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بِس ِْم ه ِ
الر ِح ِيم
الر ْح َم ِن ه
َّللا ه

ترجمه وتفسیر سورۀ التحریم
سورۀ تحریم در مدینۀ منوره نازل شده ودارایی دوازده آیه ودو رکوع می باشد.

وجه تسمیه:
اين سوره به سبب افتتاح با عتاب و سرزنش لطف آميز پيامبرصلی هللا عليه وسلم در
َٰٓ
ٱَّللُ َل َك»(التحريم)1 :
ي ِل َم ت ُ َح ِر ُم َما َٰٓ أَ َح هل ه
مورد تحريم برخی از چيزها بر خود«:يَأَيُّ َها ٱلنه ِب ُّ
نامگزاری شده است.

تعداد آیات وسایر مباحث آن:
سورۀ تحريم گناهکاران را به توبه نصوح (توبه نصوح :عبارت است از پشيمانی قلبی از
گناهان گذشته ،آمرزشخواهی به زبان ،ترک ارتکاب گناه با اعضای بدن و عزم و
تصميم بر اين امر که ديگر هرگز در آينده به گناه باز نگردد ).تشويق وترغيب نموده و
همچنان از آثار آيمان در روز قيات بحث به عمل آورده است.اين سوره مسلمانان را به
جهاد با کفار ومنافقان وسخت گيری بر آنان فرامی خواند .در اين سوره از همسر نوح
واز همسر لوط به عنوان زنان ناصالح واز آسيه زن فرعون وحضرت مريم به عنوان
زنان صالح نام برده شده است.
همچنان آيۀ ششم سورۀ تحريم مبنی بر فراخواندن مؤمنان به حفظ خود و خانواده خود
از آتش جهنم ،از آيات مشهوراين سوره است.

موجـز:
معلومات ٔ

سورۀ تحريم دارای  12آيات 254 ،کلمه و 1105حرف (بادر نظرداشت نظريات علماء
در اين عدد ) می باشد.

محتوای کلی سورۀ:
در آيۀ اولی الی آيۀ پنجم اين سورۀ بيان گرديده است که هللا تعالی پيامبرخويش را در
برابر خيانت همسران شان محافظت نموده است .از جمله درآيۀ اول ودوم همانا حمايت
عاطفی هللا تعالی از پيامبرصلی هللا عليه وسلم ،در آيۀ سوم مبحث افشای اتهام وشکوک
وارده در مورد خيانت همسران پيامبرصلی هللا عليه وسلم ،ودر آيۀ چهارم مبحث حمايت
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
محمد مصطفی صلی هللا عليه وسلم و مؤمنان در برابر خيانتکاران را توضيح می دهد.
از جمله در آيۀ شش الی آيۀ هشتم وظايف مؤمنان که همانا :اجتناب از هرگونه همکاری
با مخالفان پيامبرصلی هللا عليه وسلم ،توبهکردن از همکاری با مخالفان پيامبرصلی هللا
عليه وسلم ،ودر آيۀ نهم وظيفۀ پيامبر همانا مبارزه قاطع با توطئهگران است.
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.
در آيۀ دهم اين سوره ،در مورد نهايت خيانت همسران نوح و لوط آمده و در محتوای
آيات ده الی دوازده در مورد نهايت بنده گی آسيه ومريم موضوعات را مورد بحث قرار
داده است .

الر ِح ِیم
س ِم ه ِ
بِ ْ
الرحْ َم ِن ه
َّللا ه
به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
َّللاُ َ
َّللاُ لَ َك تَ ْبتَ ِغي َم ْر َ
ور
اج َك َو ه
ي ِل َم ت ُ َح ِر ُم َما أَ َح هل ه
غفُ ٌ
ضاتَ أَ ْز َو ِ
یَا أَیُّ َها النه ِب ُّ
َر ِحی ٌم ﴿﴾۱

اى پيامبر ،چرا چيزى را كه هللا برايت حالل كرده است ،در به دست آوردن خشنودى
همسرانت ،برخودحرام مىدارى؟ و خداوند آمرزگار مهربان است)۱( .
امام بخاری رحمه هللا در صحيح بخاری در باب ( )73درباره اين فرمودۀ خداوند متعال
می فرمايد  «:ای پيامبر! چرا آنچه را که خداوند برای تو حالل ساخته ،بر خود حرام می
گردانی» می نويسد:
سالً
ع ْن َها قَالَ ْ
سو ُل ه ِ
عائِ َ
َّللا صلی هللا عليه وسلم يَ ْش َر ُ
ت :کَانَ َر ُ
ی ه
ب َ
َّللا َ
شةَ َر ِ
ع ْن َ
َ
ع َ
ض َ
کث ِع ْن َدهَاَ ،ف َوا َ
ت َج ْح ٍشَ ،و َي ْم ُ
علَ ْي َها فَ ْلتَقُ ْل لَهُ:
َب ِب ْن ِ
علَی أَيهتُنَا َد َخ َل َ
صة ُ َ
ِع ْن َد زَ ْين َ
طيْتُ أَنَا َو َح ْف َ
َب
أَک َْل َ
ير ،قَا َل« :الَ ،ولَ ِکنِی ُک ْنتُ أ َ ْش َر ُ
سالً ِع ْن َد زَ ْين َ
ب َ
ير؟ ِإنِی أَ ِج ُد ِم ْن َ
ع َ
ک ِري َح َمغَافِ َ
ت َمغَافِ َ
ک أ َ َحدًا»( .بخاری)4912:
بِ ْن ِ
ت َج ْح ٍش ،فَلَ ْن أ َ ُ
عو َد لَهَُ ،وقَ ْد َحلَ ْفتُ  ،ال ت ُ ْخبِ ِری بِ َذ ِل َ
«عايشه رضی هللا عنها میگويد :رسول هللا صلی هللا عليه وسلم برای خوردن عسل
نزد زينب دخترجحش میرفت وآنجا میماند .من و حفصه با يکديگر ،توافق کرديم که
هرگاه ،رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نزد هر يک از ما آمد ،به او بگويد :آيا مغافير
خوردهای؟ زيرا از تو بوی مغافير به مشام میرسد .پيامبر اکرم صلی هللا عليه
وسلم فرمود« :خير ،بلکه نزد زينب دختر جحش ،عسل میخوردم ولی سوگند می خورم
که ديگر اين کار را نخواهم کرد .و شما هم احدی را از اين کار ،باخبر نسازيد».

