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 پژوهشی تاريخ اسالم –فصلنامه علمی 

 سال شانزدهم، شماره دوم

  26، شماره مسلسل 4931تابستان 

 

 

 همسرانِ خود شتیمع نیدر تأم رسول خدا یاقتصاد ریتداب
 

 11/8/29تاریخ تأیید:   11/6/29 تاریخ دریافت:

 1*زاده میفرزانه حک           

معیشتت مسرتناآ  آ   و چگونگی  وضعیت اقتصادی زندگی رسول خدا

حضنت، در شتسار موضتوتا ی استت بت  جتا وهتود امسیتت  آ،  رتت  ت  ین          

چنتداآ   ،مای  اریخی منجوط ج  دتوت، غزوات و اخالق اهتستاتی ییتام ن   نوشت 

مورد  وه  مورخاآ قنار نگنفت  است. نوشتار حاضن، جتا متدب جنرستی ست       

از منتاج   تاریخی،   در امور متایی ختانوادو و جتا استت ادو      زندگی رسول خدا

روایتتی و   رتتینی بوشتتیدو استتت جتت  ایتتد ینستتت یاستت  دمتتد بتت   تتداجین   

هها   یافته  در   مید معیشت مسرناآ خویت چگون  جودو است؟ خدا رسول

تالش  زیستی وساده در کنار رسول خدا این پژوهش، حکایتگر آن است ک 

وصی  همسهران  آوردن امکانات داخلی زندگی در حد کفاف و حتی ت فراهم برا 

برا  تأمین نفقه  زز   از هیچ کوششی ها  اضافی،  ب  پرهیز از تجمالت و زینت

 ند.کرد میفروگذار ن آنان

، خانواده در اسالم،، عییتالت   ، همسران رسول خداخدا  رسول واژگان:كليد

  ، عهریه، نفقه.همسران پیاعبر

                                           
 .الزهرااسالمواحدپژوهشجامعةخیرگروهتاریومدالزهراپژوهسطحچهارجامعةدانش *
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 مقدمه
ت. چگونگی اداره اعور عالی الگوی عؤعنان در همه ابیاد زندگی اس ،رسول خدا

برای اداره صحیح اعور  ،یکی از ابیاد زندگی آن حضرت است که شناخت آن ،خانواده
درآعدی است که انسان با  عینای عحلبه  ،عفید و عؤثر است. عییتت ،عییتتی عسلمانان

به آن بسته  آدعی ها و آنچه حیات ها، آشاعیدنی به خوردنی ،کند. همچنین عی آن زندگی
در  تبیین سیره و رفتار اقتصادی پیاعبر ،در حقیقت 1.شود عی است، عییتت گفته

 ،خود پیاده کنند زندگانیخواهند سبک زندگی اسمعی را در  که عی برای کسانی ،خانواده
ترین نیاز جاعیه  با هدف پاسخ به عهم ،رو ضرورت و اهمیت باالیی دارد. عقاله پیش

 تدوین شده است.  ،ی اسمعی در اعور اقتصادییینی شناخت سبک زندگ ،اسمعی
اعا  ؛پیتینه خاصی یافت نتد ،در خانواده در زعینه سیره اقتصادی پیاعبر

تواند دورنمایی از  نبوی، عیپراکنده در کتب عختلف و اخبار عربوط به سیره های  گزارش
و سایر  دادر زندگی خانوادگی را به عا نتان دهد. رسول خ آن حضرتتدابیر اقتصادی 

 ،در جریان هجرت ،در عدینه شرایط اقتصادی سختی داشتند. همه اعوال آنان ،عسلمانان
حتی لباس کافی برای پوشاندن خود نداشتند.  ،به تصرف عترکان در آعد و تیدادی از آنان

بود، سبک  ه شیار و انتخاب فردی پیاعبرکزیستی عموه بر آن ساده ،به همین دلیل

همسرانش  پیاعبر الهی،به دلیل فرعان  را نیز شکل داده بود. ی حضرتزندگی خانوادگ

مود. در ن عی تجمل توصیه گونهو دوری از هر کمترین بهره دنیوی به نمودن بسندهرا به 
 طیّ دو عحورتفصیل  به عوارد عختلف عربوط به اعور عالی همسران پیاعبر ،این عقاله

 عورد بررسی قرار گرفته است. ،کلی
 
 اهتمام به حقوق مالی همسرانف( ال

 پرداخت مهریه .1

ای  عنوان هدیه هر یا کابین، یکی از حقوق عالی زن است که خداوند پرداخت آن را بهعَ

شود، واجب کرده  بستگی از طرف عرد به زن داده عی که با رضایت خاطر و توأ، با ابراز دل

و  4، نحلاله 9انالد از: صالداق   که عبارت هریه با سه لفظ تیبیر شدهدر قرآن کریم، از عَ 9است.
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هریک از این سه واژه، یکی از وجالوه عیالانی عهریاله را دربالردارد. در نتیجاله، در       5فریضه.

توان گفت: بختتی است از روی صداقت و صمیمیت کاله   هر از دیدگاه قرآن عیتیریف عَ

 اهدای آن، واجب است.

فهمید که جهت و هدف اصلی  توان نیز عی با توجه به آیات قرآن و روایات عیصوعان

هریه، این نیست که اعتباری عالی برای زن و یا تضمینی برای آینده پس از طمق در عَ
باشد. با تکیه بر روایتی  دادن عمقه عرد به زن عی  باشد؛ بلکه هدیه و پیتکتی جهت نتان

 توان نتیجه گرفت که با حوا پرداخته، عی که به کیفیت ازدواج حضرت آد،

عقد، بر تأعین عیل جنسی است و در  ،عرد وزن  صحبتی اُنس و همبختی،  عشآرا
بخش همسران برای یکدیگر و  یکی از عواعل اصلی آراعش ،تأعین نیاز جنسی ،حقیقت

 6.باشد باعث تداو، نسل سالم انسانی عی
ه از سوی دیگر، با وجود عیل عتترک زن و عرد به یکدیگر، خداوند عرد را به دادن هدیه ب

قانون  ،در روابط زن و عرد ،عرد عوظف کرد تا بدین وسیله زن در قبال پذیرش همسریِ
از جهت کمی یا  ،یخاصبرای عهریه، عقدار  ،به همین دلیل 7عتق و جذب را جاری سازد.

با توجه به عیزان استطاعت عالی عرد و عوقییت و  ،ن نتده و همانند هدیهعییّ ،زیادی
  8.شود یشرایط زن، کم یا زیاد ع

عرسو،  نیزهایی بود که در جاهلیت  تاز سنّ ،پرداخت عهریه به زنان در آغاز ازدواج عوضوع
نیز با تأسی به آن حضرت،  بر آن تأکید داشتند. اعاعان عیصو، خدا  بوده و رسول

 2کردند. عهریه همسرانتان را به آنان پرداخت عی ،همواره در آغاز هر ازدواجی
کسی که در عورد عهریه همسرش به او ستم کند، این شخص نزد  د:فرعو پیاعبراکر،

بنده عن، بنا بر »گوید:  شود و خداوند در روز قیاعت به او عی خداوند زناکار عحسوب عی
پیمان و عهد عن با همسرت ازدواج کردی؛ ولی به عهد و پیمان عن وفا نکردی و به 

شود و به اندازه حق زن، به  د گرفته عیبید از آن، کارهای نیک عر« ا، ظلم نمودی. بنده
شود تا او را به  ای باقی نباشد، دستور داده عی حسنه ،شود و اگر برای آن عرد وی داده عی

 13شود. سبب شکستن عهدش در آتش بیفکنند؛ چون عهد و پیمان، عورد سؤال واقع عی
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آن  ،ز زندگیدر آغا ،هنگا، خواستگاری، عهریه را عتخص نموده گراعی اسم،  رسول

عختلفی  نظرهای ،کرد. در عورد عیزان عهر همسران پیاعبر را به همسرش هدیه عی

 اند از: روایی و فقهی ذکر شده است که عبارت ،در کتب تاریخی
سوده، عایته، زینب دختر  هرِو عَ ،شتر عاده بیستخدیجه  هرِعَ ،هتا،  . به نقل از ابن1

درهم بود.  چهارصد ،المساکین( و جویریهّ مه )ا،جحش، حفصه، عیمونه، زینب دختر خزی
ر شده بود، یک قدح و ظرف نسبتاً سلمه، یک دست رختخواب که از لیف خرعا پُ ا،ّ هرِعَ

 ،حبیبه ا،ّ هرِو عَ بود یک آسیاب دستی نیز نفر را داشت و پنج بزرگی که گنجایش غذای
صفیه سخن نگفته  هرِاز عَ ،ا،هت  ابن 11دینار بود که نجاشی آن را پرداخت کرد. چهارصد

 است.

 19عتهور شده است.« ةنّهرالسُّمَ»درهم بود که به  ، پانصدهر همه زنان پیاعبر. ع9َ

 ،هر صفیه و جویریهدینار بود که نجاشی آن را پرداخت کرد و عَ چهارصد ،حبیبه هر ا،ّ. عَ 9
 19درهم بود. ، پانصدهر سایر زنان پیاعبرو عَ ،ها آزادی آن

عنوان یکی از  در خواست عهریه کمتر از سوی زنان را به خدا  رسول ،عین حالدر 

ترین  عهر  ترین زنان اعت عن، کم با فضیلت»ند: ا هترین فضایل زنان نا، برده و فرعود بزرگ
های آنان در زندگی  هزینه ،طورکلی به در برخی احادیث نیز زنانی که 14«ایتان هستند.

