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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  نبوت زن و

  نظری بر رساله : 
   سر محقق عبد هللا بختانی مقدمه  : از

چنان کار ها وابتکاريی نموده ،  در زمينه هايی به » د افغانی  سعي –سعيدی « ارجمند امين الدين 
» زن ونبوت « پژوهش مينيشند که کمتر کسان به آن توجه داشته اند . يک نمونه  آن موضوع 

   .است
  آيا زن نبی شده ميتواند ؟

تاريخ   بلی ! ا2ر خواست  هللا تعالی بوده باشد . خواست  خداوندی ، در اين مورد ، در پهنا های 
  ديانت صورت  2رفته خواهد  بود ؟ 

  بايد به ارشادات  الهی در کتب مقدسه رجوع کرد . -
سعيدی ، پژوهش9ر متجسس ومتحسس ، تا حد توان  کوشيده وجوابهای بلی ! ونی !  متعددی را 

  جستجو ودر يافت کرده است .
  تک وپو ، کاوش وجستجوش سزاوار تحسين است .

  ا ،در قبال اين مساعی ، بذ هن وخير خويش مراجعه کرده ودر يافتم  :شم خدمت9اربند هللا 
زن از نظر دين به اجرای احکام ومناسک ومراسم دينی مکلف بوده ، به انجام آن سزاوار ثواب وبه 

  ترک آن مستحق عذاب است .
از  زن در جامعه بشری ، برای اجرای فرايض وواجبات دينی وحياتی در پهلوی  قوای  جسمانی ،

قوه عقل ، شعور  واراده  نيز  بر خوردر  است . لذا  با اجرای فرايض  دروازه  های جنت  وبا 
  ارتکاب  نواهی دروازه های دوزخ برويش کشوده ميشود .

او ميتواند که اعالی عليين  مقام خير ، وشرافت  انسانی قرار 2يرد وميشود که به اسفل  السافلين  
  شر ورذيلت بلغزد .

دي9ر در جهان پيرامون  ما ، به حکم شريعت ، هر چه ، هر چيز وهر کار وهر مشغوليت  ازسوی
  انسان زير چتراباحت قرار دارد . االآنچه مهر صريح نهی بر آن  خورده باشد .

از نصوص قطعيه ، ب9و نها مستدالل واستناد ، از سوی ذوات  »   زن ونبوت« آنچه نويسنده رساله 
که با اساس  آن داليل  ، زن  را  از  اجرای وظيفه ، سن9ين  نبوت  معاف  ويا  محترمی  ارائه کرده

ويرا از حصول اين  ثواب محروم دانسته  اند يکی هم اين آيه مبارکه قرآن عظيم الشان  است ، که 
  ميفرمايد :

مردانی  مگريعنی : وما نفرستاديم پيش از تو »   وما ارسلنا من قبلک اال رجاآل نو حی اليهم ...« 
  را که بر آنها وحی ميفرستاديم .

بايد از روی فهم لغوی آن با دقت  » ارسلنا « در اين مورد ، عرض من اين خواهد بود که به عبارت 
  » .نبوت « ارتباط دارد ، تا به »  رسالت« متوجه 2رديد که لفظ ومعنای به 

که در آن معنای وحی تعميم يافته  ... »  واوحی ربک الی النحل« ودر باب آيه  مبارکه  سوره النحل 
ودر افاده از معنای مربوط بر سالت ونبوت بکار نرفته ، درست است ، امامن  ندانستم که معنای 

بر شماری » وحی « لغوی وحی در اينجا  را به  معنای لغوی وحی در آيات متبرکاتی که مربوط به 
زنبور عسل )  –با جاندار دي9ر ( نحل » نسان ا« از زنان بوده، به کدام قرينه  ای قياس زن  

متبادر تر بذهن بوده ويا با مرد ( انسان ) که هر  دو مقيس  ومقيس عليه  از يک نوع  يا جنس ( 
  انسان ) بوده اند ؟ وفرايض و واجبات  وحقوق وحيثيت شان يکسان  بوده  است ؟
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ومشيت لطف خداوندی وابسته بوده ، غير پس ، نبوت زن ، مانند  رسالت ونبوت مرد تنها  به اراده 
  ممکن ومتعذر ديده   نميشود .

، در يچه ای برای پژوهش 2سترده تر » سعيدی « وبهمين سبب تتبع وزحمتکشی ار جمند 2رامی 
پيش  روی خود  او وساير  پژوهش9ران  2شوده وبا  ارائه اين رساله ، آغاز 2ر شايان تحسين 

  وآفرين است .
يد ملتفت  بود که در اين 2ونه  پژ و هشها ، اثبات وعدم اثبات مقام نبوت بزنانی ارتباط  در اينجا ، با

) حضرت محمد مصطفی صلی هللا عليه وسلم  رسول ونبی2رفته  ميتواند که پيش از بعثت پيغمبر ( 
انم زيسته اند . ما نند  ساره  مادر اسحق عليه السالم ، مريم مادر عيسی  عليه السالم ، آسيه خ

فرعون ، مادر موسی عليه السالم وزنانی که در تورت شريف به حيث انبيا ء ذکر شده ودر  رساله 
  ء ( زن ونبوت ) در باره آنها تو ضيحات  آرائه 2رديده است .

