
 بحث در مورد آيات مربوط به برائت عايشه
 

والذين يرمون المحصنات ثم لم يا توا باربعه شهداء فاجلدوهم ثما نين جلده و ال تفبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم 
 ۵ و ۴سوره نور آيات شماره .   من بعدذلک و اصلحوا فان اهللا غفور رحيماالفاسقون االالذين تابو

 
نمی آورند، آنها را هشتاد تازيانه ) بر ادعای خود(زنان پاکدامن را متهم ميکنند و سپس چهار شاهد و کسانی که : ترجمه

 . بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد و آنان فاسقان هستند
 .ن توبه کنند و جبران نمايند که خداوند غفور و رحيم استآمگر کسانی که بعد از 

 
 عمل نا مشروع زنا مشاهده کرد بايد چشم بر هم بگذارد و ديده ب در حال ارتکاهرکس در هر کجا که زن شوهر داری را

را نا ديده انگارد و به روی خود نياورد، در غير اينصورت به محض اينگه گوشه ای از آنچه را که مشاهده کرده است بر 
ترديد اين شخص از عهده انجام زبان جاری سازد فورا به او ميگويند چهار نفر شاهد بايد معرفی نمائی و چون بدون 

عمل بر نخواهد آمد، بايد فورا هشتاد ضربه تازيانه بخورد از آن به بعد هم در هيچ جائی شهادتش پذيرفته نشود و از 
 !نظر دينی در جامعه مسلمين به عنوان فاسق معرفی گردد، مگر اينکه توبه کند

 
، تعليق به محال گرديده و در عوض برای کسی که دو نفر را در به عبارت ديگر، عمال مجازات زناکاران، طبق اين ْآيه

حال زنا ببيند وآنرا فاش کند بدون هيچگونه قيد و شرط مجازات سنگينی که عبارت از هشتاد ضربه شالق باشد در نظر 
 !برای اينکه پای عايشه در ميان بوده استگرفته شده، چرا؟ 

 
 صدور اصالحيه از سوي خدا در مورد آن و 5 و 4اشكال مهم در اجراي آيات شماره 

 
 ...والذين يرمون ازواجهم ولم يکن لهم شهداء االنفسهم فشهاده احد هم اربع شهادات باهللا انه لمن الصادقين

  ١٠ تا ۶     سوره نور آيات  .... عليه ان کان من الکاذبينوالخامسه ان لعنت اهللا
 

نها بايد چهار آمتهم ميکنند و جز خودشان گواهانی ندارند، هر يک از ) یبه زنا کار(کسانی که همسران خود را : ترجمه
 .لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد: مرتبه به نام خداشهادت دهد که از راستگويان است و در پنجمين بار بگويد

دت طلبد که آن مرد از دروغگويان آن زن نيز ميتواند کيفر را از خود دور کند به اين طريق که چهار بار خدا را به شها
و اگر فضل و رحمت خدا شامل .   غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از راستگويان باشد: و در مرحله پنجم بگويد. است

 .و اينکه او توبه پذير و اينکه اوتوبه پذير و حکيم است) چه ميشد؟(حال شما نبود
 

خدمت پيامبر در ) بزرگ انصار(ل شده که سعده بن عباده قنين ن شان نزول اين آيات از ابن عباس چ در:شان نزول
هرگاه نسبت دادن عمل منافی عفت به کسی دارای اين ! ای پيغمبر خدا: حضور جمعی از اصحاب چنين عرض کرد

ودم مجازات است که اگر آن را اثبات نکند بايد هشتاد تازيانه بخورد پس من چکنم اگر وارد خانه خودم شدم و با چشم خ
اگر بگذارم تا چهار نفر شاهد بيايند و ببينند و شهادت دهند او .  من در حال عمل خالفی استرديدم مرد فاسقی با همس

کار خود را کرده است و اگر بخواهم او را بقتل برسانم کسی از من بدون شاهد نمی پذيرد و به عنوان قاتل قصاص 
معلوم نيست {!  هشتاد تازيانه بر پشت من قرار خواهد گرفتمکايت بگويميشوم و اگر بيايم وآنچه را ديدم به عنوان ش

 }؟!چرا خداوند متعال خودش متوجه اين اشکاالت نشده بوده
 

پيامبر گويا از اين سخن احساس يک نوع اعتراض به اين حکم الهی کرد، رو به سوی جمعيت انصار نمود وبه زبان گله 
  نشنيديد؟ آيا آنچه را که بزرگ شما گفت: فرمود

او را سرزنش مفرما، اومرد غيوری است وآنچه را ! آنها در مقام عذر خواهی بر آمدند و عرض کردند ای رسول خدا
 . ميگويد به خاطر شدت غيرت او است

پدر و مادرم فدايت باد، به خدا سوگند ميدانم که اين حکم ! سعد بن عباده به سخن در آمد و عرض کرد ای رسول خدا
 .ت، و حق است ولی با اين حال از اصل اين داستان در شگفتم و نتوانستم اين مشکل را در ذهن خود حل کنمالهی اس