 15اند. رین زنان نا، برده شدهکمتر باشد، در شمار برت
 دست یافت:   ذیلتوان به نتایج  با توجه به عطالب فوق، عی

یینی عموه بر  بر عهده عردان است؛ ،های زندگی در نظا، حقوقی اسم،، همه هزینه ال
عهریه، تدارک ولیمه عروسی، جهیزیه و نفقه زن و فرزند در طول زندگی عتترک، در 

بودن سطح  در این عوارد تکلیفی ندارد. با توجه به پایین ،زنشمار تکالیف عرد است و 
ر بیتتو کمی ثروت و درآعد  پیاعبرزندگی و فقر عالی بسیاری از عسلمانان در زعان 

ها، راهکار اساسی برای پیتگیری از  گیری در هزینه جوانی، توصیه به آسان عردان در سنّ
 رواج فساد است. گیری از، جلوتجرد و تأخیر در ازدواج و به دنبال آن

، ائمه خدا  شده از سوی رسول های پرداخت با بررسی در عقدار و نوع عهریه ال

توان به این نتیجه رسید که کیفیت و کمیت عهریه  ، صحابه و تابیین، عیعیصوعان
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به عوقییت و جایگاه اجتماعی زنی که عهریه را  چنیندهنده و هم به شرایط عالی عهریه نیز
گاهی  از جمله عسائل سیاسی، ،عواعل دیگری، ینافزون بر ا .ت، بستگی داشتگرف عی

    16یا زیادی عیزان عهریه، تأثیر داشته است.در کمی  اوقات
 تهیه مسکن ساده برای همسران .2

هنگا، هجرت به عدینه، به دلیل خطری که او و همراهانش را از ناحیه  پیاعبر اسم،

نبرد و تنها همسرش، سوده و  خویش همراه بهاش را  هکرد، خانواد قریش تهدید عی
کلثو،، پس از ایتان به عدینه هجرت کردند.  ، زینب، رقیه و ا،دخترانش: فاطمه

به سر  ینیاعده بود و در خانه پدر عایته نیز در آن زعان، هنوز به عنزل پیاعبر

در طبقه اوّل  وانصاری پس از ورود به عدینه، ابتدا در خانه ابوایوب  پیاعبر 17برد. عی

 که ابوایوب و همسرش در طبقه باال بودند و شا، پیاعبر ؛ درحالیسکنا گزیدوی  عنزل

و  همچنین، افرادی از انصار نیز غذای پیاعبر 18فرستادند. را برای حضرت عی

آوردند. عدت اقاعت حضرت در عنزل  عهمانانش را به صورت آعاده برای آن حضرت عی
 12عاه بود.ابوایوب، هفت 
 دهبه  ،است عکانی را که در حال حاضر، عسجدالنبی خدا  رسول ،در همان زعان

شروع به ساختن عسجد  ،دینار از صاحبانش خریداری کرد و با کمک عهاجران و انصار
ابتدا  پیاعبر اکر،هایی ساخته شد.  خانه ،پس از اتما، عسجد، در اطراف عسجد 93نمود.

ای برای عایته احتیاج پیدا کرد و آن  به خانه ،را بنا کرد و سپسعنزل تنها همسرش سوده 
 91د.نموهای دیگر را در اوقات عختلف بنا  خانه بید،ساخت و  نیز را

جای  99نیمان بن   حارثةهای  از آنکه حجره سوده را بسازد، ابتدا او را در یکی از خانه پیش

نقل عکان ها  را به آن حجرهویش همسر خهای کنار عسجد،  شدن حجره داد و پس از آعاده

هایی نزدیک عسجد داشت و هرگاه  نیمان، خانه بن  حارثة که . از واقدی نقل شدهداد

 ،ها را که عیموالً عسکن خودش بود حارثه یکی از آن ،گرفت همسر جدیدی عی پیاعبر

و  خدا  تا آنجا که همه عنازل حارثه در اختیار رسول ؛کرد خالی عی برای پیاعبر

در حجره بیضی از همسران حضرت، افزون بر دری که برای  23همسرانش قرار گرفت.
که  شتشد، دری هم عقابل آن قرار دا وآعد بود و از بیرون به عسجد باز عی رفت
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های  آعد. در برخی از اعتکاف از آن در به درون عسجد و برای نماز عی پیاعبر

بردند و عایته که  در داخل خانه عیدر عسجد، حضرت سر خود را از همان  پیاعبر

 94شست. را در این حال عیحضرت  عبارک سر ،عیذور از حضور در عسجد بود
بر کرانه چپ قبله عسجد تا  های زنان پیاعبر آعده است، تما، حجره طبقات الکبریدر 

 95.قرار گرفته بوددورترین حجره  ،جایگاه عنبر قرار داشته و کنار عنبر
ها را  را دیده، آن 96عبدالیزیز در زعان عمر بن  ی همسران پیاعبرها شخصی که خانه

 کند: گونه وصف عی این
اندود کرده  ها را گِل های بریده خرعا که عیان آن ها از شاخه ها از ختت خا، و حجره خانه

سلمه، از ختت خا،  خانه بود. گفته شده، خانه ا،ّ نُهبودند، ساخته شده بود و عجموعاً 

 دومة»به جنگ  خدا  وقتی رسول که سلمه نقل شده ه بود. از نوه ا،ّساخته شد

خا، ساخت و هنگاعی که سلمه خانه و حجره خود را با ختت  رفته بود، ا،ّ« الجندل
ّسلمه گفت:  ا،« این بنا چیست؟»سلمه پرسید:  برگتت و آن را دید، از ا،ّ پیاعبر

سلمه!  ای ا،ّ»حضرت فرعود: « بمانم.گونه از دیدگان عرد، پوشیده  خواستم بدین عی»
 97«شود، بنا و ساختمان است. ناپسندترین راهی که عال عسلمان در آن هزینه عی

و  های زنان پیاعبر عبدالملک دستور تخریب حجره گفته شده: روزی که ولید بن 

 بن کردند و سیید  ها به عسجد را صادر کرد، تما، عرد، عدینه گریه عی کردن آن  ضمیمه
 در آن روز گفته بود: 98عسیب 

ها را به حال خود بگذارند تا آنکه  به خدا سوگند! دوست دارم دولتمردان این حجره

آید  شوند و هرکسی که به مدینه می یابند و بزرگ می کودکان مدینه که پرورش می

خدا در زندگی خود به چه چیز بسنده  رسد، ببینند که رسول  و از کرانه صحرا می

اندوزی و فخرفروشی به یکدیگر   بود و سببی باشد برای اینکه مردم را از مالنموده 

 29در این جهان باز دارد.

هایش از  از ختت خا، بود و حجره حضرت، خانه نُهخانه از  : چهاردر گزارشی آعده است
 ها خانه اندود بود و حجره هم نداشت و بر درِ لهای گِ از شاخه ،خانه دیگر پنج .شاخه خرعا

ذراع و پهنای آن یک ذراع و یک وجب یا کمتر از آن  سهای عویین که بلندی آن  پرده
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های  ها و حجره دهد که سقف خانه نتان عی ،طول و عرض پرده .بود شده آویخته ،بود
 93.ه استکوتاه بود، زنان پیاعبر

توان به این نتیجه رسید که در ابتدا همسران  های تاریخی، عی از عجموع گزارش

نیز  کردند و پیاعبر نیمان عنزل عی بن  حارثةهای  هرکدا، در یکی از خانه ،یاعبرپ

های  که در سال رسول خداتن از همسران  چهارساخت.  هایی عی برای آنان حجره

  هم حجره داشتند و هم ،در آعدند پیاعبربه ازدواج  ،ورود آن حضرت به عدینه نخست

شدند، تنها خانه  حضرتبه بید همسر  پنجم هجریل تن دیگر که از سا پنجخانه؛ اعا 
 ،صفیه ،جویریه (،جحش  بنت) یینی زینب ؛ای برای آنان ساخته نتد داشتند و حجره

 نُه حجره و چهار، در زعان رحلت پیاعبر ،در نتیجه .حبیبه و عیمونه، حجره نداشتندّ ا،

 بود.حضرت خانه در اختیار همسران 
های عتیددی در اطراف  نی بود که خانهااز عهاجر یکی ،عوف  بن  عبدالرحمن

ای بود که یک عهاجر در عدینه  لین خانهاوّ ،های او ساخت. یکی از خانه النبی عسجد

ا بنایی ساخت و عبدالرحمن عهمانان جبا دستان خودش در آن اکر، ساخت و رسول

عتهور بود و تا سال « الضیفان دار»به  ،به همین دلیل .داد را در آن خانه جای عیپیاعبر 
 91.قرار داشتعوف   بن  ق، در دست یکی از فرزندان عبدالرحمنه.969

 ت از سفرتوسعه امکانات در ایام عید و بازگش .3

ها و  داد و به دنبال فرصت به سرور و شادی خانواده اهمیت عی خدا  رسول

همسرانش را از  حضرت ،در عین حال؛ هایی بود که خانواده خود را شاد سازد عوقییت
عنوان یک ارزش در  زیستی را به کرد و قناعت و ساده زدگی نهی عی گرایی و رفاه تجمل

نیازهای عیال خویش  پاسخ بهزندگی خانوادگی انتخاب کرده بود؛ اعا توسیه رفاه خانواده و 
در جهت ایجاد فضای فرح و شادی  از جمله اقداعاتی بود که پیاعبر ،در روزهای عید

هایتان  در روز جمیه برای خانواده»فرعود:  ،به همین دلیل .داد انجا، عی خود خانوادهبرای 
تهیه سوغات  ،همچنین 99«عیوه و گوشت تهیه کنید تا از آعدن جمیه خوشحال باشند.

