك ِجبَاَل تَِهاَمةَ ُزُمرُّ   نَبِیًّا َمِلًكا ، دًا َویَاقُوتًا َوذََهبًا َوفِضه

 .، فَقَاَل نَبِیًّا َعْبدًا ثاََلثا ْن تََواَضعْ َوإِْن ِشئَْت نَبِیًّا َعْبدًا ، فَأَْوَمأَ إِلَْیِه ِجْبِریُل أَ 

لقد أخفت فْي هللا  وقریب من ذلك قوله صلى هللا علیه وسلمقال ابن حجر رحمه هللا فی فتح الباری :  -۵

مالْي ولبالل  وما یخاف أحد ولقد أوذیت فْي هللا وما یؤذي أحد ولقد أتت علْي ثالثون من یوم ولیلة

معناه نعم بیواریه ابط بالل أخرجه الترمذي وصححه وكذا أخرجه بن حبان اال شئ  طعام یأكله أحد

ا اخرج كان صلى هللا علیه وسلم یختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط فْي الدنیا له كم

كن ال یا رب ول ة عرض علْي ربْي لیجعل لْي بطحاٌء مكة ذهبا فقلتالترمذي من حدیث أبْي امام

 . جعت تضرعت إلیك وإذا شبعت شكرتك اشبع یوما واجوع یوما فإذا
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اگر اسالم بدون قید عمر، نکاح را جایز دانسته به این معنا است که نظر به بعض  -۲

حکمتها اگر در بعض حاالت استثنایی پدر ویا پدر کالن دختر ویا نواسه خود را در 

دی وقت )نامزد میکند( پس باید دختر بعد از نامز فولیت به نکاح کسی در میاوردط

قابل جماع شد بعد از آن عروسی شود و باشوهرش تعلقات جنسی قایم کند یابالغه و

واین ظاهرست که وقت دختر بالغه وقابل جماع شد باو تعلقات جنسی قایم کردن 

این باره میکنند ودر  صدیق، طب وحتی کفار هم تساینس ااصال ایرادی ندارد واین ر

.کفار نیز جواز داده اند  

 

؟اند کدامهاحکمتهای که اسالم در نظر گرفته آن -۳  

که بر اساس آن نکاح در طفولیت وبدون ) همبستری ( را اسالم  جایز قرار داده ؟   

آن حکمتها بعض حاالت استثنایی ونادری اند که اسالم با شرایط مخصوص آن نکاح 

 در طفولیت را جایز قرار داده .مثال:

د ساختن دختر بخاطر ضروری باشد ونامزسرا زیر شدن فتنه ها  ممکن خطر-۱ 

 ختر را نامزد نکند آیندهباشد که اگر در کم عمری یعنی قبل از بلوغت د

بداخالقی هست که میخواهد .بطور مثال شخص  زور مند ومواجه میگرددخطربادختر

هست که  یدیندارو خوش اخالقشخص ، آناما در مقابل خواستگار شود  دختر را

روشن است .لذا پدر دخترش را در کم عمری نامزد میکند.و ا آینده دختر با  

پدر دختر عمر رسیده وغریب باشد پسر جوان ندارد.وکفالت  ویا اینکه -۲

وسرپرستی خانواده را کرده نمیتواند پس اگر شخص دیندار ومناسب که سرپرستی 

  .با پدر دختر همکاری کند وبه مشکالتش رسیده گی کندو خانواده اش را کند
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پدر ویا پدرکالن شخصی را میشناسد وبا فامیل وخانواده اش ازسالهای سال آشنا  -۳

دینداری  ،از زندگی داخل چهاردیواری دوست خود بخوبی آشنا است،است 

پدریا پدربزرگ دخترش را از راه شفقت ومحبت اگروخداترسی وی را بخوبی میداند 

راین خانواده می بیند واین خوف که درحق اوالد خود دارد وآینده بهتر اوالدش را د

وهراس را نیز دارد که بعد از وفاتش کسی نیست که دخترش را در این خانواده 

نکاح کند وپدرش دختر خود را درکم سنی ویا قبل از بلوغت به یکی از پسران این 

میآورد پس شریعت اسالمی این حق را به پدر درخانواده نجیب وشریف به نکاح 

وپدر کالن دختر داده . 16 ، پس در اینگونه حاالت ویا مشابه آن اگر پدر دخترو 

یندار وباخدا  قبل از بلوغت  دصغیرش را با شخص با اخالق و دخترِ  یاپدربزرگش

د ؟؟؟چه مشکلی دارد ؟؟؟ننامزد کندوبعد از بلوغت عروسی کن  

در  قسمیکه گفته شد کورکورانه نباشد بلکه مصلحت دختر )کم سنی دراسالم(نکاح  

در  مادر ویا خویشاوندی وغیره. قسمیکه ،نظر گرفته شود نه خواهشات نفسانی پدر

د که این زمان می بینیم که پدر ریش سفید بخاطر براورده ساختن خواهش نفسانی خو

ا رمیخواهد در آخر عمر که پایش به لب گور رسیده ولی هوس نکاح با دختر جوان 

 وبخاطر برآورده ساختن این خواهش خویش دختر کم سن خود را می پروراند درسر

 بشکل بدل ویا گرفتن پول در نکاح شخص دیگری که نه دین دارد نه اخالق دارد

از همین  وبنکاح در می آورد .اسالم هرگز اجازه اینگونه نکاح را نداده ونه میدهد.  

لمای عم جواز آنرا داده جاست که برای  نکاح استثنایی که در بعض حاالت اسالم حک

 کرام شرایطی را ذکر کرده اند .مثال:

د.پدری که دختر کم سن اش را نامزد میکند با دخترش دشمنی نداشته باش -۱   

ش دشمنی نباشد .بین دختر وشوهر -۲  

                                                           
 ملخص از مقاله تحقیقي : والیة التزویج الصغیرة() - 16
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 پدرنکاح دخترش را باشخصی نکند که ضرر وزیان از شوهر آینده اش یقینی -۳

 که بی نهایت ضعیف وعمر رسیده است و)یا اصالوواضح باشد مانند نکاح باشخص 

 ازیا شخص معذور و روانی که و تری را ندارد وبرای نام مرد هستاستعداد همبس

غیره.و .(حقوق ازدواجی، فردی واجتماعی بی خبراست  

۴-در دادن مهر بهانه جویی نکند .17 عالمه شوكاني رحمه اهلل میفرمایند : بدون در نظر 

ین دختر بحاکم وقت الزم است که دختر اصال نکاح نمیشود وبرداشت مصلحت معتبر

 کم سن وشوهرش جدایی کند.18.بعد ازاین سخنان اصولی واضح میگردد که

 در دین مقدس اسالم نه تنها نکاح کردن با دختران کم سن کدام امر واجبی 

نه ونه گاهی اسالم عزیز در این مسئله جنبه تشویقی داشته وبوده  وضروری

 ورت گیرد صحوصله افزایی این کار را کرده که حتما باید با دختران کم سن نکاح 

شده  اجازه داده وبراساس کدام ضرورت بلکه اگر گاهی دربعض حاالت استثنایی

حتی  مصالح که بدون درنظرداشت آندرآن هم شرایط ومقاصدی درنظر گرفته شده 

.قاضی وقت حق فسخ نکاح را دارد  

ازاین قبیل اعذار وجود نداشتند ونه  علیهما السالم گرچه درنکاح محمد وعایشه

اعتراضی واقع میگردد چون حضرت عایشه بالغ گردیده بود ومانعی وجود نداشت 

درسالهای اخیر زندگی مکی با مشکالت زیادی مواجه  صلی اهلل علیه وسلموچون رسول هللا 

وفات نموده بود ،کاکایش  ی اهلل عنهارضگردیده بودند خانم وفاشعارش حضرت خدیجه 

ابوطالب وفات نمودند ظلم مشرکین از حد گذشته بود ومسلمانان درشعب )دره( 

زن)سال ابوطالب روزهای سختی را سپری کرده بودندوحتی  آن سال را بنام عام الح

                                                           
 (االسالمیة البحوث المجلة) - 17
 (. 33/  2وبل الغمام على شفاء األوام " ) )- 18
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غم (یادکرد.19 لذا وقتی به مدینه منوره هجرت فرمودند پدرومادرحضرت عایشه رضی 

ساله خویش را درنکاح حضرت رسول ۹این را مناسب دیدند که دختر بالغ  اهلل عنها

 صلی اهلل علیه وسلمل هللا همه کارهای که رسو نیز قسمیکه میدانیم.درآورندصلی اهلل علیه وسلم اکرم 

قسمیکه خداوند متعال میفرمایند  با تائید وحی الهی صورت گرفته اندانجام داده اند 

« ن هو اال وحی یوحیوما ینطق عن الهوی إ»  

د = گرچه از حلقوم عبدهللا یعنی:             دگفته او گفته هللا ب و    ب و 

گرامی  روایت کرده رسول« صحیح مسلم»در رحمه اهلل که امام مسلم حتی درحدیثی

ضرت ح ایشان با حضرت عایشه رضی هللا عنها  به خود حدرمورد نکا اسالم ص

ی ک  هذا من عندهللا  فاقول إن أ ریتک  فی المنام ثالث لیال ......»عایشه رض میفرمایند: که: 

ه   دریک  معلیه السالسه شب درخواب دیدم که حضرت جبرئیل یعنی : شما را «ی مض 

ست وقت این خانم شماقطعه از ابریشم )تصویر( شما را برایم میاورد ومی فرمود

( پس من قطعه ابریشم را بازکردم دفعتا دیدم که  شما بودید)چهره شما بود

اد )این د)نزدخودگفتم( که اگراین از جانب هللا است پس خداوند انجامش خواهد 

 صلی اهلل علیه وسلم مبروقت هرآن عملی را که پیا لذا نکاح به امرهللا  منعقدخواهد گردید(.