 . حکم خدا همين است و او نيز عرض کرد صدق اهللا و رسوله: پيامبر خدا فرمود 
 

نگذشت که پسر عمويش به نام هالل بن اميه از در وارد شد، در حاليکه مرد فاسقی را شب هنگام با همسر خود وچيزی 
من با چشم خودم اين موضوع را ديدم و : او با صراحت گفت. می آمد) ص(ديده بود و برای طرح شکايت خدمت پيامبر 

 ! نها را شنيدمآباگوش خودم 



 .ر ناراحتی در چهره مبارکش نمايان گشتپيامبر بقدری ناراحت شد که آثا
. من آثار ناراحتی را در چهره شما می بينم، ولی به خدا قسم، من راست ميگويم و دروغ در کارم نيست: هالل عرض کرد

 .من اميدوارم که خدا خودش اين مشکل را بگشايد
 .را که او شاهدی بر ادعای خود نداشتتصميم گرفت که حد قـذف را در باره هالل اجرا کند چ) ص(به هر حال پيامبر 

هالل را ) ص(آيا به راستی پيامبر . در اين هنگام انصار به يکديگر ميگفتند، ديديد همان داستان سعد بن عباد تحقق يافت
 تازيانه خواهد زد و شهادت او را مردود ميشمرد؟

همگی خاموش شدند تاببينند چه پيام تازه . گشتنازل شدو آثار آن در چهره او نمايان ) ص(در اين موقع وحی بر پيامبر 
 ! ای از سوی خدا آمده است

 
 . آيات فوق ناز شد

 
 )  به نقل از تفسير مجمع البيان و از فی ظالل و از نور الثقلين و از الميزان٣٧٨ و ٣٧٩تفسير نمونه جلد چهارم صفحات (
 

دره از سوی او دارای چه اشکال بزرگی ميباشد، برای رفع يعنی بعد از آنکه خداوند متعال متوجه شده است که احکام صا
 .آن اشکال به صدور اصالحيه مباردت کرده است

 
ولی در هرحال، چون در ماجرای عايشه ظاهرا داليل و قرائن متعدد، محکم و قانع کننده فراوانی برای محکوميت وی 

شمرده ولی در عين حال چون اين  امر زنا کاری را مردود تا ابد توجه به دالئل موجوددر! وجود داشته، لذا خداوند متعال
نکته مسلم بوده است که در آن نقطه ای که صفوان به عايشه رسيده کيلومتر ها در کيلومتر ها هيچ انسانی وجود نداشته 

ين عايشه  را که بهو اگر هم به فرض محال، انسانی وجود ميداشت در آن دل تاريک شب از چند متری هم نميتوانست آنچ
پس بهترين راه برای تبرئه عايشه اين بوده است که در قضايای مربوط به زنا به . و صفوان ميگذشته است مشاهده نمايد

 .جای هر نوع دليل و قرينه ای فقط وجود چهار نفر شاهد به عنوان تنها شرط الزم قلمداد گردد
 

 ) ١٣سوره نور آيه (ک عنداهللا هم الکاذبون لوال جا و عليه باربعه شهداء فاذلم ياتوا باشهداء فاولئ
 

 .چرا چهار شاهد برای آن نياوردند؟ اکنون که چنين گواهانی نياوردند آنها در پيشگاه خدا دروغگو هستند: ترجمه
 

پس از نزول آيات باال و بنا به دستور محمد چند نفر از بد گويان عايشه را ميخوابانند و در حضور جمع هر يک را هشتاد 
ضربه چوب ميزنند، يعنی برای اولين بار و آخرين بار در تاريخ اسالم عملی صورت داده اند که ظالمانه بودن آن کامال 

 .بديهی ميباشد و به همين جهت هم قبل از آن تاريخ در اسالم سابقه نداشته وبعد از آن نيز نظير آن انجام نشده است
 

يد و مرتکب آن مستوجب مجازات شناخته شد، هرگز در صدد بر نيامدند مثال هنگامييکه شرب خمر در اسالم ممنوع گر
ولی چون عايشه خيلی موردتوجه و عزيز بوده و محمد . کسی را که چند روز قبل از آن مشروب خورده بود، شالق بزنند

مردم آيات مزبور و برای ترساندن ساير " حکيم باشی را دار زدند"در اين جريان نفع شخصی داشته است لذا به اصطالح 
را عطف به ما سبق نمودند و برای ترساندن ساير مردم چند نفر بخت برگشته را به عنوان متهم کندگان عايشه به شالق 

حاليکه آنان فقط چند سئوال را مطرح ساخته و با توجه به پاسخ آن سئواالت آن ادعای عايشه را مردود شناخته ربستند د
 .بودند

 
 

  ١٠٠-٩۵همسران و کنيزان محمد برگ : برگرفته از کتاب
 )٢٠٠۴ ژانويه – بيايد بزودی به بازار  قرار استهنگام تنظيم اين نوشتار هنوز اين کتاب در کتاب فروشی ها موجود نبوده و(
  

 
 