فارش س است. آن حضرت گراعی اسم، رسول های توصیهاز  ،سفر نیز برای خانواده

 ؛دیها را برخوردار ساز تان هدیه بیاورید و آن رای خانوادهزعان بازگتت از سفر، ب»: مودن عی
 99«.حتی به اندازه یک سنگ
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 توصیه اقتصادی اعور در خداوند بر توکل به را خود همسران ،حال عین درآن حضرت 
 فردا برای چیزی نگهداشتن از را تو آیا: »فرعود همسرانش از یکی به که ؛ چناندکر عی

 خدای: »فرعود اکر، پیاعبر 94.«دهد عی را روزی هر رزق خداوند همانا نکرد،؟ نهی

 عطا صبر آسایش، کمی تمفی به و دنمای عی عساعدت خرجی اندازه به بلندعرتبه،
 95«.کند عی
 

 در خانواده تدابیر اقتصادی پیامبر ب(

 تدبیر در معیشت .1

عنوان تنها  هریزی در زندگی، از اصول عهمی است که در دنیای اعروز ب تدبیر و برناعه
آن است که اعکانات و  ،ریزی در عییتت عراد از برناعه راهکار پیترفت شناخته شده است.

 ،و در عین حالبه دست آید وری  ای عصرف شود که بیتترین بهره گونه اعوال در زندگی به
ریزی و عدیریت صحیح اعور، باعث نجات زندگی از  های زندگی حفظ شود. برناعه سرعایه

کند. تأثیر عد، تدبیر  جلوگیری عی رَوی در اعور کمو  روی زیادهاز  ،و تزلزل شده آشفتگی
عن » فرعود: رسول خداکردن شرایط اقتصادی خانواده، چنان است که   در نابساعان

 96«از فقر نگران نیستم؛ بلکه درباره ایتان از بدتدبیری نگرانم. ،درباره اعتم
تبذیر شده، عمکن است انسان ثروتمند و برخوردار  برناعگی اقتصادی، عوجب اسراف و بی

نظر بودن در زندگی نیست؛  ها را به آستان فقر بکتاند. البته تدبیر، به عینای تنگ از نیمت
در  روی و عحاسبه سود، سرعایه و خرج و عخارج است. پیاعبر بلکه به عینای عیانه

و در کمعی دیگر فرعود:  97«است.روی در نفقه، نیمی از عییتت  عیانه»باره فرعود:  این
 98«رو باشد، نادار نتود. عدارا، نیمی از زندگانی است و کسی که عیانه»

کفش  شدت پایبند بود؛ آن حضرت نسبت به تدبیر اقتصاد خانواده، به رسول خدا

 حضرت، آن 92زد. دوخت و دلو آبکتی را وصله عی اش را عی زد، لباس پاره خود را پینه عی
در روایت  مود.ن ود را نیز به تدبیر اقتصادی و حفظ اعکانات زندگی سفارش عیهمسران خ

خواهی به عن علحق  اگر عی !ای عایته»به عایته فرعود:  آعده است که ایتان خطاب
همنتینی با ثروتمندان کند و از  شوی، از دنیا به اندازه توشه یک سوار تو را کفایت عی

در حقیقت،  43«عگر اینکه دیگر نتوانی آن را وصله بزنی.، بپرهیز و لباسی را کنار نگذار
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یری است که در اعتدال و تدبزدن لباس، بر اساس همان  به وصلهخدا  سفارش رسول

و عد، توسیه در ثروت، وسایل زندگی  نمودند و به دلیل کمبود اعکانات زندگی رعایت عی
 کردند. یز عیاز عخارج غیرضروری پره نموده،خویش را تا حد اعکان، حفظ 

های دیگران نیز در شمار  عندی اشت به بهره دقناعت به روزی عوجود و عد، چتم
عد، چتمداشت به ود. نم توصیه عیهمسرانش را به آن  خدا  تدبیرهایی بود که رسول

کند. از عایته  آور در زندگی جلوگیری عی های زیان چتمی وهم دیگران، از چتم اعکانات
را دید که عبایی  خدا  راش رسولز انصار بر عن وارد شد و فِ: زنی ااست نقل شده

ر شده بود. رفت، رختخوابی فرستاد که داخل آن از پتم پُ [وقتی به عنزل خود]تاشده بود. 
فمن زن »گفتم: « این چیست؟ !ای عایته»بر عن وارد شد و فرعود:  خدا  رسول

حضرت  «این را برای عن فرستاد. راش تو را دید و رفت وانصاری بر عن وارد شد و فِ
ا،  که دوست دار، در خانه درحالی ؛چرا به او برگردانم»گفتم: « گردان.به او باز»فرعود: 

ای عایته! رختخوابش را به او »بار این کم، را تکرار کرد،. فرعود:  سهو « ؟باشد
تیار عن قرار های طم و نقره را در اخ اگر بخواهم، خداوند کوه !برگردان. به خدا قسم

 41و عن ]رختخواب را[ به او برگرداند،.« .دهد عی
 ی همسرانزیست اهتمام به ساده. 2

و کیفیت و کمیت خوراک، پوشاک، عسکن و  پیاعبر درباره چگونگی عییتت همسرانِ

های  گزارش ؛ اعادر کتب تاریخی به ثبت رسیده است اندکیهای  زیورآالت آنان، گزارش
 آن است که رسول ایتگردر خانواده، حک اقتصادی پیاعبر سیره در خصوصعختلف 

عند شد و از آنجا که  بهره همسرشهنگا، ازدواج با خدیجه، از ثروت فراوان  خدا 

حضرت دیگر نگرانی و  49،بختید خدیجه با عیل و رغبت، همه ثروت خود را به پیاعبر

 نداشت. را تأعین عالی خانواده خود دغدغه
زعان حیات خدیجه، عدیریت داخلی عنزل و تدبیر اعور فرزندان در داخل  در ،از سوی دیگر

و او با درایت، زیرکی و توانایی، اعور گوناگون عنزل و از جمله  49خانه بر عهده خدیجه بود
 کرد. تدبیر عی عییتت را
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از نظر عسکن، خوراک، پوشاک و  خدا  پس از ورود به عدینه، همسران رسول

های تاریخی، این عسئله  برخوردار بودند. با توجه به گزارشاعکانات  ینکمتراز  ،زیورآالت
 اند از: دو دلیل دارد که عبارت

 به زندگی دنیا پیاعبرنگاه زاهدانه  دلیل اوّل:

ای بر  پرده ،یکی از همسرانشروزی اعتنا بود.  بی عواهب آن،نسبت به دنیا و  آن حضرت
پرده »فرعود:  . حضرتوجود داشتر پرندگان خانه آویخته بود که روی آن تصاوی درِ

رسول  ،دیگر روایتطبق  44«افتم. به یاد دنیا عی ،نگر، زیرا وقتی در آن عی ؛را بردار
 45گاه سه روز پیاپی از نان گند، سیر نتد. هیچ خدا

نانی  سلمه وارد شد. او تکه ّ بر ا، خدا  رسول :شده روایت از اعا، صادق ،همچنین

خیر، ای »سلمه گفت:  ا،ّ« آیا خورش داری؟»فرعود:  حضرتآورد.  برای پیاعبر

 ؛خورشی است سرکه هم خوب»حضرت فرعود: « غیر از سرکه چیزی ندار،. !خدا فرستاده 
  46«طیا، نخواهد بود. بی ،ای که در آن سرکه باشد خانه

ز ا اکر، کند که رسول خوبی عا را عتوجه این حقیقت عی ، بهیادشدههای  گزارش

 .کرد گیری در اعور دنیایی پرهیز عی سخت نیز یادآوری دنیا و
به عینای ترک زندگی عادی و ، گاه زهد حضرت هیچالبته باید به این نکته توجه داشت که 

نفقه همسران نبود. در گزارشی آعده است که تیدادی  نکردن پرهیز از لذات حمل و تأعین
ر روز و خوابیدن در شب را بر خود حرا، زناشویی، غذاخوردن د ،از اصحاب پیاعبر

خبر داد و حضرت به نزد آن عده از  سلمه این عوضوع را به پیاعبرّ کرده بودند. ا،

رغبت هستید! همانا عن با همسرانم  آیا نسبت به زنان، بی»ها فرعود:  اصحاب رفت و به آن
ت عن روی س از سنّهرک ،پس .خوابم خور، و در شب عی زناشویی دار، و در روز، غذا عی

  مود:نخداوند این آیات را نازل  گاه آن« از عن نیست. ،بگرداند
 یُحِبُّ ال اللَّهَ إِنَّ تَعْتَدُوا وَال لَکُمْ اهلل أَحَلَّ ما طَیِّباتِ تُحَرِّمُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا

  47مُؤْمِنُونَ؛ بِهِ أَنْتُمْ الَّذی اللَّهَ وَاتَّقُوا اًطَیِّب حَالالً اهلل رَزَقَکُمُ مِمَّا وَکُلُوا* الْمُعْتَدینَ

 حالل شما[  استفاده] براى خدا که را اى پاکیزه چیزهاى اید، آورده ایمان که کسانى اى

 از و دارد نمى دوست را حدگذرندگان از خدا که مگذرید حد از و مشمارید حرام کرده،
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 او به که خدایى آن از و بخورید را کیزهپا و حالل گردانیده، شما روزى خداوند آنچه

 .دارید پروا ،دارید ایمان

عا بر ترک این اعور سوگند  فرستاده خدا! ای»آنان گفتند:  ،فوق اتپس از نزول آی
 د:کراین آیات را نازل  نیز در پاسخ آنان، خداوند« .ایم خورده

 إِطْعامُ فَکَفَّارَتُة الْأَیْمانَ عَقَّدْتُمُ بِما یُؤاخِذُکُمْ وَلکِنْ أَیْمانِکُمْ  فی بِاللَّغْوِ اللَّه یُؤاخِذُکُمُ ال

 یَجِدْ لَمْ فَمَنْ رَقَبَةٍ تَحْریرُ أَوْ کِسْوَتُهم أَوْ أَهْلیکُمْ تُطْعِمُونَ ما أَوْسَطِ مِنْ مَساکینَ عَشَرَةِ

 لَکُمْ اهلل یُبَیِّنُ کَذلِكَ أَیْمانَکُمْ احْفَظُواوَ حَلَفْتُمْ إِذا أَیْمانِکُمْ کَفَّارَةُ ذلِكَ أَیَّامٍ ثاَلثَةِ فَصِیامُ

 48 تَشْکُرُونَ؛ لَعَلَّکُمْ آیاتِهِ

 روى از] که سوگندهایى به ولى ؛کند نمى مؤاخذه تان بیهوده سوگندهاى به را شما خدا

 ده به دادن خوراك اش کفاره و کند مى مؤاخذه را شما ،[شکنید مى و] خورید مى[  اراده

 یا آنان پوشانیدن یا .خورانید مى خود کسان به که متوسطى غذاهاى از ؛بینواست

 روزه روز سه[ باید] ،نیابد[ را ها این از یك هیچ] که کسى و. اى بنده آزادکردن

 را خود سوگندهاى و خوردید سوگند که وقتى ،شما سوگندهاى کفاره است این. بدارد

 که باشد ؛کند مى بیان شما ىبرا را خود آیات خداوند ،گونه این. دارید پاس

49کنید. سپاسگزارى
 

 به شتر و گوسفند بنده، درهم، دینار، رحلت، از پس خدا  رسول ،است آعده گزارشی در

 ازای به عدینه یهودیان از یکی نزد را خود زره که شد روح قبض حالی در و نگذاشت ارث
 53.بود گرفته قرض اش خانواده نفقه برای را جو آن ،گذاشته گرو جو، نعَ بیست

با وجود پرهیز از توجه و  پیاعبربیانگر آن است که  ،قسمت پایانی گزارش اخیر

همه تمش خود را به کار  خویش، دنیایی، برای تأعین نفقه خانواده های نیمتعتغولیت به 
 ،گرفتن از آنان شد و با قرض گرفت و در عواقع نیاز، حتی با یهودیان نیز وارد عیاعله عی عی

 کرد. نفقه خانواده را تأعین عی
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غذای عتیارف و عتوسطی را برای  خدا  آیا رسول» سؤال شد: از اعا، صادق

زعانی که  ،درستی که نفس انسانی بله، به»حضرت پاسخ داد: « اش قرار داده بود؟ خانواده
 51«روید. خوراکش را شناخت، به آن قانع شده و گوشت بر آن عی

یهودیان  اراضی خیبر را فتح کرد، پیاعبرکه  هنگاعیش، خمصه یک گزار بر اساس

های خیبر کار کنند و نصف عحصول از  تقاضا کردند که در زعین ایتانساکن در خیبر از 
گونه  آن ؛دهیم ها قرار عی شما را عاعل این زعین»فرعود:  حضرت ؛ اعاخودشان باشد

  «خواهیم. که عا عی
پس از تقسیم خرعاها، رو،  . ازاینها نپذیرفت صول را از آنکردن عح  پیتنهاد نصفبنابراین، 

 هتتاد ،برای زنانش در هرساله، داشت از سهم عسلمانان، خمس خود را بر خدا  رسول

اداعه  نیز پس از رحلت پیاعبر ،ریقرّاین عُ نمود.خروار جو عقرر بیست خروار خرعا و 

را تقسیم کند و همسران  های خیبر که عمر تصمیم گرفت زعین زعانیداشت تا 
. داشته باشندری را قرّیا همان عُ رسدها ب را عخیر کرد که علک و آب به آن پیاعبر

 59ری سابق را برگزیدند.قرّعُ ،زنان رسول خدا زعین و بقیه ،عایته و حفصه
 خدا  عوقییت دینی و اجتماعی رسول دلیل دو،:

ترین  اش را در حد پایین و خانواده حضرت سطح زندگی خود که شد باعث عی این عوقییت
در عدینه، عسلمانان در  خدا  ویژه آنکه در زعان حضور رسول افراد جاعیه قرار دهد؛ به

هیچ سرپناهی برای زندگی ، تا آنجا که بیضی از صحابه ؛بردند فقر عالی شدید به سر عی
به  اینان بردند. عییکی از سکوهای آن به سر  روی ، در داخل عسجد نبوینداشته

دنیا پیوسته بر عا سخت و تنگ »از عایته نقل شده:  59شهرت داشتند. «صفه اصحاب »
دنیا بر عا ریزش نمود و صاحب رفاه  ،رحلت فرعود و بید از ایتان تا آنکه پیاعبر ؛بود

 54«فراوان شدیم.
 اییگر نهی همسران از تجمل .3

  از هر فرصت ،ها دارند و برای تهیه آنهای زندگی عمقه  زنان به زیورآالت و زینت عیموالً
گونه اعور، برخی اوقات، باعث ایجاد حس  این بستگی به دلکنند.  عناسبی استفاده عی

سازد. همسران  زنان را از عسیر پرهیزکاری دور عی ،چتمی شده وهم رقابت و چتم
نکه به افتخار نبودند و با وجود آ انیز عانند سایر زنان، از این قاعده عستثن خدا  رسول
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 انسانترین  اخمق خوش بزرگوارترین و از عصاحبت با ،نایل شدهخاتم پیاعبران همسری 
اعا عمقه و شیفتگی خود را به زیورها و تجممت از دست  ،عند بودند در کل هستی بهره

های زیبا و  نیز درخواست تهیه طم و یا لباس خدا  ها از رسول در بیضی فرصت ،نداده

های  عموه بر توجه به ویژگی ،گونه رفتارهای زنان پیاعبر داشتند. در تحلیل اینعتنوع 

عنوان عاعلی در ابراز  نیز بهحضرت  رویی و عدارای لق و گتادهخُ  سنروحی زنان، باید به حُ
زنانی که بیتتر از هرکسی به روحیه  ؛اشاره کرد ایتان ها از سوی همسرانِ درخواست

 ؛ اعادیدند سختی و تنگدستی سایر عسلمانان را نیز از نزدیک عی ،بوده واقفپیاعبر  زاهدانه
   هیچ ترس و نگرانی از بیان تمایمت قلبی خود نداشتند. ،در عین حال

که خانواده  هاین بود سیی آن حضرت :توان گفت های تاریخی، عی با استفاده از گزارش
زیستی را به آنان  ساده، رحذر داشتههای دنیایی ب وزینت بستگی به زیورها خویش را از دل

ها  به آن در اداعه های اندکی به دست عا رسیده است که گزارش ،بیاعوزد. در این زعینه
 .کنیم اشاره عی

سلمه گفت: آیا به  نکرد. ا،ّ نگاه او به بندی از طم دارد. گردن که دید را سلمه ا،ّ پیاعبر

  55رو برگرداند،. کنی؟ فرعود: از زینت تو زینت عن نگاه نمی
کرد هریکی از  چه ضرری عی»فرعود:  به همسرانش پیاعبر که شده همچنین، نقل

 استفاده به دعوت 56«ای از نقره داشت که با زعفران آن را زرد کرده بود؟ اگر گوشواره ،شما
به شمار  گرایی تجمل از پرهیز و زیستی ساده به تتویق خود نوعی طم، جای به نقره از

 .رود عی
سازی آنان برای  در جهت آعاده نیز به همسرانش خدا  رسول های برخی توصیه

عجسمه  :سلمه نقل شده از ا،ّکه  بوده است؛ چناناندوزی  توجهی به ثروت زیستی و کم ساده
 57«؟آن را صدقه بدهم» :فرعود آهویی داشتم که از طم بود. پیاعبر

رد نکن؛ حتی اگر به جزئی از یک  عسکین را [هرگز]»به عایته فرعود:  آن حضرت

 58«ها نزدیک شو. دستان را دوست داشته باش و به آن خرعا باشد و تهی
 رآمداجازه کار و کسب د .4

