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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 سورۀ التحریم ترجمه وتفسیر

 

 ی دوازده آیه ودو رکوع می باشد.ینازل شده ودارا ۀ منوره سورۀ تحریم در مدین
 

 :تسمیه  وجه
آميز پيامبرصلی هللا عليه وسلم  در   لطف  و سرزنش  با عتاب  افتتاح  سبب  به  سوره  اين

ُ لََك  »از چيزها بر خود:  برخی  مورد تحريم ُم َمآَٰ أََحله ٱَّلله أَيَُّها ٱلنهبِيُّ ِلَم تَُحر ِ
َٰٓ  (1التحريم: «)يَ 

 نامگزاری شده است.

 تعداد آیات وسایر مباحث آن:

از   قلبی  از پشيمانی  است  نصوح: عبارت  توبه) گناهکاران را به توبه نصوحتحريم ۀ سور

و   و عزم  بدن  با اعضای  گناه  ارتکاب  ، ترک زبان  به  خواهی ، آمرزش گذشته  گناهان

 نموده و تشويق وترغيبباز نگردد.(   گناه  به  ديگر هرگز در آينده  امر که  بر اين  تصميم

مسلمانان را به  هاين سوراست. وردهآآيمان در روز قيات بحث به عمل از آثار همچنان 

در اين سوره از همسر نوح  جهاد با کفار ومنافقان وسخت گيری بر آنان فرامی خواند.

واز همسر لوط به عنوان زنان ناصالح واز آسيه زن فرعون وحضرت مريم به عنوان 

 .زنان صالح نام برده شده است

به حفظ خود و خانواده خود  سورۀ  تحريم مبنی بر فراخواندن مؤمنانششم ۀ  همچنان آي

 از آتش جهنم، از آيات مشهوراين سوره است.

 معلومات مٔوجـز:

حرف )بادر نظرداشت نظريات علماء  1105کلمه و 254آيات،  12سورۀ تحريم دارای 

 در اين عدد ( می باشد.

 :ۀمحتوای کلی سور
بيان گرديده است که هللا تعالی پيامبرخويش را در اين سورۀ در آيۀ  اولی الی آيۀ  پنجم 

خيانت همسران شان محافظت نموده است. از جمله درآيۀ  اول ودوم همانا حمايت برابر 

اتهام  وشکوک عاطفی هللا تعالی از پيامبرصلی هللا عليه وسلم، در آيۀ  سوم مبحث افشای 

عليه وسلم، ودر آيۀ  چهارم مبحث حمايت  وارده در مورد خيانت همسران پيامبرصلی هللا

هللا و لشکريانش از پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم، ودر آيۀ  پنجم تهديد همسران 

 خائن به طالق است.

از مباحث ديگر اين سوره محتوای آيۀ  ششم الی آيۀ  نهم است، که وظيفه پيامبر اسالم 

ان در برابر خيانتکاران  را توضيح می دهد. محمد مصطفی صلی هللا عليه وسلم  و مؤمن

از جمله در آيۀ  شش الی آيۀ هشتم وظايف مؤمنان که همانا: اجتناب از هرگونه همکاری 

کردن از همکاری با مخالفان پيامبرصلی هللا  با مخالفان پيامبرصلی هللا عليه وسلم، توبه

 گران است. طع با توطئهعليه وسلم، ودر آيۀ  نهم وظيفۀ  پيامبر همانا مبارزه قا

مبحث اخيری اين سوره که شامل آيۀ  دهم الی دوازداهم می شود: يکبار ديگر در بارۀ   
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 سرانجام زنان خائن و مؤمن بحث بعمل آمده است.

محتوای در  وآمده  در مورد نهايت خيانت همسران نوح و لوط  ، در آيۀ  دهم اين سوره

عات را مورد بحث قرار وگی آسيه ومريم موضه بند آيات  ده الی دوازده در مورد نهايت

 . داده است

 
 

ِحیمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

  

ُ َغفُوٌر  ُ لََك تَْبتَِغي َمْرَضاَت أَْزَواِجَك َوَّللاه ُم َما أََحله َّللاه یَا أَیَُّها النهبِيُّ ِلَم تَُحر ِ
 ﴾۱﴿ َرِحیمٌ 
پيامبر، چرا چيزى را كه هللا برايت حالل كرده است، در به دست آوردن خشنودى اى 

 (۱) دارى؟ و خداوند آمرزگار مهربان است. همسرانت، برخودحرام مى
( درباره اين فرمودۀ  خداوند متعال 73امام بخاری رحمه هللا در صحيح بخاری در باب )

ند برای تو حالل ساخته، بر خود حرام می پيامبر! چرا آنچه را که خداو ای :» می فرمايد 
 می نويسد:« گردانی

ِ صلی هللا عليه وسلم يَْشَرُب َعَسالً  َعْن َعائَِشةَ َرِضَی َّللاه َعْنَها قَالَْت: َکاَن َرُسوُل َّللاه
ا َدَخَل َعلَْيَها فَْلتَقُْل لَهُ: َزْينََب بِْنِت َجْحٍش، َوَيْمُکث ِعْنَدَها، َفَواَطْيُت أَنَا َوَحْفَصةُ َعلَی أَيهتُنَ ِعْنَد 
ال، َولَِکنِ ی ُکْنُت أَْشَرُب َعَسالً ِعْنَد َزْينََب »َمغَافِيَر؟ إِنِ ی أَِجُد ِمْنَک ِريَح َمغَافِيَر، قَاَل:  أََکْلَت 

  (4912)بخاری:«. فَلَْن أَُعوَد لَهُ، َوقَْد َحلَْفُت، ال تُْخبِِری بَِذِلَک أََحًدا بِْنِت َجْحٍش، 
گويد: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم برای خوردن عسل  عايشه رضی هللا عنها می»

ماند. من و حفصه با يکديگر، توافق کرديم که  رفت وآنجا می زينب دخترجحش می نزد 
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نزد هر يک از ما آمد، به او بگويد: آيا مغافير  هرگاه، 
رسد. پيامبر اکرم صلی هللا عليه  و بوی مغافير به مشام میای؟ زيرا از ت خورده
خورم   خوردم ولی سوگند می خير، بلکه نزد زينب دختر جحش، عسل می»فرمود:  وسلم 

  «.کار را نخواهم کرد. و شما هم احدی را از اين کار، باخبر نسازيد که ديگر اين 

 اصل داستان چگونه واقع شد؟

اين هيچ جای شک نيست که بی بی عايشه )رض(  توانسته  مؤرخين می نويسند که: در
بگيرد، اما اين سبب  بود با شخصيت قوی خود در قلب پيامبر صلی هللا عليه وسلم جای 

در حق ساير ازواج مطهرات  خويش  عدالت   پيامبر صلی هللا عليه وسلم  شد که تا نمی
 رعايت نکند.  را 

عايشه  رسيد.  به صورت مساوی می   عليه وسلمپيامبر صلی هللا حقوق زنان از جانب 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم هيچ زنی   رضی هللا عنها به اين حقيقت اعتراف دارد که

  داد وعدالت واقعی را مرعات می  داشت. بر ديگری ترجيح نمی را 
ی گرفت و در نهايت نزد کس نس میاُ زد و با آنان  با اين وجود، هر روز به همه سر می

کرد.  گاه در نوبت يک زن، شب را نزد ديگری سپری نمی که نوبتش بود. هيچ ماند  می
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)رض( عايشه  که پير وناتوان شده بود، نوبت خود را به)رض( سوده  تنها دراين اواخر، 
، دو شب )رض(  نزد عايشه  صلی هللا عليه وسلم پيامبر   بخشيده بود. روی اين حساب،

  نمود. را سپری می
پرسيده شد که هنگامی که پيامبر  )رض(  صحيح بخاری روايت شده که: از عايشهدر 

گفتی؟ جواب  گرفت تا نزد زن ديگری برود چه می وسلم از تو اجازه می صلی هللا عليه 
خواهم کسی را بر  هللا! اگر اين حق من است، من نمی گفتم؛ يا رسول   فرمودند:  به او می

   د.(احزاب ميتوانيد مطالعه فرماي دربخاری، تفسير سوره  تو ترجيح دهم.)تفصيل موضوع
گاه حاضر نبودند، بپذيرند که وی نزد  هيچ  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  بنابراين همسران

پيامبر صلی   شدند که خاطر هرگاه متوجه می آنان بيشتر رفت و آمد کند. به همين يکی از 
ر توجه دارد؛ يا نزد يکی از زنان مدت زمان بيشتری به يکی از آنان بيشت   هللا عليه وسلم

ای که شده از آن کار  شدند تا وی را به هر وسيله می درنگ درجستجوی  آن  ماند، بی می
  منصرف کنند.

عموماً عادت داشت    پيامبر صلی هللا عليه وسلم طوريکه در فوق متذکر شديم که:
آمد  برخی از حاالت  عواملی پيش می عصرها به همه همسران خود يکبار سر بزند. در

کرد، اما برای بقيه اين قضيه قابل تحمل نبود. برای همين  يکی بيشتر مکث می که نزد 
 افتادند.  چاره می بالفاصله به فکر 
ه دختر کاکای رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ومطلقۀ   زيد بن )رض( زينب بنت جحش 

به شمار  رقيب اصلی حضرت بی بی عايشه حارثه بود، به اصطالح عوام الناس 
 .رفت   می

رفت   عصرها که نزد او می  طوريکه ياد آور شديم  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم
پيامبر صلی هللا   ماند. اين واقعه سبب شد تا ساير همسران بيشتری نزد اومی تقريباً مدت 
عليه پيامبر صلی هللا  بيفتند.سرانجام کشف نمودند که زينب به به کنجکاوی  عليه وسلم

 کند.  نزد او بيشتر مکث می برای همين دهد.  عسل میوسلم 
هميشگی خود  عايشه )رض(  ماجرا را کشف نموده بود، با دوست صميم و همراز 

حفصه )رض( موضوع را در ميان گذاشت. )حضرت حفصه دختر عمر بن خطاب  و 
 زن يکی از شهدای جنگ بدر يعنی بيوۀ حضرت خنيس بن خدافه بود.(. بيوه 

ای  دست از اين کار بکشد، نقشه   صلی هللا عليه وسلم اسالم محمد پيامبر  کهـ آنان برای اين
از بوی بد به شدت   وسلم پيامبر صلی هللا عليه   کشيدند. موضوع از اين قرار بود که

خورد. حتی اگر  متنفر بود. برای همين آنحضرت صلی هللا عليه وسلم ، سير و پياز نمی
کرد.  وجود می داشت، از خوردن آن خودداری می ر احياناً در غذايی پياز ويا هم سي

مقصود خود دست يابند. بنابراين شد که  تصميم گرفتند از همين کانال وارد شوند، تا به 
 آنحضرت نزد هر کدام که آمد به  پيامبر اسالم بعد از بی بی زينب بنت جحشزمانيکه  
  «.) حس ميکنيم( بينم  بوی مغافير می )شما( ای. در تو مغافير خورده»  بگويد:

. يعنی گياهی است که خورده می شود  ولی  و بسيار بدبوی  گياهی  است  مغافير: صمغی
عليه  پيامبر صلی هللا  به حفصه طبق نقشه.بود)رض( آن روز نوبت حفصه بوی بد دارد. 