 لی اهلل علیه وسلمص به امرهللا انجام میدهد کجا تصورآنرا کرده میتوانیم که پیامبر

باشد؟بخاطرشهوت ویا خواهش نفسانی آنرا انجام داده   

این است که دین اسالم یک دین همه شمول مطابق فطرت  دیگر نکته اساسی 

ضروری بود که این دین با تمام مزایا ، ،  کامل استدین  و فطریانسانی ودین 

مختلف  ابعادوبیهایش به مردم رسانیده شود وقسمیکه این دین فطری درابعاد وخ

                                                           
 )عمدة القاري وسیرة الحلبیة( فكان النبْي یسمْي ذلك العام عام الحزن - 19
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 تا بود ، الزمکرد  زندگی اعم از ب عد سیاسی ،اقتصادی واجتماعی مارا رهنمایی

هم مارا به وجه احسن وبهترش رهنمایی نماید  وخانوادگی درب عد زندگی ازدواجی

پس باید کسی میبود که دراین ب عد زندگی دین را با تمام لطافت  وسنجیدگی اش به 

مردم برساند وبرای این کار خداوند متعال در پهلوی دیگر ازواج مطهراتش حضرت 

اد که ذکاوت ودوراندیشی خدا د فهم ، فراست ، عایشه را برگزید وحضرت عایشه با

 سبقت جسته بود ودراین زمینه خدمات شایانداشت نسبت به دیگر امهات المؤمنین 

ن بذی از خیروبرکات که از مادر مومنان حضرت عایشه به این امت  را انجام دادند

 رسیده اند در آخر کتاب تحت عنوان مستقلی درج گردیده اند.

 نکاح کم سنی نزد غربیان:

درادوار قدیم وحدیث بین غربیان رایج بوده  الم نه بلکهح کم سنی تنها دراسنیزنکا 

.که چند نکاح دور جدید را در ذیل یاد آورمیشویم  

سالگی باردارشد وبا اینکه همه وی را به سقط جنین ۱۱در «ترزا میدلتون»-۱

وادارمیکردند اما اوبا ِسن کوچکی که داشت تصمیم گرفت فرزندش را نگهدارد چون 

نسبت به کودکش داشت واین امر باعث شد ترزا در سال محبت زیادی که 

 جوان ترین مادربریتانیا برپرده های تلویزیون ورسانه ها معرفی شود.۲۰۰۶

مردم  ( ساله۱۳) میالدی خبر بچه دارشدن یک دخترکم سن وسال۲۰۱۴دراپریل  -۲ 

ساله باردارشد که ۱۲.این دختر زمانی از پسررا متعجب ساختانگلستان 

وبه گفته برخی منابع نزدیک به خانواده دختر،  مقطع ابتدایی درس میخواندهنوزدر

خود دختر )با عاشق خود( تصمیم گرفت که برای تداوم عشق ومحبت شان به 

سال عمردارد وبه عنوان ۲۷مادربزرگ این نوزاد  صورت آگاهانه بچه دار شوند
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اند مادرش را ببین  )ناحق خو نگفته20جوان ترین مادربزرگ بریتانیا انتخاب شده.

 با دخترش عروسی کن(

نکاح دختران درکشورهای مختلف: یننس    

،ژنیتک، عوامل جغرافیایی وحتی ی ونژادیثار مانند عواملچون عوامل مختلف 

ازهمین عوامل اقتصادی واجتماعی وفرهنگی دربلوغت دختران وپسران تاثیرگذاراند.

درکشورهای نکاح،تفاوت دارد.جهان سنین دختران برای جهت درکشورهای مختلف 

غربی برای عروسی در کم سنی قوانین وضع گردیده اند وبرای عروسی کم سنی  

 ،)اتریش(   ستریاآ ،سکاتلند  ،ال: در کشورهای یونان تحفظ قانونی حاصل گردیده مث

ین یچک سلواکیه ودیگر ممالک عمر عروسی شانزده سال تع ،کروشیا ،بلغاریه 

کم ترین عمر عروسی  و لتوانیا جارجیا ، ایستونیا ، دنمارک هایگردیده .ودر کشور

 ٬پانزده سال مقرر گردیده.وهمچنان در کشورهای امریکای جنوبی مانند بولیویا

ودر دستاویز قانونی که از کلیسای . سال تعیین گردیده ۱۴عمر عروسی  پاراگوای

ای پسر عمر شانزده ) دیری ایمبیدیمبت( شایع گردیده بر کاتولیک ویتی کن بنام

چون اکثراین کشورها سرد سیر اند  21وبرای دختر عمر چهارده سال تعیین گردیده.

عمرهایشان بالغ میگردند وبعد از بلوغت مانعی برای درهمین سنین ازودختران 

ین عروسی نکاح وجود ندارد لذا دراین کشورها دختران میتوانند قانونا دراین سن

 ۲۰۰۵  سال  ماه اکتوبر۱۶که بتاریخ )اردو(بی سی  وحتی  طبق راپور بیکنند.

رکشورهای پیشرفته کم ازکم گردیده وبعض نشرگردیده گفته شده : که سن بلوغت د

ماهرین سویدنی دراین مورد که  )گفته شده( ساله گی بالغ میگردند و۷در دختران

تلویزیون  درسنین پائین  ویکی ازعلتهای زود رسی بلوغت تحقیقات را آغازکرده اند

                                                           
20-https://www.youtube.com/watch?v=b39cjsp7fAQ 

 (آزاد دانشنامه_  ویکیپیدیابلوغت ) - 21
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اساسی هماناعلتهای موروثی ،ژنیتکی ،جغرافیایی علل   اما. 22بینی قرار داده شده

وغیره اند که درفوق به آن اشاره کردیم لذا درکشورهای گرم سیرنظربه اقلیم آب 

پس  میگردند سال بالغ ۱۱الی– ۹ختران عموما در سنین وهوا وخوراک های گرم د

ساله  ۹ها وکشورهای افریقایی دختران درسنین عربنظر به اقلیم وآب وهوای گرم 

چنانچه از ساله گی بالغ گردیده  ۹گی بالغ میگردند لذا حضرت عایشه نیز درعمر 

 در این مورد فتوای فقهی موجوداست که میفرمایند : رضی اهلل عنهاخود حضرت عایشه 

 )بالغه (سال برسد زن ۹وقت دختربه عمر( بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة إذا)

 . 23ستا

 

 

:دیگریک دلیل منطقی   

 (Anatomical andبا گذشت زمان وروشهای متبادل زندگی در ساختارجسمانی انسانها 

Physiological Changes) رات مختلفی صحت وتوانمندی وتندرستی انسانها تغییدرنیز

ولی  کنونیی پیشرفته زمانی بود که نه شفاخانه بود ونه عملیاتها .رونما گردیده اند

                                                           
22 -BBC URDU.com ۲۰۰۵تاریخ اشاعت دوشنبه ۱۶اکتوبر 

فرأى بعض أهل العلم  ( حسن صحیحباب اکراه الیتیمة علی التزویج وقال حدیث  -)رواه الترمذی - 23

أن الیتیمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخیار فْي إجازة النكاح وفسخه ( وهو قول أصحاب 

النیل وأخرجه أیضا  وقال فْي  ......ویدل على جواز تزویج الیتیمة قبل بلوغها قوله تعالى وإن خفتم أن .أبْي حنیفة 

قال الحافظ فْي الفتح فیه داللة على تزویج الولْي غیر .....ْي الیتامى فانكحوا ماطاب لكم بن حبان والحاكم ال تقسطوا ف

األب التْي دون البلوغ بكرا كانت أو ثیبا ألن حقیقة الیتیمة من كانت دون البلوغ وال أب لها وقد أذن فْي تزویجها 

وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت الیتیمة  ...............فیحتاج من منع ذلك إلى دلیل قوى  .بشرط أن ال یبخس من صداقها 

تسع سنین فزوجت فرضیت فالنكاح جائز وال خیار لها إذا أدركت ( أي إذا بلغت  ولم أقف على دلیل یدل على قول 

هذین االمامین وأما احتجاجهما بحدیث عائشة أن النبْي صلى هللا علیه و سلم بنى بها وهْي بنت تسع سنین ففیه أن 

) قالت عائشة إذا بلغت الجاریة تسع سنین فهْي امرأة ( كأن عائشة  .انت أدركت وهْي بنت تسع سنین عائشة قد ك

أرادت أن الجاریة إذا بلغت تسع سنین فهْي فْي حكم المرأة البالغة ألنه یحصل لها حینئذ ما یعرف به نفعها وضررها 

 ترمذی للمبارکفوری ()تحفة االحوذی شرح سنن الوهللا تعالى أعلم .من الشعور والتمییز 
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همین زنان در خانه هایشان طفل تولد میکردند ومرگ ومیر در والدتهای آن زمان 

 این را میتوان با چند مثال بهتر فهمید.واین دور جدید چندان متفاوت نبود.