اصل داستان چگونه واقع شد؟
مؤرخين می نويسند که :در اين هيچ جای شک نيست که بی بی عايشه (رض) توانسته
بود با شخصيت قوی خود در قلب پيامبر صلی هللا عليه وسلم جای بگيرد ،اما اين سبب
نمیشد که تا پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حق ساير ازواج مطهرات خويش عدالت
را رعايت نکند.
حقوق زنان از جانب پيامبر صلی هللا عليه وسلم به صورت مساوی میرسيد .عايشه
رضی هللا عنها به اين حقيقت اعتراف دارد که پيامبر صلی هللا عليه وسلم هيچ زنی
را بر ديگری ترجيح نمیداد وعدالت واقعی را مرعات می داشت.
با اين وجود ،هر روز به همه سر میزد و با آنان ا ُنس میگرفت و در نهايت نزد کسی
میماند که نوبتش بود .هيچگاه در نوبت يک زن ،شب را نزد ديگری سپری نمیکرد.
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تنها دراين اواخر ،سوده (رض) که پير وناتوان شده بود ،نوبت خود را به عايشه (رض)
بخشيده بود .روی اين حساب ،پيامبر صلی هللا عليه وسلم نزد عايشه (رض)  ،دو شب
را سپری مینمود.
در صحيح بخاری روايت شده که :از عايشه (رض) پرسيده شد که هنگامی که پيامبر
صلی هللا عليه وسلم از تو اجازه میگرفت تا نزد زن ديگری برود چه میگفتی؟ جواب
فرمودند :به او می گفتم؛ يا رسول هللا! اگر اين حق من است ،من نمیخواهم کسی را بر
تو ترجيح دهم(.تفصيل موضوع دربخاری ،تفسير سوره احزاب ميتوانيد مطالعه فرمايد).
بنابراين همسران پيامبر صلی هللا عليه وسلم هيچگاه حاضر نبودند ،بپذيرند که وی نزد
يکی از آنان بيشتر رفت و آمد کند .به همينخاطر هرگاه متوجه میشدند که پيامبر صلی
هللا عليه وسلم به يکی از آنان بيشتر توجه دارد؛ يا نزد يکی از زنان مدت زمان بيشتری
میماند ،بیدرنگ درجستجوی آن میشدند تا وی را به هر وسيلهای که شده از آن کار
منصرف کنند.
طوريکه در فوق متذکر شديم که :پيامبر صلی هللا عليه وسلم عموما ً عادت داشت
عصرها به همه همسران خود يکبار سر بزند .در برخی از حاالت عواملی پيش میآمد
که نزد يکی بيشتر مکث میکرد ،اما برای بقيه اين قضيه قابل تحمل نبود .برای همين
بالفاصله به فکر چاره میافتادند.
زينب بنت جحش (رض) ه دختر کاکای رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ومطلقۀ زيد بن
حارثه بود ،به اصطالح عوام الناس رقيب اصلی حضرت بی بی عايشه به شمار
می رفت.
طوريکه ياد آور شديم رسول هللا صلی هللا عليه وسلم عصرها که نزد او می رفت
تقريبا ً مدت بيشتری نزد اومیماند .اين واقعه سبب شد تا ساير همسران پيامبر صلی هللا
عليه وسلم به کنجکاوی بيفتند.سرانجام کشف نمودند که زينب به پيامبر صلی هللا عليه
وسلم عسل میدهد .برای همين نزد او بيشتر مکث میکند.
عايشه (رض) ماجرا را کشف نموده بود ،با دوست صميم و همراز هميشگی خود
حفصه (رض) موضوع را در ميان گذاشت( .حضرت حفصه دختر عمر بن خطاب و
بيوه زن يکی از شهدای جنگ بدر يعنی بيوۀ حضرت خنيس بن خدافه بود.).
آنان برای اينـکه پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم دست از اين کار بکشد ،نقشهای
کشيدند .موضوع از اين قرار بود که پيامبر صلی هللا عليه وسلم از بوی بد به شدت
متنفر بود .برای همين آنحضرت صلی هللا عليه وسلم  ،سير و پياز نمیخورد .حتی اگر
احيانا ً در غذايی پياز ويا هم سير وجود می داشت ،از خوردن آن خودداری میکرد.
تصميم گرفتند از همين کانال وارد شوند ،تا به مقصود خود دست يابند .بنابراين شد که
زمانيکه پيامبر اسالم بعد از بی بی زينب بنت جحش نزد هر کدام که آمد به آنحضرت
بگويد«:مغافير خوردهای .در تو(شما) بوی مغافير می بينم ( حس ميکنيم)».
مغافير :صمغی است گياهی و بسيار بدبوی .يعنی گياهی است که خورده می شود ولی
بوی بد دارد .آن روز نوبت حفصه (رض) بود.حفصه طبق نقشه به پيامبر صلی هللا عليه
وسلم گفت« :مغافير خوردهای ،در تو ( درشما) بوی مغافير میبينم ( حس ميکنم) ».
پيامبر که اين سخن را شنيد فرمود« :نه ،من نزد زينب عسل خورده ام و پس از اين
هرگز نخواهم خورد ».
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ات
ض َ
ی ِل َم ت ُ َح ِر ُم َما أ َ َح هل ه
ک تَ ْبتَ ِغی َم ْر َ
َّللاُ َل َ
اينجا بود که اين آيات نازل گرديد«:يَا أَيُّ َها النه ِب ُّ
ک ْم تَ ِحلهةَ أ َ ْي َمانِ ُ
َّللاُ لَ ُ
َّللاُ َ
َّللاُ َم ْو َال ُک ْم َو ُه َو ْالعَ ِلي ُم ْال َح ِکي ُم
ک ْم َو ه
ض ه
ک َو ه
غف ُ ٌ
أ َ ْز َو ِ
اج َ
ور هر ِحي ٌم  ،قَ ْد فَ َر َ
ت ِب ِه َوأ َ ْ
اج ِه َحدِيثًا فَلَ هما نَبهأ َ ْ
ضه ُ
ظ َه َرهُ ه
ی ِإلَی بَ ْع ِ
ف َب ْع َ
ض أ َ ْز َو ِ
ع َل ْي ِه َ
َّللاُ َ
َ ،و ِإ ْذ أ َ َ
ع هر َ
س هر النه ِب ُّ
ض فَلَ هما نَبهأَهَا بِ ِه قَالَ ْ
ير  ،إِن تَتُوبَا إِلَی
عن بَ ْع ٍ
ی ْالعَ ِلي ُم ْال َخبِ ُ
ت َم ْن أَنبَأ َ َ
ض َ
َوأَع َْر َ
ک َه َذا قَا َل نَبهأَنِ َ
صغ ْ
هِ
َت قُلُوبُ ُک َما» (سورۀ تحريم)4-1 /
َّللا فَقَ ْد َ
«ای پيامبر! چرا چيزی را که خداوندبر تو حالل کرده است ،به خاطر راضی کردن
همسرانت ،بر خود حرام میکنی؟ خداوند آمرزگار مهربان است  ،خداوند حالل نمودن
سوگندهايتان را برای شما مقررنموده است .خداوند دوست شماست و او دانا و فرزانه
است  ،به ياد آور زمانی را که پيامبر با يکی از همسرانش رازی را در ميان گذاشت و
او آن راز را افشا نمود و خداوند پيامبر خود را از اين عمل آگاه ساخت.
پيامبر اسالم محمد مصطفی صلی هللا عليه وسلم برخی از آن را بازگو کرد و از برخی
ديگر خودداری نمودوچون همسرش را از آن مطلع کرد او گفت :اين را چه کسی به تو
خبر داده است؟ پيامبر فرمود :خداوند دانا و آگاه مرا باخبر نموده است ،اگر به سوی خدا
برگرديد و توبه کنيد (خداوند میپذيرد)؛ چرا که دلهايتان منحرف شده است و اگر بر ضد
او همدست شويد هللا تعالی ياور اوست و جبرئيل ،مؤمنان خوب و فرشتگان پشتيبان او
هستند».
پيامبر صلی هللا عليه وسلم موقعی که خوردن عسل را بر خود تحريم نمود ،از حفصه
خواست تا موضوع را پنهان نگه دارد .اما او به اين درخواست رسول هللا صلی هللا عليه
وسلم پایبند نماند و موضوع را به حضرت عايشه اطالع داد .هنگامی که وحی نازل
گرديد ،پيامبر صلی هللا عليه وسلم از تصميم خود داير بر تحريم عسل ،منصرف شد.
اين ماجرا و رويداد نشان میدهدکه همسران پيامبر صلی هللا عليه وسلم به
هيچوجه حاضر نبودند وی نزد يکی از آنان بيشتر بماند .يا اينکه توجه خاصی به او
بنمايد.
البته ،این امر یک پدیده کامالً طبیعی است .طبیعت مخصوص زنان ،مقتضی چنین
عکس العملهایی است .بخصوص که یک مرد چند زن داشته باشند ،هر یک دوست
دارد بیشتر از او برخوردار شود .اما به طور طبيعی سايرين چنين اجازهای به وی
نمیدهند .چون با خود فکر میکنند ،اگر نمیتوانند برخورداری بيشتری از او به دست
آورند ،حداقل به ديگری يا به ديگران اجازه ندهند چنين حقی برای خود قايل شوند ،يا
چنين زمينهای برای برخورداری بيشتر فراهم نمايند.
خوانندۀ محترم !
اين صحيح ترين روايات در بيان شأن نزول آيۀ کريمه است که خدمت شما بيان
يافت  .اما در روايتی ديگر آمده است که :رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در حجرۀ
حفصه (رض) با ماريه کنيز و مادر فرزند (ام ولد) خود ابراهيم  ،خلوت کردند پس
حفصه خشمگين شد و آن حضرت صلی هللا عليه وسلم بر اثر آن ماريه را بر خود
حرام کردند و فرمودند :اين کنيز بر من حرام است .
حفصه گفت :يا رسول هللا! چگونه حالل بر شما حرام می شود؟ ايشان برای اوقسم
خوردند که ديگر با ماريه نزديکی نمی کنند و به او گفتند :کسی را از اين ماجرا آگاه
نکن  .ولی حفصه اين راز را با حضرت بی بی عائشه (رض) در ميان گذاشت.
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در آيۀ کريمه آمده است« :خشنودی زنان خود را میطلبی» در حرام کردن آنچه که
خداوند متعال برای تو حالل کرده است »و خداوند آمرزگار مهربان است» برای آنچه
که از تو در مورد حرام کردن آنچه که بر تو حالل کرده است ،سر زد.
به قولی :اين کار رسول هللا صلی هللا عليه وسلم گناهی از گناهان صغيره بود ،از اين
جهت خداوند متعال ايشان را بر آن سرزنش کرد .مفسير شهير جهان اسالم امام قرطبی
می فرمايد«:صحيح آن است که اين خطاب الهی سرزنش پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر
ترک اولی و افضل است لذا اين کارايشان نه گناه صغيره بود و نه گناه کبيره بلکه ترک
اولی و افضل بود.».

مختصری در مورد ماریۀ قبطی:
ماريۀ قبطی رضی هللا عنها همسر پيامبر صلی هللا عليه وسلم به مانند ساير ازواج ايشان
نبودند ،بلکه او کنيز بود که ُم َقو ِقس پادشاه مصر او را به پيامبر صلی هللا عليه وسلم هديه
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 «
الطبقات الکبری » ( .) 135 – 134 / 1
محمد بن سعـد در طبقات میگويد« :پيامبر صلی هللا عليه وسلم نامهای به مقوقس،
بزرگ قبطيها ،يعنی جريح بن مينا فرزند پادشاه اسکندريه ،توسط حاطب بن ابی بلتعه
فرستاد .مقوقس با سفير پيامبر صلی هللا عليه وسلم برخورد مؤدبانهای کرد و نزديک بود
که مسلمان شود ،اما اين کار را نکرد و هدايايی نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرستاد
که در ميان آنها کنيزی به نام ماريه قبطيه بود .وقتی جواب او به پيامبر رسيد ،فرمودند:
به خاطر حکومتش ازمسلمان شدن خودداری نموده است ،اما حکومتش دوام نخواهد
يافت( ».البداية و النهاية ،جلد  ،5صفحه  ).340پس از رسيدن ماريه به مدينه منوره،
رسولهللا صلی هللا عليه وسلم اسالم را براوعرضه مینمايد و او اسالم را پذيرفت ،و
ابراهيم فرزند پيامبر صلی هللا عليه وسلم از ماريه متولد شد.
ُ
َ
و چون ماريه کنيز پيامبر صلی هللا عليه وسلم بود لذا بنا به آيۀ « َوأ ْز َوا ُجهُ أ هم َهات ُ ُه ْم  :و
همسران پيامبر مادران شما مؤمنان هستند» (سورۀ احزاب  )6او جزو امهات المؤمنين
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
وشخص امير المؤمنين حضرت عمر (رض) بر او نمازجنازه را خواندند و وی را در
قبرستان بقيع دفن کردند» « .االستيعاب »البن عبدالبر ( .) 1912 / 4