های اقتصادی  ، به فیالیتو ائمه اطهار برخی زنان، در زعان پیاعبر گراعی اسم،

کردند، بلکه در  تنها آنان را از کار و تمش نهی نمی نه پرداختند و عیصوعان عی
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عواردی که اشتغال زنان کاعمً عتناسب با روحیات و شرایط زنان بود و عفاف و حجاب 
دادند. همچنین،  کرد، اداعه فیالیت زنان را عورد تتویق قرار عی دار نمی آنان را خدشه

از سوی  نیز از کار و کسب درآعد، با شرایطی که گفته شد، خدا  همسران رسول

 اشاره کرد: ذیلهای  توان به نمونه عنوان عثال، عی ؛ بهشدند میعنع ن حضرت
کرد و از  دختر جحش، بسیار بختنده بود و با دست خود کار عی ،طبق گزارشی، زینبال 

  52داد. به بینوایان صدقه عی ،عحل درآعدش
عیل به خوردن خرعای »سلمه بود، فرعود:  یکی از روزهایی که نزد ا،ّ خدا  رسولال 

)صاعین( خرعا را نزد عردی از انصار فرستاد و آن عرد  63سلمه، دو صاع ا،ّ« ر،.عجوه دا
سلمه، خرعای عجوه را نزد ّ انصاری به جای آن، یک صاع خرعای عجوه فرستاد. ا،

از آن خوشش آعد و یکی از خرعاها را برداشت؛ اعا پیش از خوردن  رد. حضرتبُ پیاعبر

دو صاع خرعا برای »سلمه گفت:  ا،ّ« شما آعده است؟این خرعا از کجا برای »پرسید:  ،آن
« کسی فرستاد، و یک صاع خرعای عجوه به جای آن برای عا فرستاد و این، همان است.

آن را برگردانید؛ عن به آن نیازی ندار،. خرعا با خرعا، گند، با گند،، جو با » حضرت فرعود:
عین، عثل با عثل. کسی که بیفزاید،  جو، طم با طم، نقره با نقره، دست با دست، عین با

 61«رباست.
اعوالی  خدا  توان برداشت کرد، آن است که همسران رسول آنچه از گزارش فوق عی

دادند.  در اختیارشان بود و به دلخواه خود با آن اعوال خرید و فروش و عیاعله انجا، عی
بود )خرعای عجوه(، آن آنچه عورد نیازش  سلمه، خرعایی در عنزل داشت و برای تهیه ا،ّ

فراگرفت و آن،  خرعا را فرستاد و در جریان این دادوستد، یک حکم شرعی را از پیاعبر

 چگونگی پرهیز از ربا در عیاعمت بزرگ و کوچک است.
وارد شد؛  روایت شده است: زینب عطاره )حوالء( بر پیاعبر از اعا، صادقال 

آیی،  وقتی که تو عی»خطاب به او فرعود:  که پیاعبر نزد همسرانش بود. حضرت درحالی
های شما، به بوی شما خوشبوتر است ای  خانه»زینب گفت: « شود. های عا خوشبو عی خانه

خوبی بفروش و در  هنگا، فروش، به»به او سفارش نمود:  پیاعبر« خدا! فرستاده

، سودعندتر تر و برای حفظ عال عیاعله غش نکن؛ زیرا این کار، به تقوای الهی، نزدیک
 69«است.
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به حوالء، تأیید کار عتناسب با روحیه  خدا  آعوزش شیوه فروش عطر از سوی رسول

 باشد. زنان و کسب درآعد حاصل از آن عی
های دینی، خانواده در اسم،، رکنی بنیادین بوده،  شایان توجه است که بر اساس آعوزه

ظهر خالقیت خداست و تولید نسل حفظ و حراست از آن، الز، است. زن، رکن خانواده و ع
ترین خمقیت زنان است. به همین دلیل،  سالم انسانی و پرورش و تربیت فرزندان، عهم

هنگا، تزاحم بین اشتغال و ازدواج و یا کار بیرون از عنزل و رسیدگی به اعور داخلی خانه و 
صل تقدیم اهم تر است و بر اساس ا عهم بسی خانواده کانون ها، عد، اعکان جمع بین آن

 استحکا، آن، بر سایر اعور عقد، باشد. و بر عهم، باید تتکیل خانواده و تقویت
 

 نتیجه 

های  و لذت ها نیمتبه  شدن در زندگی خویش، همواره از عتغول رسول خدا

 تانهمسران پیاعبرسبک زندگی  زیستی و ساده ،پرهیز داشت. در حقیقت دنیاگذر  زود

مود. عهریه زنان ن عی اعکانات عوجود سفارش و ترغیب به نمودن بسنده به را
ساده و  ،عسکن همسران حضرت .درهم بود پانصد ،طبق نظر عتهور ،اکر، رسول

 با همساندر حد کفاف و  ایتان،و خوراک، پوشاک و سایر اعکانات خانواده  ،هزینه کم
سای ؤدختران ر همسران رسول خدا ، با آنکه برخینیازعندان بود. گفتنی است زندگی

از درخواست  ش،طبق سفارش خدا و رسول ،قبایل بودند، پس از ازدواج با پیاعبر

تطبیق دادند. در عین  حضرتتجممت و زیورها عنع شده و خود را با شرایط زندگی ساده 
  کرد. از هیچ تمشی فروگذار نمی ،برای تأعین نفقه الز، زنانش رسول خدا ،حال

از تمش برای کسب درآعد و استقمل اقتصادی  پیاعبر همسران ،از سوی دیگر

را  بودند و دسترنج خودبه کار عتغول  ،برخی از آنان با توجه به استیداد خویش ،عنع نتده
 عتغولیات گیری از  به دنیا و کناره د. نگاه زاهدانه رسول خداکردن  در راه خدا انفاق عی

ترین پیاعی است که از سیره و  عهم حضرت، آن زیستی ساده ،عادی زندگی و در یک کم،
 توان دریافت کرد. در خانواده عی گراعی اسم،رفتار اقتصادی رسول 

 عوضوعی است که ،زیستی و قناعت بر حفظ آراعش در خانواده سادهتأثیر  بررسی
 باشد. عیتحقیق  شایسته
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 ها: نوشت پی

 

                                           

ق.4141ها[: دار احیاء ایتناث ایعنجی،  ، چاپ سوم، ]جییراآ ایعنباجد منظور، مرسد، .  1

« هایشان را با رضایت خاطر. ؛ و بدهید ب  زنان مَهری وَآتُواالنِّسَاءَصَدُقَاتِهِنَّنِحْلَةً: »4. نساء، آی  2

« یشکشی و هدی  ندارد.مَهر، هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی و پ»نویسد:  شهید مطهر  می

وششم، تهران: انتشارات صدرا،  ، چاپ چهلنظا  حقوق زن در اسال )مطهر ، مرتضی، 

 (631ه  631ش، ص 6831

 .4. نساء، آی  8

 .4. نساء، آی  4

 .4نساء، آی   5.

، تحقیق و ترجم  صدر الدین بالغی، کتاب من ز یحضره الفقی . محمد بن علی، شیخ صدوق، 1

وسائل عاملی،  ؛ محمد بن حسن، حر833ّ، ص 8، ج 6835لکتب ازسالمی ، تهران، دارا

 .68، ص 23، ج ق4141الشيعةالیتحصيلالشریعه،قممؤسسهآلالبيتالحياءالتراث،

جمل  آن چنین یک . شهید مطهر )ره(، در مورد فلسف  حقیقی مَهر، مطالب مفصلی دارد ک  1

ا  است ک  در متن آفرینش، برا  تعدیل  نتیج  تدبیر ماهران  ب  عقیده ما، پدیدآمدن مَهر،»است: 

 (638، ص پیشین)مطهر ، « ها ب  یکدیگر ب  کار رفت  است. روابط زن و مرد و پیوند آن

بودن مَهر را  رسیده، کم . فقها  شیع  با توج  ب  روایات متعدد  ک  از معصومان3

 :جا[ ]بی، ازما  الهاد  ةمؤسس، المقنعخ صدوق، دانند. )شی مستحب، و زیادبودن آن را مکروه می

النهایة؛ شیخ طوسی، 535ق، ص 6468، قم: کنگره شیخ مفید، المقنعةشیخ مفید،  ؛832، ص تا بی

طفیفقهالمبسو ؛ شیخ طوسی،415[، ص تا بی]انتشارات قدس،  :قم، فیمجردالفقهوالفتاوي

 (218ص ، 4ق، ج 6831، مکتبةالمرتضویةجا[:  بهبود ، ]بی ، تحقیق محمدباقراالمامية

اند؛ در عین حال، روایات فراوانی بر  سایر علما  گذشت  نیز همین عقیده را پذیرفت 

انحصارنداشتن مَهری  از جهت کثرت دزلت دارند؛ روایاتی ک  معیار را در مقدار مَهر، رضایت 
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نی ندارد و روایاتی ک  ب  موارد  از کنند ک  مَهر، حدّ معی طرفین دانست  و روایاتی ک  تصریح می

اند ک  در میان این موارد، برخی از ائم  و اصحاب آنان  مَهرها  زیاد و جواز آن تصریح کرده

توان از اما   عنوان نمون ، می اند؛ ب  ها  سنگین داده نیز ه در شرایط خاصی ه ب  زنان خود مَهری 