 «.) حس ميکنم(  بينم بوی مغافير می ) درشما(  ای، در تو مغافير خورده»گفت:   وسلم
ام و پس از اين  نه، من نزد زينب عسل خورده »  سخن را شنيد فرمود:  پيامبر که اين 

  «. هرگز نخواهم خورد
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ُ َلَک تَْبتَِغی َمْرَضاَت »  جا بود که اين آيات نازل گرديد: اين ُم َما أََحله َّللاه يَا أَيَُّها النهِبیُّ ِلَم تَُحِر 
حِ  ُ َغفُوٌر ره ُ  ،يٌم أَْزَواِجَک َوَّللاه ُ َمْواَلُکْم َوُهَو اْلعَِليُم اْلَحِکيُم  قَْد فََرَض َّللاه لَُکْم تَِحلهةَ أَْيَمانُِکْم َوَّللاه

ا  ، َف َبْعَضهُ  َوإِْذ أََسره النهبِیُّ إِلَی بَْعِض أَْزَواِجِه َحِديثًا فَلَمه ُ َعَلْيِه َعره نَبهأَْت بِِه َوأَْظَهَرهُ َّللاه
ا نَبهأََها بِِه قَالَْت َمْن أَنبَأََک َهَذا قَاَل َوأَْعَرَض عَ  إِن تَتُوبَا إِلَی  ،نَبهأَنَِی اْلعَِليُم اْلَخبِيُر  ن بَْعٍض فَلَمه

ِ فَقَْد َصغَْت قُلُوبُُکَما   (4-1تحريم/ سورۀ « )َّللاه
ای پيامبر! چرا چيزی را که خداوندبر تو حالل کرده است، به خاطر راضی کردن » 

کنی؟ خداوند آمرزگار مهربان است ، خداوند حالل نمودن  بر خود حرام می سرانت، هم
نموده است. خداوند دوست شماست و او دانا و فرزانه ربرای شما مقر سوگندهايتان را 

را که پيامبر با يکی از همسرانش رازی را در ميان گذاشت و  است ، به ياد آور زمانی 
 خود را از اين عمل آگاه ساخت. رپيامب داوند او آن راز را افشا نمود و خ

برخی از آن را بازگو کرد و از برخی اسالم محمد مصطفی صلی هللا عليه وسلم پيامبر  
خودداری نمودوچون همسرش را از آن مطلع کرد او گفت: اين را چه کسی به تو  ديگر 

نموده است، اگر به سوی خدا است؟ پيامبر فرمود: خداوند دانا و آگاه مرا باخبر  خبر داده 
پذيرد(؛ چرا که دلهايتان منحرف شده است و اگر بر ضد  کنيد )خداوند می برگرديد و توبه 
ياور اوست و جبرئيل، مؤمنان خوب و فرشتگان پشتيبان او  هللا تعالی   او همدست شويد 

  «. هستند
تحريم نمود، از حفصه موقعی که خوردن عسل را بر خود   پيامبر صلی هللا عليه وسلم  

تا موضوع را پنهان نگه دارد. اما او به اين درخواست رسول هللا صلی هللا عليه  خواست 
هنگامی که وحی نازل  بند نماند و موضوع را به حضرت عايشه اطالع داد.  وسلم پای
  منصرف شد. از تصميم خود داير بر تحريم عسل،   پيامبر صلی هللا عليه وسلم  گرديد،

به   پيامبر صلی هللا عليه وسلم  دهدکه همسران ين ماجرا و رويداد نشان میا
که توجه خاصی به او  حاضر نبودند وی نزد يکی از آنان بيشتر بماند. يا اين وجه  هيچ

 بنمايد. 
امر یک پدیده کامالً طبیعی است. طبیعت مخصوص زنان، مقتضی چنین  البته، این 

ص  که یک مرد چند زن داشته باشند، هر یک دوست بخصو هایی است.  العمل  عکس
ای به وی  اما به طور طبيعی سايرين چنين اجازه دارد بیشتر از او برخوردار شود. 

توانند برخورداری بيشتری از او به دست  نمی کنند، اگر  دهند. چون با خود فکر می نمی
برای خود قايل شوند، يا  ندهند چنين حقی آورند، حداقل به ديگری يا به ديگران اجازه 

  ای برای برخورداری بيشتر فراهم نمايند. چنين زمينه
 محترم ! ۀ خوانند

است که خدمت شما بيان  کريمه   آيۀ   شأن نزول  بياندر   روايات  ترين  صحيح  اين 
  هللا صلی هللا عليه وسلم در حجرۀ   است که: رسول  ديگر آمده  . اما در روايتی يافت
  کردند پس  ، خلوت ولد( خود ابراهيم  کنيز و مادر فرزند )ام )رض( با ماريه    حفصه
را بر خود   ماريه  لم بر اثر آنصلی هللا عليه وس  حضرت  شد و آن  خشمگين  حفصه
 .  است  حرام کنيز بر من  کردند و فرمودند: اين  حرام
اوقسم   برای شود؟ ايشان  می  بر شما حرام  حالل  هللا! چگونه گفت: يا رسول  حفصه

  ماجرا آگاه  را از اين  او گفتند: کسی  کنند و به نمی  نزديکی  ديگر با ماريه  خوردند که
 . گذاشت  )رض( در ميان  راز را با حضرت بی بی عائشه  اين  ی حفصه. ول نکن
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  که  آنچه  کردن  در حرام« طلبی خود را می  زنان  خشنودی»در آيۀ  کريمه آمده است: 
  آنچه  برای« است  و خداوند آمرزگار مهربان«  است  کرده  تو حالل برای   خداوند متعال

 ، سر زد.  است  کرده  بر تو حالل  که  آنچه  کردن  از تو در مورد حرام  که
  بود، از اين  صغيره  از گناهان  هللا صلی هللا عليه وسلم  گناهی  ولکار رس  قولی: اين  به

  کرد. مفسير شهير جهان اسالم امام قرطبی  سرزنش  را بر آن  خداوند متعال ايشان  جهت
بر  صلی هللا عليه وسلم  پيامبر سرزنش   الهی  خطاب  اين  که  است  آن  صحيح»فرمايد:  می
  ترک  بلکه  کبيره گناه   بود و نه  صغيره  گناه  نه  کارايشان  لذا اين  است  و افضل  اولی  ترک
 «.بود.  و افضل  اولی

 مختصری در مورد ماریۀ قبطی:
ماريۀ  قبطی رضی هللا عنها همسر پيامبر صلی هللا عليه وسلم به مانند ساير ازواج ايشان 

به پيامبر صلی هللا عليه وسلم هديه  نبودند، بلکه او کنيز بود که ُمَقوقِس پادشاه مصر او را
 بخشيده بود، و اين اتفاق بعد از صلح حديبيه بوقوع پيوست.

» ماريه رضی هللا عنها ابتدا بردين نصرانيت بود اما بعدها به دين اسالم مشرف شد   
 (. 135 – 134/  1« ) الطبقات الکبری 

ای به مقوقس،  نامه عليه وسلم پيامبر صلی هللا »گويد:  د در طبقات میـمحمد بن سع
بزرگ قبطيها، يعنی جريح بن مينا فرزند پادشاه اسکندريه، توسط حاطب بن ابی بلتعه 

ای کرد و نزديک بود  فرستاد. مقوقس با سفير پيامبر صلی هللا عليه وسلم برخورد مؤدبانه
ا اين کار را نکرد و هدايايی نزد پيامبر صلی هللا عل يه وسلم فرستاد که مسلمان شود، ام 

که در ميان آنها کنيزی به نام ماريه قبطيه بود. وقتی جواب او به پيامبر رسيد، فرمودند: 
ا حکومتش دوام نخواهد  به خاطر حکومتش ازمسلمان شدن خودداری نموده است، ام 

.( پس از رسيدن ماريه به مدينه منوره، 340، صفحه 5البداية و النهاية، جلد « )يافت.
و  نمايد و او اسالم را پذيرفت،  صلی هللا عليه وسلم اسالم را براوعرضه میهللا رسول

 ابراهيم فرزند پيامبر صلی هللا عليه وسلم از ماريه متولد شد.
َهاتُُهْم : و  »و چون ماريه کنيز پيامبر صلی هللا عليه وسلم بود لذا بنا به آيۀ   َوأَْزَواُجهُ أُمه

او جزو امهات المؤمنين  (6)سورۀ احزاب « منان هستندؤهمسران پيامبر مادران شما م
 .محسوب نمی شوند، زيرا تنها ازواج نبی جزو امهات المؤمنين هستند

قابل تذکر است که ماريه رضی هللا عنها در عهد خالفت عمر رضی هللا عنه وفات نمود 
در  وشخص امير المؤمنين حضرت عمر )رض( بر او نمازجنازه را خواندند و وی را

 (. 1912/  4البن عبدالبر ) «االستيعاب «. » قبرستان بقيع دفن کردند

 محترم !ۀ خوانند
ازفهم آيات متبرکه با وضاحت معلوم می شود که: تعيين کردن حالل وحرام حق هللا تعالی 

حالل الهی  را بر خود حرام كند. ونبايد است حتی پيامبران هم حق ندارند که بی دليل 
ه خشنودى هللا تعالی بر خشنودى ديگران مقد م است. واگر در برخی از فراموش کرد ک

، نبايد آن خواست زن وشوهری  باشدموارد خواسته های زن فراتر ازاحكام الهى وحقوق 
مُ »ودر جمله  .عملى شود آيۀ  مبارکه با زيبای »    ... تَْبتَِغي َمْرضاَت أَْزواِجكَ   ِلَم تَُحِر 

خاصی برای ما می آموزاند که: در راضی نگاهداشتن زن نبايد هر قيمت را پرداخت 
كند، عالقه به كسب رضايت ديگران به  يكى از امورى كه انسان را گرفتار مى کنيم ، و