خوانندۀ محترم !
ازفهم آيات متبرکه با وضاحت معلوم می شود که :تعيين کردن حالل وحرام حق هللا تعالی
است حتی پيامبران هم حق ندارند که بی دليل حالل الهی را بر خود حرام كند .ونبايد
فراموش کرد که خشنودى هللا تعالی بر خشنودى ديگران مقدم است .واگر در برخی از
موارد خواسته های زن فراتر ازاحكام الهى وحقوق زن وشوهری باشد ،نبايد آن خواست
واج َك « آيۀ مبارکه با زيبای
عملى شود .ودر جمله « ِل َم ت ُ َح ِر ُم  ...تَ ْبتَ ِغي َم ْر
َ
ضات أ َ ْز ِ
خاصی برای ما می آموزاند که :در راضی نگاهداشتن زن نبايد هر قيمت را پرداخت
کنيم  ،و يكى از امورى كه انسان را گرفتار مىكند ،عالقه به كسب رضايت ديگران به
هر قيمتى است.
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سایر روایات درشأن نزول آیات :4 – 1
 -1114حاکم و نسائی به سند صحيح از انس (رض) روايت کرده اند :رسول هللا صلی
هللا عليه وسلم کنيزی داشت که با او نزديکی میکرد .و به خواست حفصه (رض) کنيزک
َّللاُ لَ َك »
ي ِل َم ت ُ َح ِر ُم َما أ َ َح هل ه
را بر خود حرام کرد .برای همين هللا تعالی آيۀ « يَا أَيُّ َها النه ِب ُّ
را نازل کرد.
 -1115ضياء در «مختاره» از حديث ابن عمر از عمر فاروق روايت کرده است:
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به حفصه (رض) گفت :من مادر ابراهيم [مارية قبطيه]
را بر خود حرام کردم ،اما تو اين جريان را به کس خبر مده ،پيامبر با ماريه آميزش
َّللاُ لَ ُك ْم تَ ِحلهةَ أ َ ْي َما ِن ُك ْم »
ض ه
انجام نمیداد ،تا حفصه به عايشه جريان را خبرداد .پس« قَ ْد فَ َر َ
نازل شد(.هيثمی بن کليب و ضياء مقدسی چنانچه در «تفسير ابن کثير»  6890به
شماره گذاری محقق آمده از جرير بن حازم از نافع از ابن عمر از عمر روايت کرده اند.
راویهای اين ثقه اند و ابن کثير اين را صحيح میداند.).
 -1116طبرانی به سند ضعيف از حديث ابوهريره روايت کرده است :رسول خدا در
اتاق حفصه با کنيز خود ماريه آميزش کرد .حفصه آمد پيامبر و ماريه را ديد و گفت :ای
رسول خدا! در خانة زنان ديگرت با او آميزش نکردی در خانۀ من [و نوبت من] اين
کار را انجام دادی؟ پيامبر گفت :ای حفصه ،مقاربت با ماريه را بعد از اين بر خود حرام
کردم و تو اين ِسر مرا فاش نکن ،حفصه به نزد عايشه ( رض) آمد و جريان را به او
ي ِل َم ت ُ َح ِر ُم » اآليات را نازل کرد.
خبر داد .بنابراين ،خداوند متعالی آيه « َيا أَيُّ َها النه ِب ُّ
(طبرانی در «معجم اوسط» چنانچه در «مجمع الزوائد»  126 / 7و  127آمده از
ابوهريره روايت کرده است .در اين متن کلمات منکر وجود دارد و اسنادش جدا ً ضعيف
است .هيثمی میگويد« :موسی بن جعفر بن ابوکثير اين حديث را روايت کرده که ذهبی
میفرمايد :موسی شناخته نشده و خبرش ساقط است).
 -1117بزار به سند صحيح از ابن عباس (رض) روايت کرده است :اين کالم عزيز
ي ِل َم ت ُ َح ِر ُم » در بارۀ سريۀ رسول هللا نازل شده است(.بزار  2274و
« يَا أَيُّ َها النه ِب ُّ
 2275و طبرانی  11130به سندی که راویهايش ثقه است از ابن عباس روايت کرده
اند.).
 -1118طبرانی به سند صحيح از ابن عباس (رض) روايت کرده است :رسول هللا به
سو َده عسل مینوشيد .به خانة عايشه که آمد .گفت :ای رسول خدا! بويی از شما به
نزد َ
مشامم میرسد .به اطاق حفصه (رض) که رفت او نيز همان سخن را گفت .پيامبر گفت:
سو َده نوشيدم .قسم به خدا ديگر عسل
فکر میکنم اين بوی از اثر عسلی است که در خانة َ
َّللاُ لَ َك » را
ي ِل َم ت ُ َح ِر ُم َما أ َ َح هل ه
نمینوشم .پس خدای بزرگ در اين خصوص « يَا أَيُّ َها النه ِب ُّ
نازل کرد(.طبرانی  .11226هيثمی در «مجمع الزوائد»  11426میگويد :راویهای
اين راويی صحيح هستند .سيوطی در «در المنثور»  336 / 6اين را صحيح گفته است.
«تفسير شوکانی»  2715به تخريج محقق).
 -1119اين روايت دارای شاهد است که در بخاری و مسلم آمده( .صحيح است ،در
بخاری ،مسلم و کتب ديگر آمده که در خانۀ زينب نوشيده است ،بخاری  4912و
 ،5267مسلم  ،1474ابوداؤد  ،3714نسائی در «تفسير»  628و ابن حبان  4183از
عبيد بن عمير از عايشه روايت کرده اند[ .بخاری  6691و مسلم « ]2694احکام
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القرآن»  2157تخريج محقق).
حافظ ابن حجر گفته است :احتمال دارد که آيه در هردو مورد نازل شده باشد.
 -1120ابن سعد از عبدهللا بن رافع روايت کرده است :از ام سلمه (رض) در مورد اين
َّللاُ لَكَ » سؤال کردم .گفت :در نزد من يک مشک
ي ِل َم ت ُ َح ِر ُم َما أ َ َح هل ه
آيه « یَا أَیُّ َها النهبِ ُّ
عسل سفيد بود و رسول هللا صلی هللا عليه وسلم عسل را دوست داشت و از آن میخورد.
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
درست نيست به روايت صحيح آمده که پيامبر در خانة زينب عسل مینوشيد« .طبقات»
ابن سعد  68 / 8و  85و  149و  150و ).151
 -1121ک :حارث بن اسامه در «مسند» خود از عايشه (رض) روايت کرده است:
چون ابوبکر صديق سوگند ياد کرد که بر مسطح انفاق نمیکند .آنگاه هللا تعالی آيه :
َّللاُ لَ ُك ْم ت َ ِحلهةَ أ َ ْي َمانِ ُك ْم » را نازل کرد .پس از نزول آيۀ ابوبکر صديق انفاق
ض ه
« قَ ْد فَ َر َ
او را مجددا ً شروع کرد .در سبب نزول آيۀ بودن اين حديث غرابت جدی وجود دارد .
(حارث از عايشه روايت کرده ،چنانچه در «مطالب عاليه»  3784آمده است ،حافظ و
بوصيری در باره سکوت کرده اند .اين خبر باطل است چون مخالف احاديث مشهور و
صحيح است ،تمام مفسيرين از اين اعراض کرده اند).
 -1122ابن ابوحاتم از ابن عباس (رض) روايت کرده است :زنی خود را به پيامبر اکرم
َّللاُ لَ َك » نازل شد .اين روايت نيز
ي ِل َم ت ُ َح ِر ُم َما أ َ َح هل ه
بخشيد .در بارۀ او آيۀ « يَا أَيُّ َها النه ِب ُّ
غريب است و سند آن ضعيف (.ابن ابوحاتم چنانچه در «تفسير ابن کثير»  457 / 4آمده
روايت کرده است ،اسناد اين به خاطر حفص بن عمر عوفی ضعيف است .ابن کثير اين
را غريب و حديث عايشه در خصوص نوشيدن عسل را درست میداند« .احکام القرآن»
 2720تخريج محقق(.) .تفسيربيان کلمات قرآن کريم تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف
واسباب نزول تأليف عالمه جالل الدين سيوطی ).

َّللاُ َم ْو ََل ُك ْم َو ُه َو ا ْلعَ ِلی ُم ا ْل َح ِكی ُم ﴿﴾۲
قَ ْد فَ َر َ
َّللاُ لَ ُك ْم تَ ِحلهةَ أَ ْی َمانِ ُك ْم َو ه
ض ه

خداوند راه گشودن (شکستن) سوگندهايتان را برای شما مقرر کرده است و هللا مددگار
شماست و اوست دانای باحکمت)۲( .
ض» :اجازه داده است .مقرر داشته است.
«فَ َر َ
«ت َ ِحلهةَ» :گشودن .حالل کردن.
ما بنده هللا تعالی ،مطيع وفرمانبرادرهستيم ،حالل را حالل شمريم ،گرچه به قيمت شكستن
قسم هم تمام شود « ُه َو َم ْوال ُك ْم ».
َّللاُ لَ ُك ْم ت َ ِحلهةَ أَيْما ِن ُك ْم » با دقت برای ما می آموزاند که  :در دين
ض ه
در جملۀ «قَ ْد فَ َر َ
مقدس اسالم بن بست وجود ندارد ،هيچ حكمى حتى قسم هم نمىتواند تمام راهها را بر
انسان ببندد.
علماء کرام دربيان احکام اين آيه می نويسند :هيچ کس نمیتواند آنچه را که خداوند
متعالی حالل نموده ،حرام گرداند و اگرکسی چنين کرد آن چيز حرام نمیشود و بر کسی
که آن را بر خود حرام کرده پايبندی به حرمت الزم نيست ،طوريکه در فوق هم ياد آور
شديم که حالل وحرام حق پروردگار با عظمت َجل عظمتهُ است.
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ولی اگر با آنهم کسی چنين کرد ،برخی از فقها  ،از جمله امام صاحب ابوحنيفه بر آنند که
اين به منزله سوگند خوردن (يمين) است؛ بطور مثال  :اگر کسی لباس ،يا غذا ،يانوشيدنی
مخصوص يا چيزی از آنچه را که خداوند متعال مباح کرده است ،بر خود حرام کرد.
بنابراين ،اگر به آنچه که بر خود حرام کرده بود برگشت ،بر وی کفاره يمين الزم میشود
و چون کفاره داد ،سوگندش از بين میرود و گشوده میشود.
اين حکم در همه چيز جاری است ،حتی اگرخدا ناخواسته زنش را بر خود حرام
گردانيد .بعضی از فقها گفته اند :اگر زنش را بر خود حرام کرد و از تحريم وی نيت
طالق را داشت ،طالق واقع میشود .وهللا اعلم.
ولی نزد امام ابوحنيفه اگر زنش را بر خود حرام کرد و نيتی نداشت اين در حکم سوگند
«ايالء» است ،اگر نيت«ظهار» را داشت ،ظهارواقع می شود،اگر نيت طالق را داشت،
طالق بائن واقع میشود و اگر عدد معينی را در طالق نيت کرد ،نيتش معتبر است.
اما امام شافعی (رح) اين تحريم را سوگند (يمين) نمیشناسد بلکه تحريم را فقط در مورد
زنان سببی در وجوب کفاره میداند و اگر کسی از آن نيت طالق را کرد ،با آن طالق
رجعی واقع میشود.
(برای تفصيل موضوع مراجعه فرمايد به تفسيرانوار القران عبدالرؤوف مخلص هروی
جلد سوم سوره تحريم )

