
 
  عايشه و صفوان 

  
 
 

جز غنايمی بود که از غزوه مريسيع(بنی  )جويريه دختر حارث بن ابوضرار رئيس قبيله بنی مصطلق و  زن مسافع بن صفوان
  المصطلق) بدست يکی از مسلمانان افتاد.

  
رفت و از او طلب پس جويريه پيش محمد  )مالک جويريه از او طلب فديه(خراج) ميکرد که برای جويريه غيرقابل پرداخت بود

  محمد چهار صد درهم به مالک او داد و جويريه را خريد و با او ازدواج کرد. )کمک کرد و چون جويريه زن زيبا و با کمالی بود
  

در اين حين در مدينه بين نوکر عمرو يکی از مردمان خزرج نزاعی درگرفت و عبدهللا بن ابی يکی از مخالفان بانفوذ محمد در 
ن مسئله استفاده کرده و شروع به برآشفتن مردم کرد. به همين دليل محمد در مراجعت به مدينه شتاب کرد تا عبدهللا مدينه از اي

 بن ابی را از تحريک و دسيسه باز دارد.
  

چر  )در اين سفر عايشه همراه محمد بود و از اينکه محمد در مدت زمان کوتاهی دو زن جديد گرفته بود چندان خوشحال نبود
) و به عقد خود زينب و زيد... )...محمدنکه قبل از اين غزوه محمد بعد از مشکالت فراوان زينب را از زيد جدا کرده بود(اي

عايشه برای قضای  )فهای کوتاه سپاهورده بود و حاال هم جويريه را در اين غزوه خريداری کرده بود. در موقع يکی از توق آدر
کنيزان سپس حاجت بيرون ميرود و در همان زمان يکی از جواهرات خود را گم ميکند و به همين دليل از سپاه جا ميماند. 

  متوجه نميشوند که عايشه در آن نيست و سپاه به راه خود ادامه می دهد. خالی او را بر شترش ميگذارند و عايشه کجاوه
  

عقب دار سپاه به او برسد. صفوان عايشه را بر شتر خود سوار ميکند و  )همانجا صبر ميکند تا صفوان بن المعطلعايشه 
  فردای آن روز به مدينه می آورد.

  
زينب عايشه را متهم به رابطه با صفوان ميکند و عبدهللا بن ابی که مخالفت  )به دليل رقابتی که بين زينب و عايشه وجود داشته

  محمد آشکار بود با زينب و خواهرش هم صدا شده و اين خبر را در شهر پخش ميکنند.او با 
  

پس از مدت بيست روز اين شايعات به گوش عايشه ميرسد( به گفته عايشه) ولی از قرار معلوم ناراحتی و بی اعتنايی محمد 
علی را مامور  )تالش بدست آوردن واقعيت امرابوبکر برود. از طرف ديگر محمد در  )عايشه را وادار ميکند تا به خانه پدرش

  شايد ماجرا را فاش کند. به بازجويی از « بريره» کنيز عايشه ميکند که حتی علی بريره را در حضور محمد کتک ميزند تا
  

وانستند را بر شترش ميگذارند مقدور نبود که بفهمند که کجاوه خالی است يا پر؟؟ آيا نميت انی که کجاوه عايشهسآيا برای ک
يا عقب دار سپاه که هدفش عقبداری و محافظت سپاه در موقع آداخل کجاوه را نگاه کنند و يا با عايشه گفتگويی داشته باشند؟ 

  خطر است نمی توانست خود را سريع به سپاه محمد برساند؟
  

به محمد دست داد و سوره نور با وجود اين شکها محمد به خانه ابوبکر رفت و با عايشه سخن گفت و در همانجا حالت وحی 
  نازل شد. !!!

  
) متعددی درباره حد زنا(مجازات زنا) و حد تهمت زدن آمده است و دوباره ميتوان گفت که منظور ٢۶تا  ٣در سوره نور آيات(

طوری از نازل شدن اين آيه ها در اصل برای تبرئه کردن عايشه و حفظ آبروی محمد از حرفهای مردم مدينه بوده است. همين
  ماده بوده و شتابان آياتی برای تبرئه عايشه بر محمد نازل ميکند.آکه بارها تا  به اينجا ديده ايم هللا در خدمتگذاری به محمد 

  
نکته مهم و قابل توجه گناهکاری يا بی گناهی عايشه نيست بلکه چگونگی نازل شدن وحی بر محمد است که چه آسان اين 

  وحی ها در موقع لزوم نازل می شوند.
  