 هر قيمتى است.
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  :4 – 1روایات درشأن نزول آیات  سایر 
حاکم و نسائی به سند صحيح از انس )رض( روايت کرده اند: رسول هللا صلی  -1114

کرد. و به خواست حفصه )رض( کنيزک  هللا عليه وسلم کنيزی داشت که با او نزديکی می
ُ لََك  يَا أَيَُّها النهِبيُّ ِلمَ » را بر خود حرام کرد. برای همين هللا تعالی آيۀ  ُم َما أََحله َّللاه  «تَُحر ِ

 را نازل کرد.
از حديث ابن عمر از عمر فاروق روايت کرده است: « مختاره»ضياء در  -1115

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  به حفصه )رض(  گفت: من مادر ابراهيم ]مارية قبطيه[ 
يامبر با ماريه آميزش را بر خود حرام کردم، اما تو اين جريان را به کس خبر مده، پ

ُ لَُكْم تَِحلهةَ أَْيَماِنُكْم  »داد، تا حفصه به عايشه جريان را خبرداد. پس انجام نمی « قَْد فََرَض َّللاه
به  6890« تفسير ابن کثير»)هيثمی بن کليب و ضياء مقدسی چنانچه در نازل شد.
از عمر روايت کرده اند. گذاری محقق آمده از جرير بن حازم از نافع از ابن عمر  شماره 
 داند.(. های اين ثقه اند و ابن کثير اين را صحيح می راوی
طبرانی به سند ضعيف از حديث ابوهريره روايت کرده است: رسول خدا در  -1116

اتاق حفصه با کنيز خود ماريه آميزش کرد. حفصه آمد پيامبر و ماريه را ديد و گفت: ای 
با او آميزش نکردی در خانۀ  من ]و نوبت من[ اين  رسول خدا! در خانة زنان ديگرت

کار را انجام دادی؟ پيامبر گفت: ای حفصه، مقاربت با ماريه را بعد از اين بر خود حرام 
آمد و جريان را به او ) رض( نکن، حفصه به نزد عايشه  ر مرا فاشسِ و تو اين کردم 

ُم  يَا أَيَُّها »خبر داد. بنابراين، خداوند متعالی آيه  اآليات را نازل کرد. « النهِبيُّ ِلَم تَُحر ِ
آمده از  127و  126/  7« مجمع الزوائد»چنانچه در « معجم اوسط»)طبرانی در 

ابوهريره روايت کرده است. در اين متن کلمات منکر وجود دارد و اسنادش جداً ضعيف 
ت کرده که ذهبی موسی بن جعفر بن ابوکثير اين حديث را رواي»گويد:  است. هيثمی می

 فرمايد: موسی شناخته نشده و خبرش ساقط است(. می
 بزار به سند صحيح از ابن عباس )رض(  روايت کرده است: اين کالم عزيز  -1117

ُم  » و  2274در بارۀ  سريۀ  رسول هللا نازل شده است.)بزار  «يَا أَيَُّها النهِبيُّ ِلَم تَُحر ِ
هايش ثقه است از ابن عباس روايت کرده  ه راویبه سندی ک 11130و طبرانی  2275
 اند.(.
طبرانی به سند صحيح از ابن عباس )رض( روايت کرده است: رسول هللا به  -1118

نوشيد. به خانة عايشه که آمد. گفت: ای رسول خدا! بويی از شما به  نزد َسوَده عسل می
را گفت. پيامبر گفت:  رسد. به اطاق حفصه )رض(  که رفت او نيز همان سخن مشامم می
کنم اين بوی از اثر عسلی است که در خانة َسوَده نوشيدم. قسم به خدا ديگر عسل  فکر می

ُ لََك  »نوشم. پس خدای بزرگ در اين خصوص  نمی ُم َما أََحله َّللاه را  «يَا أَيَُّها النهِبيُّ ِلَم تَُحر ِ
های  گويد: راوی می 11426« مجمع الزوائد». هيثمی در 11226نازل کرد.)طبرانی 

اين را صحيح گفته است.  336/  6« در المنثور»اين راويی صحيح هستند. سيوطی در 
 به تخريج محقق.( 2715« تفسير شوکانی»

اين روايت دارای شاهد است که در بخاری و مسلم آمده. )صحيح است، در  -1119
و  4912است، بخاری بخاری، مسلم و کتب ديگر آمده که در خانۀ  زينب نوشيده 

از  4183و ابن حبان  628« تفسير»، نسائی در 3714د ؤ، ابودا1474، مسلم 5267
احکام [ »2694و مسلم  6691عبيد بن عمير از عايشه روايت کرده اند. ]بخاری 
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 تخريج محقق.( 2157« القرآن
 حافظ ابن حجر گفته است: احتمال دارد که آيه در هردو مورد نازل شده باشد.

ابن سعد از عبدهللا بن رافع روايت کرده است: از ام سلمه )رض(  در مورد اين  -1120
ُ لَكَ  »آيه  ُم َما أََحله َّللاه سؤال کردم. گفت: در نزد من يک مشک  « یَا أَیَُّها النهبِيُّ ِلَم تَُحر ِ

ورد. خ عسل سفيد بود و رسول هللا صلی هللا عليه وسلم عسل را دوست داشت و از آن می
عايشه )رض( گفت: زنبور اين عسل از عرفط ]نوعی از درختان خاردار که شکوفة آن 
سفيد است[ تغذيه کرده است. پيامبر عسل را بر خود تحريم کرد. پس آيه نازل شد .)اين 

« طبقات»نوشيد.  درست نيست به روايت صحيح آمده که پيامبر در خانة زينب عسل می
 .(151و  150و  149و  85و  68/  8ابن سعد 
خود از عايشه )رض( روايت کرده است: « مسند»ک: حارث بن اسامه در  -1121

 کند. آنگاه  هللا  تعالی آيه :  چون ابوبکر صديق سوگند ياد کرد که بر مسطح انفاق نمی
ُ لَُكْم تَِحلهةَ أَْيَمانُِكْم   » صديق انفاق را نازل کرد. پس از نزول آيۀ  ابوبکر « قَْد فََرَض َّللاه

او را مجدداً شروع کرد. در سبب نزول آيۀ  بودن اين حديث غرابت جدی وجود دارد . 
آمده است، حافظ و  3784« مطالب عاليه»)حارث از عايشه روايت کرده، چنانچه در 

بوصيری در باره سکوت کرده اند. اين خبر باطل است چون مخالف احاديث مشهور و 
 ز اين اعراض کرده اند.(صحيح است، تمام مفسيرين ا

ابن ابوحاتم از ابن عباس )رض( روايت کرده است: زنی خود را به پيامبر اکرم  -1122
ُ لََك  »بخشيد. در بارۀ  او آيۀ   ُم َما أََحله َّللاه نازل شد. اين روايت نيز  «يَا أَيَُّها النهِبيُّ ِلَم تَُحر ِ

آمده  457/  4« تفسير ابن کثير»چه در غريب است و سند آن ضعيف .)ابن ابوحاتم چنان
روايت کرده است، اسناد اين به خاطر حفص بن عمر عوفی ضعيف است. ابن کثير اين 

« احکام القرآن»داند.  نوشيدن عسل را درست میرا غريب و حديث عايشه در خصوص 
محمد مخلوف  شيخ حسنين تخريج محقق. (.)تفسيربيان کلمات قرآن کريم تأليف  2720

 اسباب نزول  تأليف عالمه جالل الدين سيوطی (.و

ُ َمْوََلُكْم َوُهَو اْلعَِلیُم اْلَحِكیمُ  ُ لَُكْم تَِحلهةَ أَْیَمانُِكْم َوَّللاه  ﴾۲﴿ قَْد فََرَض َّللاه
گشودن )شکستن( سوگندهايتان را برای شما مقرر کرده است و هللا مددگار خداوند راه 

 (۲)شماست و اوست دانای باحکمت. 
ر داشته است.  «:فََرضَ »  اجازه داده است. مقر 
 گشودن. حالل کردن.   «:تَِحلهةَ »

حالل را حالل شمريم، گرچه به قيمت شكستن  ما بنده هللا تعالی، مطيع وفرمانبرادرهستيم،
 .«ُهَو َمْوالُكْم »قسم هم تمام شود 

ُ لَُكْم تَِحلهةَ أَْيماِنُكْم »در جملۀ  با دقت برای ما می آموزاند که : در دين « قَْد فََرَض َّللاه
تواند تمام راهها را بر  مقدس اسالم بن بست وجود ندارد، هيچ حكمى حت ى قسم هم  نمى

 انسان ببندد.
خداوند  را که   تواند آنچه نمی  کس  می نويسند: هيچ  آيه  اين  احکام  علماء کرام دربيان

  شود و بر کسی نمی  چيز حرام  کرد آن  رکسی چنينگرداند و اگ  ، حرام نموده  متعالی حالل
ور آطوريکه در فوق هم ياد   ،نيست  الزم  حرمت  به  پايبندی  کرده  را بر خود حرام  آن  که

 است.َجل  عظمتهُ شديم که حالل وحرام حق پروردگار با عظمت 
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  بر آنند که  ابوحنيفهامام صاحب   از جمله ا ،از فقه  کرد، برخی  چنين  کسیبا آنهم اگر   ولی
، يا غذا، يانوشيدنی  لباس  اگر کسی بطور مثال :؛  )يمين( است  سوگند خوردن  منزله  به  اين

  .کرد  ، بر خود حرام است  کرده  مباح خداوند متعال   را که  از آنچه  يا چيزی  مخصوص
شود  می  الزم  يمين  کفاره  ، بر وی رگشتبود ب  کرده  بر خود حرام  که  آنچه  ، اگر به بنابراين
 شود. می  رود و گشوده می  از بين  داد، سوگندش  کفاره  و چون

  را بر خود حرام  زنش خدا ناخواسته اگر  ، حتی است  چيز جاری  در همه  حکم  اين 
  نيت  وی  کرد و از تحريم  را بر خود حرام  اند: اگر زنش  از فقها گفته  گردانيد. بعضی

 . شود. وهللا اعلم می  واقع  ، طالق را داشت  طالق
سوگند   در حکم  اين  نداشت  کرد و نيتی  را بر خود حرام  اگر زنش   ابوحنيفهامام نزد   ولی 
   ،را داشت  طالق  شود،اگر نيت  می  ، ظهارواقع را داشت« ظهار»، اگر نيت است« ايالء»

 . معتبر است  کرد، نيتش  نيت  را در طالق  عدد معينیشود و اگر  می  واقع  بائن  طالق
را فقط در مورد   تحريم  شناسد بلکه را سوگند )يمين( نمی  تحريم  اين )رح(اما امام شافعی 

  طالق  را کرد، با آن  طالق  نيت  از آن  داند و اگر کسی می  کفاره  در وجوب  سببی  زنان
 شود. می  واقع  رجعی

مخلص هروی   عبدالرؤوفتفسيرانوار القران وضوع مراجعه فرمايد به برای تفصيل م)
 جلد سوم سوره تحريم (

  ظهار چیست؟
ظهار از ظهر گرفته شده است ودرجاهليت  پيش از اسالم  مرد براى زن خود مى گفت : 

يعنى تو بر من  مانند پشت مادرم  هستى (  وبدين ترتيب  « )  انت على كظهر أمى »
ميشود ، اما به آمدن دين مقدس اسالم   ظهار که در زمان جاهليت در بين زن طالق 

 مردم مروج بود آنرباطل اعالن داشت ، وتا مرد كفاره  ندهد  براى زن خود حرام است.