ظهار چیست؟
ظهار از ظهر گرفته شده است ودرجاهليت پيش از اسالم مرد براى زن خود مى گفت :
«انت على كظهر أمى » ( يعنى تو بر من مانند پشت مادرم هستى ) وبدين ترتيب
زن طالق ميشود  ،اما به آمدن دين مقدس اسالم ظهار که در زمان جاهليت در بين
مردم مروج بود آنرباطل اعالن داشت  ،وتا مرد كفاره ندهد براى زن خود حرام است.

كفارۀ ظهار:
کفاره ظهار طوريکه در آيۀ متبرکه آمده است عبارت از:
 -1آزاد کردن غالم يا کنيز مسلمان .اگر برده نيافت:
 -2روزه گرفتن دو ماه متوالى بدون وقفه .واگر نتوانست ،
 -3اِطعام ( طعام دادن)  60مسکين .طوريکه پروردگار با عظمت ما فرموده است
س ۚا َذ ِل ُك ۡم تُو َع ُ
ٱَّللُ ِب َما ت َعۡ َملُونَ َخ ِب ٞير َ ،ف َمن له ۡم َي ِج ۡد
ير َرقَبَ ٖة ِمن قَ ۡب ِل أَن يَت َ َما َٰٓ ه
ظونَ بِ ِهۦۚ َو ه
«:فَت َ ۡح ِر ُ
ۡ
سا فَ َمن له ۡم َي ۡست َ ِط ۡع فَإِط َعا ُم ِستِينَ ِم ۡس ِك ٗينا» (الـمجادلة:
ص َيا ُم شَهۡ َر ۡي ِن ُمتَتَا ِب َع ۡي ِن ِمن قَ ۡب ِل أَن َيتَ َما َٰٓ ه
فَ ِ
« .)4-3آزاد کردن يک گردن مؤمن قبل از برقرارى تماس جنسى ،با اين حکم به شما
نصيحت مىشود و خداوند نسبت به اعمالتان آگاه است ،اگر کسى غالم يا کنيز ندارد ،دو
ماه متوالى پيش از ايجاد و ارتباط جنسى روزه گيرد .هرکس توان اين را ندارد شصت
مسکين را اِطعام کند ( طعام دهد) ».
خواننده محترم !
توجه نمايد که  :دين مبين اسالم چطور در آن عصر که همه جاء برده و غالم و تحقير و
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
مهار کردن آن ميرود و به هر مناسب به آزاد کردن غالم و اسير امر و هدايت دارد .مقام
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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:
مبحث ظهاررا با تمام تفصيالت آن را ميتوان در سورۀ مجادله همين تفسير شريف
مطالعه فرمايد.

علَ ْی ِه
َّللاُ َ
َو ِإ ْذ أَ َ
ي ِإ َلى َب ْع ِ
اج ِه َحدِیثًا فَ َل هما َنبهأَتْ ِب ِه َوأَ ْظ َه َر ُه ه
ض أَ ْز َو ِ
س هر النه ِب ُّ
ف بَ ْع َ
ض فَلَ هما نَبهأ َ َها ِب ِه قَالَتْ َم ْن أَ ْنبَأ َ َك َه َذا قَا َل
ضهُ َوأَع َْر َ
ض ع َْن بَ ْع ٍ
ع هَر َ
یر ﴿﴾۳
ي ا ْلعَ ِلی ُم ا ْل َخ ِب ُ
نَبهأَنِ َ

وهنگامی که پيامبر با يکی از زنانش رازی نهانی گفت ،پس چون وی آن (رازی ) را
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
داد ،وی گفت :چه کسی اين را به تو ( شما) خبر داده است؟ گفت( :هللا) دانای آگاه به من
خبر داده است)۳( .
س هر» :پنهانی بيان کرد .به گونۀ راز بيان داشت.
«أ َ َ
ض» :يکی .فردی.
« َب ْع ِ
« َحدِيثا ً» :سخن .کالم.
«نَبهأ َ ْ
ت بِ ِه» :خبر داد به آن.
«أ َ ْ
ف» :شناساند .بازگو نمود.
ظ َه َرهُ» :آن را اطالع دادَ « .
ع هر َ
يعنی :پيامبرصلی هللا عليه وسلم بخشی از آن سخنی را که حضرت بی بی حفصه افشا کرده
بود ،در ِعـتاب خويش به وی اظهار کرد « و از بخشی ديگر صرفنظر کرد».
سفيان ثوری میگويد« :تغافل ( يعنی اينکه خود را به بیخبری زدن ) از اخالق کريمان
است»« .پس چون» پيامبرصلی هللا عليه وسلم «او را از افشای راز خبر داد ،آن
زن گفت :چه کسی تو را از اين خبر داده؟» يعنی :چه کسی تو را از افشای راز توسط
من آگاه کرده است؟ «گفت» پيامبرصلی هللا عليه وسلم «مرا خداوند دانای آگاه» که هيچ امر
نهانیای بر او مخفی نمیماند «با خبر کرد».

صغَتْ قُلُوبُ ُك َما َو ِإ ْن تَ َظا َه َرا َ
ِإ ْن تَتُوبَا ِإلَى ه ِ
َّللا فَ َق ْد َ
َّللا ُه َو َم ْو ََلهُ
علَ ْی ِه فَ ِإ هن ه َ
صا ِل ُح ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
یر ﴿﴾۴
َو ِج ْب ِری ُل َو َ
ین َوا ْل َم َالئِكَةُ بَ ْع َد َذ ِل َك َظ ِه ٌ

اگر شما دوزن (پيامبر ) به درگاه هللا توبه کنيد (برايتان بهتر است) ،بیگمان دلهايتان
منحرف گشته است و اگر بر ضد او همدست شويد (بدانيد) که هللا مددگار اوست و (نيز)
جبرئيل و مؤمنان نيک و فرشتگان مدد گار او هستند)۳( .
ک َما» اين خطاب به دو همسر گرامی پيامبرصلی هللا
صغَتْ قُلُوبُ ُ
« ِإن تَتُوبَا ِإلَی ه ِ
َّللا فَقَ ْد َ
عليه وسلم بی بی حفصه و بی بی عايشه رضی هللا عنهما می باشد که سبب شدند تا
پيامبر اسالم محمد مصطفی صلی هللا عليه و سلم آن چه را که دوست می داشت بر
خودش حرام نمايد سپس خداوند توبه را به آن ها عرضه نمود و آن ها را بر کارشان
سرزنش کرد و به آن ها خبر داد که دل هايتان از پرهيزگاری و ادبی که شايسته است با
پيامبر رعايت کنيد و او را احترام بداريد ،منحرف گشته است.
در جمله « َوإِن ت َ َ
علَ ْی ِه» و اگر با همديگر همکاری کنيد در امری که بر او دشوار
ظا َه َرا َ
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َّللا
می آيد و او را ناراحت می کند ،و اين کار شما ادامه داشته باشد پس بدانيد که « فَ ِإ هن ه َ
ک َ
صا ِل ُح ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
یر »خداوند متعال خودش
ُه َو َم ْو ََلهُ َو ِجب ِْری ُل َو َ
ظ ِه ٌ
ین َوا ْل َم َالئِکَةُ َب ْع َد َذ ِل َ
منان خوب و همه ياوران و پشتبيان ياور
کارساز و ياور پيامبر است و نيز جبرئيل و مؤ ِ
و پشتيبان او هستند .يعنی همه ياوران و پشتيبان پيامبر هستند و هرکس که ياورانش اين
ها باشند قطعا ً پيروز خواهد بود .و اين بزرگترين برتری و شرافت است برای سرور
پيامبران محمدصلی هللا عليه وسلم که ذات بزرگوار خداوند و بندگان و آفريده های
برگزيده اش ياوران اين پيامبر بزرگوار می باشند.