 گی هرانندطورخم وکابل برادرم همت هللا جان زمانی در مسیر  یک زن کوچی:-۱ 

ریش سفید که میکرد یک روز برایم قصه جالبی بیان داشت و گفت: که یک بابه 

فتم کاکا گبرادران قوم کوچی بود در موتر همرایم پریشان  نشسته بود .برایش غالبا از

ود که نماندند .دو روز میش گفت: بگذار بچیم دیگر زنان ؟ دچرا پریشان هستی !جان

هزار پول هم مصرف شد ولی  ۷۰هست  در شفاخانه بسترعروس پسرم )سنویم(

رد و گفت گفت: که مادرم برایم قصه ک بابه (ده . ) بعد از آنگردین تاحال طفلش تولد

ا درد پشت شترها روان بودم ودفعت پیاده پا : پسرم وقت تو تولد میشدی من در سفر

ومن در کنار سرک در حفره ) که از عبور ومرور مردم  زایمان آغازگردیدهای 

دوباره و غنداق کرده تولد شدی .ترا در چادرم تو حظه ر بود( رفتم وبعد از چند لدو

  سفرم را ادامه دادم.پیاده شده  پشت شترها

)والنتینا واسیلوا( که  یک زن روسی بنام : طفل تولد کرده زنی که شصت ون ه-۲

دنیا طفل به  ۶۹زایمان ۲۷بعد از ازدواج درروسیه بود  خانم یک کشاورز درکشور

گانه یی  ۳زایمان آن  ۷گانه و ۴زایمان آن  ۴زایمان آن دوگانه یی و ۱۶آورده که 

 24بوده اند

ی خواندم که حتی در یک سایت انترنت : ساله گی طفل تولد کرد۵دختری که در -۳

 .ساله در امریکا  طفل تولد کرده ۵در گذشته ها یک دختر 

 (Spanish pronunciation: [ˈlina meˈðina]; born 23 September 1933)[1] 

is a Peruvian woman who became the youngest confirmed mother in 

history, giving birth at age five years, seven months, and 21 days.[1][2] 

                                                           
24 -fardanews.com 
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Based on the medical assessments of her pregnancy, she was less than 

five years old when she became pregnant. She is also believed to be 

the youngest documented case of precocious puberty.Lina Marcela 

Medina de Jurado25 

 ۵ خالصه این مضمون انگلیسی این است که: دختری بنام لینا میدینا که کل عمرش

د روز است طفلی تولد کرده ونظر به تحقیقات طبی معلوم میگر ۲۱سال هفت ماه و

 که این اولین دختریست که در این عمر طفلی تولد کرده .

ان ون نظر به حاالت وگذشت زماین چند مثالها این بود که چ ان نمودناز بی هدف

زنان این زمانه عموما  ی تفاوتها در زمانهای مختلف رونما میگرددانازنظرجسم

چون دراین دور نه خوراکهای طبیعی داریم ونه آب  راز زنان گذشته اندضعیف ت

طفل تولد کند ویا  ۶۹ وهوای تازه امروزه هیچ زنی حتی تصوراین را کرده نمیتواند

 یت مسلمانان غرب زدهامروز اکثر.ساله گی زایمان کند.  ۵دختری دردراین زمانه 

کرده  دست به اعتراض وانتقاد  قضاوتنظر گرفته محیط وماحول خود را در زمان،،

ر وغرب باشد بسیار منطقی اواعتراض از جانب کفانتقاد  خصوصا وقت  میزنند

 قضاوت ،قضاوت های نادرست مردم آن  ی وعلمی دانسته میشود  منجمله

 ۹دختر  ندیکنفکر م آنهااست  رضی اهلل عنها عایشهحضرت حق نکاح در غیرعادالنه

ساله نکاح کرده ؟؟؟ !!!! در حالیکه این کار نظر به آن زمان  ۳۵ساله چطور با مرد 

وزمانه های  صلی اهلل علیه وسلم در زمان بعثت پیامبر اسالم قابل تعجب نیست ونبود چون

بعدی نکاح کردن با دختران کم سن رایج بود واین کار اصال عیب شمرده نمیشد ونه 

بها بسبب جسامت وهیکل قوی کار ظالمانه ی بود چون عرف ورواج وهم چنان عر

                                                           
25 - http://en.wikipedia.org/wiki/Lina_Medina) 
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رضی  چنانچه فتوای حضرت عایشهعروسی در کم سنی را عیب نمیدانستند  آنها ،زنان

.قبال گذشت  اهلل عنها  

دیدم ) خبر  )پایتخت کشور یمن(میفرمایند : من در صنعارحمه اهلل تعالی نیز امام شافعی 

ام تائید آن چندین قول از اموهمچنان در ساله گی بالغ میگردند. ۹که دختران در  شدم(

شافعی رحمه هللا در کتب  ذکر گردیده اند26.نیزبعد از بلوغت حتی از نظر طبی 

اصال مانعی وجود ندارد که با دختر بالغ نکاحی صورت نگیرد اگر در امریکا یک 

ساله بالغ نکاح کرده  ۹ساله طفل تولد کرده میتواند پس در عربها چرا دختر  ۵دختر 

؟!!!! .نمیتواند   

 چند مثالهای عروسی در کم سنی میان عربها .

حضرت عمر ضی هللا عنه با دختر حضرت علی رضی هللا عنه یعنی ام کلثوم در -۱

 کم سنی نکاح کرده اند 27

                                                           
شر عرأیت بصنعاٌء جدة بنت إحدى وعشرین سنة حاضت ابنة تسع وولدت ابنة  :الشافعْي قال - 26

لنا  وحاضت البنت ابنة تسع وولدت ابنة عشر ویذكر عن الحسن بن صالح أنه قال أدركت جارة

ة سنة صارت جدة بنت إحدى وعشرین سنة وعن مغیرة الضبْي أنه قال احتلمت وأنا بن اثنتْي عشر

عنْي وهللا أعلم عنها أنها قالت إذا بلغت الجاریة تسع سنین فهْي امرأة توروینا عن عائشة رضْي هللا 

 .ْي(بكر البیهق یحمد بن الحسین بن علْي بن موسى أبال- السنن الکبری) فحاضت فهْي امرأة
كلثوم  عن جعفر بن محمد عن أبیه أن عمر بن الخطاب خطب إلى علْي بن أبْي طالب ابنته أم - 27

هر األرض ظعلى بنْي جعفر فقال عمر أنكحنیها یا علْي فوهللا ما على فقال علْي إنما حبست بناتْي 

ین برجل یرصد من حسن صحابتها ما أرصد فقال علْي قد فعلت فجاٌء عمر إلى مجلس المهاجرین 

ذا كان القبر والمنبر وكانوا یجلسون ثم علْي وعثمان والزبیر وطلحة وعبد الرحمن بن عوف فإ

ه وقالوا بمن فأخبرهم ذلك واستشارهم فیه فجاٌء عمر فقال رفئونْي فرفؤوم اآلفاق جاٌءه الشْيٌء یأتْي عمر من

 بن سعد(ال-....الطبقات الکبرییا أمیر المؤمنین قال بابنة علْي بن أبْي طالب
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همچنان نکاح هند دختر حضرت معاویه رضی هللا عنه باعبدهللا بن عامر بن کریز -۲

در ۹ ساله گی صورت گرفته28.گویا این هردو نکاح در خاندان قریش صورت 

 گرفته.

هجری ۱۲۲هجری تولد گردیده ومن در  ۱۱۰ابوعاصم النبیل میگوید مادرم در -۳

 تولد گردیده ام29یعنی مادرش در۱۲ ساله گی نبیل را به دنیا آورده.

 ۱۸دیده ام که در عمر بین قبیله ما یعنی مهالبه زنی رادر  میكند عباد مهلبی بیان -۴

ساله گی دختری تولد کرد و)بعد از آن که  ۹مادرکالن شده ) چون(در ساله گی 

ساله گی طفلی تولد کرد پس)آن  ۹ساله شد وعروسی کرد( دخترش در  ۹دخترش 

 زن یعنی مادر دختر( در ۱۸ ساله گی مادر کالن شد.30

عیب میبود: صلی اهلل علیه وسلم با محمد اگرنکاح عایشه  

نکاح کردن با دختر کم سن عیب  صلی اهلل علیه وسلم مبراز طرف دیگر اگر در زمان پیا

در راستای دعوت دین اسالم از  صلی اهلل علیه وسلممیبود پس باید غور کرد که رسول هللا 

هللا  دیدند به رسولحد اذیت وآزار ر مکه و مدینه بیطرف مشرکین ودشمنان اسالم د

گفته شد ومشرکین مکه هر لحظه ، مجنون، ساحر ودروغگو جادوگر صلی اهلل علیه وسلم

مورد انتقاد قرارش دهند و کاری سر زند  صلی اهلل علیه وسلمتا از محمد  در کمین میبودند

                                                           
 ) تاریخ دمشق البن عساکر(   - 28
 .(۷) سیراالعالم النبآلء.ج- 29
نت ثمان عشرة بالمهالبة امرأة صارت جدة وهْي حدثنْي عباد بن عباد المهلبْي قال : أدركت فینا یعنْي  - 30

نن س) سنة ولدت لتسع سنین ابنة فولدت ابنتها لتسع سنین فصارت هْي جدة وهْي بنت ثمان عشرة سنة

 (علْي بن عمر أبو الحسن الدارقطنْي البغدادي المؤلف : -الدارقطنْي
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 .اما شما قرآن ، حدیث وتمام کتب سیرت را ببینید  نخواهید یافت که مشرکین مکه

ادی انتقوحضرت عایشه ایراد و صلی اهلل علیه وسلمبر نکاح رسول گرامی اسالم   ومدینه

وآنها با دختران کم سن بالغ  نکاح کم سنی عیب شمرده نمی شدکرده باشند.چون 

 متبنٰی)پسربا خانم پسر صلی اهلل علیه وسلموقت محمد  ،نکاح میکردند .امابر خالف آن

خویش حضرت زید بن حارثه بعد از طالق دادن وی، نکاح کرد .مشرکین  (فرزندی

سر پ طالق شدهکه محمد با خانم  نتقاد کردنددادند وامکه سرو صدا بلند کردند ،طعنه 

چونکه عربها پسر فرزندی را مثل پسر حقیقی میدانستند وپسر ؟کردخود چطور نکاح 

 .امافرزندی را حتی از میراث خود حصه میدادند وبا خانمش نکاح را حرام میدانستند

در دین اسالم چنین نیست وپسر فرزندی مثل پسر حقیقی بوده نمیتواند لذا نکاح با 

خانمش بعد از طالق وغیره جایز است . فکر نکنم کسی بیشتر از ابوجهل وابولهب 

 صلی اهلل علیه وسلمبغض وکینه داشته باشد چون آنها هم عصران محمد  صلی اهلل علیه وسلمبا محمد 