را صد کنیز قرار داد ک  همراه هر کنیز ، نا  برد ک  مَهر یکی از همسرانش  حسن مجتبی

 (218ه  243، ص 26، ج پیشین، وسائلالشيعةهزار درهم بود. )ن.ک: شیخ حرّ عاملی، 

بودن  ، مبنی بر استحباب آسانی ازدواج و کمسنّت نیز از روش پیامبر  همچنین، علما  اهل

شافعی »الدین نوو  آورده است:  محییعنوان نمون ،  اند؛ ب  ها  آن، از جمل  مَهر، خبر داده هزین 

)نوو ، « رو  در آن است. تر از زیاده رو  در مَهر، نزد من محبوب گفت: میان 

 (821، ص 61تا[، ج  جا[: دار الفکر، ]بی ، ]بیالمجموعشرف،  بن الدین محی

ها  هیم و آند هایشان را ب  خودشان می کنیم و مَهری  ما با زنان ازدواج می»فرمود:  اما  باقر. 5

)محمد بن « خرند و در این مورد، برا  ما هیچ چیز  نیست. هرچ  دلشان خواست، با آن می

 6818، تحقیق علی اکبر غفار ، چاپ پنجم، تهران، دارالکتب ازسالمی ، الکافییعقوب، کلینی، 

، چاپ ششم، قم، منشورات مکار  األخالق؛ محمد بن فضل طبرسی، 411، ص 1ش. ج 

دعائم ؛ قاضی نعمان مغربی تمیمی، نعمان بن محمد، 686ق، ص  6852لرضی، الشریف ا

؛ شیخ 613، ص 2ج ، 6838اصغر فیضی، قاهره: دار المعارف،  علی  بن  تحقیق آصف، ازسال 

 (881، ص 5، ج پیشین، الشيعةوسائلحرّ عاملی، 

ز الطباع  و النشر ، تحقیق قم الدراسات ازسالمی ، مرکامالی. محمد بن علی، شیخ صدوق، 63

؛ 68، ص 4، ج پیشین، کتاب من ز یحضره الفقی ؛ همو، 423ق، ص  6461فی مؤسس  البعث ، 

؛ شیخ 425ق. ص  6852، چاپ ششم، قم، منشورات الشریف الرضی، مکار  األخالقطبرسی، 

 الجامع  بحار ازنوار؛ محمدباقر، مجلسی، 211، ص 26، ج پیشین، الشيعةوسائلحرّ عاملی، 

 .888، ص 11ق، ج  6451لدرر ازخبار ازئم  ازطهار، بیروت، مؤسس  الوفاء، 

محمد علی مکتبةالدین عبدالحمید، قاهره:  ، محمد محیسيرةالنبویةهشا ، عبدالملک،   . ابن66

قول در مورد . در سیره حلبی، پس از نقل دو 6312ه  6351، ص 4ق، ج 6838صبیح و اوزده، 

منافاتی ندارد ک  بیست شتر »پانصد درهم و بیست شتر ماده، آمده است: مَهر خدیج ، یعنی 



 

 

 

 
 

 

 

 

 همسرانِ خود شتیمع نیدر تأم رسول خدا یاقتصاد ریتداب

 

 

 

 

 

46 

                                                                                                   

اند: جایز است ک  ابوطالب پانصد درهم را  ها گفت  جا  آن پانصد درهم باشد و بعضیماده، 

خودش این تعداد شتران ماده را افزوده باشد و هم   خدا مَهری  قرار داده باشد و رسول 

، المعرفة، بیروت: دار السيرةالحلبيةالدین،  )حلبی، علی بن برهان« لم.ها صداق باشد. واهلل اع این

 (221، ص 6ق، ج 6433

اکبر غفار ، تهران: دار الکتب  ، تحقیق علیالفروع من الکافییعقوب،  بن   . کلینی، محمد62

، الکافی. در کتاب 811ه  815، ص 5، ج همان؛ 23، ص 2ش، ج 6811، چاپ سو ، االسالمية

نقل  شش حدیث با اسناد مختلف از اما  صادق« السّنةفیالمهور»بابی تحت عنوان  ، در5ج 

نامیده است؛ شیخ طوسی، « مَهرالسّنة»، پانصد درهم بوده و آن را شده ک  مَهر زنان پیامبر

المقنعة فی األحکا  تهذیب ، تحقیق سید حسن موسو  الخرسان، تهران: دار الکتب شرح

، چاپ چهار ، تهران: دار الکتب ازستبصار ؛ همو،851ه  815، ص 1ج ش، 6814، االسالمية

، اعال  الور  باعال  الهد ؛ طبرسی، فضل بن حسن، 283، ص 8ش، ج 6818، االسالميه

سبل  یوسف، بن  محمد  صالحی شامی، ؛214، ص 6ج ق، 6461البیت إلحیاء التراث،  آل مؤسسة

ح شیخ عادل احمد عبدالموجود، بیروت: دار الکتب تصحی، خیر العباد سيرةفی الهد  والرشاد

، نظر پانصد درهم، بر نظرها  دیگر ترجیح سبل الهد . در 641، ص 66ج ق، 6464، العلمية

، پیشین، وسائلالشيعةٌعلی  است؛ شیخ حرّ عاملی،  داده شده و نویسنده آن گفت : این قول، متفق

المَ»، باب 253ه  244، ص 26ج  کونِ السّنةاستحبابُ مَهر وهو درهمٍ خَمْسَمِأة ؛ طباطبایی «هر

 .651، ص 2ق، ج 6855، مطبعةالعلمية، قم: جامعاحادیثالشيعةبروجرد ، آقا حسین، 

 .همان. 68

، ص 26، ج پیشین، الشيعةوسائل؛ شیخ حرّ عاملی، 828، ص 5، ج پیشین، الکافی. کلینی، 64

تهذیب ؛ شیخ طوسی، 651، ص 2، ج پیشین، دعائم ازسال ؛ قاضی نعمان مغربی، 253ه  244

 .438، ص 1، ج پیشین، األحکا 
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روضة؛ نیشابور ، محمد بن فتال، 218ه  212، ص 4، ج پیشین، المبسوط. شیخ طوسی، 65

؛ 815تا[، ص  ، تحقیق سید محمدمهد  الخرسان، قم: منشورات شریف الرضی، ]بیالواعظين

 . 631، ص 23 ، جپیشین، وسائلالشيعةشیخ حرّ عاملی، 

عقد کرد و مَهر  حبیب  را برا  پیامبر ا ّ خدا  . نجاشی )پادشاه حبش (، از طرف رسول61

بیشتر از پانصد درهم  ،ک  مَهر سایر زنان پیامبر او را چهارصد دینار طال قرار داد؛ درحالی

 نبود.

، بیروت: دار الکبر طبقات سعد، محمد،  ابن ؛88،ص8ج،پیشین،سيرةالنبویةابنهشام،.61

، تاریخ ازمم والملوک )تاریخ الطبر (یزید،  بن  جریر   بن  طبر ، محمد؛14صتا[، ، ]بی الصادر

.142،ص2،جق6438األعلمی للمطبوعات،  مؤسسةبیروت: 

کثیر،  ؛ ابن 651، ص 6ج  ،پیشین ،اعال  الور  باعال  الهد  . طبرسی، فضل بن حسن،63

، ص 2ق، ج 6433، تحقیق علی شیر ، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ةالنبویةالسيراسماعیل، 

ا  آبگوشت  زراره، هر روز صبح و شا ، کاس   آمده است: اسعد بن الور  اعال  . در 213

  ماند. سعد بن شدند و کاس  پُر می خوردند و سیر می می فرستاد و هم  اطرافیان پیامبر می

خوردند و محتویات  فرستاد و اطرافیان حضرت می غذا می ه برا  پیامبرعباده نیز هر شامگا

عمر، سعد  خیثم ، منذِر بن  زُراره، سعد بن  ماند. همچنین، افراد  نظیر: اَسعد بن  کاس  باقی می

 آوردند. غذا می تناوب هر صبح و شا  برا  پیامبر حُضَیر، ب  بن  ربیع و اُسَید  بن 

 .841ه  845، ص 2، ج پیشین، النبویةسيرةهشا ،  . ابن 65

، قصص ازنبیاء، اهللهبة بن   راوند ، سعید؛ 653، ص 6ج  ،پیشین، اعال  الور . طبرسی، 23

کثیر، اسماعیل،  ؛ ابن 883ق، ص 6463الهاد ،  مؤسسةتحقیق میرزا غالمرضا فرمانیان، قم: 

 .838، ص 2، ج پیشین، السيرةالنبویة

الدین  ، تحقیق محمد محییالوفاء بأخبار دار المصطفیاحد، وفاء   بن . سمهود ، علی 26

 .412، ص 2تا[، ج  ، ]بیالعلميةعبدالحمید، بیروت: دار الکتب 

 .466-461، ص2اجد سعد، ط قات ایک نی، ج .22
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 . 611، ص 3، ج پیشین، طبقات الکبر سعد،  . ابن 28

؛ نسائی، 55، ص 1تا[، ج  ار صادر، ]بی، بیروت: دمسند احمدحنبل، احمد بن محمد،  . ابن 24