ت
َ
ت ُم ْؤ ِمنَا ٍ
س ِل َما ٍ
سى َربُّهُ ِإ ْن َطلهقَك هُن أَ ْن یُ ْب ِدلَهُ أَ ْز َوا ًجا َخ ْی ًرا ِم ْنك هُن ُم ْ
ع َ
َارا ﴿﴾۵
ت ثَیِبَا ٍ
سائِ َحا ٍ
ت عَا ِبدَا ٍ
ت تَائِبَا ٍ
قَانِتَا ٍ
ت َ
ت َوأَ ْبك ً

اگر پيامبر شما را طالق دهد .چه بسا پروردگارش همسرانى بهتر از شما برايش
جايگزين كند[ .زنانى كه] مسلمان ،مؤمن ،فرمانبردار ،توبه كار ،پرستشگر [خداوند]،
روزهدار ،اعم از بيوه و دوشيزه باشند)۵( .
ت» :جمع ُم ْس ِل َمة ،مسلمان و فرمانبردار.
س ِل َمـا ٍ
« ُم ْ
ت» :جمع قَا ِنتَة ،خاشع و خاضع .فروتن (مالحظه شود سورۀ های  :نساء ،۳۴ /
«قَانِتَا ٍ
احزاب .)۳۵ /
سآئِ َحة ،روزه دار ،گردنده (مالحظه شود سورۀ  :توبه .)۱۱۲ /
سآئِ َحا ٍ
« َ
ت» :جمع َ
«ث َ ِيبَا ٍ
ت» :جمع ثَيبْ  ،غير دوشيزه .بيوه.
«أ َ ْبكَارا ً» :جمع ِبکر ،دوشيزه (مالحپه شود سورۀ  :واقعه .)۳۶ /
در اين آيه نيز يکبار ديگر دو همسر گرامی پيامبرصلی هللا عليه وسلم (بی بی عايشه
وبی بی حفصه ) برحذر داشته شده اند ،نيز آن ها را با چيزی ترسانده که بر زنان بسيار
سی
دشوار می آيد و آن طالق است که گران ترين چيز برای آن هاست .پس فرمودَ « :
ع َ
َربُّهُ إِن َ
طلهقَک هُن أَن یُ ْب ِدلَهُ أ َ ْز َوا ًجا َخی ًْرا ِمنک هُن» پس خود را برتر ندانيد چون اگر او شما را
طالق بدهد کار بر او دشوار نخواهد شد و برای نگاه داشتن شما مجبور نخواهد بود
چون خداوند به او همسرانی خواهد داد که از نظر زيبايی و ديانت از شما بهتر خواهند
بود ،اما اين از باب تعليق است و هنوز تحقق نيافته و الزم نيست که محقق شده باشد
چون همسرانش را طالق نداد و اگر طالق می داد چنين زنان فاضله ای که خدا ذکر
نموده پديد می آمدند.
ت» زنان مسلمانی مؤمنی که هم مقررات ظاهری را به جای می آورند
ت ُّم ْؤ ِمنَا ٍ
س ِل َما ٍ
« ُم ْ
و هم ايمان دارند .يعنی شرائع باطنی از قبيل عقايد و اعمال قلب را نيز به جای می
آورند.
ت» و همواره و هميشه فرمانبردارند.
« قَانِتَا ٍ
ت» و از آن چه که خدا نمی پسندد توبه می کنند و اعراض می نمايند .پس آن چه
« تَائِبَا ٍ
را که خدا دوست می دارد انجام می دهند و از آن چه که دوست نمی دارد روی گردان
می شوند.
َارا» برخی بيوه و برخی دوشيزه خواهند بود ،تا پيامبرصلی هللا عليه وسلم
« ثَیِبَا ٍ
ت َوأ َ ْبک ً
به دلخواه خود زنان متنوعی داشته باشد.
وقتی همسران پيامبرصلی هللا عليه وسلم اين هشدار و تأديب را شنيدند بالفاصله برای
کسب رضايت پيامبرصلی هللا عليه وسلم شتافتند .پس اين صفت بر آن ها منطبق بود و
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آن ها برترين زنان جهان گشتند»( .تفسير عالمه عبدالرحمن سعدی).
خوانندۀ محترم!
در اين هيچ جای شکی نيست که :انسان نياز به همسر دارد و در صورت که اختالفات
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
عذرخواهى نكردن و پشيمان نشدن ،ممكن است زن را تا سرحد طالق و جدايى پيش
ببرد .و يكى از قوى ترين اهرمها در برابر توطئه زنان ،تهديد به طالق است.
همچنان قابل تذکر می دانم در آيات که ترجمه وتفسير آن در فوق تذکر رفت ،به وضاحت
دوپيام مهم واساسی را برای ما ميرساند:
اول :آنچه را که هللا تعالی بر مسلمين حالل کرده بدون اجازه شرع حرام نخواهد شد.
علماء در بيان احکام اين آيه گفته اند :هيچ کس نمیتواند آنچه را که خداوند متعال حالل
نموده حرام گرداند و اگر چنين کرد آن چيز حرام نمیشود و بر کسی که آن را بر خود
حرام کرده پايبندی به حرمت الزم نيست ،زيرا حرام و حالل کردن حق هللا سبحان
وتعالی است.
دوم :تنها کسانی لياقت همسری پيامبر صلی هللا عليه وسلم را دارند که بر طبق آيۀ پنجم
سائِ َحا ٍ
عابِ َدا ٍ
ت تَا ِئبَا ٍ
ت قَا ِنتَا ٍ
ت ُّمؤْ ِمنَا ٍ
دارای اين خصوصيات عالی باشند کهُ « :م ْس ِل َما ٍ
ت
ت َ
ت َ
ث َ ِيبَا ٍ
َارا» يعنی :دارای صفات « همسرانی مسلمان ،مؤمن ،متواضع ،توبه کار،
ت َوأ َ ْبک ً
عابد ،هجرتکننده» باشند.

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:
از ارشادات آيات متذکره معلوم می شود که :رسول هللا صلی هللا عليه وسلم هيچ کدام از
زنان خويش را هريک بی بی عايشه وبی بی حفصه رضی هللا عنهما را طالق نداد ،و
اين پيام بزرگی است که آن دو زن بزرگوار( با وجود آنکه از گناه و خطء معصوم
نبودند) ولی چون صفات (مسلمان ،مؤمن ،متواضع ،توبه کار ،عابد ،هجرتکننده) را
داشتند همچنان همسررسول هللا صلی هللا عليه وسلم باقی ماندند ،و اين خود پيام بزرگی
برای دشمنان امهات المؤمنين و ناموس پيامبر صلی هللا عليه وسلم است.
بنابراين همين حقيقت (يعنی نگه داشتن بی بی عايشه و بی بی حفصه رضی هللا عنهما در
قيد نکاح نزد خود) توسط پيامبر صلی هللا عليه وسلم ،بزرگترين شاهد و گواهی است بر
اينکه آن زنان مؤمنه دارای صفت (مسلمان ،مؤمن ،متواضع ،توبه کار ،عابد،
هجرتکننده) بودند ،وگرنه بر طبق آيات فوق توسط رسول هللا صلی هللا عليه وسلم
طالق داده می شدند و همسرانی با اين خصوصيات جای آنها را می گرفتند (چه بيوه و
چه باکره).
همچنان از ارشادات آيات متذکر معلوم می شود که :نه تنها چيزی را از شخصيت واالی
عايشه و حفصه رضی هللا عنهما نمی کاهد بلکه دليلی بر (مسلمان ،مؤمن ،متواضع ،توبه
کار ،عابد ،هجرتکننده) آنهاست .البته ما نمی توانيم دشمنان ناموس رسول هللا صلی هللا
عليه وسلم را قانع سازيم ،زيرا اساسا ً آنها قصد قناعت را ندارند و به هر ترتيبی که باشد
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عقده و کينه گنديده ی خود را تخليه کنند .آنها همان کسانی هستند که آن
می خواهند ُ
عزيزان را کافر و زنا پيشه می دانند ،حال چه توقعی است که انتظار داشته باشيم آنها به
انصاف روی آورند و آياتی را که سرانجام به نفع آنها (يعنی بی بی عايشه و بی
بی حفصه رضی هللا عنهما) است را مانند يک مسلمان و معتقد به قرآن کريم ،دليل
روشن و واضح بر شرافت امهات المؤمنين بدانند!؟

ارةُ
یَا أَیُّ َها الهذ َ
ِین آ َمنُوا قُوا أَ ْنفُ َ
اس َوا ْل ِح َج َ
ارا َوقُو ُد َها النه ُ
س ُك ْم َوأَ ْه ِلی ُك ْم نَ ً
علَ ْی َها َم َالئِكَةٌ ِغ َال ٌ
َّللا َما أَ َم َر ُه ْم َویَ ْفعَلُ َ
ص َ
ون َما
َ
شدَا ٌد ََل یَ ْع ُ
ظ ِ
ون ه َ
یُ ْؤ َم ُر َ
ون ﴿﴾۶

ای كسانی كه ايمان آورده ايد! خود و خانواده خويش را از آتشی كه هيزم آن انسانها و
سنگها است نگاهداريد ،آتشی كه فرشتگانی بر آن گمارده شده كه خشن و سختگيرند ،و
هرگز مخالفت فرمان خدا نمی كنند و دستورات او را دقيقا اجرا می نمايند! ()۶
توضیحات:
«قُوا» :مصؤن و محفوظ داريد.
«أ َ ْه ِلی ُك ْم»:خانواده هايتان را
« َوقُو ُد»َ [ :و ] (ع اِ) هيزم آتش انگيز (.سورۀ  :بقره  24وسورۀ آلعمران .)10
« ِغال ٌ
ظ» :جمع غَليظ ،خشن ،تندخو.
شدَا ٌد» :جمع شَديد ،زورمند .سختگير .توانا در انجام کارهای دشوار.
« ِ

خانواده ،اولین اجتماع :
در فرهنگ اسالمی ،خانواده کانونی مقدس بشمار می رود ،و خانواده اولين اجتماعی است که انسان
از همان آغاز تولد با آن مواجه است و در آنجا تحت تعليم و تربيت قرار گرفته و تواناييهای اوليۀ