 ظهار:ۀ كفار
 کفاره ظهار طوريکه در آيۀ  متبرکه آمده است عبارت از:

 ت:آزاد کردن غالم يا کنيز مسلمان. اگر برده نياف -1
 روزه گرفتن دو ماه متوالى بدون وقفه. واگر نتوانست ، -2
مسکين. طوريکه پروردگار با عظمت ما فرموده است  60 ) طعام دادن(  طعاماِ  -3
ُ ِبَما تَۡعَملُوَن َخِبيٞر ، َفَمن :» ِلُكۡم تُوَعُظوَن بِِهۦۚ َوٱَّلله ن قَۡبِل أَن يَتََمآَٰسهۚا َذ  لهۡم َيِجۡد فَتَۡحِريُر َرقَبَٖة م ِ

الـمجادلة: « )فَِصيَاُم َشۡهَرۡيِن ُمتَتَابَِعۡيِن ِمن قَۡبِل أَن يَتََمآَٰسها  فََمن لهۡم يَۡستَِطۡع فَإِۡطعَاُم ِست ِيَن ِمۡسِكيٗنا
آزاد کردن يک گردن مؤمن قبل از برقرارى تماس جنسى، با اين حکم به شما ». (3-4

تان آگاه است، اگر کسى غالم يا کنيز ندارد، دو شود و خداوند نسبت به اعمال نصيحت مى
ماه متوالى پيش از ايجاد و ارتباط جنسى روزه گيرد. هرکس توان اين را ندارد شصت 

 .«) طعام دهد(  طعام کنداِ مسکين را 
 خواننده محترم !
ء برده و غالم و تحقير و دين مبين اسالم چطور در آن عصر که همه جا توجه نمايد که :

زنده به ګور کردن دختران و دهها جنايات و روابط ضد انسانی مسلط بود با چنان تدبر و 
درايت با استفاده از هر فرصت درين اعمال و روش های غير طبعی ونادرست بشری به 
ام مهار کردن آن ميرود و به هر مناسب به آزاد کردن غالم و اسير امر و هدايت دارد. مق
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زن را بلند و به جايګاه انسانی ميرساند و از جامعه با روش ها و عقايد ناپسند ملت 
 ميسازد که بر اصول وروشها و اخالق عالی انسانی و اسالمی مجهز ميسازد. 

 یادداشت ضروری:

شريف  ميتوان در سورۀ مجادله همين تفسيررا مبحث ظهاررا با تمام تفصيالت آن 
 مطالعه فرمايد. 

ُ َعلَْیِه  ا نَبهأَْت بِِه َوأَْظَهَرهُ َّللاه َوإِْذ أََسره النهِبيُّ إِلَى بَْعِض أَْزَواِجِه َحِدیثًا فَلَمه
ا نَبهأََها ِبِه قَالَْت َمْن أَْنبَأََك َهَذا قَاَل  َف بَْعَضهُ َوأَْعَرَض َعْن بَْعٍض فَلَمه َعره

 ﴾۳﴿ نَبهأَنَِي اْلعَِلیُم اْلَخبِیرُ 
گامی که پيامبر با يکی از زنانش رازی نهانی گفت، پس چون وی آن )رازی ( را وهن

برای )زن ديگر( بازگو کرد و هللا )پيامبر( را بر آن مطلع گردانيد )پيامبر( بخشی از آن 
را اظهار کرد و از بخشی )ديگر( اعراض نمود. و چون )موضوع( را به آن )زن( خبر 

خبر داده است؟ گفت: )هللا( دانای آگاه به من ) شما( ه تو داد، وی گفت: چه کسی اين را ب
 (۳)خبر داده است. 

 راز بيان داشت.  ۀپنهانی بيان کرد. به گون«: أََسره »
 يکی. فردی. «: بَْعِض »
« ً  سخن. کالم. «: َحِديثا
 خبر داد به آن.«: نَبهأَْت بِهِ »
فَ »آن را اط الع داد. «: أَْظَهَرهُ »   .بازگو نمودشناساند. «: َعره

  افشا کرده  حضرت بی بی حفصه  را که  سخنی  از آن  يعنی: پيامبرصلی هللا عليه وسلم بخشی
 . «نظر کرد ديگر صرف  و از بخشی »اظهار کرد  وی   به  خويش  تابـبود، در عِ 

  انکريم  ( از اخالق  زدن  خبری بی  اينکه خود را به   ) يعنی  تغافل»گويد:  ثوری می  سفيان
  راز خبر داد، آن  او را از افشای»پيامبرصلی هللا عليه وسلم  « چون  پس«. » است
راز توسط   تو را از افشای  کسی  يعنی: چه« ؟ خبر داده  تو را از اين  کسی  گفت: چه زن 
امر   هيچ  که« آگاه  مرا خداوند دانای»پيامبرصلی هللا عليه وسلم « گفت»؟  است  کرده  آگاه من 
 .«با خبر کرد»ماند  نمی  بر او مخفی ای  نهانی

َ ُهَو َمْوََلهُ  ِ فََقْد َصغَْت قُلُوبُُكَما َوِإْن تََظاَهَرا َعلَْیِه فَِإنه َّللاه إِْن تَتُوبَا إِلَى َّللاه
 ﴾۴﴿ َوِجْبِریُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمنِیَن َواْلَماَلئَِكةُ بَْعَد َذِلَك َظِهیرٌ 

گمان دلهايتان  اگر شما دوزن )پيامبر ( به درگاه هللا توبه کنيد )برايتان بهتر است(، بی
منحرف گشته است و اگر بر ضد او همدست شويد )بدانيد( که هللا مددگار اوست و )نيز( 

 (۳)جبرئيل و مؤمنان نيک و فرشتگان مدد گار او هستند. 
ِ فَقَْد َصغَتْ »   اين خطاب به دو همسر گرامی پيامبرصلی هللا  «قُلُوبُُکَما إِن تَتُوبَا ِإلَی َّللاه

رضی هللا عنهما می باشد که سبب شدند تا  عايشه بی بی حفصه و بی بی عليه وسلم  
آن چه را که دوست می داشت بر اسالم محمد مصطفی صلی هللا عليه و سل م  پيامبر

مود و آن ها را بر کارشان نمايد سپس خداوند توبه را به آن ها عرضه ن خودش حرام 
خبر داد که دل هايتان از پرهيزگاری و ادبی که شايسته است با  سرزنش کرد و به آن ها 

  منحرف گشته است. ،احترام بداريد پيامبر رعايت کنيد و او را 
و اگر با همديگر همکاری کنيد در امری که بر او دشوار  «َوإِن تََظاَهَرا َعلَْیهِ »  در جمله 
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َ » ناراحت می کند، و اين کار شما ادامه داشته باشد پس بدانيد که  آيد و او را می  فَِإنه َّللاه
خودش متعال خداوند «   َوَصاِلُح اْلُمْؤِمنِیَن َواْلَماَلئَِکةُ َبْعَد َذِلَک َظِهیرٌ  ُهَو َمْوََلهُ َوِجْبِریُل 

خوب و همه ياوران و پشتبيان ياور مناِن ؤجبرئيل و م کارساز و ياور پيامبر است و نيز 
پشتيبان پيامبر هستند و هرکس که ياورانش اين  و پشتيبان او هستند. يعنی همه ياوران و 

بزرگترين برتری و شرافت است برای سرور  پيروز خواهد بود. و اين  اً ها باشند قطع
دصلی هللا عليه وسلم  که ذات  و آفريده های  بزرگوار خداوند و بندگان پيامبران محم 

 برگزيده اش ياوران اين پيامبر بزرگوار می باشند.
َعَسى َربُّهُ إِْن َطلهقَُكنه أَْن یُْبِدلَهُ أَْزَواًجا َخْیًرا ِمْنُكنه ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمنَاٍت  

 ﴾۵﴿ قَانِتَاٍت تَائِبَاٍت َعابَِداٍت َسائَِحاٍت ثَی ِبَاٍت َوأَْبَكاًرا
اگر پيامبر شما را طالق دهد. چه بسا پروردگارش همسرانى بهتر از شما برايش 

[ مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه كار، پرستشگر ]خداوند[،  جايگزين كند. ]زنانى كه
 (۵)دار، اعم از بيوه و دوشيزه باشند.  روزه

 : جمع ُمْسِلَمة، مسلمان و فرمانبردار. «ُمْسِلَمـاتٍ » 
، ۳۴جمع قَاِنتَة، خاشع و خاضع. فروتن )مالحظه شود سورۀ های : نساء /  «:قَانِتَاتٍ »

 (. ۳۵/   احزاب
(. ۱۱۲/   دار، گردنده )مالحظه شود سورۀ : توبه  جمع َسآئَِحة، روزه «:َسآئَِحاتٍ »
 جمع ثَيْب، غير دوشيزه. بيوه. «: ثَِي بَاتٍ »
  (.۳۶/   جمع بِکر، دوشيزه )مالحپه شود سورۀ : واقعه «:أَْبَكاراً »

در اين آيه نيز يکبار ديگر دو همسر گرامی پيامبرصلی هللا عليه وسلم )بی بی عايشه 
که بر زنان بسيار  حفصه (  برحذر داشته شده اند، نيز آن ها را با چيزی ترسانده  بی وبی

َعَسی » فرمود:  برای آن هاست. پس  دشوار می آيد و آن طالق است که گران ترين چيز
نُکنه  شما را  پس خود را برتر ندانيد چون اگر او « َربُّهُ إِن َطلهقَُکنه أَن یُْبِدلَهُ أَْزَواًجا َخْیًرا ِم 

طالق بدهد کار بر او دشوار نخواهد شد و برای نگاه داشتن شما مجبور نخواهد بود 
که از نظر زيبايی و ديانت از شما بهتر خواهند خداوند به او همسرانی خواهد داد  چون 

ا اين  تعليق است و هنوز تحقق نيافته و الزم نيست که محقق شده باشد   از باب بود، ام 
طالق نداد و اگر طالق می داد چنين زنان فاضله ای که خدا ذکر  چون همسرانش را 
  نموده پديد می آمدند.