ونيز بايد  بعرض بر سانم  که عقيده اسالمی بعثت پيغمبران را ، اعم از مردان وزنان ، پس از 
ن خاتم الرسل واالنبيا ء حضرت محمد صلی هللا عليه اسالم نمی پذيرد حضرت پيغمبر اخر الزما

وبهمين اساس از روز2ار آنحضرت (ص) تا امروز پيغمبری ( مرد  وزن ) در همه  جهان مبعوث نه 
تاريخی دارد که به تشريح  -2رديده ونمي9ردد . لذا پژوهش در اين زمينه تنها جنبه تحقيق  علمی  

  متبرکات قرآنی واحاديث نبوی ، مربوط به موضوع ياری ميرساند وبس . وتفسير بيشتر آيات
  والسالم علی من اتبع  الهدی

  خدمت9ار شما
  سر محقق عبد هللا بختانی

  جرمنی –کولن  –هورت 
  ٢٠٠٧اکتوبر  ٢٢
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  دلوی UVتن په نامه
  حبيب هللا رفيع   دوهمه سريزه  : 

ريخ کی له پخوا Vخه  دبحث وړ يوه توده موضوع ده چی وخت په وخت دWUی نبوت د اسالم  په تا
دينی علما ؤ او Vيړونکو  بحثونه پری کړی ، منقول او معقول  داليل يی په دی باب وړاندی کړی او 

وړ2رWيدلی ، Vيړلی دی » وحی « د Wينی WUو کړه وړه يی چی په قرآن کريم کی يادی شوی او د 
.  

  
دلوی خدای په کالم کی يوازی دسړيو  له پاره Wان9ړی شوی او دنبوت  په داچی د رسالت موضوع 

برخه کی داسی کوم صراحت نشته ، په خپله ددی الره پرانيزی چی د WUو د نبوت  په برخه  کی  
Vيړنی وشی او هغه مؤمنی ،مخلصی او دلوی خدای فرمان وړونی ميرمنی چی لوی خدايی په قرآن 

نومونه اخستی  او دوی ته يی با لواسطه او يا بال واسطه  خپل اوامر کريم کی په ډير در نUت 
رسولی او دوی دخطرونو  په منلو  سره منلی ،  په خپله  راUی چی دوی پر خدايی امر  ديقين په  
داسی حالت  کی دی چی  هي] وسوسی له خپلی  دندی نه شوی اړولی ، دموسی  عليه السالم  مور 

Vپو ته خپل  زوی وسپاره او د خدای پر دی  وعده يی بشپړ يقين ؤ چی بيرته  دخدای  په امر دسيند 
به  ماته  سپارل  کيږی ، يا بی بی  مريمی  دلوی خدای  په امر دبی  پالره  زوی درلودلوته غاړه 
کيUوده او دخلکو له تو متو   ونه  ويريده ، داسی بشپړ يقين د خدای دپيغمبر انو او انبيائو خصلت 

  د خدای  دامر پر Wای کولو  سره  له هي]  خطر ه نه ويريدل . ؤ چی
  

دا کوچنی رساله  لويی  او مهمی موضوع ته  » سعيد افغانی  –سعيدی « دUاغلی  امين الدين 
Wانکړی   شوی او په  دی  برخه کی يی په سړه  سينه  موافقی  او مخالفی  نظريی  را غونډی 

ی  او تر  بشپړ  تحقيق  او تدقيق  وروسته  يی پايلی او نتيجی ته کړی او بيا يی Vيړلی او Wيرلی د
  رسيدلی دی .

په اوس وخت کی چی د اسالم  مخالفين هVه کوی په اسالم کی دWUی دري[ کمزوری  وUيی اوثابته   
کړی چی په اسالم  کی WUه  له نارينه  سره  مساوی حقوق  نه لری ، په اسالم کی  دWUی د^ولنيز  

  په باب  دداسی ليکنو  کول ډير 2^وار هم دی . در ي[ 
  

لم او   صاحب دا Vيړنه  يوه نوی او منقولو او معقولو داليلو والړه  Vيړنه  بو» سعيدی « زه د 
  ورسره دوخت  يوه مهمه  غوUتنه .

  دژوند په چارو کی يی تل  بريالی  غواړم  !
  

  په درنUت 
  کولن –حبيب هللا رفيع   جرمنی 

  لمريز ١٣٨۶ – ٨ - ٢
  زيږاليز  ٢٠٠٧ – ١٠ – ٢٣
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  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  زن و  نبــــوت
الحمد g  رب العالمين  والصالة والسالم  على سيد  المر سلين  محمد صلى  هللا  عليه وسeلم وعلeى    

  آله  وصحبه  ومن  اهتدى بهديه الى  يوم الدين اما بعد  .
خداوند  پاك در قرآن  عظيم الشان ميفر مايد  ى زمين  مخصوص مردها  است  ؟ايا خالفت خدا در رو  

  ن  در روى زمين جانشين وخليفه  قرار ميدهم .مــ »  إنى جاعــــل  فى االرض خليفه «  :
چنين بود  كه در روى زمين پرورد2ار با عظمت ما  به معنى جانشين است ، خواست   خليفه

برتر  از بهتر وام وشخصيت اش نماينده خدا در روى زمين باشد ، مقـــرا خلق نمايد كه  موجودى
ـواست خداوند پاك اين بودكه تمامى  زمين  ونعمت هايش  را همه نيروها ، اشد ،  خـفرشتگان  ب

همه  گنجها ، معادن  و در نهايت امر همه ما فيهاى  آنرا   در اختيار  چنين انسانى  بگذارد ، چنين 
د عقل شعور وادراك واستعداد  خاصى داشته باشد  كه بتواند زعامت و رهبرى ديگران موجودى  باي

  را  بر عهده گيرد .
در اينجا  پرسش مطرح ميگردد  كه آيا  خالفت  الهى  مخصوص  مـــرد ها است ،  ومرد بودن  

  ن  است ؟  آ   شرط و زن بودن  مانع
ونه ممنوع  بودن  به انوثت ، آنهايى هم كه موافق ويا اينكه  نه  خالفت مشروط  به ذكورت  است  

شده اند  خليفة هللا  بشوند  ، انسانيت  آنها  زمينه خالفت را مساعد ساخته ، نه مرد  بودن آنها ، 
جسمى  دارد واين جسم ،   روى زمين  شده است   ، ه ، بلكه آن كسيكه  خليفه خدا درمرد خليفه نشد
     بدن مرد است .