راهوی ،  ؛ ابن 641، ص 6ش، ج 6843، بیروت: دار الفکر، سنن النسائیشعیب،  بن  احمد 

المنورة:مدینة، تحقیق دکتر عبدالغفور عبدالحق حسین برد البلوسی، راهوی  مسند ابن اسحاق، 

 .535، ص 8تا[، ج  ، ]بیاالیمانمکتبة

 .618، ص 3، ج پیشین، ات الکبر طبقسعد،  . ابن 25

ق در دیر ه.636حکم، ابوحفص، خلیف  امو  ک  در سال  بن  مروان  بن  عبدالعزیز  بن   . عمر21

برا  هرقومی، نجیبی است و »فرمود:  امی  بود. اما  باقر سمعان مُرد. و  بهترین فرد بنی

عبدالعزیز  بن  هراً آن است ک  عمر دلیل این سخن، ظا« عبدالعزیز است. بن  امی ، عمر  نجیب بنی

تحقیق ، الخالفرا ممنوع کرد. )شیخ طوسی،  کردن امیر مؤمنان، علی در زمان حکومتش لعن

تنقیح مامقانی، عبداهلل، ؛ 218، ص 6ج ق، 6431من المحققین، قم: مؤسسة نشر اسالمی،  جماعة

  بن  طبر ، محمد؛ 845ص  ،2ش، ج 6853، المکتبةالمرتضویة، نجف: المقال فی علم الرجال

 ( 831، ص 5، ج پیشین، تاریخ ازمم والملوکیزید،  بن  جریر 

  عبدالملک والی مدین  شد. ولید بن بن  ق از سو  ولید ه.33عبدالعزیز، در سال   عمر بن

ق شروع ب  ساختن مسجد دمشق نمود و اموال عظیمی را در این راه ه.33عبدالملک در سال 

را در هم  عبدالعزیز نام  نوشت ک  مسجد رسول خدا سال، ب  عمر بن  انهمصرف کرد. در 

را ضمیم  مسجد کند. عمر، منازل و  ها  همسران پیامبر کوبیده، منازل اطراف و حجره

ها  ها را ب  مسجد اضاف  نمود. زمانی ک  شروع ب  تخریب حجره ها را خراب کرد و آن حجره

دهم  ا  عمر! تو را ب  خدا قسم می»یر نزد عمر رفت و ب  او گفت: زب بن  عبداهلل  بن  کرد، خبیب 

عمر دستور داد صد ضرب  « را از قرآن بردار. «إِنَّ الَّذینَ یُنادُونَکَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ»ک  آی  

ک  روز سرد  بود و او مُرد. وقتی عمر  شالق ب  او زدند و آب سرد بر رو  او ریختند؛ درحالی

چ  کسی »گفت:  العزیز ب  خالفت رسید و سلوک خود را تغییر داد و زهد پیش  کرد، میعبد بن  

نشر  مؤسسه، قم: تاریخ یعقوبییعقوب،  )یعقوبی، احمد بن ابی« شود؟ برا  من خبیب می

 (234ه  238، ص 2تا[، ج  ، ]بیفرهنگ اهل بیت
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 .611 ، ص3، ج همان؛ 453، ص 6، ج پیشین، طبقات الکبر سعد،  . ابن 21

 مسیب، یکی از تابعان، محدثان و فقیهان مدین  بود ک  در زمان اما  سجاد  بن  . سعید23

 ق وفات یافت.ه.54کرد و در سال  زندگی می

 .611، ص 3، ج همان؛ 455، ص 6، ج پیشین، طبقات الکبر سعد،  . ابن 25

 .435، ص 6، ج همان. 83

المنورشب ،  . نمیر ، عمر بن 86 المدینة ، تحقیق فهیم محمد شلتوت، قم: دار الفکر، ةتاریخ

 .285ه  282، ص 6ق، ج 6463

، 6، ج پیشین، کتابمنالیحضرهالفقيه؛ شیخ صدوق، 255، ص 1، ج پیشین، الکافی. کلینی، 82

، وسائلالشيعة؛ شیخ حرّ عاملی، 633، ص 5، ج پیشین، تهذیباالحکام؛ شیخ طوسی، 428ص 

 .22، ص 55، ج پیشین، بحاراألنوار؛ مجلسی، 436، ص 1، ج پیشین

 .255، ص پیشین، مکارماألخالق. طبرسی، 88

، تصحیح سید عرضی و عوالیاللئالیالعزیزیةفیاالحادیثالدینيةالجمهور،  ابی . احسائی، ابن 84

عیسی،   بن ؛ اربلی، علی 633، ص 6ق، ج 6438شیخ مجتبی عراقی، قم: نشر سید الشهداء، 

؛ مجلسی، 63، ص 6ق، ج 6435، چاپ دو ، بیروت: دار ازضواء، عرفةاالئمّةکشفالغمّةفیم

 .663، ص 61، ج پیشین، بحار األنوار

 .626، ص 11، ج پیشین، بحار األنوار. مجلسی، 85

 .85، ص 4، ج پیشین، عوالیاللئالی. احسائی، 81

جا[: دار الحرمین  ]بی، تحقیق ابراهیم الحسینی، معجم ازوسطاحمد،  بن   . طبرانی، سلیمان81

تاریخمدینةالحسین،  بن  عساکر، علی  ؛ ابن 25، ص 1ق، ج 6465والنشر والتوزیع،  للطباعة

 . 813، ص 16و ج  615، ص 51ق، ج 6465، تصحیح علی شیر ، بیروت: دار الفکر، دمشق

ربی، ؛ قاضی نعمان مغ633، ص 2، ج پیشین، تاریخ یعقوبییعقوب،  . یعقوبی، احمد بن ابی83

، چاپ دو ، السرائرمنصور،  بن  ادریس حلی، محمد   ؛ ابن254، ص 2، ج پیشین، دعائم ازسال 

 . 553، ص 8ق، ج 6463النشر ازسالمی،  مؤسسةقم: 
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جا[:  ، تحقیق شعِب ازرنؤوط، چاپ دو ، ]بیحبان صحیح ابن حبان، علی بن حبان،  . ابن 85

 .61، ص پیشین، مکار  األخالقسی، ؛ طبر453، ص 62ق، ج 6464، مؤسسةالرسالة

سنن عیسی،   بن ؛ ترمذ ، محمد 11، ص 3ج  ،پیشین، طبقات الکبر سعد، محمد،  ابن . 46

االیمان، تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف، مدین : ترمذ  ابن ؛ 655، ص 2ق، ج 6462، مکتبة

جا[: دار  ابوالفضل ابراهیم، ]بی، تحقیق محمد البالغ  شرح نهج ،اهللهبة بن  الحدید، عبدالحمید  ابی 

 .282، ص 5ق، ج 6813، العربيةاحیاء الکتب 

، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دار تاریخ بغدادعلی،  . خطیب بغداد ، احمد بن 46

ه  851، ص 1، ج پیشین، سبل الهد ؛ صالحی شامی، 638، ص 66ق، ج 6461، العلميةالکتب 

، ص 1ق، ج 6423، العلميةجا[: دار الکتب  ، ]بیامتاع ازسماع، علی بن  ؛ مقریز ، احمد 851

661 . 

، تحقیق : قم الدراسات ازسالمی ، قم دارالثقاف  لطباع  امالیطوسی، . محمد بن حسن، شیخ 42

 .413ه  418ق، ص  6464و النشر و التوزیع، 

، 6و ج 684، ص2, اربلی، کشف الغم ، ج221، ص5. محمد بن اسحاق، سیره ابن اسحاق، ج48

 .813ص

، 1، ج پیشین، مسند احمدحنبل،  ؛ ابن 161، ص 8، ج پیشین، راهوی  مسند ابن راهوی ،  . ابن 44

شرح . در این دو کتاب، نا  عایش  آمده است؛ سرو  مازندرانی، مولی محمدصالح ، 246ص 
التراث  ، تصحیح سید علی عاشور، تعلیق ابوالحسن شعرانی، بیروت: دار احیاءاصول کافی

 .225، ص 6ق، ج 6426العربی، 

، عيوناخبارالرضا؛ محمد بن علی، شیخ صدوق، 683، ص 3، ج پیشین، الکافی. کلینی، 45

، ص 2تحقیق و ترجم  شیخ محمد تقی آقا نجفی ، تهران، انتشارات علمی  اسالمی ، بی تا، ج 

از پدرتان نقل شده : »عرض کرد  قاسم نقل شده ک  گفت: ب  اما  صادق بن   . از عیص14

رسول »فرمود: « گاه از نان گند  سیر نشد. آیا این صحیح است؟ هیچ خدا  ک  رسول
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، ص پیشین، امالی)شیخ صدوق، « هرگز نان گند  نخورد و از نان جو هرگز سیر نشد. خدا 

 (451، ص 2، ج پیشین، روضةالواعظين؛ فتال نیشابور ، 823

، ص 25، ج پیشین، وسائلالشيعة؛ شیخ حرّ عاملی، 825، ص 1، ج پیشین، الکافی.کلینی، 41

 .211، ص 61، ج پیشین، بحاراألنوار؛ مجلسی، 35

 .33و  31. مائده، آی  41

 .35. مائده، آی  43

. در همین 26، ص 2، ج همان؛ 3، ص 642، ج پیشین، وسائلالشيعة. ن.ک: شیخ حرّ عاملی، 45