ْؤِمنَاتٍ »   منی که هم مق ررات ظاهری را به جای می آورند ؤسلمانی مزنان م «ُمْسِلَماٍت مُّ
ايمان دارند. يعنی شرائع باطنی از قبيل عقايد و اعمال قلب را نيز به جای می  و هم 
 آورند. 

 و همواره و هميشه فرمانبردارند.  « قَانِتَاتٍ » 
ايند. پس آن چه اعراض می نم کنند و   و از آن چه که خدا نمی پسندد توبه می« تَائِبَاتٍ » 

نمی دارد روی گردان  را که خدا دوست می دارد انجام می دهند و از آن چه که دوست 
 می شوند.

پيامبرصلی هللا عليه وسلم  برخی بيوه و برخی دوشيزه خواهند بود، تا « ثَیِ بَاٍت َوأَْبَکاًرا»  
عی داشته باشد.    به دلخواه خود زنان متنو 

هللا عليه وسلم  اين هشدار و تأديب را شنيدند بالفاصله برای وقتی همسران پيامبرصلی 
رضايت پيامبرصلی هللا عليه وسلم شتافتند. پس اين صفت بر آن ها منطبق بود و  کسب 
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  )تفسير عالمه عبدالرحمن سعدی(.«. برترين زنان جهان گشتند آن ها 
 خوانندۀ محترم!

همسر دارد و در صورت که اختالفات انسان نياز به در اين هيچ جای شکی نيست که: 
بين زوجين به حدی برسد که تداوم زندگی مشترک رادر بين يک زن وشوهرغير ممکن 
بسازد، ناچار بايد طالق، راجايگزين آن سازد. به ياد داشته باشيد که: مقابله با همسر و 

ش عذرخواهى نكردن و پشيمان نشدن، ممكن است زن را تا سرحد  طالق و جدايى پي
  ها در برابر توطئه زنان، تهديد به طالق است.  ترين اهرم  يكى از قوى ببرد. و

همچنان قابل تذکر می دانم در آيات که ترجمه وتفسير آن در فوق تذکر رفت، به وضاحت 
 دوپيام مهم واساسی را برای ما ميرساند:

حرام نخواهد شد. آنچه را که هللا تعالی  بر مسلمين حالل کرده بدون اجازه شرع  اول:
  حالل متعال خداوند را که   تواند آنچه نمی  کس  اند: هيچ  گفته  آيه  اين  احکام   ر بيانء دعلما
را بر خود   آن  که  شود و بر کسی نمی  چيز حرام  کرد آن  چنين گرداند و اگر   حرام  نموده
  هللا سبحان  حق  کردن حالل و   زيرا حرام ، نيست   الزم  حرمت  به  پايبندی  کرده  حرام

  . وتعالی است
تنها کسانی لياقت همسری پيامبر صلی هللا عليه وسلم را دارند که بر طبق آيۀ  پنجم  دوم:

ْؤِمنَاٍت قَاِنتَاٍت تَاِئبَاٍت َعابَِداٍت َسائَِحاٍت » اين خصوصيات عالی باشند که:  دارای  ُمْسِلَماٍت مُّ
همسرانی مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه کار، » دارای صفات  عنی: ي« ثَِي بَاٍت َوأَْبَکاًرا
  باشند.« کننده عابد، هجرت

 یادداشت ضروری:

مبحث طالق وحکمت های آن به تفصيل در سورۀ طالق همين تفسير بيان يافته است که 
 ميتوانيد به اين سوره  مراجعه وحل مطلب فرمايد.

 ارشادات آیات متذکره:

متذکره معلوم می شود که: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم هيچ کدام از  از ارشادات آيات
عنهما را طالق نداد، و  زنان خويش را هريک بی بی عايشه وبی بی  حفصه رضی هللا 
معصوم  ءگناه و خط اين پيام بزرگی است که آن دو زن بزرگوار) با وجود آنکه از 

کننده( را  هجرت ع، توبه کار، عابد، نبودند( ولی چون صفات )مسلمان، مؤمن، متواض
پيام بزرگی  داشتند همچنان همسررسول هللا صلی هللا عليه وسلم باقی ماندند، و اين خود 

  منين و ناموس پيامبر صلی هللا عليه وسلم است.ؤبرای دشمنان امهات الم
در هما حفصه رضی هللا عنبی بی عايشه و بی بی بنابراين همين حقيقت )يعنی نگه داشتن 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم، بزرگترين شاهد و گواهی است بر  نزد خود( توسط قيد نکاح 
صفت )مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه کار، عابد،  نه دارای ؤماينکه آن زنان م

صلی هللا عليه وسلم  هللا فوق توسط رسول  کننده( بودند، وگرنه بر طبق آيات  هجرت
جای آنها را می گرفتند )چه بيوه و  سرانی با اين خصوصيات طالق داده می شدند و هم

  چه باکره(.
همچنان از ارشادات آيات متذکر معلوم می شود که: نه تنها چيزی را از شخصيت واالی 

کاهد بلکه دليلی بر )مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه  عايشه و حفصه رضی هللا عنهما نمی 
نمی توانيم دشمنان ناموس رسول هللا صلی هللا  لبته ما کننده( آنهاست. ا کار، عابد، هجرت

قناعت را ندارند و به هر ترتيبی که باشد  آنها قصد  اً عليه وسلم را قانع سازيم، زيرا اساس
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آنها همان کسانی هستند که آن  می خواهند ُعقده و کينه گنديده ی خود را تخليه کنند. 
انتظار داشته باشيم آنها به  ال چه توقعی است که عزيزان را کافر و زنا پيشه می دانند، ح

بی عايشه و بی بی انصاف روی آورند و آياتی را که سرانجام به نفع آنها )يعنی 
 دليلمانند يک مسلمان و معتقد به قرآن کريم، حفصه رضی هللا عنهما( است را  بی 

 منين بدانند!؟ؤبر شرافت امهات الم روشن و واضح

ِذیَن آَمنُوا قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهِلیُكْم نَاًرا َوقُوُدَها النهاُس َواْلِحَجاَرةُ یَا أَیَُّها اله 
َ َما أََمَرُهْم َویَْفعَلُوَن َما  َعلَْیَها َماَلئَِكةٌ ِغاَلٌظ ِشَداٌد ََل یَْعُصوَن َّللاه

 ﴾۶﴿ یُْؤَمُرونَ 
كه هيزم آن انسانها و  یايد! خود و خانواده خويش را از آتش  كه ايمان آورده یكسان یا

بر آن گمارده شده كه خشن و سختگيرند، و  یكه فرشتگان یسنگها است نگاهداريد، آتش
 (۶نمايند! ) ی كنند و دستورات او را دقيقا اجرا می هرگز مخالفت فرمان خدا نم

   توضیحات:
 ن و محفوظ داريد. ؤمص «:قُوا» 
  خانواده هايتان را«:أَْهِلیُكمْ »
. (10  عمران وسورۀ آل 24  ) سورۀ : بقره.] َو [ )ع اِ( هيزم آتش انگيز :«َوقُودُ »
 جمع َغليظ، خشن، تندخو. «: ِغالظٌ »
 گير. توانا در انجام کارهای دشوار. جمع َشديد، زورمند. سخت «:ِشَدادٌ »

 خانواده، اولین اجتماع :
و خانواده اولين اجتماعی است که انسان  در فرهنگ اسالمی، خانواده کانونی مقدس بشمار می رود،

ۀ  تولد با آن مواجه است و در آنجا تحت تعليم و تربيت قرار گرفته و تواناييهای اولياز همان آغاز 

به عبارتی خانواده، خشت .  ادارۀ ه زندگی آينده به دست می آوردپيشبرد و خود را جهت 
 اول در بنای زندگی هر شخص بشمار می رود.

ن مقدس اسالم توجه خاص خويش را به اين اجتماع کوچک )ولی  بسيار مهم( جلب بناً دي
نموده ، وارشادت ورهنمود های متعددی را برای رشد سالم واسالمی در زمينه برای 

 فرموده است . های  پيروان خويش توصيه
در  سورۀ  تحريم می باشد: ، ششم  ۀ سا،همين حکم آيآيکی از توصيه زيبا مفيد ومعجزه 

 «قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًرا» مذکور، خداوند تبارک و تعالی انسان را دستورمی دهد:  ۀ آي
 که هم خودش را و هم اهل و عيال و زن و فرزندان خويش را از آتش جهنم حفظ کند.
همانطور که خداوند انسان را آفريده و به او قوه عقل داده و از جانب ديگر پيامبران 

ول وکتب آسمانی را جهت راهنمايی و هدايت او فرستاده، مسئوليت نگهداری خود ورس
در مقابل گناهان و تربيت و محافظت خانواده و فرزندان را نيز به عهده او قرار داده 

 است.
در ظاهر آيۀ  مبارکه مخاطب تنها حفظ اهل آمده است، که با صراحت بايد گفت که هدف 

نيست بلکه هدف از آن سرپرست خانواده  است. و در از آن مخاطب فقط  يک فرد 
بلکه هر شخصی که سرپرستی و  خانواده حسبی و نسبی نيستضمن اهل، فقط اعضای 

 تربيت و تعليم گروهی را به عهده داشته باشد، می باشد.