نيست  ل  فوق ميتوان چنين استنتاج  بعمل  آورد  ، كه مساله شخص معين مطرح بحثاز استدال 
ه كى بايد خليفة هللا  روى زمين بــــــاشد بلكه هــدف از خليفة هللا  روى زمين مقام انسانيت است  كــ

ونه تن ،  نه مرد بودن ، كه تنها مرد ها ميتوانند خليفه روى زمين شود. خليفة هللا جان  انسان است
      جان . مسجود مالئكه  نيز جان  انسان   بود و نه مجموع جسم و

بنٱ  مسجود مالئكه  ومعلم فر شتگان  ، عالم اسما ء   مقام  ا نسانيت  است ،  ومقام انسانيت  منزه  
 از ذكور  بودن وانوثيئت بود ن است . پس عاليترين  مقام كــه  مقام خالفت است ،  از آن انسانيت

  است  واختصاص  به مرد وزن ندارد.    
درمورد  مقام ومنزلت  انسانى زن ،  همه علماى  اسeالم  متفeق  الeرأى انeد   وحتeى برخeى از علمeا   

    امر معتقد اند  كه حتى  زن ميتواند  نبي  هم باشد .   بر اين 

  خواهران وبرادران  محترم  ! 
واينكه آيا  زنان   نيز به مقام نبوت رسيده   »    ن  زننبى بود «   دراين رسالهء ميخواهم  موضوع

  اند ، معلومات مختصر خدمت  خوانند  ه محترم تقديم بدارم .
  بحث  خويش را  به توضيح  مختصردو اصطالحبهتر ميدانم  که بنٱ  ء  
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  غاز نمايم  :آ »    رسول  ونبى«  

  فـــرق بين رسـول  ونبى  :   
لماى  مشهور اسالم كه در باره رسول ونبى  بعمل  آورده اند  طورى معلوم ازتحقيقات  وتفاسير  ع

فر شته را در زيز  تر است ، چرا كه نبى  تنها ميگردد  كه مقام  رسول  نسبت به مقام  نبى  ع
ولى رسول  عالوه  بر اين   به ابالغ نيست . ام را از او مى گيرد  ولى  مامورخواب مى بيند  واحك

    را  مستقيمٱ  مى بيند  مامور  به ابالغ  تكاليف  به مردم  نيز  ميباشد .كه  فرشته 
   تعريف رسول ونبى چنين بيان گرديده است :  ) تفسير نمونه  ٩٢صفحه    ١٣ ( درجلد  

   رسـول :   
كسى است  كه صاحب دين  ومامور به ابeالغ باشeد ؛ يعنeى وحeى الهeى را  در يافeت  كنeد وبeه مeردم  

  ) يعنى كه به او  وحى شود  ومامور  به تبليغ گردد . نويسنده  (  مايد .ابالغ ن

     نبى :  
كسى است كه وحى را دريافت  ميكند  ولى موظف  به ابالغ نيسeت  بلكeه تنهeا بeراى  انجeام  وظيفeه   

  خود  اوست  ويا اگر  از او سؤال كنند  به جواب  ان مى پردازد .
به طور     ه )  ور  به تبليغ  نمى باشد . نويسندار ميگرد ،  ولى مامنبى آنست كه طرف  وحى قر (  

مى ماند  كه فقط  در محل كار خود آماده معالجه  مريضeان   ذکی وبا فهم طبيب داکتر و مثال نبى  به 
است وبه دنبال ساير مريضان  نمى رود ولى اگر مريض به او مراجعــــــه  كند از معالجeه اش دريeغ 

   د.نمى ورز
باشeد    مريضeان اما رسول مانند طبيبى است  سيار وبه همه جا ميرود بدون اينكه  منتظر مراجعeه   

خود به سراغ ديگرا  ن واجتماع رفته  وبه هدايت  آنهeا  مeى پeردازد.    بeدين اسeاس گفتeه ميتeوانيم  
     ) ١ (. رسالت  باالتر از مقام  نبوت است مقام كـــه 

، لذا  مقـــــــeـام رسeالت  در بeر گيرنeده  مقeام    ست  ولى هر  نبى رسول نيستپس هر رسول  نبى ه
  نبوت هم مى باشد وخدا  نبوت  را قبل  از رسالت  عطا  فرموده است .

خداوند پاك  اول ابراهيم را  به بندگى پذيرفت وسپس اورا  به نبeوت  مفتخeر  گردانيeد  وبعeد مقeام  « 
حضرت  عالم بشريت همچنان  پيغمبر «اورا  به حيث خليل  خود بر گزيد.  رسالت  را به او داد  وبعد

  »  . محمد صلى هللا عليه والسالم   قبل از آنكه  به رسالت  مبعوث  شو د  داراى  مقام نبوت  بودند

   امــــا مقام نبوت زن  در اسالم 
الم   متفق القول اند در مورد اينكه  زن  نميتواند  به  مقام  رسول  برسد  ،همه علمأ اس

ا خيرعلما ومفسرين ام نبوت را داشته  باشد يـ. ولى  در مورد  اينكه آيا  زن  ميتواند مق
   جهان اسالم  به سه دسته تقسيم گرديده اند : 

گروه اول   از علمأ  بر نبى  بودن  زن  معتقد  ميباشند  ، گروه دوم  از علمأ  با درنظر داشت  اينكه 
ى ومستدل  ندارد  نبى بودن زن را  هم  رد  مينمايند  ،   ود  سته سوم از علما در اين داليل  قو 

   بابت اصx ساكت   اند و نميخواهند چيزى بر زبان  اورند.
موالنا حفظ الرحمن سيو هاري دانشمند شهير جهان اسالم  از جمله علماىى اسeت  كeه بeر نبeى بeودن 

يقات  جالبى را   بعمل آورده وبرخى از اين تحقيقات را   به زبان  زن  معتقد بوده  ودراين بابت  تحق
  اردو نيز بنشر  رسانيده است .

موالنا حفظ الرحمن در يكى از مقاالت خويش  در مورد  نبى بودن زن  استدالل علماى اسالم  را 
»   سن  اشعرىشيخ  ابو الح  « ، » محمد بن  اسحاق  «  چنين   جمعبندى   نموده ،  مينويسد   : 
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معتقد اند  كه زن ميتواند نبى  باشد  وابن حزم  ادعا  دارد كه     »  ابن  حزم  «  و »  قرطبى  «  ،
:  

عليهن   » ومريم «   »  آسيه  «  ، »  ام  مـوسى  «  ،   »  هاجره  «  ،  »  حضرت  ساره«  
   السالم  همگى  نبى  بودند .