د  هنگا  عقد ازدواج، با همسر خود شرط نماید ک  هر اگر مر»سؤال شد:  باره از اما  باقر

زمان خودش مایل بود، نزد زن بیاید و نیز برا  نفق  زن، اندازه خاصی معیّن نماید، آیا این 

این شرط، اعتبار  ندارد و هرک  با زنی ازدواج »، آن حضرت فرمود: «باشد؟ شرط صحیح می

، الکافی)کلینی، « گی او را رعایت نماید.کرد، واجب است نفق  زن را بدهد و حق همخواب

بحار ؛ مجلسی، 812، ص 2، ج پیشین، تهذیب ازحکا ؛ شیخ طوسی، 438، ص 5، ج پیشین
، تحقیق رسولی تفسیر عیاشی؛ عیاشی، محمد بن مسعود، 13و  52، ص 634، ج پیشین، األنوار

، وسائلالشيعةشیخ حرّ عاملی، ؛ 213، ص 6تا[، ج  ]بی مکتبةالعلميةاالسالمية،محالتی، تهران: 

، تحقیق سید طیب جزایر ، تفسیر قمی؛ قمی، علی بن ابراهیم، 856و 253، ص 26، ج پیشین

المیزان فی ؛ طباطبایی، محمدحسین، 615، ص 6ق، ج 6434دار الکتب،  مؤسسةچاپ دو ، قم: 

 . 662، ص 5، قم: مؤسس  نشر اسالمی، ج تفسیر القرآن

البیت زحیاء التراث،  آل مؤسسة، تحقیق قرب ازسنادجعفر،  بن   . حمیر  قمی، عبداهلل53

 . 265، ص 61، ج پیشین، بحار األنوار؛ مجلسی، 52ه  56ق، ص 6468

آمده است و « قُوتاً مَعرُوفاً». در اصل روایت، کلم  62، ص 4، ج پیشین، الکافی. کلینی، 56

داشت  و بدن با آن استوار  ن را نگ  ، در لغت ب  معنا  مقدار غذایی است ک  رمق بد«قوت»

این دعا را  لسان العربدر کتاب «( قوت»، ذیل واژه پیشین، لسان العربماند. )ابن منظور،  می

قُوتاً اَ  بِقَدرِ مَا یُمْسِک  دمَّحَاللَّهُمَ اجْعَل رِزْقَ آلَ مُ»شاهد برا  معنا  کلم  آورده است: 

 .«الرَّمَق مِنَ المَطعَم
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؛ 21، ص 5تا[، ج  ، بیروت: دار الفکر، ]بیصحیح مسلمور ، مسلم بن الحجاج، نیشاب. 52

سید محمد اللحا ، بیروت: دار الفکر، ، تحقیق داوود سنن ابیسجستانی، سلمان بن اشعث، 

، 1تا[، ج  ، بیروت: دارالفکر، ]بیسنن الکبر الحسین،  بن  بیهقی، احمد  ؛85ص  ،2ج ق، 6463

الوافی ؛ صفد ، 133، ص 66، ج پیشین، حبان صحیح ابن ی بن حبان، حبان، عل ؛ ابن 661ص 
ق، 6423، تحقیق احمد ازرناؤوط و ترکی مصطفی، بیروت: دار ازحیاء التراث العربی، بالوفیات

 . 11، ص 6ج 

داد.  هشتاد وسق خرما و بیست وسق جو ب  زنانش می در متن خبر آمده است: پیامبر

گوید: وزن معلو ِ بار یک شتر، شصت صاع است و هر  می« وسق»ه ذیل واژ لسان العربکتاب 

صاع، چهار مُد است و هر مُد، یک رطل و یک سو  رطل است و هر رطل، نصف مَن است. 

کیلوگر  خواهد  433مَن است و اگر هر مَن، س  کیلوگر  باشد، هر وسق،  613پس یک وسق، 

 لسان العربکیلوگر . )ن.ک:  433تُن و  83 کیلوگر ، یعنی 83433بود. پس، هشتاد وسق، یعنی 

 «(وسق»، ذیل واژه کتاب العینو 

مِ»شایان توج  است ک  در بعضی کتب، عبارت:  مِنهُ عامٍ کُلُ ثَمانِينَةَئَیُعطِیاَزواجَهُ وَسَق،

ب  هریک از همسرانش، در هر  پیامبر»، ب  این صورت ترجم  شده است: «وَسَقمِنتمر

ک  در اصل عبارت، این مقدار،  ؛ درحالی«داد. روار خرما و بیست خروار جو میسال، هشتاد خ

کیلوگر   5533سهم هم  همسران است. در این صورت نیز سهم هریک از همسران، نزدیک ب  

 در هرسال خواهد بود ک  این مقدار نیز رقم بازیی است. 

برا  تهی  خرما  عجوه ک  سلم   ها  تاریخی، حکایت از آن دارد ک  ا ّ یکی از گزارش

طعم بوده، شش کیلوگر  از خرماهایی را ک  در خان  داشت، برا  مرد   خرمایی بسیار خوش

 خدا ّسلم  داد؛ اما رسول  انصار  فرستاد و آن مرد انصار ، س  کیلو خرما  عجوه ب  ا 

نار نبوده و زنان دهد ک  در آن زمان، معامالت، تنها با درهم و دی نپذیرفت. این خبر نشان می

 کردند.  نیز بخشی از کازها  مورد نیاز خویش را با معاوض  این خرماها فراهم می پیامبر

برا  هم  زنانش در سال، هشتاد خروار  خدا صفد  در ادام  خبر آورده است: رسول 

 حز  گفت  است: این خبر، در نهایت صحت است خرما و بیست خروار جو مقرر کرده بود. ابن 
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و ما خبر  را ک  از طریق ضعیفی ب  ما رسیده، آوردیم ک  این مقدار، سهم هریک از زنانش 

هایی در  شده ، کنیزان و غالمان و آزاد بوده و خداوند داناتر است و هریک از زنان پیامبر

 زمان حیات آن حضرت داشتند.

صحیح بخار ، ؛ 561، ص 2، ج همان؛ 651، ص 6، ج پیشین، مسند احمدحنبل،  بن  . ا58
، ماج  سنن ابن یزید،  ماج ، محمد بن  ابن ؛ 664، ص 6ق، ج 6436، بیروت: دار الفکر، البخار 

 .241، ص 6تا[، ج  والنشر والتوزیع، ]بی للطباعةجا[: دار الفکر  تحقیق محمدفؤاد عبدالباقی، ]بی

یا ازار  نداشت و ها، رداء  یک از آن هیچ»بخار ، در وصف شرایط اصحاب صف  نوشت  است: 

رسید و  کسایی ب  گردنشان بست  بودند ک  در بعضی از موارد، تا نصف ساق پاهایشان می

رسید و شخص با دستانش آن را جمع کرده بود تا عورتش نمایان  ها ب  زانوهایشان می بعضی

 «نشود.

بن  اهلل ؛ حسکانی، عبید635ق، ص 6464، الثقافة، قم: دار امالی. طوسی، محمد بن حسن، 54

جا[: مؤسس  طبع و نشر تابع وزارت  ، تحقیق محمدباقر محمود ، ]بیشواهد التنزیلاحمد،  

 .21، ص پیشین، مکار  األخالق؛ طبرسی، 886، ص 2تا[، ج  فرهنگ و ارشاد اسالمی، ]بی

 ج ق،1041 ،العلمیةة  الکتب دار: بیروت الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع نورالدين، هیثمی،. 55

 .101 ص ،5

 .641ص ، همان. 51

 .614، ص همان. 51

؛ 62، ص 1، ج پیشین، سنن الکبر بیهقی،  ؛3، ص 4، ج پیشین، سنن ترمذ ترمذ ، . 51

کنز العمال فی سنن ازقوال و ازفعال، بیروت، مؤسس  الرسال ، عالءالدین علی، متقی هند ، 

 .435، ص 1، ج ق 6435

؛ 838، ص 6، ج پیشین، اعال  الور ؛ طبرسی، 644، ص 1، ج پیشین، صحیح مسلم. مسلم، 55

، تحقیق: علی شیر ، بیروت، داراحیاء التراث العربی، البدایةوالنهایةکثیر دمشقی، اسماعیل، ابن 

 .225، ص 1ق، ج  6433
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. در نزد اهل عراق و شافعی، صاع، وزن اهل مدین  است ک  چهار مُد است و هر مُد، یک 13

اند و هر رطل، نصف مَن است. صاع، در    حجاز نیز آن را پذیرفت رطل و ثلث رطل است. فقها

بِالصاع»صاع اهل مدین  بود. در حدیث آمده است:  همان، نزد پیامبر یَغْتَسِلُ اهللُ صَلَی اِنَّهُ

بِالمُوَیَتَوَضَّ در « گرفت. کرد و با یک مُد، وضو می خدا با یک صاع، غسل می  ؛ همانا رسولدأُ

گر  است. در  153در نزد اهل ایران، یک مُد، »آمده است: « صاع»ذیل لغت  العربلسان کتاب 

 «نتیج ، یک صاع، س  کیلوگر  خواهد بود.

ق، 6431، المعرفة، بیروت: دارمستدرک علی الصحیحینمحمد،  بن  . حاکم نیشابور ، محمد 13

 .48، ص 2ج 

 .656، ص 5، ج پیشین، الکافی. کلینی، 12