خود را جهت پيشبرد و ادارۀ ه زندگی آينده به دست می آورد .به عبارتی خانواده ،خشت
اول در بنای زندگی هر شخص بشمار می رود.
بنا ً دين مقدس اسالم توجه خاص خويش را به اين اجتماع کوچک (ولی بسيار مهم) جلب
نموده  ،وارشادت ورهنمود های متعددی را برای رشد سالم واسالمی در زمينه برای
پيروان خويش توصيه های فرموده است .
يکی از توصيه زيبا مفيد ومعجزه آسا،همين حکم آيۀ ششم  ،سورۀ تحريم می باشد :در
َارا»
س ُك ْم َوأ َ ْه ِلي ُك ْم ن ً
آيۀ مذکور ،خداوند تبارک و تعالی انسان را دستورمی دهد « :قُوا أ َ ْنفُ َ
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
ورسول وکتب آسمانی را جهت راهنمايی و هدايت او فرستاده ،مسئوليت نگهداری خود
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
از آن مخاطب فقط يک فرد نيست بلکه هدف از آن سرپرست خانواده است .و در
ضمن اهل ،فقط اعضای خانواده حسبی و نسبی نيست بلکه هر شخصی که سرپرستی و
تربيت و تعليم گروهی را به عهده داشته باشد ،می باشد.
همچنين پيامبر صلی هللا عليه و آله و سلم می فرمايد« :أََل ُكلُّكُم َراعٍ َو ُكلُّكُم َمسئ ُو ٌل عَن
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َر ِعیهتِ ِه »
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
افراد مسلمان براى حفظ و نگهدارى جامعه اسالمى بر مبناى تعليمات اسالمى.
چنين وظيفه سنگينى ً
اوال آگاهى و اطالع زياد مىخواهد ،يعنى هر فرد يا اجتماع ناآگاهى
نمى تواند اين وظيفه را به خوبى انجام دهد ،و ثانيا ً قدرت و امكان مىطلبد .انجام دادن
چنين مسؤوليت بزرگ و چنين تكليف بسيار بزرگى احتياج به قدرت و نيرو دارد .يک
درس بزرگ که برای ما می آموازند اينست که :اولين گام در اصالحات ،از اصالح
خود انسان آغاز وبعدا ً به و بستگان و سپس اصالح جامعه ميرسد .طوريکه در آيه فوقه
س ُك ْم َو أ َ ْه ِلی ُك ْم» ودر اين هيچ جای شک نيست که :
به زيبای خاصی می فرمايد «:قُوا أ َ ْنفُ َ
نفس انسان ،سركش است و نياز به حفاظت دارد.
اولىترين کس به حفظ انسان ،خود انسان است .طوريکه ميگويند  :تا زنجير از پاى خود
باز نكنيم ،نمىتوانيم ديگران را آزاد كنيم .خودسازى شرط موفقيت در ساختن خانواده و
جامعه است.

ِین َكفَ ُروا ََل تَ ْعتَذ ُِروا ا ْلیَ ْو َم ِإنه َما تُجْ َز ْو َن َما ُك ْنت ُ ْم تَ ْع َملُ َ
یَا أَیُّ َها الهذ َ
ون ﴿﴾۷

ای آنانی که کافر شده ايد! امروز عذرخواهی نکنيد .جز اين نيست که در برابر آنچه (در
دنيا) میکرديد ،جزا داده میشويد)۷( .
«قُوا» :مصؤن و محفوظ داريد.
« َوقُو ُد» :افروزينه ،و هيزم (مالحظه شود سورۀ :بقره  ،آلعمران ).
« ِغال ٌ
ظ» :جمع غَليظ ،خشن ،تندخو.
شدَا ٌد» :جمع شَديد ،زورمند .سختگير .توانا در انجام کارهای دشوار.
« ِ

یَا أَیُّ َها الهذ َ
ع ْن ُك ْم
سى َربُّ ُك ْم أَ ْن یُك َِف َر َ
صو ًحا َ
ِین آ َمنُوا تُوبُوا ِإلَى ه ِ
َّللا تَ ْوبَةً نَ ُ
ع َ
ي
س ِیئَاتِ ُك ْم َویُد ِْخلَ ُك ْم َجنها ٍ
َ
ار یَ ْو َم ََل یُ ْخ ِزي ه
ت تَجْ ِري ِم ْن تَحْ ِت َها ْاْل َ ْن َه ُ
َّللاُ النه ِب ه
ِیه ْم َوبِأ َ ْی َمانِ ِه ْم یَقُولُ َ
َوالهذ َ
ون َربهنَا أَتْ ِم ْم
ور ُه ْم یَ ْ
ِین آ َمنُوا َمعَهُ نُ ُ
سعَى بَ ْی َن أَ ْید ِ
ِیر ﴿﴾۸
علَى ك ُِل َ
ورنَا َوا ْغ ِف ْر لَنَا ِإنه َك َ
لَنَا نُ َ
ش ْي ٍء قَد ٌ

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
قصرهای آن) نهرها روان است .روزی که هللا جل جالله پيامبرش و آنانی را که با او
ايمان آوردهاند خوار و رسوا نمیسازد .نورشان پيش روی آنان و به سمت راستشان با
شتاب روان است .میگويند :ای پروردگار ما! نور ما را برای ما کامل گردان و ما را
بيامرز چون تو بر هر کاری توانايی)۸( .
توضیحات:
صوحا ً» :از روی اخالص .خالصانه .صيغه مبالغه است.
«نَ ُ
صوح ،بايد اين خصوصيات را داشته باشد ،ترک گناه ،پشيمان شدن از گناه،
توبه نَ ُ
تصميم بر برنگشتن به گناه ،رد مظالم و بازپرداخت حق به صاحبان آن.
سفی در تعريف توبه نصوح می فرمايد :
عالم شهير جهان اسالم عبدالعزيز بن محمد نَ َ
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«توبه نصوح توبهای است که پارگی های دینت را رفو و خللت را مرمت کند».
از حضرت علی کرم وجهه سؤال شد که توبه نصوح چيست؟
فرمود؛ شش چيز جامع آن است:
1ـ پشيمانی از گناهان گذشته.
2ـ اعاده فرايض.
3ـ رد مظالم و حقوق.
 4ـ حالليت خواستن از خصمها.
5ـ عزم نمودن بر عدم بازگشت به گناه در آينده.
6ـ اينکه نفست را در طاعت خداوند متعال تمرين و پرورش دهی چنانکه آنرا در
معصيت وی پرورش دادهای.
در حديث به روايت عبدهللا بن مسعود (رض) آمده است که رسول اکرم صلی هللا عليه
وسلم فرمودند« :پشیمانی توبه است».
همچنين در حديث شريف آمده است« :اسالم آنچه را که ما قبل آن است ،محو میکند و
توبه آنچه را که ماقبل آن است ،محو میکند».
«چه بسا پروردگارتان گناهانتان را از شما بزدايد» چنانکه در چند آيه قبل گفتيم؛ وقتی کلمه
«عسی» از جانب هللا تعالی به کار رود ،بر حتمی بودن وقوع آن امر داللت میکند پس
طرح موضوع به صيغهای که طمع و توقع ايجاد میکند نه قطعيت ،اشعاری است بر اينکه
زدودن گناهان بخشايشی از سوی حق تعالی است و اينکه الزم است تا بنده هميشه در ميان
خوف و رجاء قرار داشته باشد «و» چه بسا «شما را به بوستآنهايی درآورد که جويباران
از فرودست آن جاری است .روزی که خداوند پيامبر و ايمان آوردگان همراه او را خوار
نسازد ،نورشان در پيشاپيش وسمت راستشان میشتابد».
ورنَا» :درخواست تکميل نور يا از سوی همه مؤمنان است ،و اين تقاضا
«أَتْ ِـم ْم َلنَا نُ َ
وقتی است که نور منافقان خاموش میگردد .مؤمنان از خدای متعال میخواهند که تا
رسيدن به بهشت نورشان بماند .يا اين که نور برخی از مؤمنان ،ضعيف بوده و
درخواست مینمايند که نورشان پرتو و تابندگی بيشتری داشته باشد.

ار َوا ْل ُمنَافِ ِق َ
س
ین َوا ْغلُ ْظ َ
ي َجا ِه ِد ا ْل ُكفه َ
علَ ْی ِه ْم َو َمأْ َوا ُه ْم َج َهنه ُم َو ِبئْ َ
یَا أَیُّ َها النه ِب ُّ
یر ﴿﴾۹
ا ْل َم ِص ُ
ای پيامبر! با کافران و منافقان جنگ کن و بر آنان سخت بگير و جايگاهشان دوزخ است
و بد بازگشت گاهی است)۹( .

مـنـافـق:
بدون ترديد« ،منافق» از زمره کافران است و بهرهای از ايمان در قلب خود ندارد; ولی
نقاب مسلمانی رابر چهره ميکشد و خود را مسلمان معرفی مينمايد.
«منافق» کسی است که کفرش را پنهان ميکند و اظهار اسالم مينمايد .او از روی
نيرنگ ،دروغ و فريب دادن مسلمانها ،ادعای ايمان ميکند ،در حالی که نسبت به همه يا
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:
َّللا َوالهذ َ
ین یُ َخا ِدع َ
اآلخ ِر َو َما ُهم بِ ُم ْؤ ِمنِ َ
ِین
اس َمن یَقُو ُل آ َمنها بِ ِ
اّلل َو ِبا ْلیَ ْو ِم ِ
« َو ِم َن النه ِ
ُون َ
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شعُ ُر َ
آ َمنُوا َو َما یَ ْخ َدع َ
س ُهم َو َما یَ ْ
ون) (سورۀ بقره8 :ـ( ).9و از مردم کسی
ُون إَِل ه أَنفُ َ
هست که میگويد به هللا و به روز آخرت ايمان آوردهايم ،و آنها در واقع هرگز مؤمن
نيستند( .بلکه به گمان خود هللا و مؤمنان را فريب میدهند و در حقيقت فريب نمیدهند
مگر خودشان را و (ليکن) درک نمیکنند.
راغب اصفهانی در تعريف «نفاق» عدۀ از علماؤ مينويسد« :نفاق» وارد شدن در اسالم
از يک طرف و بيرون رفتن از آن از طرف ديگر است (.راغب اصفهانى ،مفردات،
ماده «نفق)
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.
«منافق» از ماده «نافقاء» و «النُفقه» گرفته شده که عمل شان به موش صحرايی بنام
«يربوع » ويا کور موش می ماند .
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
راهها را در سطح زمين با مقدار کمی از خاک ميپوشاند ومخفی ميکند و زمانی که
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
النفاق و خبائث المنافقين فى التاريخ ،1414 ،صفحه 52ـ).53
قابل تذکر است که:منافقان از لحاظ انگيزه و اهداف خويش به چند گتگوری تقسيم می
شوند:
اول :کسانی که برای رسيدن به منافع و مصالح دنيايی ،به ظاهر مسلمان گرديدند .در
زمانی که اسالم گسترش يافت و فتوحات زياد شدند ،اينان به خاطر آنکه از غنايم جنگی
بهره ببرند ،اظهار اسالم کردند.
دوم :برخی برای ترس جان ،مال و ديگر منافع دنياييشان مسلمان شدند.
سوم :برخی ديگر از منافقان برای آنکه به اسالم و مسلمانان آسيب برسانند ،چهره
مسلمانی به خود گرفتند.
چهارم :منافقانی که انتساب به اسالم را به ارث برده اند و از زمره مسلمانان به شمار
ميآيند ،ولی در حقيقت ،ايمان ندارند.