  ى فرمايد :م »  محمد بن  اسحاق  « هچنين  
كه اكثر فقها  بر اين اعتقاد  دارند  كeه زن ميتوانeد نبeى  باشeد  وقرطبeى  نيeز معتقeد  بeه نبeى بeودن   

  حضرت مريم  است .
عبeد » رحمeة هللا عليeه ، امeام  الحeرمين  شeيخ    »  حسن بصeرى  « اما بر خالف  نظر اين  علما  

  نمى تواند  نبى باشد .اعتقاد دارند  كه زن «  عياض » وقاضى «  العزيز 
 » امeام الحeرمين « قاضى  وابن كثير مى گوينeد كeه اكثeر فقهeا  بeر ايeن امeر  اعتقeاد دارنeد . حتــeـى   

  ادعاى اجماع را نيز  دارد.

   اساس ومنشا ء  اختالف : 
 «   اساس ومنشا ء اختالف  علمأ  در مورد  نبى بeودن زن از ايeن  آيeه متبركeه  سeر چشeمه ميگeرد . 

وقبل از تو  ما نفرستاديم  مگر  مردانى  ) «   النحل ( »ما أر سلنا من قبلك إال رجا}  نو حي  إليهم و
سر چشمه  گرفته  وعلما كه معتقد اند كeه زن  نمeى توانeد  » كه به سوى  آنها  وحي  مى فرستاديم 

  نبى  باشد  بر همين آيه استدالل ميگردند .
مeا  المسeيح بeن مeريم  إال  رسeول قeدخلت مeن  « ورد  آيه  متبركeه  ولى دسته ديگرى از   علمأ درم 

پeeس  ابeeن مeeريم  يeeك پيeeامبر اسeeت  كeeه قبeeل  از او  نيeeز ) «  مائeeده   »  (  قبلeeه الرسeeل وأمeeه  صeeديقه
ميفرماينeد كeه   حضeرت  مeريم  نبeى نeه بلكeه از جملeه    » پيغمبران  بودند وما در او  راستگو  بود 

ول  نعمeت  الهeى  بeوده ،  طوريكeه در سeوره نسeا  از آن هeا   يــــeـاد شeده  ، كeه  افراد است كه مشeم
  مراتب  كمتر  ونازل  تر از نبوت  است .  مقام  ومنزلت   صديقيت به  

ولى علمأ  كه معتقد به نبى  شدن  زن هستند  مـى گويند  از واقعاتى  كه قرآن  كريم  در باره  ساره 
ريم عليهن السالم  بيان  فرموده  است . به وضوح  ديده  مى شود  كeه از  ،  ام موسي ،  حضرت  م

جانب فرشته  هاى خداوند  بر آنها  وحى   نازل شده  واز طرف  خداوند  به آنها بشeارت  داده شeده 
  است .

وسى  در سوره مباركه  قصص  هود  والذاريات ، ام مـ چنانچه  حضرت   ساره  در سوره هــــــــاى 
ضرت مريم  در سوره  هاى مبارك  آل  عمران ومريم  ،  به واسطه  مال ئكه  يابى  واسeطه آنهeا  وح

مورد خطاب  خداونeد  قeرار  گرفتeه  انeد،  امeا  ايeن وحeى معنeى واقعeى  ، هeدايت   وجeدانى  واشeاره  
  مخفى  را ندارد ،  زيرا  در قرآن كريم ، برزنبور عسل  نيز وحى  شده است. 

ح  نبى بeودن  حضeرت  مeريم  ايeن اسeت  كeه در سeوره  مeريم  همeان  طeور كeه نeام سeاير   دليل  واض
  مثال : پيامبران  ذكر  شده  نام  او نيز  آمده  ودر يك رديف  قرار  گرفته است.

واذكر فى الكتاب موسى ،  واذكر فى  الكتاب ادريس ،  واذكر  فى الكتeاب  اسeماعيل ، واذكeر فeى  «  
مeا بeه » وأرسeلنا إليهeا  روحنeا  «يا مثال  مى فرمايeد :   »   يم  واذكر  فى الكتاب  مريمالكتاب  ابراه

  طرف  مريم مالئكه خود ، جبريل را فرستاديم .
همچنين  در باره  صديقه  بودن  حضرت  مريم  مى  گويند كه اگر قرآن  كريم  او را صديقه  خطاب  

او نمى  گردد. همان گونه  كه در نبى  بودن  حضرت    كرده  اين لقب  به هيچ وجه مانع  نبى شدن
 » يوسف أيها  الصديق  « يوسف  هيچ  شبهه  يى وجود ندارد  با آن هم  قرآن  كريم  مى فرمايد : 

پس  لقب هيچ ممانعتى  از نبى  شدن  ندارد ، چون  نبى حتمٱ  صديق  هم هست  اما عكس  اين ،  
اره  اين  مساله  طوري  كه در كتاب  الفصل  محدث  مشهور ابن  در ب هميشه   صادق  نمى  باشد.