آنها بر  اما را میدیدند صلی اهلل علیه وسلمار، کردار ودعوت پیامبر بودند وشب وروز رفت

انتقاد نکردند پس جای تعجب نیست که چهارده قرن  ی اهلل عنهارض نکاح حضرت عایشه

هی با پیزا بعد پیروان قوم لوط قومیکه زنان شان باسگ ومردان شان با االغ وگا

عروسی میکند، ایفل )فرانسه(وزنی با برج با دست چپ  احمقيوکسی با قالین و

جان ومال ومادروپدرم فدایش باد  صلی اهلل علیه وسلم برخاسته بر شخصیت محمد عربی

د .آنکه به انسانها انسانیت آموختاند واز طفیل وی به انسان کرامت بخشیده نانتقاد میکن

شد.محمد که انسانها در کنار حتی حیوانات ،نباتات وجمادات نبوتش را پذیرفته اند31  

 یک اعتراض منطقی:

                                                           
يَ ْيٌء  بَ ْْيَ السََّماٌءِّ َواَْلَْرِضِّ إِّلَّ يَ ْعلَ شَ إِّنَُّه لَْيَس قَاَل ..........َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ قَاَل  - 31  ُم َأيِّن ِّ َرُسوُل اَّللَِّّ إِّلَّ َعاصِّ

ْنسِّ   (.سند ْلمام أمحد بن حنبلامل).اْلِّن ِّ َواْْلِّ
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ان ساله ت۹آیا منحیث یک پدر حاضرهستید دخترکفار وروشنفکران مسلمان میگویند:

ساله نکاح کنید؟؟ ۳۵بامرد را  

ن است که : آیا شما دراین باره جواب الزامی وترکی به ترکی ما ایجواب : 

وجواب تان با مردی ودخترتان با خر وسگی عروسی کند؟؟؟ حاضرهستید پسر

افتخار  باشد به صد صلی اهلل علیه وسلمبله اگر شخص مثل محمد تحقیقی ما این است که :

واین را سعادت وخوشبختی  درمیآوریم ساله خویش را در نکاحش ۹الغ دختر ب

 سال ۱۴و ۱۳م دانست.اگر شما دختران معصوم تانرا که عمر شان از یخویش خواه

موهای ساخته گی بر سر دارد ویک دو متجاوز نیست به شخصی بیتل وبازاری که 

یا جرمنی و،سال تجاوز کرده واز لندن  ۵۰ انگشتر طال بدست دارد وعمرش از

ختر دوشما از خوشی همه به رقص هستید که  دوشمیکانادا آمده وخواستگار دخترتان 

یک صد دالر  سالخواهد رفت و بعد از دوسه  ولندن معصوم تان بخیر به کانادا

سلمان م هد فرستاد .دختر معصوم تانرا به اینگونه افراد بی دین که دربرایتان خوا

ید پس واین کار را مایه افتخار خود میدان به نکاح درمیاوریدبودنشان هم شک هست 

ندار ساله خویش را به شخص دی ۹ما هم این را مایه افتخار خود میدانیم که دختر 

یم گردید وی ان شآءهللا مستحق جنت خواه بدهیم واز طفیل صلی اهلل علیه وسلممثل محمد 

 این کار مایه افتخار ما خواهد بود.

 صلی اهلل علیه وسلمخوب درست است که محمد بعض روشنفکران میگویند::اعتراض

ن شخصیت با عظمت و شریف بودند در مرتبه اعالی اخالق قرار داشتند صادق وامی

مناسب  ساله اخالقا ۳۵کاح کردن مردساله ن ۹قی با دختر اما بازهم بطور اخال بودند

.نیست  
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این ناگواری ونا پسندیده گی در حقیقت بسبب اختالف کلتور ، تمدن ، رسم جواب : 

کشورهای مختلف جهان در اذهان ما خطور کرده .اگرچه شعور  یورواجهای مختلف

مخصوص  ی اخالقی یک چیز مشترک بین انسانها است اما در یک عمل ویا معامله

اصول اخالقی بین انسانها  متفاوت ومختلف است ممکن یک کار در یک  تطبیق

اما در زمان ومکان دیگر غیر اخالقی باشد  مقطع زمان ودر یک کشور اخالقی باشد

بر این رف وعنعنه اخالقی ودر عرف وعنعنات دیگران غیر اخالقی باشد ودر یک ع  

یائید از کشور خود آغاز کنیم .. بده ها مثال آنرا پیش کرده میتواند بنده گفته خود  

با وجود  دراکثردهات واطرافر افغانستان وحاال نیزقبل از آمدن دموکراسی د-۱

زندگی شهری ر اخالقی شمرده میشود.اما درد شدن، مالقات دختر وپسر کار غینامز

میکنند وگاهی بنام نیمه نکاح ویا  دی باهم خوب عیشاز نامز بعددختر وپسر 

از  بعدعیش وعشرت اینگونه و نه مالقات دختر وپسر آماده میگرددپایوازی ها زمی

دی را عین اخالق میدانند.نامز  

زنی که  وجود داشت یعنی: ()ستی رسمی بنام  در هندوستان قبل از آمدن انگلیسها-۲

وخت میس  درآن شوهرش شوهرش فوت میکرد زن خود را زنده در آتشی که جسد

میسوختاند این عمل یک کار نهایت اخالقی با شوهرش آن آتش انداخته  خود را در

ی اسالمجامعه بود وبر اخالقی بودن آن هندوها دالیل پیش میکنند. اما در

ار غیر اخالقی وظلم شمرده میشود.این گونه ک ودیگرجوامع   

جرایم مختلف جزاهای قطع تامین امنیت وجلوگیری ازبرای  عزیز اسالمهمچنان 

ا تعیین کرده  که نزد کفار غیر اخالقی وظالمانه تصور سنگسار وغیره ر ،دست

اما از دید اسالم ودالیل عقلی ونقلی ،اهداف وشرائطی را که برای تطبیق میگردند . 

 این جزاها وضع کرده اند این جزاها کامال منطقی اند.
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. اما  وجرم پنداشته میشود هم جنس بازی در کشورهای اسالمی  کار غیر اخالقی -۳

رب بحدی اخالقی هست که در پارلمان های کشور های غربی امر قانونی در غ

 بودنش تصویب میگردد.

و جامعه  صلی اهلل علیه وسلم پس به همینگونه نکاح کم سنی هست که در زمان رسول هللا

در کشور ما افغانستان چونکه عربها در آن زمان کار غیر اخالقی نبود ونه هست اما 

با دختران کم سن مردان سن رسیده ی نکاح میکنند که حتی نماز  ربعض مناطقد

ندارند وعموما دختران کم سن قربانی دشمنی های مختلف بشکل  دخواندن خود را یا

یک رسم در عوض شخص مقتول از طرف خاندان قاتل در بد داده میشود . ویا 

کدام حکمت بعض پدران بد فطرت وعیاش دختر کم سن خود را بدون در نظر داشت 

جوان عروسی کند دختر معصومش نه محض بخاطر اینکه با یک دخترو شفقت پدرا

در بدل میدهد وزندگی آن دختر معصوم در  وسن رسیده را به شخص ریش سفید

عذاب میگذرد .ویا هم در جوامع جدید غربی چونکه با دختران کم سن عروسی 

این  بعض مسلمانان ناهنجارل نیز جبروظلم لذا مردم محیط وماحو صورت نمیگیرد

انتقاد میکنند که این کار  ی اهلل عنهارضدور را در نظر گرفته بر نکاح حضرت عایشه 

نکاح کردن با دختران  لی اهلل علیه وسلمص شان کامال اشتباه است .چون در زمان محمد

لی صوشایع ورایج هم بود وحتی دشمنان رسول هللا  )ونه هست( اصال عیب نبود کمسن

انتقاد نکردند پس معلوم شد که یک کار در یک  ی اهلل عنهارضبر نکاح عایشه  هلل علیه وسلما

زمان ومکان خاص از نظر اخالقی عیبی ندارد اما شاید در زمان ومکان دیگر 

معیوب باشد پس با وجود اینکه حاسه اخالقی بین تمام انسانها مشترک است .اما در 

ما در تطبیق عملی آن اختالف شده میتواند .اما نکته مهم در این باره این است که  

 اخالقی وغیر اخالقی بودن عمل وکار یک شخص محیط ماحول وعرف وعنعنات 
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ودرک کنیم که عمل  که شخص درآن زندگی میکند، آن جامعه را در نظر بگیریم

شخص از نظر عرف وعنعنات جامعه آن شخص اخالقی هست یا غیر اخالقی ؟؟؟ 

نات از نظر عرف وعنع وسلملی اهلل علیه صپس با در نظر داشت این نکته نکاح محمد 

 جامعه عربی نه عیب بود ونه غیر اخالقی .

 

 

درمورداين نکاح: ی اهلل عنهارضعکس العمل حضرت عایشه   

در اذهان ی اهلل عنهارض وقباحتهای که در مورد نکاح کم سنی حضرت عایشه نیز انتقادات

هم  اهلل عنهای رضما خطور میکند آیا در ذهن خود صاحب معامله یعنی حضرت عایشه 

را نیز  های اهلل عنرضاین گونه سخنها خطور میکرد یا خیر  بیائید دیدگاه حضرت عایشه 

. ببینیم  

بالغ   ساله گی۹گذشت که فرمودند دختردر رضی اهلل عنهاقبال فتوای حضرت عایشه  -۱

 میگردد.