َمسئُوٌل َعن   َو ُكلُُّكم  َراعٍ   أََل ُكلُُّكم» می فرمايد:  همچنين پيامبر  صلی هللا عليه و آله و سلم
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 «َرِعیهتِِه 
تمام افراد شما مسلمانان به منزله حافظ و نگهبان و شبان ديگران هستيد و تمام شما  

 نسبت به تمام خودتان مسؤوليد. 
تعبيرى از اين باالتر نمى توان كرد، يعنى ايجاد نوعى تعهد و مسؤوليت مشترك ميان 

 مى بر مبناى تعليمات اسالمى. افراد مسلمان براى حفظ و نگهدارى جامعه اسال
خواهد، يعنى هر فرد يا اجتماع ناآگاهى  چنين وظيفه سنگينى اواًل آگاهى و اطالع زياد مى

طلبد. انجام دادن  نمى تواند اين وظيفه را به خوبى انجام دهد، و ثانياً قدرت و امكان مى
نيرو دارد. يک چنين مسؤوليت بزرگ و چنين تكليف بسيار بزرگى احتياج به قدرت و 

اولين گام در اصالحات، از  اصالح موازند اينست که: آدرس بزرگ که برای ما می 
خود انسان آغاز وبعداً به و بستگان و سپس اصالح جامعه  ميرسد. طوريکه در آيه فوقه 

 ودر اين هيچ جای شک نيست که : «قُوا أَْنفَُسُكْم َو أَْهِلیُكمْ »به زيبای خاصی می فرمايد :
 نفس انسان، سركش است و نياز به حفاظت دارد. 

تا زنجير از پاى خود  ترين کس  به حفظ انسان، خود انسان است. طوريکه ميگويند : اولى
توانيم ديگران را آزاد كنيم. خودسازى شرط موفقي ت در ساختن خانواده و  باز نكنيم، نمى
 جامعه است.

 ﴾۷﴿ تَِذُروا اْلیَْوَم ِإنهَما تُْجَزْوَن َما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ یَا أَیَُّها الهِذیَن َكفَُروا ََل تَعْ 
جز اين نيست که در برابر آنچه )در ای آنانی که کافر شده ايد! امروز عذرخواهی نکنيد. 

 (۷)شويد.  کرديد، جزا داده می دنيا( می
 ن و محفوظ داريد. ؤمص «:قُوا»
 عمران (.  )مالحظه شود سورۀ: بقره ، آل ، و هيزم  افروزينه «:َوقُودُ »
 جمع َغليظ، خشن، تندخو.  «:ِغالظٌ »
  .جمع َشديد، زورمند. سختگير. توانا در انجام کارهای دشوار «:ِشَدادٌ »

ِ تَْوبَةً نَُصوًحا َعَسى َربُُّكْم أَْن یَُكف َِر َعْنُكْم  یَا أَیَُّها الهِذیَن آَمنُوا تُوبُوا ِإلَى َّللاه
ُ النهبِيه  َسی ِئَاتُِكْم َویُْدِخلَُكْم َجنهاٍت تَْجِري ِمْن تَْحِتَها اْْلَْنَهاُر یَْوَم ََل یُْخِزي َّللاه
َوالهِذیَن آَمنُوا َمعَهُ نُوُرُهْم یَْسعَى بَْیَن أَْیِدیِهْم َوبِأَْیَمانِِهْم یَقُولُوَن َربهنَا أَتِْمْم 

 ﴾۸﴿ نهَك َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِدیرٌ لَنَا نُوَرنَا َواْغِفْر لَنَا إِ 
ای کسانی که ايمان آورده ايد! به درگاه هللا توبه کنيد و توبه خالصانه بکنيد اميد است 

پروردگارتان گناهانتان را محو کند و شما را به باغهايی در آورد که از زير )درختان و 
مبرش و آنانی را که با او پياجل  جالله  قصرهای آن( نهرها روان است. روزی که هللا 

سازد. نورشان پيش روی آنان و به سمت راستشان با  اند خوار و رسوا نمی ايمان آورده
گويند: ای پروردگار ما! نور ما را برای ما کامل گردان و ما را  شتاب روان است. می

 (۸) بيامرز چون تو بر هر کاری توانايی.
   توضیحات:

 « ً  از روی اخالص. خالصانه. صيغه مبالغه است.  «:نَُصوحا
توبه نَُصوح، بايد اين خصوصيات  را داشته باشد، ترک گناه، پشيمان شدن از گناه، 

 تصميم بر برنگشتن به گناه، رد  مظالم و بازپرداخت حق به صاحبان آن.
مايد : فر  می  نصوح  توبهدر تعريف  محمد نََسفیعالم شهير جهان اسالم عبدالعزيز بن 
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 «.کند  را مرمت  را رفو و خللت  دینت  های  پارگی  که  است  ای توبه  نصوح  توبه»
 ؟  نصوح چيست  توبه  شد که  از حضرت علی کرم وجهه  سؤال

 است:  آن  چيز جامع  فرمود؛ شش
 . گذشته  از گناهان  پشيمانیـ 1
 . فرايض  ـ اعاده2
 . و حقوق  ـ رد مظالم3
 ها. از خصم  خواستن  ـ حالليت 4
 . در آينده  گناه  به  بازگشت  بر عدم  نمودن  ـ عزم5
را در  آن  که چنان  دهی  و پرورش  خداوند متعال تمرين  را در طاعت  نفست  که ـ اين6

 . ای داده  پرورش  وی  معصيت
 عليه صلی هللا  اکرم  رسول  که  است  مسعود )رض(  آمده عبدهللا بن   روايت  به  در حديث

 «.  است  توبه  پشیمانی»وسلم  فرمودند: 
کند و  ، محو می است  آن  ما قبل  را که  آنچه اسالم : » است  آمده  شريف  در حديث  همچنين
 «.کند ، محو می است  آن  ماقبل  را که  آنچه  توبه
  کلمه  ؛ وقتی گفتيم قبل   در چند آيه  که چنان« را از شما بزدايد  گناهانتان  بسا پروردگارتان  چه»
  کند پس می  امر داللت  آن  وقوع  بودن  کار رود، بر حتمی  هللا تعالی  به  از جانب«  عسی»

  که بر اين  است  ، اشعاری قطعيت  کند نه ايجاد می  و توقع  طمع  که  ای صيغه  به  موضوع  طرح
  در ميان  هميشه  تا بنده  است  الزم  که نو اي  است تعالی   حق  از سوی  بخشايشی  گناهان  زدودن
  جويباران  درآورد که  هايی بوستآن  شما را به»بسا   چه« و»باشد   و رجاء قرار داشته  خوف

او را خوار   همراه  آوردگان  خداوند پيامبر و ايمان  که  . روزی است  جاری  آن  از فرودست
 . «شتابد می  راستشان  وسمت  در پيشاپيش  نسازد، نورشان

درخواست تکميل نور يا از سوی همه مؤمنان است، و اين تقاضا  «:أَتْـِمْم َلنَا نُوَرنَا»
خواهند که تا  گردد. مؤمنان از خدای متعال می وقتی است که نور منافقان خاموش می

رسيدن به بهشت نورشان بماند. يا اين که نور برخی از مؤمنان، ضعيف بوده و 
 مايند که نورشان پرتو و تابندگی بيشتری داشته باشد.ن درخواست می

یَا أَیَُّها النهبِيُّ َجاِهِد اْلُكفهاَر َواْلُمنَافِِقیَن َواْغلُْظ َعلَْیِهْم َوَمأَْواُهْم َجَهنهُم َوبِئَْس 
 ﴾۹﴿ اْلَمِصیرُ 

است ای پيامبر! با کافران و منافقان جنگ کن و بر آنان سخت بگير و جايگاهشان دوزخ 

 (۹و بد بازگشت گاهی است. )

 ق:ـافـنـم
از زمره کافران است و بهرهای از ايمان در قلب خود ندارد; ولی « منافق»بدون ترديد، 

 نقاب مسلمانی رابر چهره ميکشد و خود را مسلمان معرفی مينمايد. 

کسی است که کفرش را پنهان ميکند و اظهار اسالم مينمايد. او از روی  «منافق»

گ، دروغ و فريب دادن مسلمانها، ادعای ايمان ميکند، در حالی که نسبت به همه يا نيرن

برخی از ارکان ايمان در قلب خود کافر است. قرآن عظيم الشأن  در موارد متعددی به 

کفر منافقان تصريح کرده است. بطور مثال در سورۀ بقره، آنان را چنين توصيف ميکند: 

َ َوالهِذیَن َو ِمَن النهاِس َمن یَقُ » ِ َو ِباْلیَْوِم اآلِخِر َوَما ُهم بُِمْؤِمنِیَن یَُخاِدُعوَن َّللا  وُل آَمنها بِاّلل 
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و از مردم کسی ) (.9ـ8آَمنُوا َوَما یَْخَدُعوَن إَِله أَنفَُسُهم َو َما یَْشعُُروَن( )سورۀ بقره: 

آنها در واقع هرگز مؤمن ايم، و  گويد به هللا و به روز آخرت ايمان آورده هست که می

دهند  دهند و در حقيقت فريب نمی نيستند. )بلکه به گمان خود هللا و مؤمنان را فريب می

 کنند. مگر خودشان را و )ليکن( درک نمی

وارد شدن در اسالم « نفاق»مينويسد: ۀ از علماؤ عد« نفاق»راغب اصفهانی در تعريف 

ر است.) راغب اصفهانى، مفردات، از يک طرف و بيرون رفتن از آن از طرف ديگ

 نفق(»ماده 

قابل تذکر است که: منافق به معنای مذکور، اصطالح است که در ادبيات اسالمی بکار 

 رفته است ودر ادبيات عرب دوران جاهليت قبل از اسالم  بدين معنا به کار نميرفت. 

وش صحرايی بنام گرفته شده که عمل شان به م« النُفقه»و « نافقاء»از ماده « منافق»

 ويا کور موش  می ماند .« يربوع »

ميگويند يربوع يعنی موش صحرايی يا کور موش  زمانی که برای خود در داخل زمين 

سوراخ ويا خانه چقر می کند ، برای آن دو راه يا بيشتر ميگذارد. سوراخ يکی از اين 

يکند و زمانی که راهها را در سطح زمين با مقدار کمی از خاک ميپوشاند ومخفی  م

اضطرار پيش بيايد و چيزی او را از يک طرف تعقيب  کند، راه ديگر را در پيش 

ميگيرد و با سر خود کمی به آن اليۀ  نازک از خاک ميزند، خاکها ميريزد و از آنجا 

بيرون ميآيد و فرارمی کند. )مراجعه شود به عبدالرحمان حسن حنکبة الميدانى، ظاهرة 

 (.53ـ52، صفحه  1414المنافقين فى التاريخ،  النفاق و خبائث

منافقان از لحاظ انگيزه و اهداف خويش به چند گتگوری تقسيم  می قابل تذکر است که:

 شوند:

کسانی که برای رسيدن به منافع و مصالح دنيايی، به ظاهر مسلمان گرديدند. در  اول:

ه خاطر آنکه از غنايم جنگی زمانی که اسالم گسترش يافت و فتوحات زياد شدند، اينان ب

 .بهره ببرند، اظهار اسالم کردند

 برخی برای ترس جان، مال و ديگر منافع دنياييشان مسلمان شدند.  دوم: 

برخی ديگر از منافقان برای آنکه به اسالم و مسلمانان آسيب برسانند، چهره  سوم:

  مسلمانی به خود گرفتند.