  محمد  حزم رحمه هللا آمده است ، در جاى ديگر  با اين  وضاحت  وصراحت  وجود ندارد .
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   زنبورعسل  ووحى   بـــرآن :
و اوحى ربك الى  النحل ان اتخذى من الجبeال بيوتeٱ ومeن الشeجر وممeا يعرشeون . ثeم  «  

لثمرات  فــاسلكى سبل  ربك ذلال يخرج من بطونها شراب مختلف الوانeه فيeه كلى من كل ا
و وحى كeرد پروردگeار ت  بـــــeـه زنبeور  »   «  شفا ء للناس ، ان فى ذلك الية  لقوم يتفكرون

صندوق هeاى  (كن  ودر ميان  در ختان و   عسل  كــــه خانه  هايت  را در ميان  كو هساران انتخاب
كeه ( از ) شeكوفه ى هeر (    بدو  فرمود  وحى ) ميشود . سپس   توسط  انسان ساخته  كه  ) عسل 

ميوه ،  بخور ورا ههاى  پروردگارت  را  هموار به پيما . از شكم  هeـاشان آشeاميدنى بeا رنeگ هeاى  
يى   است . همانا  در اين نشانه  )  گوناگون در مى آيد ) كه ( در آن  براى مردم  شفا ) نهاده  شده 

ايeن مخلeوق  مفيeد وعزيeز كeه   )   ۶٩  - ۶٨سeوره نحeل :  »  (  است براى كسانى كه مى انديشeند 
مeeورد لطeeف ووحeeى الهeeى قeeرار گرفتeeه اسeeت  واقعeeٱ زنeeدگى وثمeeرات ايeeن   مخلeeوق از عجايeeب خاصeeى 

  برخوردار است .
وبeراى اولeين  بeار از   اين مخلوق در صندوق  به دنيا مى آيد  وبعد از اينكه  بدرجه   بلوغ ميرسeد 

صeeندوق تاريeeك  خeeويش  بeeه دنيeeا  روشeeن  پeeرواز ميكنeeد  فاصeeله هeeاى دورى بeeه  پeeرواز مeeى پeeردازد   
وبدون اينكه راه از پيش اش  گم شود   دوباره با صندوق خويش  باز ميگردد. يكى از عجايب ديگر 

رسeاند  وبقيeه  را ذخيeره اين  مخلوق اينست از غذاى كه بدنش  ضeرورت  دارد  آنeرا بeه مصeرف مي
كرده  وغرض  فايده  انسان  در صندوق  ها ميريeزد . ايeن غeذاى توليeد  شeده از شeكم  زنبeور عسeل  
داراى چنان  حكمت است  كeه فاسeد  وخeراب نميشeود در حاليكeه  غeذاى ديگeر  حيوانeات  ماننeد شeير  

شeيرنى ،  وخصوصeيت دوائeى  آن  بعد از يك زمان  معين مورد استفاده  قeرار  نمeى گيeرد. لطافeت ،  
از چنان قدرت خارق العاده بــــرخوردار است كه پروردگار با عظمت مeا  آنeرا  شeفا ء  مeردم معرفeى 

 »   قeال إنمeا أنeا  رسeول ربeك «  يا مى فرمايد  كeه :    »  فيه شفا ء للناس «  داشته ومى فرمايد : 
  من بدون  شك فر ستاده پروردگار  تو   هستم .

  ابن حــزم  ونبوت زنـان : 
ابن حزم در ملل  ونحل  گفته است در مساله  نبوت  زن ،  علما  بر سه كتگورى منقسم گرديeده انeد 

:  
دليل  صريح  بر نبوت  زنان آيeاتى اسeت    وسپس مينويسد : »  موافق ، مخالف ، ممتنع يا توقف  «

داستان  مادر موسى ، به مجردى كه وحى كه در قصه  مريم  ومادر  موسى  نازل  كرديده است  در 
برايش  مى رسد  دست به اقدم مى زند  وطفل  را در  دريا  مى  اندازد ودر داستان  مeريم ، خداونeد 

  پس از آنكه مريم وانبيا ء  را بر شمرده  مى فرمايد: 
صeفحات  ٣حل ، جلeد الفصل فى الملل و اال هواء والن(   »  اولئك الذين أنعم هللا  عليهم من النبيين «

  ) ، ) دار الكتب العلمية ، بيروت  ١٨٧ - ١٨۶
گرفته شeده اسeت كeه معنeى   »   انبا ء «  مينويسد  :  نبوت  از  »   نبوت  «  ابن حزم در تعريف  

دارد ،  لذا نتيجه  مى گيريم  كه هر شخصى  را كه خداوند  قبل از وقوع  حادثه  يى    اطالع  دادن  را 
  گفتeه نبeىه باشد  و او  را دربــاره  موضوعى  مطلع  ساخته  باشد ، در اصeطالح  مeذهبى  خبر  داد

مى  شود .  شما در اين  مقام نمى  توانيد  اين گونeه  تصeور كنيeد  كeه وحeي ، الهeامى اسeت  كeه در 
سرشت  انسان  بeه و ديعeت نهeاده  شeده  اسeت ،  طeورى كeه بeه  زنبeور عسeل   وحeى  شeده اسeت ، 

  نى  وهم  وگمان  را نيز نمى   تواند  داشته  باشد.ومع
همچنين  وحى را   نمى توان  مانند  تجريبات  علمى ونجومى  تصور  كرد  كه خود  انسان ها  آن 
ها  را  آموخته  اند  وبه ديگران  يا داده  اند ومعنى  خواب ورؤيا  را هم ندارد .  بل  جدا  از اين 

نى  نبوت  ، اين است  كه خداوند   امورى  را به شخصى  اطالع  دهد  همه معانى  ، وحى  به مع
كه در گذشته  از آن  خبر  نداشته  باشد  وشخص  آن را  خواب  ورؤيا  تصور  نمى كند  ويا  
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قدرت  الهى  طورى  صورت  مى گيرد  كه فرشته  مى آيد  وبه شخص ابالغ  مى كند  يا خداوند  به 
  شخص  صحبت  مى كند . طور مستقيم  با خود 

پس اگر  نزد  افراد  كه منكر نبى شدن زن هستند  ، چيزى مغاير  با اين  معنى  وجود دارد ، بيا ن  
فرمايند ، واگر  معني  نبوت  همان  است  كه ما بيان  نموديم  ، پس  در قـــــرآن كريم  جا هايى  را 

وحى  «  تگان  خود را فرستاده  وآن ها را  از جستجو كنند  كه خداوند  به سوى   زن  ها   فر  ش
چنانچه فرشتگان  از جانب  خداوند  به مادر  اسحق عليه السالم   ساره ،    مطلع  كرد. » حق 

ومن  ورا ء    وأمرأته قائمه فضحكت  فبشرنا ها  بإ سحاق «  تولد آن حضرت  را بشارت  دادند.
از جانب خداوند  متعال  تولد  اسحاق عليه  السالم  در اين  آيت  فرشتگان   »   اسحاق  يعقوب

أتعجبين  « وبعد  يعقوب عليه   السالم  را  بشارت  دادند وپس از تعجب  حضرت  ساره  ، فرمود : 
چطور ممكن است  كه حضرت  ساره   نبى نباشد  واين  طور مورد خطاب  خداوند   »  من امر هللا 
   قرار گيرد.