رسول خدا  : که روداد نکاحش را اینگونه بیان میکند رضی اهلل عنها حضرت عایشه -۲

سالگی تعلقات ازدواجی  ۹ساله گی نکاح )نامزد( کرد ودر۶با من در لی اهلل علیه وسلمص

........درعروسی من نه شترذبح شد ونه ب زذبح گردید بلکه ازخانه عباده  32قایم کرد

                                                           
 الصحیح للبخاری. - 32
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ساله  ۹غذا برای ولیمه آورده شد ........و)دروقت نکاح( من رضی اهلل عنه  بن صامت

 33بودم.

لی صبا رسوهللا   که اخالص ، محبت و وابستگی خاصی ی اهلل عنهارض عایشهحضرت  -۳

لی صاگر گاه گاهی رسول هللا  .مثال : داشتند را با الفاظ مختلف یاد میکردند اهلل علیه وسلم

را میکرد حضرت  ی اهلل عنهارض ذکر خیر خانم وفا شعارش حضرت خدیجه اهلل علیه وسلم

عطا کرده پس چه ضرور  د به شما خانم بهتر از آنمیفرمود : خداون ی اهلل عنهارض عایشه

 که زنی  عمر رسیده ی را یاد میکنید ؟34

از خواب بیدار میشد بستر  ی اهلل عنهارض حضرت عایشه (در تاریکی شب ) اگر گاهی

کجاهستند وحتی  لی اهلل علیه وسلمصرا لمس میکرد که رسول هللا  لی اهلل علیه وسلمص رسول هللا

در بستر نبودند ونزدیک حجره در قبرستان جنت البقیع  لی اهلل علیه وسلمصیکبار رسول هللا 

حتی  ی اهلل عنهارض رفته برای مسلمانان دعا واستغفار میکردند که حضرت عایشه

 قبرستان نزد رسول هللا صلی اهلل علیه وسلم رفتند 35

به ازواج مطهراتش اختیار دادند که اختیار  وسلملی اهلل علیه صهللا ل در یک موقع رسو 

لی اهلل صزندگی کنند ویا جدا شوند .وقت رسول هللا  لی اهلل علیه وسلمص دارند که با رسول هللا

که شما هم اختیار دارید  : در این مورد فرمودند ی اهلل عنهارضبه حضرت عایشه  علیه وسلم

                                                           
 والطبرانی . -۶مسند احمدج - 33
 .بخاری شریف  -34
 .) مسلم شریف( - 35
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در  ی اهلل عنهارضاما در جدایی عجله نکنید با مادر وپدرت مشوره کن ..حضرت عایشه 

 جواب با تعجب فرمودند : أ  ف  یک   یا رسول   هللا   استشیر   ا  ب  و  ی؟36

وپدرم مشوره  من در باره ) جدایی( ازشما با مادر لی اهلل علیه وسلمصیا رسول هللا یعنی: 

.کنم؟!!!!!!  

با این  لی اهلل علیه وسلمصوگاهی بطور ناز وافتخار، وابستگی ومحبتش را با رسول هللا  

فِيَّ َسْبُع ِخَصاٍل لَْيَسْت فِي أََحٍد ِمْن أَْزَواجِ النَّبِّي صلى هللا عليه  الفاظ اظهار میکرد ومیگفت :

 َ َجنِي النَّبِّي صلى هللا عليه وسلم بِْكًرا، َولَْم يَت ْج أََحدًا ِمْن نَِسائِِه بِْكًرا َغْيِريوسلم: تََزوَّ 37 «َزوَّ
 

به  لی اهلل علیه وسلمصخصوصیت های داده شده اند که در ازواج رسول هللا  ۷به من یعني:

 کسی دیگری داده نشده .

لی اهلل ص رسول هللا -۲محبوبتر بودم  لی اهلل علیه وسلمص من از همه ازواج به رسول هللا -۱

 اهلل علیه وسلم لیصبا پدرم از دیگران بیشتر محبت داشت . ) این محبت رسول هللا  علیه وسلم

 مساوات را درنظرمیگرفت.صاف و ادای حقوق همه غیر اختیاری بود ورنه دران

ت (را بی اختیار نسبت به دیگران بیشتر دوست داش ی اهلل عنهارضولی حضرت عایشه   

 رسول هللا ودم ) یعنی بیوه ومطلقه نبودم کهدر تمام خانمهایشان من دختر جوان ب -۳

د (.با من نکاح کرد وبقیه ازواج مطهرات بیوه ویامطلقه بودن لی اهلل علیه وسلمص  

م وبر رسول در یک لحاف ) در یک بستر ( میبود لی اهلل علیه وسلمصمن با رسول هللا  -۴

.گردیدوحی نازل می لی اهلل علیه وسلمصهللا   

                                                           
 باب بیان ان تخییرامراته(.-) مسلم شریف - 36
(، رقم 209(، وأبو يوسف في اآلثار ص )116هذه الرواية أخرجها أبو حنيفة في مسنده ص ) - 37
(932). 
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ب شو روز میبودند ولی با ازواج دیگر ) نظر به نوبت ( یک با من دوشب ود -۵

ه نوبت خویش را ب ی اهلل عنهارضوروز میبودند ) علت آن این بود که حضرت سوده 

داده بود( . ی اهلل عنهارض حضرت عایشه  

 ت ازأتهمت بستند برای بر ی اهلل عنهارضعایشه  ر حضرت) وقت بعض مردم ب -۶

 میگویند که(  برأت وپاکی من در قرآن ) ی اهلل عنهارض تهمت مردم حضرت عایشه

 سوره نور(ذکر گردید .

در   علیه وسلملی اهللصسر مبارک رسول هللا  لی اهلل علیه وسلمصدر وقت وفات رسول هللا  -۷

 میان گردن وسینه من بود.

 وسلملی اهلل علیه صاز رسول هللا یند یکبارمیگو عنه رضی اهللحضرت عمروبن عاص  -۵

ْن الر َِّجالِّ فَ َقاَل َأبُوَها قُ ْلُت ُثَّ :: کی را بیشتر دوست دارید ؟ فرمود مپرسید َعائَِّشُة فَ ُقْلُت مِّ

( واز مرا) دوباره پرسید ی اهلل عنهارضعایشه فرمود: 38َمْن قَاَل ُثَّ ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابِّ فَ َعدَّ رَِّجاًل 

وبعض  رضی اهلل  عنه حضرت عمر : ازآن؟ گفت گفتم )بعد( مردان ؟ فرمود :پدرش را

 مردان دیگر را یادکرد.

  39حمیرا میگفت ی اهلل عنهارض واز تکریم ومحبت زیاد به حضرت عایشه 

قال  :در یک موقع فرمود ی اهلل عنهارض به حضرت عائشه لی اهلل علیه وسلمص رسول هللا -۶

) يا عائش هذا جبريل يقرئك السالم ( . فقلت وعليه  یوما لی اهلل علیه وسلمص رسول هللا

ن جبرئیل ای! عایشه ای يعنی: 40 .....السالم ورحمة هللا وبركاته ترى ما ال أرى .

من گفتم وبراو سالم ورحمت و برکات  )عایشه میگوید( هست به شما سالم میگوید

 هللا باشد.)ای رسول خدا(شما میبینید آنچه را که من نمیبینم.

                                                           
 .) رواه البخاری( - 38
 رواه النسائی - 39

 باب فضائل عایشة -رواه البخاری - 40
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فَْضُل َعائَِشة َعلَى النَِّساِء َكفَْضِل  فرمودند: لی اهلل علیه وسلمصدریک موقع رسول هللا -۷

الثَِّريِدَعلَى َسائِِر الطَّعَامِ 41 يعنی:برتری عائشه رضی اهلل عنها بردیگرزنان قسمی است مثل 

 برتری نان آبگوشت42 بر دیگرغذاها.

 سرم( یکبارسردرد شدم وگفتم :)وای میفرمایند : ی اهلل عنهارض مادرمان حضرت عایشه

یفرمایند مفرمود: )بلکه وای سرمن( محدثین کرام  لی اهلل علیه وسلمصدرجواب رسول هللا 

ی اهلل ضر درجواب فریاد سردردی حضرت عایشه لی اهلل علیه وسلمص:این جواب رسول هللا 

ی رض ت عایشهداللت میکند که گویا به حضر لی اهلل علیه وسلمص برکمال محبت رسول هللا عنها

اینگونه اظهارکرد که توسردرد نیستی بلکه من سردردم. اهلل عنها   

هلل علیه لی اص اگر در تناظر این واقعات  محبت ووابستگی حضرت عایشه با رسول هللا   

دیده شود پس بجای  ی اهلل عنهارض با حضرت عایشه لی اهلل علیه وسلمصومحبت رسول هللا  وسلم

بر عکس بر منتقدین ومعترضین اعتراض  ی اهلل عنهارض انتقاد بر نکاح حضرت عایشه

لی اهلل ص ، و وابستگی رسول هللامعترضین اخالص، محبت ، همدلی :وارد میگردد چون

با همدیگر که نتیجه یک نکاح موفق وکامیاب  ی اهلل عنهارضوحضرت عایشه  علیه وسلم

را  باهمی آنها است را اصال در نظر نمیگیرند وحاضر نیستند این اخالص ومحبت

کم سنی را ، ی ناقص این زمانه دهند ومیخواهند نظر به افکار و فرهنگ هااهمیت 

ودند یک بهانه گرفته انتقاد کنند . اگر حضرت عایشه از این نکاح ناراضی وناالن ب

پس باید یکبار یک شکایتی در باره این نکاح از آنها در کتب مستند ویا غیر مستند 

قلمداد میشد . ویا اظهار نا رضایتی میکرد .ممکن کسی بگویدکم سن بودند چه 

                                                           
 و رواه المسلم فی کتاب فضائل الصحابة –کتاب المناقب باب فضل عائشة رضی هللا عنها –رواه البخاری  - 41
-نان شکسته درکاسه ،نوعی از طعام که پاره های نان را درشوربای گوشت ترکنند.)لغت نامه دهخدا ثرید: - 42