را به ارث برده اند و از زمره مسلمانان به شمار  منافقانی که انتساب به اسالمچهارم: 

 ميآيند، ولی در حقيقت، ايمان ندارند.

 مراحل نفاق:
ناميده ميشود، نفاق در « نفاق اکبر»نفاق دارای مراحلی است. باال ترين مرحله آن، که 

اصل دين است و با کفر ماهيتی يکسان دارد. دارنده اين نفاق در حقيقت کافر است; ولی 

همين است و « منافق»و « نفاق»ظاهر، در زمره مسلمانان قرار دارد. معنای اصلی  در

 .در قرآن کريم نيز به همين معنا به کار رفته است

ناميد، معنايی نزديک به فسق دارد. « نفاق اصغر»مرحله پايين نفاق، که ميتوان آن را  

و بدان اعتراف ميکند، به کسی اطالق ميگردد که احکام شريعت را قبول دارد « فاسق»
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ولی در برابر آن التزام عملی ندارد و در عمل بدان پايبند نيست و برخی يا همه احکام 

است و در خصوص « کفر»، عامتر از «فسق»شرعی را در رفتار خود نقض ميکند. 

ارتکاب گناه ـ چه کم باشد يا زياد ـ به کار ميرود; ولی بيشتر درباره کسی به کار ميرود 

 ناه زياد مرتکب ميگردد.که گ

دارنده گان نفاق اصغر کافر و خارج از اسالم نيستند. اينان کسانی هستند که فروع دين  

و حدود شريعت را رعايت نميکنند; ولی در ميان مردم به صورت رياکارانه به تقوا و 

رک عمل نيک تظاهر ميکنند تا مورد اعتماد، تعظيم و تکريم ديگرانقراربگيرند. وجه مشت

هر دو نفاق )نفاق اصغرونفاقاکبر(دوچهره بودنو اعمالرياکارانه است )عبدالرحمان حسن 

 .(.73حنکية، ظاهرة النفاق، ص 

 موضیع رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با منافقان:
اگر سيرت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را مطالعه نمايم با تمام وضاحت در خواهيم  

ع طبيبی بود يهللا صلی هللا عليه وسلم در قبال پديده نفاق، موض ع  رسولييافت که موض

که محيط پرورش و رشد مکروب را از هر جهت محدود و سپس منافذ ادامه حيات آن را 

 مسدود ميکند تا مکروبها امکان هرگونه نشاط و فعاليت خود را از دست بدهند.

ز پيدايش آن، به عنوان يک پديده با پديده نفاق از آغا وسلم  صلی هللا عليههللا رسول 

اجتماعی و روانی برخورد کردند و از برخورد سياسی رسمی با آن پرهيز نمودند. از 

اينرو، برای رفع اين مشکل، از ابزارها و امکانات روانی و اجتماعی بهره گرفتند. به 

ميگرفت، همين دليل، رفتار آن حضرت در برابر منافقان عمدتاً عناوينی اخالقی به خود 

صلی هللا  رفتاری پيامبرۀ نمونرفتار اخالقی است، اصليترين  تا سياسی. مدارا، که يک

 در برابر منافقان به شمار ميآيد.عليه وسلم 

در برخورد با منافقان، تدابيری ميانديشيدند  ل م در ضمن، پيامبر اسالم صلی هللا عليه وس 

بخشی به  نيتؤآن، انزوای اجتماعی منافقان و مص ۀ و به گونهای رفتار ميکردند که نتيج

انگيزی  جامعه اسالمی از تأثيرگذاری منفی آنان بود و گاهی نيز برای جلوگيری از فتنه

 .آنان، به اِعمال خشونت دست ميزدند. البته هيچگاه به قتل آنان اقدام نکردند

اين حقيقت را با تمام از مجموع مباحث تحقيقاتی سيرت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

وضاحت  يافته می  توانيم که شيوه برخورد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم با منافقان 

ميکردند. اين در حالی بود برخورد با مدارا و گذشت طوريکه در فوق هم ياد اور شديم ؛ 

نقاب از  در بسياری از موارد، کريم که پيامبراز کفر پنهان منافقان آگاه بودند. آيات قرآن

چهره آنان برميداشت و آنان را معرفی ميکرد. خودشان نيز در شرايط گوناگون، با 

کارشکنيها و خيانتهايی که انجام ميدادند، هوي ت خويش را آشکار مينمودند. پيامبربارها 

در جواب  کسانی که پيشنهاد قتل منافقان را مطرح ميکردند، ميگفتند: کسی که به 

و رسالت پيامبرش اعتراف کند از کشتنش نهی شده ام، و ديگر اينکه ی وحدانيت هللا تعال

د همين که به وسيله ياران خود به پيروزی رسيد، آنان را به قتل  مبادا عرب بگويد: محم 

 البته عفو و مدارای پيامبرموجب بی توجهی به جامعه اسالمی نميشد. ، ميرساند

داخلی غافل نبودند و هميشه  اين دشمنانهيچگاه از صلی هللا عليه وسلم آن حضرت  
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های آنان را خنثا  حرکتها، کارشکنيها و شايعه های آنان را با دقت زيرنظر داشتند; نقشه

ميکردند و در مورد شايعه سازيهای آنان، حقيقت مطلب را به آگاهی مسلمانان ميرساندند 

ه نفاق آنان از هم بپاشد و گاهی نيز از خشونت بهره ميگرفتند; ولی به اندازهای که هست

 .و نقشه هايشان عملی نگردد

همچنين از اين تحقيق، به دست ميآيد که مهمترين روش پيامبر برای جلوگيری از فتنه  

نمودن  نيت بخشی به جامعه اسالمی، منزوی کردن و مطرود ؤانگيزی منافقان و مص

نه پيامبرو نزول آياتی از آنها در درون جامعه اسالمی بود. در نتيجه برخوردهای مدب را

قرآن کريم در معرفی هوي ت منافقان حس اسيتها نسبت به منافقان برانگيخته شد و در 

 .نتيجه، موقعيت و تأثيرگذاری آنان در جامعه اسالمی به تدريج سقوط کرد

ُ َمثاًَل ِللهِذیَن َكفَُروا اْمَرأََت نُوحٍ َواْمَرأََت لُوٍط َكانَتَا تَ  ْحَت َعْبَدْیِن َضَرَب َّللاه
ِ َشْیئًا َوقِیَل اْدُخاَل  ِمْن ِعبَاِدنَا َصاِلَحْیِن فََخانَتَاُهَما فَلَْم یُْغِنیَا َعْنُهَما ِمَن َّللاه

اِخِلینَ   ﴾۱۰﴿ النهاَر َمَع الده
ورد ، که )آن دو( در نکاح دو آخداوند درباره كافران زن نوح و زن لوط را مثال می 

ما بودند ولی به آنان خيانت کردند پس آن )دو پيامبر( نتوانستند از بنده از بندگان صالح 
)عذاب( هللا چيزی را از آن )دو زن( دفع کنند و گفته شد: با واردشدگان به آتش )دزوخ( 

 (۱۰در آئيد. )

ِ اْبِن ِلي ِعنْ  ُ َمثاًَل ِللهِذیَن آَمنُوا اْمَرأََت فِْرَعْوَن إِْذ قَاَلْت َرب  َدَك َوَضَرَب َّللاه
نِي ِمنَ  ِني ِمْن فِْرَعْوَن َوَعَمِلِه َونَج ِ اْلقَْوِم الظهاِلِمیَن  بَْیتًا فِي اْلَجنهِة َونَج ِ

﴿۱۱﴾ 
و خداوند مثلي براي مؤمنان زده، به همسر فرعون، در آن هنگام كه گفت پروردگارا! 

من نزد خودت در بهشت بساز، و مرا از فرعون و عمل او نجات ده، و  یبرا یا  خانه
 (۱۱مرا از قوم ظالم رهائي بخش. )

 آسیه زن فرعون:
قرآن عظيم الشأن زنانی را به عنوان نمونه وزنانی با فضيلتی ذکر نموده ، که يکی  از 

 فوق بعمل آمده است. ۀ که ذکر آن در آي سيه زن فرعون است:آآنان 
قرآن درين آيه اين نيست كه: همسر فرعون نمونۀ  زنان خوب است، بلكه تعبير 
گيرد،  فرمايد: زن خوب نمونۀ  جامعه اسالمى است وجامعه بايد از اين زن عبرت مى مى

 .نه اين كه فقط زنان بايد از او درس بگيرند
)نازعات، «  العلى  ُم اَ كَربُ نا اَ » :كرد كه صاحب خانه ادعاى اى زندگى مى آسيه در خانه

 « له غيرياِ ن مِ لكم  تُ ما علم»( را داشت، وشعار .( )پروردگار بزرگتر شما منم24
پروراند وادعاى  در سر مى (.شناسم ( )براى شما خدايى غير از خودم نمى38) قصص، 

 خدايی می کرد.
ميکرد  بلکه ادعای خدای بودن را هم در انحصار خود قرار  ياو نه تنها دعوای خداي

«  االعلى   َم َربِکَ ساِ ح َسبِ »سورۀ  اعلی ( آمده است ک  1 ۀ طوريکه در )آي ،بود داده
اعلى مفهومى است كه حصر را همراه  ۀ ( كلم.)تسبيح كن نام پروردگار واالى خود را

شوند، فرعون نيز با گفتن اين كلمه  توانند يافت دارد، بنابراين، دو نفر به عنوان اعلى نمى
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كرد. او همانطورى كه ادعاى ربوبيت  ت واين اعلى بودن را ادعا مىداعيه انحصار داش
 را داشت، مدعى توحيد ربوبى هم بود. 