ى شود  كه خداوند  فرشته  خود جبرئيل  را به سوى  حضرت  مريم  ، مادر  همچنين  مشاهد ه  م
  عيسى  عليه السالم  فرستاد  وجبرئيل  او را  مخاطب  گردانيده  فرمود :

نيست   پس اگر اين وحى حقيقى  »  وقال إنما أنا  رسول ربك أل هب لك غالمٱ زكيا «  
خانه  حضرت  مريم  آمد  ورزق عطا شده  از جانب  ه بزكريا عليه السالم    وقتى حضرت   چيست؟

پروردگار را ديد  از بار گاه الهى يك فرزند صاحب  فضيلت  را براى مريم  خواست . همين  طور  
در مورد  مادر  حضرت موسى  عليه  السالم مشاهده ميشود  كه خداوند  بر او وحى  نازل فرمود  

ناك  شد  ، موسى  را  در در يا بيفگند  ، نترس  وغمگين  طفلش  شير دهد  واگر بر او بيمكه به 
و او حينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت  «  سويش  باز  خواهيم  گردانيد .  نشو  ،او را  به  

سوره  »  (  عليه فالقيه  فى  اليم  وال تخافى وال تحزنى انا  رادوه اليك وجاعلوه  من المرسلين
انسان  با عقل  وشعور  مى  ى  مى تواند  بگويد كه اين نبوت  نيست ؟  يكچه كس ) ٧قصص آيه : 

تواند  در آن تعمق كند  كه اگر اين  كار  مادر  موسى  ربطي  به نبوت  نمى داشت  ومحض  به 
خاطر  ديدن  خواب ورؤيا  مى بود يا به دليل  پيدا شدن  وسوسه  در دل  او مى بـــــــــود ، اين كار  

مال  مجنونانه   ومقهورانه  تلقي مى شد. پس ميتوان گفت  كــه افگنده  شدن  حضرت  موسى  او كا
در دريا  توسط  مادرش  همان طور  بنا  بر وحي الهى بود كه   حضرت  ابراهيم   در خواب   بعد  

گر در عالوه  بر اين  يك دليل  دي از وحى   از ذبح  كردن  اسماعيل  ، فرزندش اطالع حاصل كرد.
مريم  عليها السالم   اين است  كه خداوند در  سوره   مريم   نام اورا  در كنار  اثبات  نبوت  حضرت 

  ديگر انبيا  ذكر  نموده است  وبعد  از آن مى فرمايد :
مستثنى   پس  »  وحلنا  مع نــاولئك  الذين أنعم  هللا  عليهم  من النبين من ذرية آدم  وممن حم « 

حاالدر مساله  نبوت  حضرت   حضرت مريم  در اين  آيه مباركه  كار صحيحى  نيست.  قرار دادن
، مريم  وام موسى ، زن فرعون   يعنى أسيه  را نيز  شامل  كنيد ؛  زيرا  محمد صلى هللا عليه ساره 

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النسا ء إال مريم  بنت  عمران   «  وسلم مـــــى فرمايد :
بسيارى  از مردها  كامل  بوده اند ، ولى  در زنها  فقط   » أسيه  بنت  مزاحم امرأة فرعون و

أسيه  ومريم  كامل  بودند از اين حديث  ثابت  مى شودكه اگرچه  بعضى  از زن ها  به نص  قرآن  
ن  اين در جات فرق  ميا نبى  هستند  ليكن  در بين  آن  ها فقط اين دو  به در جه  كمال  رسيده  اند.

 »  تلك الرسل  فضلنا  بعضهم  على  بعض « را  قرآن  كريم  اين طور  توضيح مى دهد : 
كامل  به كسى مى گويند كه در  نوع خود كسى   از او  با التر  يا  با  او همتا  نباشد ، پس در مرد 

نگرديده  است  كه بدون   ها  نيز  چند تن   رسول هستند كه  همسرى آنها  به ديگر  پيامبران  عطا 
جز ء  اين افراد  هستند كه   شك  حضر ت محمد  صلى هللا عليه وسلم  وابراهيم  خيل هللا
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از فضايل  كمال  آن ها ياد  شده  است . همين  طور در زن  ها نيز    )  قرآن وحديث  ( در نصوص 
   در اين  حديث بيان  نمودند. صلی هللا عليه وسلم اين در جه  كمال  وجود دارد كه حضرت  محمد 

گرفته شده است  كه معنى     » انبا  « از  »   نبوت «  طوريكه  قبx  در تعريف  نبى  گفتيم  كه 
  اطالع دادن را  دارد  .

ـه هر  شخصي  را خداوند  قبل از وقوع  حادثه يي  خبر داده   دين اساس  نتجيه  ميگريم  كــبــ
  موضوعي  مطلع  ساخته باشد ،  در اصطالح  مذهبي نبى گفته ميشود .باشد  و او  را درباره  

   ابن اثير ونبوت زنان :

  مينويسد : »   ٧٠صفحه  ٢البداية والنهاية ، جلد  «  ابن اثير  در كتاب خويش
واصطفاك على نسا ء العالمين  محفوظ العموم فتكون افضل نسا ء  الدنيا ممن كان  «  

النها ان كانت نبية على قول بنبو تها  سارة ام اسحاق ونبوة ام قبلها  و وجد بعد ها 
 »   وغيره ...   موسى محتجا بكالم  المال ئكة  والوحى الى ام موسى كما يزعم ذلك ابن حزم

بر اين  اساس بر تر ين   زنان دنيا ، قبل  از خود  »تو را بر زنان جهان بر ترى  دادم  « جمله  
زيرا  اگر  پيامبر  باشد كه برخى چون  ابن حزم  وديگران  در باره  مريم ،  وپس از آن  مى باشد .