خواهر زينب به جرم تهمت زدن ناروا به عايشه هشتاد ضربه شالق  )حسان بن ثابت و جمنه )در آخر اين ماجرا مسطح بن اثاثه
  د.خوردن

  
  

  ۴آيه   ) ٢۴سوره نور 
  نگاه چهار شاهد(عادل) بر دعویآ )نانکه بزنان با عفت مومنه نسبت زنا دهندآ



  آنان را هشتاد تازيانه کيفر دهيد و ديگر هرگز شهادت آنها را )خود نياورند
  نپذيريد که مردمی فاسق هستند.

  
  

  ١١آيه  ) ٢۴سوره نور 
  ما مسلمانان بستند ( و به عايشه تهمت همانا از آن گروه منافقان که بهتان بش

  کار ناشايست زدند که رسول را بيازارند) ميپندارند ضرری به آبروی شما
  ميرسد بلکه خير و ثواب نيز(چون بر تهمت صبر کنيد از هللا)  خواهيد يافت و

  هر يک از آنها بعقاب اعمال خواهند رسيد و هر کس از منافقان که راس و
  رگ گشت هم او بعذابی سخت معذب خواهد شد.منشا اين بهتان بز

  
  

  ١٢آيه  ) ٢۴سوره نور 
  آيا سزاوار نبود که شما مومنان زن و مردتان چون از منافقان چنين بهتان و 

  دروغ ها شنيديد حسن ظنتان درباره يکديگر بيشتر شده گوييد اين سخن منافقان
  دروغی است آشکار.

  
  

  ١٣آيه  ) ٢۴سوره نور 
  بر دعوی خود چهار شاهد (عادل) اقافه نکردند پس حاليکه شاهدچرا منافقان 

  نياوردند البته نزد هللا مردمی دروغ زنند.
  
  

  ١۴آيه  ) ٢۴سوره نور 
  و اگر فضل و رحمت هللا در دنيا و عقبی شامل مومنان نبود به مجرد خوض در

  اينگونه سخنان بشما عذاب سخت می رسيد.
  
  

  ١۵آيه  ) ٢۴سوره نور 
  ما آن سخنان(دروغ) منافقان از زبان يکديگر تلقی کرده حرفی به زبان زيرا ش

  ميگوييد که علم به آن نداريد و اين کار سهل و کوچک ميپنداريد در صورتيکه
  نزد هللا گناهی بسيار بزرگ است.

  
  

  ١۶آيه  ) ٢۴سوره نور 
  چرا به محض شنيدن اين سخن نگفتيد که هرگز ما را تکلم به اين روا نيست.

  پاک هللا اين بهتان بزرگ و تهمت محض است.
  
  

  ١٩آيه  ) ٢۴سوره نور 
  آنانکه (چون عبدهللا بن ابی سلول و غير او) دوست ميدارند که در ميان اهل

  ايمان کار منکری را اشاعه و شهرت دهند آنها را در دنيا و آخرت عذاب دردناک
  خواهد بود و هللا ميداند و شما نميدانيد.

  
  
  

  رآن مربوط به اين ماجرا:حاشيه ق 
باب عايشه نزول يافته آنانکه در اثنا مراجعت از غزوه بنی المصطلق شبی برای ضرورت از لشگرگاه بيرون ميرود چنانکه 
معهود آن زمان بوده برای جستجو کردن گردن بندش که در آن وقت با خود نمييابد توقفش زياد واقع می شود تا آناکه وحيل 

هودج(کجاوه) او را نيز بگمان آنکه او نيز در آنست بار کرده روانه ميشوند چون عايشه برميگردد و ياری  لشگر کوچ نموده
نمی بيند همانجا ميماند پس صفوان که عقب لشگر ميامده ميرسد او را بر شتر خود سوار کرده و خود پياده مهارکشان در 



سخنان ناشايست ميگفتند و رفته رفته بحضرت رسول رسيد آن  ميان روز به لشگر ملحق ميشود و از اين راه ارباب نفاق
  حضرت مغموم شد تا آنکه در برائت عايشه اين آيات نزول يافت.
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