مراحل نفاق:
نفاق دارای مراحلی است .باال ترين مرحله آن ،که «نفاق اکبر» ناميده ميشود ،نفاق در
اصل دين است و با کفر ماهيتی يکسان دارد .دارنده اين نفاق در حقيقت کافر است; ولی
در ظاهر ،در زمره مسلمانان قرار دارد .معنای اصلی «نفاق» و «منافق» همين است و
در قرآن کريم نيز به همين معنا به کار رفته است.
مرحله پايين نفاق ،که ميتوان آن را «نفاق اصغر» ناميد ،معنايی نزديک به فسق دارد.
«فاسق» به کسی اطالق ميگردد که احکام شريعت را قبول دارد و بدان اعتراف ميکند،
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ولی در برابر آن التزام عملی ندارد و در عمل بدان پايبند نيست و برخی يا همه احکام
شرعی را در رفتار خود نقض ميکند« .فسق» ،عامتر از «کفر» است و در خصوص
ارتکاب گناه ـ چه کم باشد يا زياد ـ به کار ميرود; ولی بيشتر درباره کسی به کار ميرود
که گناه زياد مرتکب ميگردد.
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
عمل نيک تظاهر ميکنند تا مورد اعتماد ،تعظيم و تکريم ديگرانقراربگيرند .وجه مشترک
هر دو نفاق (نفاق اصغرونفاقاکبر)دوچهره بودنو اعمالرياکارانه است (عبدالرحمان حسن
حنکية ،ظاهرة النفاق ،ص .).73

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
يافت که موضيع رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در قبال پديده نفاق ،موضيع طبيبی بود
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.
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم با پديده نفاق از آغاز پيدايش آن ،به عنوان يک پديده
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
همين دليل ،رفتار آن حضرت در برابر منافقان عمدتا ً عناوينی اخالقی به خود ميگرفت،
تا سياسی .مدارا ،که يک رفتار اخالقی است ،اصليترين نمونۀ رفتاری پيامبر صلی هللا
عليه وسلم در برابر منافقان به شمار ميآيد.
در ضمن ،پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم در برخورد با منافقان ،تدابيری ميانديشيدند
و به گونهای رفتار ميکردند که نتيجۀ آن ،انزوای اجتماعی منافقان و مصؤنيت بخشی به
جامعه اسالمی از تأثيرگذاری منفی آنان بود و گاهی نيز برای جلوگيری از فتنه انگيزی
آنان ،به اِعمال خشونت دست ميزدند .البته هيچگاه به قتل آنان اقدام نکردند.
از مجموع مباحث تحقيقاتی سيرت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم اين حقيقت را با تمام
وضاحت يافته می توانيم که شيوه برخورد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم با منافقان
طوريکه در فوق هم ياد اور شديم ؛ با مدارا و گذشت برخورد ميکردند .اين در حالی بود
که پيامبراز کفر پنهان منافقان آگاه بودند .آيات قرآن کريم در بسياری از موارد ،نقاب از
چهره آنان برميداشت و آنان را معرفی ميکرد .خودشان نيز در شرايط گوناگون ،با
کارشکنيها و خيانتهايی که انجام ميدادند ،هويت خويش را آشکار مينمودند .پيامبربارها
در جواب کسانی که پيشنهاد قتل منافقان را مطرح ميکردند ،ميگفتند :کسی که به
وحدانيت هللا تعالی و رسالت پيامبرش اعتراف کند از کشتنش نهی شده ام ،و ديگر اينکه
مبادا عرب بگويد :محمد همين که به وسيله ياران خود به پيروزی رسيد ،آنان را به قتل
ميرساند  ،البته عفو و مدارای پيامبرموجب بی توجهی به جامعه اسالمی نميشد.
آن حضرت صلی هللا عليه وسلم هيچگاه از اين دشمنان داخلی غافل نبودند و هميشه
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حرکتها ،کارشکنيها و شايعه های آنان را با دقت زيرنظر داشتند; نقشه های آنان را خنثا
ميکردند و در مورد شايعه سازيهای آنان ،حقيقت مطلب را به آگاهی مسلمانان ميرساندند
و گاهی نيز از خشونت بهره ميگرفتند; ولی به اندازهای که هسته نفاق آنان از هم بپاشد
و نقشه هايشان عملی نگردد.
همچنين از اين تحقيق ،به دست ميآيد که مهمترين روش پيامبر برای جلوگيری از فتنه
انگيزی منافقان و مصؤنيت بخشی به جامعه اسالمی ،منزوی کردن و مطرود نمودن
آنها در درون جامعه اسالمی بود .در نتيجه برخوردهای مدبرانه پيامبرو نزول آياتی از
قرآن کريم در معرفی هويت منافقان حساسيتها نسبت به منافقان برانگيخته شد و در
نتيجه ،موقعيت و تأثيرگذاری آنان در جامعه اسالمی به تدريج سقوط کرد.

َّللاُ َمثَ ًال ِللهذ َ
َ
ع ْب َد ْی ِن
وط كَانَتَا تَحْ تَ َ
ام َرأَتَ لُ ٍ
ام َرأَتَ نُوحٍ َو ْ
ِین َكفَ ُروا ْ
ض َر َ
ب ه
ش ْیئًا َوقِی َل ا ْد ُخ َال
َّللا َ
صا ِل َح ْی ِن فَ َخانَتَا ُه َما فَلَ ْم یُ ْغ ِنیَا َ
ع ْن ُه َما ِم َن ه ِ
ِم ْن ِعبَا ِدنَا َ
هاخ ِل َ
ین ﴿﴾۱۰
ار َم َع الد ِ
النه َ

خداوند درباره كافران زن نوح و زن لوط را مثال می آورد  ،که (آن دو) در نکاح دو
بنده از بندگان صالح ما بودند ولی به آنان خيانت کردند پس آن (دو پيامبر) نتوانستند از
(عذاب) هللا چيزی را از آن (دو زن) دفع کنند و گفته شد :با واردشدگان به آتش (دزوخ)
در آئيد)۱۰( .

َّللاُ َمثَ ًال ِللهذ َ
َو َ
ب ا ْب ِن ِلي ِع ْند ََك
ِین آ َمنُوا ْ
ض َر َ
ب ه
ام َرأَتَ فِ ْرع َْو َن إِ ْذ قَا َلتْ َر ِ
ع َم ِل ِه َونَ ِج ِني ِم َن ا ْلقَ ْو ِم ال ه
ظا ِل ِم َ
ین
َب ْیتًا ِفي ا ْل َجنه ِة َونَ ِج ِني ِم ْن ِف ْرع َْو َن َو َ
﴿﴾۱۱

و خداوند مثلي براي مؤمنان زده ،به همسر فرعون ،در آن هنگام كه گفت پروردگارا!
خانه ای برای من نزد خودت در بهشت بساز ،و مرا از فرعون و عمل او نجات ده ،و
مرا از قوم ظالم رهائي بخش)۱۱( .

آسیه زن فرعون:
قرآن عظيم الشأن زنانی را به عنوان نمونه وزنانی با فضيلتی ذکر نموده  ،که يکی از
آنان آسيه زن فرعون است :که ذکر آن در آيۀ فوق بعمل آمده است.
تعبير قرآن درين آيه اين نيست كه :همسر فرعون نمونۀ زنان خوب است ،بلكه
مىفرمايد :زن خوب نمونۀ جامعه اسالمى است وجامعه بايد از اين زن عبرت مىگيرد،
نه اين كه فقط زنان بايد از او درس بگيرند.
آسيه در خانهاى زندگى مىكرد كه صاحب خانه ادعاى« :ا َنا َربُك ُم ا َالعلى » (نازعات،
( )24پروردگار بزرگتر شما منم ).را داشت ،وشعار «ما علمتُ لكم ِمن اِله غيري »
( قصص( )38 ،براى شما خدايى غير از خودم نمىشناسم ).در سر مىپروراند وادعاى
خدايی می کرد.
او نه تنها دعوای خدايي ميکرد بلکه ادعای خدای بودن را هم در انحصار خود قرار
ک االعلى »
سبِح اِس َم َربِ َ
داده بود ،طوريکه در (آيۀ  1سورۀ اعلی ) آمده است ک « َ
(تسبيح كن نام پروردگار واالى خود را ).كلمۀ اعلى مفهومى است كه حصر را همراه
دارد ،بنابراين ،دو نفر به عنوان اعلى نمىتوانند يافتشوند ،فرعون نيز با گفتن اين كلمه
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داعيه انحصار داشت واين اعلى بودن را ادعا مىكرد .او همانطورى كه ادعاى ربوبيت
را داشت ،مدعى توحيد ربوبى هم بود.
او مىگفت :نه تنها من خدايم ،بلكه من ،تنها خدا هستم .به جاى «ال اله اال هللا» شعار «ال
اله اال انا» را سر مىداد ودر چنين فضای زن با ايمانی ومؤمنه نشات گرفت كه نمونه
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.
آسيه زن فرعون که لقب ملکه مو ِحد را کمايی نموده است در زير شکنجه اين چنين دست
ع َم ِل ِه َون َِجنی
به دعا بلند می نمايد « َر ِ
ب اب ِْن لی ِع ْن َدک َبيتا ً ِفی ْال َجنه ِة َون َِجنی ِم ْن فِ ْر َع ْونَ َو َ
ِمنَ ْالقَ ْو ِم ه
الظالِمينَ ».