  » ساره  ومادر  موسى  گفته وبه سخن  گفتن  فرشتگان و وحى بر آنها استالل  كرده اند ... 

  امام قرطبى ونبوت زنان :  
مينويسد كه  )  ٨۴ - ٨٣صفحه   ۴الجامع فى احكام القرآن : جلد  ( امام قرطبى در تفسير خويش   

مريم  وآسيه   نبى بوده اند وخود  امام قرطبى مريم  را  پيامبر وآسيه را  صديقه خطاب نموده  
قرآن واحاديث  اقتضا مى كند  نبوت  مريم  را  وآنانى  كه  او را نبى نمى دانند مى  « مينويسد :  

يل  را در  مثال دحيه كلبى بود ، ولى گويند ديدن مريم جبرئيل  را مانند ديدن  صحابه  پيامبر  جبرئ
  »قول  اول روشن  تر است واكثر علما  بر آنند.

  ابن حجر ونبوت زنان :  
  مينويسد :    »   ۵١۵صفحه  ۶فتح البارى  جلد  «  ابن حجر در  

 لم يكمل من النسا ء  إال آسية إمرة فرعون  ومريم بنت عمران «  ازحصر  حديث  متبركه   
  .» مريم وآسيه پيامبر  بودند زيرا كاملترين  فرد نوع انسانى  انبيا ء  هستند  «  د كه : بر مى اي »

  ابو الحسن اشعرى ونبوت  زنان :  
شeش زن  بeه مقeام  نبeوت دسeت  يافتنeد : حeوا ، « ازابو الحسن اشعرى نقل شده كه فرموده اسeت :  

  )   ۵١۵صفحه  ۶لبارى جلد فتح ا (  »  ساره ،  مادر موسى ، هاجر ، آسيه ،  مريم 

  كتاب مقد س يهود  
  ومقام  نبوت زن در آن

 نبوت : 
وبحث قرار 2رفته   استفاده مورد  با تعبيرهای متفاوت و گوناگونی اصطالح نبوت در اديان  الهی  
  . است . از جمله در دين يهوديت

  : نبی و نبوت اصطالح 
از اساسآ     Prophet  انگليسى ديده است :کليمه چنين تعريف 2ر»  دايرة المعارف الياده«  در  

کسى که «يا » گويد کسى که سخن مى« وبه معنای  است،  گرفته شده Prophetes کلمه يونانى
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دايرة »  (گويد کسى که از آينده سخن مى«گويد يا  يا کسى که از پيش سخن مى» کند مى اعالم
   ) 12/16المعارف الياده: 

توبيخ کردن  است، به معنى تاييد و اعالم و Nabu عبرى در اکدى نبو » Naba «      ى نبا ريشه
را در اعالم کردن و دعوت  اى خاصى دارد که ارزش اجتماعى پيامبرى و در عبرى هم معنى جذبه

 ) ٢( داند.  کردن مى
بنى اسرائيل، معانى  ) و عنوان نبى در٣آمده است. ( عهد قديم کلمه نبى بيش از سيصد بار در

مختلفى دربرداشت. بيشتر منظور از آن، خبر دادن از احکام الهى و امور دينى و به تخصيص اخبار 
  )  ۴باشد. ( از امور آينده مى

هاى  باشد. در دوره مى navi اصطالح  براى پيامبر به کار رفته است،  توراتکلى که در اصطالح 
شمالى (افرائيم) عموميت داشت، در  اسرائيل مخصوصا در Navi پيش از اسارت بابلى، لقب نوى

شکل و حالت پيامبرانه بود و تنها لقبى بود که به  اين جا اصطالح مذکور، عنوان کلى براى هر
  .شد گفته مى پيامبران قانونى و مشروع

تصوير مرجحى بود اين لقب، »     hozen«    بيننده اصطالح اورشليم،  و باالخص در يهودا در
   .شود گيرد، ظاهر مى که از جنوب نشات مىاصالتا در متونى 

کردند. در کتاب اول پادشاهان باب هفدهم آيه  در عهد عتيق گاهى از نبى با عنوان مرد خدا ياد مى
   .اى مرد خدا گويد:  مى ايليا آمده است که زنى خطاب به 18

 Ishha »   د خدامر«گويد: عنوان و لقبى که از همه بهتر تصديق شده  در همين زمينه مى الياده
Elohim    ى قديم مربوط  پيامبرانه باشد که در منابع شمالى وجود دارد، مخصوصا در حکايات مى

شده که  در تاريخ سفر تثنيه. اين لقب احتماال در اصل به مردمى اطالق مى الياس اليشع ى به حوزه
اى  طرق خارق العاده آن را دراند قدرت الهى را در اختيار خود داشته و  توانسته تصور خود، مى به

ى خاصى  بود و نهايتا به هر کسى که رابطه (معجزه آسايى) به کار برند.اما اين واژه بسيار گسترده
  )  .11: 1 ، اول سموئيل13/5داوران: (   » . شد با خدا دارد، اطالق مى

  انتخاب نبى:
که خداوند اراده و خواست  صورتى در کتاب مقدس، حقيقت نبوت امرى بديهى و روشن است. به 
) و انتخاب از جانب خدا و بر حسب ۵نمايد. ( ابالغ مى ى پيامبران به انسانها خويش را به وسيله 

) زمانى نيز ۶شدند. ( برگزيده مى ارميا زمانى افراد پيش از انعقاد نطفه نظير .مشيت و اراده او است
   )٧از طرف ايليا. ( الشيع شوند نظير از طرف نبى ديگرى به نبوت مسح مى

  : درجات انبيا
از همه بزرگتر بود به  موسى عليه السالم در کتاب مقدس همه پيامبران در يک درجه نبودند، بلکه