 ازاستادعلی اکبردهخدا( 
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شکایتی میکرد؟؟؟ .اما این گفته نیز بیهوده است چون حضرت عایشه یک دختر 

خدمات شایان شان  چنانچه درآینده بودند بلوغت رسیده ذهین و زیرک بودند وبه عمر

بیان خواهد گردید وثابت خواهد گردید که نه طفل نادان بوند ونه بی خبر .از ال بالی 

تمام این مباحث به خوبی واضح میگردد که بعض اهل مغرب ومستشرقین مقصد 

شان رسیدن به حقایق نیست بلکه مقصد اصلی واساسی آنها پیدا کردن شکوک 

ن در قلوب مسلمانان است . که با قطع وبرید روایات مختلف ویا بیان نمودوشبهات 

مسلمانان را از دین شان کامال برگرداند ومرتد روایات ضعیف وغیره میخواهند 

.شندشوند ویا کم از کم در مورد احکام اسالمی در شکوک وشبهات مبتال با  

براین امت: ی اهلل عنهارض احسانات حضرت عایشه  

از  ی اهلل عنهارضعظمت ومقام یک مادر چیست این را همه ما میدانیم حضرت عایشه 

ه از کروی آیت قرآن کریم مادر)معنوی( تمام مسلمانان است.این را هر پسر میداند 

ه کمادر به اوالدش همیشه خیر وبرکت میرسد خواستم درآخر احسانات ،خیر وبرکت 

رفی ه را بیان بدارم درابتدآء تعارف ومعاز مادرمعنوی ما مسلمانان به ما رسید

 مختصر را ذکرمی نمائیم:

: ام عبدهللا. تنی_ ک   ٬صدیقهنام :عایشه . لقب :   

. ی اهلل عنهرض ابوبکر صدیق٬نام پدر : عبدهللا   

)ام رومان(. اسم مادر: زینب  

.لی اهلل علیه وسلمصتاریخ تولد : سال چهارم ویا پنجم بعثت پیامبر   

: کم وبیش هشت سال.لی اهلل علیه وسلمصک با پیامبر زندگی مشتر  

 تاریخ وفات:شنبه_۱۷ ماه رمضان سال ۵۸ هجری _۶۷۸ م.43

                                                           
 اختالف نظر وجود دارد(. ٬قابل تذکر هست که در تاریخ پیدایش و وفات موصوفه در کتب  - 43
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  مرقد : قبرستان جنت البقیع ) مدینه منوره(.44

:ی اهلل عنهرضن بذی ازاحسانات حضرت عایشه    

 کریماینکه مادر ما مسلمانان هست واین خیر واحسانی است بسا بزرگ که قرآن-۱

ن  را مادران مسلمانان خطاب ) لی اهلل علیه وسلمصازواج پیامبر  ن ین  م  م  ؤ  ل ى ب ال م  النَّب يُّ أ و 

م  (45.وازآنجمله حضرت عایشه رضی اهلل عنها نیز اند . ات ه  ه  ه  أ مَّ اج  و  أ ز  م  و  ه   أ نف س 

د: بزرگان تابعین كه در عصر عایشه زیسته اند در مورد او مي گوینصحابه و -۲

و تمام زنان دنیا مقایسه شود، صلی اهلل علیه وسلم اگر علم و دانش عایشه با علم زنان پیامبر 

علم عایشه بیشتر خواهد بود46گویا حضرت عایشه رضی اهلل عنها مادر مؤمنان بزرگترین 

عالمه در زمانش بودند که بزرگترین صحابه نزدش آمده علم حاصل میکردند و الی 

امروز بر اساس علمیکه از وی نقل گردیده امت اسالمی در مسائل قدیم وجدید 

 استفاده میکنند.

به امت مسلمه  ی اهلل عنهارضتوسط حضرت عایشه   لی اهلل علیه وسلمص نقل احادیث پیامبر -۳

روایت گردیده  ی اهلل عنهارضحدیث تنها از طریق حضرت عایشه  ۲۲۱۰که در حدود 

 اند47.

بود چنانچه در شب ابواء  ی اهلل عنهارضنازل شدن آیت تیمم از برکت حضرت عایشه  -۴

ی اهلل عنها رضدر موقع باز گشت از یک غزوه وقت گردن بند ) الکت( حضرت عایشه 

ودر همین حال صبح گردیده برای نماز صبح آب وضو نمیباشد  48میگردد مفقود

                                                           
 . سلیمان ندویسید  –سیرت عایشه  - 44
 [6]األحزاب: آیة- 45
 االصابه - 46
  قال الحافظ الذهبی فی السیراالعالم...: مسند عائشة الفین ومئتین وعشرة احادیث ..... - 47
 .طبرانی – صحیح ابن حبان - 48
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.اینجاست که از طرف خداوند متعال آیتی در باره تیمم نازل میگردد که در صورت 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إِذَا قُْمتُْم إَِلى الصَّالِة فاْغِسلُواْ ُوُجوَهُكْم َوأَْيِديَُكْم إَِلى » کنیدنبود آب تیمم 

رْ الْ  ُرواْ َوإِن ُكنتُم مَّ َضى َمَرافِِق َواْمَسُحواْ بُِرُؤوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إَِلى اْلَكْعبَيِن َوإِن ُكنتُْم ُجنُبًا فَاطَّهَّ

ُمواْ صَ  َن اْلغَائِِط أَْو الََمْستُُم النَِّساء فَلَْم تَِجدُواْ َماء فَتَيَمَّ نُكم ّمِ ِعيدًا أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاء أََحدٌ مَّ

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید چون . 49«........ َطيِّبًا فَاْمَسُحواْ ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكم

وبرسرهایتان مسح  ان را تا آرنج بشوییدبه)عزم ( نماز برخیزید صورت ودستهایت

ن ب اید خود را پاک کنید)غسل کنید( واگر  کنید وپاهایتان را با شتالنگ بشویید واگر ج 

بیمار یادر سفربودید یا یکی از شمااز قضای حاجت آمد ویا با زنان نزدیکی کرده اید 

 وآبی نیافتید پس با خاک پاک تیمم کنید وازآن به صورت ودستهای تان بکشید...

تظار ردید قافله انمفقود نمیگ ی اهلل عنهارض)یعنی اگر در آن شب الکت حضرت عایشه 

ت نمیکرد وسفر را جاری میداشتند ودر جای میرسیدند که آب میسر میشد ممکن آی

ازل باعث شدند که آیت تیمم ن ی اهلل عنهارض تیمم هم نازل نمیشد گویا حضرت عایشه

نها این هم است که ببرکت آ ی اهلل عنهارضگردید.( پس بزرگترین احسان حضرت عایشه 

ضی از یک مشکل بزرگی نجات داده شدند که در نبود آب ویا مری امروز امت مسلمه

نند .کگرد وغبار و ریگ پاک وغیره تیمم  ٬که در آن آب مضر باشدمیتوانند با خاک   

 احسانی دیگری که بر امت کردند این است که: وقت منافقین بر وی تهمت بستند -۵

 :» ت وی نازل فرمودندرا برای پاکی وبرآئ آیات ۹.خداوند متعال در سوره نور

لَئَِك اْلَخبِيثَاُت ِلْلَخبِيثِيَن َواْلَخِبيثُوَن ِلْلَخبِيثَاِت َوالطَّيِّبَاُت ِللطَّيِّبِيَن َوالطَّيِّبُوَن ِللطَّيَِّباِت أُو

ا يَقُولُوَن َلُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريمٌ  ُءوَن ِممَّ ناپاک  زنان بدکارشایسته مردانی.يعنی:50«ُمبَرَّ

وبد اند و)برعکس( زنان پاکیزه الیق مردان نیکو ومردان نیکو الیق زنان پاکیزه اند 

                                                           
 .۶أیت - المائده - 49
 ۲۶-النور - 50
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این )پاکیزگان( از)آنچه از تهمت های که ناپاکان( میگویند منزه اندوبه ایشان آمرزش 

 ورزق نیکوست.
ه دکه تا روز قیامت مسلمانان این آیات را تالوت نموده در عوض تالوت هر حرف 

صل میکنند .وعلی هذا ده ها احسان دیگر .نیکی حا  

 وبی واضح گردید که حضرت عایشهدوستان نهایت عزیز از فضائل فوق الذکر بخ

اهلل عنها ما  رضیودند.ب لی اهلل علیه وسلمصچگونه شخصیتی  در بین زنان پیامبر  ی اهلل عنهارض

بودند.دامت السموات العلی.  

 ب عِد دیگر قضیه:

ویا  بر نکاح کم سنی در اسالمآنانیکه  ادیگر قضیه را هم ببینیم که آیعد اما بیائید ب  

چه راه ورسوم ویا انتقاد دارند خود شان در این باره  ی اهلل عنهارضنکاح حضرت عایشه 

چون کسی که بردیگران زبان طعن وانتقاد دراز میکند باید خودش ؟ قوانینی داشتند

اوراق تاریخ را ورق گردانی کنیم پس می بینیم که !!! اگر هم از آن معایب مبرا باشد.

بود .چنانچه در ( قاعده ورواج ) Norm  در بین غربیان عروسی در کم سنی یک

با  Mary Hathawayامریکا  عروسی میری هیتوی  یورجینا ایالتدر ۱۶۸۹سال 

  51سال بود. ۹منعقد میگردید، عمر عروس هیتوی William Willamsویلیم ویلمز 

 52سال بود ۱۲الی - ۱۰دهم عمر عروسی در امریکااز زدر قرن ن   چنانهم 

                                                           
51 - Ruth Lamdan: A Separate  People: Jewish Women in Palestine, Syria,  and Egypt in the 

sixteenth Centu ry, p. 47. Leiden, 2000). 