زن بمثابۀ شمشیر دو سره:

خوانندۀ محترم !
دشمنان اسالم در هر زمان تالش كردهاند كه به هر وسيله ممكن مسلمين را با احكام دين
اسالم بيگانه كنند ،يكى از مهمترين وسيلههايى كه دشمن براى بيگانه ساختن مسلمين از
دين شان بكار گرفته استفاده ابزارى از زن بوده است .زيرا نيمى از جمعيت مسلمين را
زنان تشكيل مىدهند و از طرفى زنان ،مادر فرزندان و مردان مسلمان هستند كه آنها را
تربيت مىكنند ،بنابراين اگر زن صالح و نيكو باشد جامعه درست خواهد بود و اگر زن
نادرست و فاسد گردد جامعه را نيز فساد در برخواهد گرفت در نهايت جامعه فرو خواهد
پاشيد اينجاست مىبينيم كه دشمنان اسالم امروز ودر عصر حاضر ،تمام تالشهاى خود
را بوسيله رسانههاى جمعى به فساد كشاندن زن صرف مىنمايند.
زن موجود است که داراى استعداد خوبى است و اگر وظيفهاش را كه تربيت فرزندان
جامعه است به خوبى انجام دهد ،اين شايستگى را دارد كه امتى را بسازد.
و برعكس اگر اخالقش فاسد گردد و وظيفههايى را كه بر عهده دارد رها كند مىتواند
امتى را از بين ببرد.
پيامبرصلی هللا عليه وسلم به چه زيبای فرموده است« :إن الدنیا حلوة خضرة ،وإن َّللا
مستخلفكم فیها ،فینظر كیف تعملون ،فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني
إسرائیل كانت في النساء » (مسلم ) همانا دنيا سرسبز و شيرين است و خداوند شما را
بر آن خليفه گردانيده تا ببينيد كه چگونه رفتار مىكنيد ،پس بپرهيزيد از دنيا و بپرهيزيد
از زنان  ،زيرا اولين فتنهاى كه بنى اسرائيل بدان مبتال شدند زنان بودند.
و نيز فرموده« :ما تركت من فتنة بعدي في الناس اضر على الرجال من النساء»
( بخاری ) بعد از درگذشت من خطرناكترين فتنهاى كه براى مردان از همه چيز
مضرتر است زنان مىباشند.
مىتوان گفت كه زن خوب ،يك امت است زيرا نيمى ازنفوس مردم را زن تشكيل مىدهد
و نيمى ديگر را نيز او به دنيا مىآورد و تربيت مىنمايد.

َو َم ْر َی َم ا ْبنَتَ ِع ْم َر َ
ص هدقَتْ
وحنَا َو َ
ان اله ِتي أَحْ َ
صنَتْ فَ ْر َج َها فَنَفَ ْخنَا ِفی ِه ِم ْن ُر ِ
ت َر ِب َها َو ُكت ُ ِب ِه َوكَانَتْ ِم َن ا ْلقَانِتِ َ
ین ﴿﴾۱۲
ِب َك ِل َما ِ
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و همچنين مريم دختر عمران مثل آورد كه دامان خود را از حرام پاك نگاه داشت ،و ما
از روح خود در او دميديم ،او كلمات پروردگار و كتابهايش را تصديق كرد ،و از
مطيعان فرمان هللا بود)۱۲( .
توضیحات:
صنَتْ » :استوار داشت .مصون و محفوظ داشت.
«أَحْ َ
«فَ ْرج« :عورت .شرمگاه (مالحظه شود سورۀ های  :مؤمنون :آيه ، 5نورآيات 30و31
وحنَا» :از روح
و احزاب آيه « .) 35:أَحْ َ
صنَتْ فَ ْر َج َها»( :سورۀ :انبياء :آيهِ « .) 91من ُّر ِ
متعلق به خود .از روح ساخت خود (مراجعه شود:انبياء  ، 91:سجده ،9:حجر . ) 29:
ت» :مراد اوامر و نواهی و وعدهها و وعيدهای الهی است.
« َك ِل َمـا ِ
ب» :کتابهای تورات موسی ،و زبور داود ،و صحف ابراهيم ،و ساير کتابهای
« ُكت ُ ِ
آسمانی.
«ا ْلقَانِتِ َ
ین» :مطيعان و فرمانبرداران الهی ،مواظبان طاعت و عبادت .مذکر آمدن آن،
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
شده است .ودر زمان تولد اش پدرش عمران کشته شده بود.
به روايت اسالمی حضرت مريم دختر عمران ،از نسل هارون و از طايف ٔه الوی بود
ولی به روايت مسيحيان وی از الوی نبود بلکه نسبش به حضرت داوؤد عليه السالم
میرسيد و از طايفه يهودا بود.
همچنان به روايت قرآن ،همسر عمران ،در هنگام حمل  ،آنچه در رحم داشت ،برای
خدمت در بيت المقدس نذر کرد .با اين که فرزند عمران ،دختر بود ،او را در خدمت
گزاری معبد آزاد گذاشتند .حنا او را مريم به معنی عبادتکننده نام نهاد .شوهرخالهاش
زکريا توانست کاهنان را متقاعد کند تا مريم برای خدمتگزاری معبد سليمان در اورشليم
ساکن شود.
يگانه زنی که در قرآن عظيم الشأن از او نام برده شده  ،حضرت بی بی مريم می باشد
که تقريبا ً سى و چهار بار ذکری از آن به عمل آمده است که البته اکثرا ً به هنگام نام بردن
حضرت عيسی عليه السالم با نام عيسی بن مريم می باشد.
ولی هست آيات قرآنی که به تنهايی نام مريم در آيات مبارکه آمده است که از آنجمله:
« َیا َم ْر َی ُم ْ
الرا ِك ِع َ
ین » (آل عمران  () 43ای مريم! (به
اقنُ ِتي ِل َر ِب ِك َوا ْ
س ُجدِي َو ْ
ار َك ِعي َم َع ه
شکرانه اين نعمت) برای پروردگار خود ،خضوع کن وسجده بجا آور !و با رکوع
کنندگان رکوع کن )
ْ
َ
ب َم ْریَ َم ِإ ِذ انتَبَ َذتْ ِم ْن أ ْه ِل َها
ويا هم (آيه  16سورۀ مريم ) که می فرمايد َ « :واذك ُْر فِي ا ْل ِكتَا ِ
َمكَانًا ش َْرقِیًّا» ؛ و در اين کتاب (آسمانی) مريم را ياد کن ،آن هنگام که از خانوادهاش جدا
شد و در ناحيه شرقی بيت المقدس )قرار گرفت.
ص َ
اك َو َ
ص َ
ساء
اك َ
ط هه َر ِك َوا ْ
َّللا ا ْ
ويا هم َ « :و ِإ ْذ قَا َل ِ
طفَ ِ
طفَ ِ
علَى نِ َ
ت ا ْل َمالَئِكَةُ یَا َم ْریَ ُم ِإ هن َ
ا ْلعَالَ ِم َ
ین» و (به ياد آوريد) هنگامی را که فرشتگان گفتند« :ای مريم! خدا تو را برگزيده
و پاک ساخته؛ و بر تمام زنان جهان ،برتری داده است( .سوره آل عمران ،آيه )42
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سى ا ْب ُن َم ْریَ َم
ويا هم «إِ ْذ قا َل ِ
ش ُر ِك بِ َك ِل َم ٍة ِم ْنهُ ا ْ
َّللاَ یُبَ ِ
س ُمهُ ا ْل َمسی ُح عی َ
ت ا ْل َمالئِكَةُ یا َم ْریَ ُم إِ هن ه
َوجیها ً فِي ال ُّد ْنیا َو ْاآل ِخ َر ِة َو ِم َن ا ْل ُمقَ هربین» هنگامی که فرشتگان مريم را گفتند كه خدا تو
را به كلمه خود بشارت مىدهد كه نامش مسيح (عيسى) پسر مريم است ،كه در دنيا و
آخرت آبرومند و از مقربان (درگاه خدا) است(.سوره آل عمران ،آيه )45

فضایل اخالقی حضرت مریم:
در مورد فضايل اخالقی حضرت مريم توجه شما را به آيۀ  12سورۀ تحريم جلب می
وحنَا» مريم را به خاطر
داريم که می فرمايد « :الهتِي أَحْ َ
صنَتْ فَ ْر َج َها فَنَفَ ْخنَا فِی ِه ِمن ُّر ِ
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
كه ايشان به وى زدند ،همچنين در« َوكَا َنتْ ِم َن ا ْلقَا ِن ِت َ
ین» (آيه  12سوره تحريم ) يعنى
مريم از زمره کسانی بود كه مطيع خدا و خاضع در برابر اويند و دائما بر اين حال
هستند و اگر مريم عليهاالسالم را با اين كه زن بود ،فردى از قانتين خواند با اين كه كلمه
مذكور جمع مذكر است ،بدين جهت بود كه بيشتر قانتين مردان هستند .که منظور از
قانتين عموم اهل طاعت و خضوع براى هللا تعالی باشد  .پایان

منابع و مأخذ های عمده:
 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم (تاليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمهجالل الدين سيوطی ترجمه از عبد الکريم ارشد فاريابی
 تفسير انوار القرآن  -نوشته :عبدالرؤ ف مخلص هرویفيض الباری شرح صيح البخاری داکتر عبد الرحيم فيروز هروی تفسير طبری  -امام المفسرين تفسير الميزان تفسير پرتوی از قران تفسير القرآن الکريم  -ابن کثير (متوفی سال  774هـ) مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی تفسير معارف القران مولف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجمموالنا محمد يوسف حسين پور
 تفسير فی ظالل القرآن ،سيد قطب (متوفی سال  1387هـ) تفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل صحيح مسلم -صحيح البخاری
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