ال »شعار «  ال اله اال هللا»گفت: نه تنها من خدايم، بلكه من، تنها خدا هستم. به جاى  او مى
ه نمونه ت گرفت كاداد ودر چنين  فضای زن با ايمانی ومؤمنه نش را سر مى« اله اال انا

 از ديانت برای همه عالم بشريت است .
مفسرين می نويسند زمانيکه فرعون اطالع حاصل کرد که همسرش خداپرست است به 

 .دستور او شکنجه اش کردند تا زير شکنجه جان داد
د را کمايی نموده است در زير شکنجه اين چنين دست ِح  سيه زن فرعون که لقب ملکه موآ

نی » نمايد به دعا بلند می  نی ِمْن فِْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوَنج ِ ِ اْبِن لی ِعْنَدک َبيتاً ِفی اْلَجنهِة َوَنج ِ َرب 
 .«ِمَن اْلقَْوِم الظهاِلمينَ 

 شمشیر دو سره: ۀ زن بمثاب
 خوانندۀ  محترم !

اند كه به هر وسيله ممكن مسلمين را با احكام دين  دشمنان اسالم در هر زمان تالش كرده
هايى كه دشمن براى بيگانه ساختن مسلمين از  اسالم بيگانه كنند، يكى از مهمترين وسيله

دين شان بكار گرفته استفاده ابزارى از زن بوده است. زيرا نيمى از جمعيت مسلمين را 
ها را  دهند و از طرفى زنان، مادر فرزندان و مردان مسلمان هستند كه آن زنان تشكيل مى

بنابراين اگر زن صالح و نيكو باشد جامعه درست خواهد بود و اگر زن كنند،  تربيت مى
  نادرست و فاسد گردد جامعه را نيز فساد در برخواهد گرفت در نهايت جامعه فرو خواهد

هاى خود  بينيم كه دشمنان اسالم امروز ودر عصر حاضر، تمام تالش پاشيد اينجاست مى
 نمايند. دن زن صرف مىهاى جمعى به فساد كشان را بوسيله رسانه

اش را كه تربيت فرزندان  زن موجود است که داراى استعداد خوبى است و اگر وظيفه
 جامعه است به خوبى انجام دهد، اين شايستگى را دارد كه امتى را بسازد.

تواند  هايى را كه بر عهده دارد رها كند مى و برعكس اگر اخالقش فاسد گردد و وظيفه
 برد. امتى را از بين ب

إن الدنیا حلوة خضرة، وإن َّللا  »پيامبرصلی هللا عليه وسلم  به چه زيبای فرموده است: 
مستخلفكم فیها، فینظر كیف تعملون، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني 

همانا دنيا سرسبز و شيرين است و خداوند شما را  )مسلم (« إسرائیل كانت في النساء 
كنيد، پس بپرهيزيد از دنيا و بپرهيزيد  گردانيده تا ببينيد كه چگونه رفتار مىبر آن خليفه 

 از زنان ، زيرا اولين فتنهاى كه بنى اسرائيل بدان مبتال شدند زنان بودند.
  «ما تركت من فتنة بعدي في الناس اضر على الرجال من النساء»و نيز فرموده: 

اى كه براى مردان از همه چيز  فتنهترين  بعد از درگذشت من خطرناك ) بخاری (
 باشند. مضرتر است زنان مى

دهد  توان گفت كه زن خوب، يك امت است زيرا نيمى ازنفوس مردم را زن تشكيل مى مى
 نمايد. آورد و تربيت مى و نيمى ديگر را نيز او به دنيا مى

ا فِیِه ِمْن ُروِحنَا َوَصدهقَْت َوَمْریََم اْبنََت ِعْمَراَن الهتِي أَْحَصنَْت فَْرَجَها فَنَفَْخنَ 
 ﴾۱۲﴿ بَِكِلَماِت َرب َِها َوُكتُبِِه َوَكانَْت ِمَن اْلقَانِتِینَ 
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و همچنين مريم دختر عمران مثل آورد كه دامان خود را از حرام پاك نگاه داشت، و ما 
را تصديق كرد، و از   از روح خود در او دميديم، او كلمات پروردگار و كتابهايش 

 (۱۲مطيعان فرمان هللا بود. )
 توضیحات: 

 استوار داشت. مصون و محفوظ داشت. «:أَْحَصنَتْ »
 31و 30آياتنور ، 5:آيه  : مؤمنونهای عورت. شرمگاه )مالحظه شود سورۀ  »: فَْرج»
وِحنَا. »( 91:آيه)سورۀ: انبياء  «:أَْحَصنَْت فَْرَجَها» (. 35آيه :  احزاب و از روح «: ِمن رُّ

 ( . 29:، حجر 9: سجده ، 91:انبياء :متعل ق به خود. از روح ساخت خود )مراجعه شود
 ها و وعيدهای الهی است.  مراد اوامر و نواهی و وعده «:َكِلَمـاتِ »
های  های تورات موسی، و زبور داود، و صحف ابراهيم، و ساير کتاب کتاب «:ُكتُبِ »

 آسمانی.
مطيعان و فرمانبرداران الهی، مواظبان طاعت و عبادت. مذکر آمدن آن،  «:اْلقَانِتِینَ »

  جنبه تغليب دارد.

 مریم زن یکتا پرست:

بی بی مريم اصالً از شهرناصره فلسطين است ، ودر همان شهرچشم به جهان گشوده 
است ،درعهد جديد و قرآن عظيم الشأن مادر حضرت عيسی عليه السالم معرفی 

 مان تولد اش پدرش عمران کشته شده بود.است. ودر ز شده 
به روايت اسالمی  حضرت مريم  دختر عمران، از نسل هارون و از طايفهٔ الوی بود  

د عليه السالم  ؤولی به روايت مسيحيان وی از الوی نبود بلکه نسبش به حضرت داو
 رسيد و از طايفه يهودا بود.  می

نگام حمل ، آنچه در رحم داشت، برای همچنان  به روايت قرآن، همسر عمران، در ه
خدمت در بيت المقد س نذر کرد. با اين که فرزند عمران، دختر بود، او را در خدمت 

اش  کننده نام نهاد. شوهرخاله گزاری  معبد آزاد گذاشتند. حنا او را مريم به معنی عبادت
ليمان در اورشليم زکريا توانست کاهنان را متقاعد کند تا مريم برای خدمتگزاری معبد س

 .ساکن شود
يگانه زنی که در قرآن عظيم الشأن از او نام برده شده ، حضرت بی بی مريم می باشد 

که تقريباً سى و چهار بار ذکری از آن به عمل آمده است که البته اکثراً به هنگام نام بردن 
 حضرت عيسی عليه السالم با نام عيسی بن مريم می باشد.

 قرآنی که به تنهايی نام مريم در آيات مبارکه آمده است که از آنجمله:ولی هست  آيات 
اِكِعیَن » ) ای مريم! )به ( 43)آل عمران « یَا َمْریَُم اْقنُتِي ِلَربِ ِك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الره

شکرانه اين نعمت( برای پروردگار خود، خضوع کن وسجده بجا آور !و با رکوع 
 ( کنندگان رکوع کن 

َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب َمْریََم ِإِذ انتَبََذْت ِمْن أَْهِلَها »سورۀ مريم ( که می فرمايد :  16ويا هم )آيه 
اش جدا  ؛ و در اين کتاب )آسمانی( مريم را ياد کن، آن هنگام که از خانواده« َمَكانًا َشْرقِیًّا

 .قرار گرفت (شد و در ناحيه شرقی بيت المقدس
َرِك َواْصَطفَاِك َعلَى نَِساء وَ »ويا هم :  َ اْصَطفَاِك َوَطهه إِْذ قَاَلِت اْلَمالَئَِكةُ یَا َمْریَُم إِنه َّللا 
ای مريم! خدا تو را برگزيده »گفتند:  و )به ياد آوريد( هنگامی را که فرشتگان « اْلعَالَِمینَ 

 (42ن، آيه و پاک ساخته؛ و بر تمام زنان جهان، برتری داده است. )سوره آل عمرا
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َ یُبَِش ُرِك بَِكِلَمٍة ِمْنهُ اْسُمهُ اْلَمسیُح عیَسى اْبُن َمْریََم »ويا هم  إِْذ قاَلِت اْلَمالئَِكةُ یا َمْریَُم إِنه َّللاه
بین ْنیا َو اآْلِخَرِة َو ِمَن اْلُمقَره هنگامی که فرشتگان مريم را گفتند كه خدا تو « َوجیهاً فِي الدُّ

دهد كه نامش مسيح )عيسى( پسر مريم است، كه در دنيا و   بشارت مىرا به كلمه خود 
بان )درگاه خدا( است.)سوره آل عمران، آيه   (45آخرت آبرومند و از مقر 

 فضایل اخالقی حضرت مریم:
سورۀ  تحريم جلب می  12ۀ در مورد فضايل اخالقی حضرت مريم توجه شما را به آي

وِحنَاالهتِي أَحْ »داريم که می فرمايد :  مريم را به خاطر « َصنَْت فَْرَجَها فَنَفَْخنَا فِیِه ِمن رُّ
عفتش مى ستايد، و ستايش مريم عليهاالسالم در قرآن عظيم الشأن مكرر آمده و شايد اين 
به خاطر رفتار ناپسندى باشد كه يهوديان نسبت به آن زن پاکيزه  روا داشته و تهمتى باشد 

سوره تحريم ( يعنى  12)آيه  «َوَكاَنْت ِمَن اْلقَانِتِینَ »همچنين دركه ايشان به وى زدند، 
مريم از زمره کسانی بود كه مطيع خدا و خاضع در برابر اويند و دائما بر اين حال 

خواند با اين كه كلمه  هستند و اگر مريم عليهاالسالم را با اين كه زن بود، فردى از قانتين
بود كه بيشتر قانتين مردان هستند. که منظور از  مذكور جمع مذكر است، بدين جهت

 پایان   . قانتين عموم اهل طاعت و خضوع براى هللا تعالی باشد
 
 
 
 

 

 منابع و مأخذ های عمده:

تفسير وبيان کلمات قرآن کريم )تاليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه  -
 فاريابیجالل الدين سيوطی ترجمه از عبد الکريم ارشد 

 هروی نوشته: عبدالرؤ ف مخلص -تفسير انوار القرآن  -
 فيض الباری شرح صيح البخاری داکتر عبد الرحيم فيروز هروی-
  امام المفسرين -تفسير طبری  -
 تفسير الميزان -
 تفسير پرتوی از قران -
 هـ( 774ابن کثير )متوفی سال  -تفسير القرآن الکريم  -
 از راغب اصفانیمفردات الفاظ القرآن، -
تفسير معارف القران مولف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم  -

  موالنا محمد يوسف حسين پور
 هـ( 1387تفسير فی ظالل القرآن، سيد قطب )متوفی سال  -
م دل -  تفسير نور تأليف دکتر مصطفی خر 
 صحيح مسلم -
 صحيح البخاری -

 