52 - PURITY CONGRESS MEETS; A  Great Gathering for Moral Work in the City of Baltimore. AIMS 
AND OBJECTS OF THE MOVEMENT Determined to Prevent State Regulation of Vice and to 
Rescue Fallen Men and Fallen Women.”. The New York TimesBALTIMORE, Oct. 14. October 15, 
1895 
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برطانیه  ۱۷قانون دان معروف قرن (  (Sir Edward Coke) از آقای ایدوردکوک

سال عام ۱۲در مورد عروسی های زمانش منقول است که عروسی درعمر کمتر از 

وسی دختر در قرون وسطی عر 53ساله حقدار مهر دانسته میشد .   ۹بود ودختر 

  54سال بودجایز دانسته میشد ۷وپسرکه عمرش بیشتر از

 نیز عالم معروف مسیحیت سینت آگستن  بادختر ده ساله عروسی کرده بود.

م( با دختر  هفت ساله نکاح کرده بود .۴۰۰۱_ کنگ رچرد دوم )  

بادختر شش ساله عروسی کرده بود . م(۱۵۰۰_هینری هشتم )  

م در ایالت دیلویئرای  ۱۸۸۰نا آگاه باشیم که تا سال  شاید بسیاری ما از این سخن

هفت سال مقرر گردیده بود وهمین قانون در  ۷امریکا عمر دختران برای نکاح 

در کتاب مقدس مسیحیان گفته شده : مگر هر وده سال مقرر بود. ریاست کیلیفورنیا

 But Save for " .دختری که  باکره) جوان (باشد را برای خود محفوظ کنید

 55" yourselves every GIRL who has never slept with a man 

با جوسف)  علیه السالموحتی طبق دائرة المعارف كاتولیك نکاح مادر حضرت عیسی 

سال بودصورت  ۹۹ساله گی در حالیکه عمر یوسف  ۱۲شخصی بنام یوسف( در 

                                                           
53 - Encyclopedia of Children and  Childhood in History and Society”. Faqs.org. Retrieved 
2015-11-20. 
54- Noonan, John (1967).  "MARRIAGE CANONS from THE DECRETUM OF GRATIAN – BOOK FOUR 
– TITLE I – Betrothals and Marriages – C3”. CUA.edu. Archived from the original on 17 January 

 

55 -( In the book of Numbers, chapter 31 and verse 17). 

55 - https://m.facebook.com › postsWeb results - Islami Majlis-e-Shura | Facebook.India. 
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فرموده که گرفته.) اگرچه این باور وعقیده مسیحیان است ورنه قرآن بصراحت 

 56بدون پدر به قدرت هللا تولد گردیده اند(.علیه السالم حضرت عیسی 

 پنج کشوربا بیشترین آمارتن فروشی کودکان:

عمل ارتکاب »سازمان ملل متحد تن فروشی کودکان را این گونه تعریف میکند: 

 ه انجام عمل جنسی بایک کودک در مقابل پول یاجنسی یا ارائه ی خدمات مربوط

 «.هرعوض دیگر توسط آن فرد یا هرفرد دیگر

کان جنسی از کودمیالدی نگرانی های بین المللی از سوء استفاده ۱۹۹۰درحدود سال 

مقاصد تجاری وفروش آنها به حدی رسید که کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل  به

تصمیم گرفت درمورد فروش کودکان ،وپورنوگرافی)هرزه نگاری( کودکان  متحد

یژه تعیین کند.بهرکیف درذیل پنج کشورکه بابیشترین آمارتن فروشی گزارشی و

 کودکان شهرت دارند را به معرفی میگذاریم.

است طبق  کودکانیکی از کشورهای که با بیشترین آمارتن فروشی  : سری النکا -۱

میالدی ۲۰۱۲گزارشی از یونیسف، شمارجرایم علیه کودکان در سریالنکا درسال 

نماینده عضو  «رزی سیناک»درصدافزایش یافته است  ۶۴ شته اشنسبت به سال گذ

لی براساس یونیسف وسازمان بین المل»حزب اتحاد ملی درمجلس سریالنکا میگوید: 

این  درصد ۴/۶( کودک تن فروش در سری النکا وجود داردکه ILOکار چهل هزار)

 «.......کودکان حامله میشوند.

سال درتایلند  ۱۶میالدی حدود هشتاد هزار کودک زیر سن  ۲۰۰۴درسال تایلند: -۲

به تن فروشی مشغول بودند این رقم باعث شده تا تایلند درفهرست پنج کشور با 

به ماهیت « اکپت»بیشترین آمار تن فروشی کودکان قراربگیرد.به گفته سازمان
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ابل اطمینان پنهانی سوء استفاده جنسی از کودکان به سختی میتوان دراین موردآمارق

 ........جمع آوری کرد وبه شکل قانونی آنها استناد نمود

قاچاق جنسی برای بسیاری از جوانان برازیلی حقیقت تلخ وترسناک است که  برازیل:

بنابرگفته انجمن ملی پیشگیری از کارکودکان برازیل نیم میلیون کودک دراین کشور 

ر میگیرند.........طبق مستندی به نام به عنوان کارگران جنسی مورد سوء استفاده قرا

زندگی میکنند خانه  57صدها کودک که در زاغه ها کودکان فروشی( -)برازیل 

میکنند ،گردشگرانی که مشتاق ترک  (هایشان را درجستجوی گردشگران )سیاحان

بدن های ارزان وبه آسانی دستیاب هستند واین کودکان نیز برای مقداری پول 

 این کار تن میدهند. ورهایی از فقر به

روشی فآمار تن امریکا نیز درفهرست پنج کشور با بیشترین  ایاالت متحده آمریکا:

،آمار (CCRC)براساس گزارش مرکز پژوهشی جرائم علیه کودکانکودکان قرار دارد.

ده زمیلیون نفرتخمین  ۴/۲تا  ۱۴۰۰تن فروشان نوجوان وکودک درایالت متحده بین 

ر اختالف آنقدر طبیعی نیست ،ولی به باور بسیاری ممکن است شمامیشود که این 

 آنها بین سه صدهزار الی شش صد هزار باشد.

 )محلی طبق آخرین گزارش وزارت دادگستری کانادا کودکان ونوزادان بومی : کانادا

مستقیما توسط والدین،اعضای خانواده ،یا هم خانه هایشان برای انجام  کانادا)اینوئیتها(

براساس گزارشی ازجانب کمیته حقوق بشر  مال جنسی به دیگران فروخته میشوند.اع

مجلس سنای کانادا سوء استفاده جنسی از کودکان به شکلی عمیق درخانه ها ،خانواده 

 ۲۰۰۹ها ،وجوامع کانادایی ریشه کرده است .این کمیته که بررسی خود را از سال 

 ۹۰۰۰تنها دریک سال نزدیک به  میالدی آغازکرد،به این مسئله پی برد که

موردتجاوزجنسی علیه کودکان درکانادا گزارش شده است )که بسیاری از آنها متعلق 

                                                           
زاغه : سوراخ که درکوه ،تپه ویا بیابان برای استراحت چهارپایان آماده کنند. که کنایه از چهاردیواری  - 57

 محقر وتنگ جهت زندگی فقرآء .
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به جوامع بومی است کشوربودند( ..........دفتر نمایندگی یونیسف درکانادا طی بیانیه 

سازمانهای خدمات اجتماعی ساالنه  میالدی اعام کرد ،طبق تخمین۲۰۰۹ای درسال 

از شانزده هزار کانادایی به خارج از این کشور قاچاق میشوند،ولی شمار  بیش

کودکانی که داخل خاک کانادا از منطقه ای به منطقه ای دیگرقاچاق میشوند به دلیل 

ماهیت پنهان این نوع از فعالیت های غیرقانونی ،همچنان نامشخص باقی مانده 

  58است.

 : zoophilia زوفیلیا 

یلیا یا حیوان بازی زوف zoophiliaدرادبیات مدرن یکی ازپدیده های شوم که به آن 

انسانیت بحدی سقوط کرده  59 گرچه پیشینه تاریخی طوالنی دارد() میگویندوحیوان خواهی

که رابطه جنسی با حیوانات مود روز گشته وحتی دربعض از کشورهای اروپایی 

به همینگونه  60رابطه جنسی باحیوانات قانونی استنظیر فنلند ،مجارستان ،ورومانیه 

رشی که پرحاشیه ترین کشورها درموضوع زوفیلیا است طی گذاکشوردنمارک از

ه است ،بخش قابل توجهی از مردم سویئس با اسپها نیویورک پست آن را نشرکرد

رابطه جنسی دارند دراین کشورحد اقل ده هزارنفرمبتال به زوفیلیا بوده ودر سال 

وغالبا 61مورد سوءاستفاده از حیوانات گزارش شده است. ۱۷۰۹میالدی ۱۴۲۰

                                                           
58 - www.bazdeh.org 

یوانات حافراد با حیوان خواهی یک نوع نا به هنجاری جنسی است که درآن  حیوان بازی یا  -59

 رند.ماخوذ از)حیوان خواهی ویکی پیدیا(تماس جنسی میگی
60 -www.bbc.co.uk/newsbeat/article/32411241/denmar-passes-law-to-ban-
bestiality 
61 -https://nypost.com/2015/11/27/people having-sex-with-horses-is-on-
the-rise-in/switzerland 
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ضرر وزیان زوفیلیا را درکشور دنمارک وزیر غذای این کشور درک کرده 

 62حیوانات است.انسانها با ودرکوشش ممنوع قراردادن رابطه جنسی

کشورهای اروپایی است .درحال  درایالت متحده آمریکا نیزوضعیت به مانند

             (Nevada)نوادا(Kentucky)کنتاکی(Hawaii)هشت ایالت هاوایی ضردراح

ورجینیای غربی (Vermont)( ورمونت(Texasتگزاس(New Mexico)نیومکسیکو

)West virginia( ووایومینگ)Wyoming( 63.رابطه جنسی با حیوانات آزاد است 

  پستی اخالقی به این حد:

است .پس ازاینکه «شبا»گش باس آمانداازازدواج کی از عجیب ترین ازدواجها ،ی -

مردها خسته شد،تصمیم گرفت باسگ خود با ساله از سروکله زدن( ۴۸آماندای )

مهمان انسان وحیوان مراسم ۲۰۰میالدی آماندا با حضور ۲۰۱۴ازدواج کند.در سال 

  64خود رابرگزار کرد او از این ازدواج بسیارراضی است 

 از بیشامرشایع دربین غربیان است که  وهمجنس بازی حاال یک همجنس گرایی-

ن می دهند وای جکشورجهان قوانین ملی دارند که به همجنسگرایان اجازه ازدوا۲۰

ا به کشورها اغلب شان دراروپا وامریکا قراردارند. کشورهایی که چنین ازدواجی ر

 یکنیم.رسمیت می شناسند به همراه سال رسمی شدن آن را درذیل ذکرم

لوکزامبورگ -۴(۲۰۱۵فنلند)-۳(۲۰۱۵آیرلند )-۲( ۲۰۱۵ایاالت متحده آمریکا)-۱

فرانسه -۸(۲۰۱۳برازیل )-۷(۲۰۱۳انگلستان وولز)-۶(۲۰۱۴اسکاتلند)-۵(۲۰۱۴)

-۱۲(۲۰۱۲دنمارک)-۱۱(۲۰۱۳اوروگوئه)-۱۰(۲۰۱۳نیوزیلند)-۹(۲۰۱۳)

( ۲۰۰۹سوئد)-۱۵(۲۰۱۰آیسلند)-۱۴( ۲۰۱۰پرتغال)-۱۳(۲۰۱۰آرژنتین)

                                                           
62 -(mashreghnews.ir) :  Denmark to band sex with animals. published 
time 13 octobar2014. 
63 -http://www.ibtimes.com/bestiality-still-legal8-states-texas-next-
outlaw-2518885 

 اخذ گریده اند.(mashreghnews.irتمامی این ماخذ از) 
64 -go2tr.com  
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( ۲۰۰۵کانادا)-۱۸(۲۰۰۵اسپانیا)-۱۷( ۲۰۰۶آفریقای جنوبی)-۱۶( ۲۰۰۹ناروی)

.یعنی تقریبا اینها کشورهای سرکرده 65( میالدی ۲۰۰۰هالند)-۲۰(۲۰۰۳بلژیک)-۱۹

وپیشرفته ی جهان اند که همجنسازی را بشکل قانونی اجازه میدهند به این معنا که 

اندکه مرد بامرد ویازن بازن تعلقات جنسی اینها قانونا به رعایای خود اجازه داده 

داشته باشند کاری که حیوانات حاضرنیستندبا همجنس خود انجام دهند اما اینها برای 

 اینگونه اعمال شنیع قانونگذاری میکنند.

باطها)انسانهای الیکترونیکی( :-  هم خوابی با ر 

کشوراتریش میالدی درفیستوال )آرس الکترونیکا( که درشهر لینز۲۰۱۷ درسال

باط جنسی به  برگزار گردید صف طوالنی از مردان برای دست زدن ولمس کردن ر 

یوروبود شکل گرفت استقبال بازدیدکننده گان به  -۳۵۰۰نام )سامانتا(که ارزش آن 

تست این روبات جنسی بحدی بودکه انگشتان رباط بنام)سامانتا( )ازدست لمس 

درنهایت دروضعیت نامناسبی رها شد زیادمردم( شکسته ،لباسهایش لکه دار و

)سرگی سانتوس( سازنده این روبات ،که از اینگونه استقبال مردم ناراحت شده بود 

،مردم را به وحشیانی تشبیه کرد که از درک تکنولوژی عاجزبوده 

........آمارمتفاوتی از توجه بیش از بیش انسان مدرن به روبات های جنسی 66اند

ید لوی( نویسنده کتاب)عشق وسکس با رباطها (پیش بینی کرده وجود دارد. مثال )دیو

میالدی رابطه عاطفی وجنسی بین روبات وانسان به پدیده ای ۲۰۵۰است ،که تاسال 

 ه ،اولین ازدواج بین انسان وروباطکارشناسان این حوز.…………67عادی تبدیل میشود

 میالدی پیش بینی کرده اند.۲۰۵۰قبل ازسال  را تا

                                                           
65 -shafaqna.com and  khabaronline.ir 

66- http://www.oyamag.com.com.ng/2017/09/28/popular sex-dooll-
samantha-finally-breaks-down-after-heavy-massage-by-customers-pic/ 
  
67 - http://en.wilipedia.org/wiki/Love-and-sex-with-R 

http://www.oyamag.com.com.ng/2017/09/28/popular%20sex-dooll-samantha-finally-breaks-down-after-heavy-massage-by-customers-pic/
http://www.oyamag.com.com.ng/2017/09/28/popular%20sex-dooll-samantha-finally-breaks-down-after-heavy-massage-by-customers-pic/
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 .ها مثال انسان سوز واسف بار غربیها را بطوردلیل پیش کرده میتوانیم علی هذا دهو

اقوامیکه تا این حد در پستی اخالقی مبتال گردیده اند چطور برنکاح مقام تعجب است 

اعمال انتقاد میکنند؟حق این بود که برای اصالح  لی اهلل علیه وسلمص شخصیت مثل محمد

 لی اهلل علیه وسلمصاز اخالق وکردار محمد انسان سوز  وقبائح وفجایع جوامع خود شان 

برعکس بریک نکاح بی عیب انتقاد کرده بغض وکینه دیرینه ایشان را .استمداد بجویند

د با نمیدانم نکاح یک دختر کم سن وبالغ قبیح وبد است یا نکاح مر اظهارمیکنند.

تعلق  سان سلیم الفطرت  کجا تصور کرده میتواند با سگ. همچنان یک ان؟!!!مرد

ست که افراد یک جامعه با دست چپ نکاح کنند ،نهایت شرم آوراجنسی داشته باشد

را تماشا میکنند زا وقالین نکاح کند ولی دانشمندان آن جامعه این همه توکسی با پی

جلوگیری این نوع در فکر اصالح اینگونه افراد خود نباشد.و بجای اینکه  برای و

کارهای احمقانه وغیر انسانی قانون سازی کنند برعکس در حق آنها در پارلمان 

بر یک  است بر اینکه اینگونه مردم  کشورهای شان قانون تصویب میکنند . تعجب

عمل وکار که اصال نه خالف عقل ومنطق است ونه هم خالف فرهنگ وعنعنات 

مسلمانان  ما عجب باالی تعجب براینکهتنند وجوامع بشری هست انتقاد واعتراض میک

درمقابل این اوهام وسخنان بیهوده کفارداشته  بجای جوابات مسکت وقناعت بخش

می جنبانیم وفکر میکنیم که  تسلیمبرعکس در حق معترضین خاموشانه سر باشیم

هیم انتقاد آنها بجاست . وا اسفا !!!   خدا را  آخر تا چه وقت در این خواب غفلت خوا

َآ َأْشُكو بَ ث ِّى َوُحْزِنِّ إََِّل اَّلل   ........ود ؟؟؟!!!! ب  من غم واندوهم را با خدا گویم . يعنی: 68.إَِّّنَّ

 

 نتیجه گیری: 

                                                           
 .۸۶سوره یوسف - 68
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چنین نتیجه  لی اهلل علیه وسلمصورسول هللا  ی اهلل عنهارضاز تمام مباحث نکاح حضرت عائشه  

  :میگیریم که

ودرمرتبه شهوت پرست نه بلکه خیرخواه امت بودند لی اهلل علیه وسلمصرسو ل هللا  -۱

.اعلی واقصای اخالق قرارداشتند  

به حکم هللا بود نه به خواهش نفسانی  ی اهلل عنهارض نکاح وی با حضرت عائشه -۳

قسمیکه از روایات صحیح ثابت است.خودش.  

اح کردن ساله گی بالغ بودند وبا دختر بالغ نک ۹در سن  ی اهلل عنهارض حضرت عائشه-۴

پیر باشد ویا جوان خصوصا در جامعه ومحیط که در آن نکاح  ٬هیچ عیبی ندارد 

 کردن در پیری وجوانی هیچ عیبی شمرده نمیشد .

بود که حتی فرشته زن با عظمت ودارای مقام ومرتبه  ی اهلل عنهارض_ حضرت عایشه ۵

. ندسالم میکرد ایشان را آسمانی هم   

خداوند به امت مسلمه خیر وبرکت بزرگی را  اهلل عنها یرض _ از برکت حضرت عایشه۶

 عطا فرمود.

علوم نبوت به امت رسید . ی اهلل عنهارض_ توسط حضرت عایشه ۷  

احکام الهی آسان گردیدند. ی اهلل عنهارض_ ببرکت حضرت عایشه ۸  

_ در شرف وعزت مسلمانان اضافه گردید که مادر مسلمانان هست .۹  

ه مارا تولد کرده را اگر ما بر خود الزم میدانیم پس دفاع از _ دفاع از مادران ک۱۰

ما وصدیقه هللا هست اولی تر  لی اهلل علیه وسلمص عزت وآبروی مادر ما که محبوبه پیامبر

تلک عشرة کامله. از دفاع مادران حقیقی ماست .  

 