ديگر پيامبران که خدا از طريق خواب و رؤيا  ) و٧زد ( صورتى که خداوند مستقيما با او حرف مى
شده که او را وادار به  ر وجود نبى وارد مىموارد نيز نيرويى د گفت. در بعضى با آنها سخن مى

الهى انجام  يا تدبيرى  گفته است کرده يا سخنان سودمندى مى کرده است، اوحکمى مى مى سخن گفتن
 داوود شده است. به همين نحو مى داده است و تمامى آن در حال بيدارى و تصرف حواس انجام مى

و  ايوب و دانيال ا را نوشتند و به همين شيوه کتابامثال و جامعه و سرود سروده سليمان و مزامير
که خداوند  بلعام نوشته شدند و نظير روح القدس گويند به واسطه ديگر کتب نوشته شدند و نيز مى
  )١٠گويد. ( سخن مى روح القدس ) و او به واسطه٩کالمش را در دهان او قرار داد. (

که نبوتش  بئرى ى يک کتاب نبوده، مانند به اندازهبعضى از انبيا صاحب کتابند ولى بعضى نبوتشان 
 ) ١١شد. ( اشعيا ضميمه کتب

پذيرفتند  اى مى جستند. هديه مى بعضى از انبيا تنها به قرائت کتاب و خبر دادن از گذشته و آينده اکتفا
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 مخصوصا در انذار مردم سخت کوشا و پر توان بودند. از گفتند. اما برخى در هدايت و و سخنى مى
گذارد و  گفتند که چون تازيانه بر پيکر و اعصاب شنوندگان اثر مى مى روحى تند و سرکشى سخن

  ) ١٢گرفتند. ( سخت مورد تمسخر قرار مى بعضى هم

  : اطاعت از انبيا
فرمايد به  گرداند و هر آنچه امر آمده است که خداوند نبى را از ميان مردم مبعوث مىدرکتاب مقديس 

) نبى نيز ١٣کند. ( مجازات مى و هر کسى که سخنان او را نشنود، خداوند او را ايشان خواهد گفت
) هر زمان که مردم ١۴کند. ( خداوند او را حفظ مى هر حکمى را دريافت کرد مکلف به ابالغ است و

دلهاى خود را مثل سنگ، سخت کردند و «گيرد  خداوند بر آنها خشم مى سخنان نبى را نشنوند،
بشنوند. به  وراتى را که من با روح خود به وسيله انبياى گذشته به ايشان داده بودمدست نخواستند

 ) ١۵» . ( کردم همين دليل بود که خشم عظيم خود را از آسمان بر ايشان نازل

  : پيامبران زن
اند  خوانده شده »    نبيه«    در عهد عتيق پيامبرى اختصاص به مردان نداشته، بلکه زنان نيز 

  اند. خوانده شده»  اسرائيل مادر«و پيامبران زن نيز » پدر«ى مرد اسرائيل انبيا
(مريم) خواهر موسى »  ميريام)  «    ١۶(    اسحاق مادرزوجه ابراهيم و »  ساره«آنان عبارتند از 

) او    ١٧که رهبر و مادر اسرائيل و نبيه ناميده شده است. (»  دبورة«  ، عمران ردخت هارون و
 مادر سموئيل»  حنه. «امور قضايی را پيش می برد لفيدت بود که در زير نخ دبوره بر مردم  همسر
  .بود اورشليم زوجه شلوم، آبشالوم خياط دربارى که ساکن محله دوم»  حلده«نبى. 

در كتاب  مقدس  يهود كلمه نبى بيش از سه صد بار در عهد قديم تذكر يافته است .  ولقب   نبى در 
  (بنى اسرائيل ، معانى مختلفى  در برداشت  . بيشتر منظور از آن ، خبر دادن از احكام الهى 

 ( آينده  مى باشد .وامور دينى وبه تخصيص اخبار  از امور     ) ٨٣٧قاموس كتاب مقدس ، ص 
  .   ) ١۶و  ١۵/ ١٢دايرة المعارف الياد ه : 

» در عهد عتيق مقــــام ومنزلت  پيامبرى اختصاص  به مردان  نداشته ، بلكــــه  زنان نيز بحيث   
شهرت  مى يافتند  وپيامبران  زن  «  پدر » معرفى شده اند .  انبياى مرد  اسرائيل   بنام  «   نبيه 

  مسمى ميگرديدند.«  مادر اسرائيل »  بحيث  اسرائيل 

  :تعداد پيامبران زن اسرائيل 
وطبق روايت کتب يهودان   در كتاب مقدس بنام زنانى بر ميخوريم   كه به مقام  نبوت دست يافته 

  زنان  عبارتند از : تعداد  آن  به هفت  نفر ميرسند ، اين 

    :  ساره (همسر ابراهيم) - ١
مانند ابراهيم كه مردان را به توحيد دعوت ميكرد، او نيز زنان را به خداوند يكتا فرا گفته اند ساره  

    .ميخواند

  مريم (ميريام خواهر موسی) - ٢
در حاليکه قومش در حال خوشحالی بسر می  گذراند وقتی كه موسی بنی اسرائيل را از رود نيل 

  .را به ستايش يهوه فرا خواندبردند ،آنان 

   ه : ـوردبـــ  - ٣
 ) به معنی زنبور عسل كه مادر اسرائيل ناميدهيکی از مشهور ترين قضات زن در اسرائيل بوره (د 

امور قضايی و شده است. اين زن در زير درخت دبوره می نشست و برای قوم بنی اسرائيل قضاوت
ايی مصروف  امور قض به اجازه داشتند که  بنی اسرائيل زنان را پيش می بر د.قابل تذکر است که در
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   شوند  وقضاوت  شان  برای مردم قابل  قبول هم  بود .
 »  دبوره « پادشاه كنعان  را  بندگى  مى كردند . »   يا بين  «  در زمان آن اسر ائيليان دبوره 

را كه شخصى  ممتاز بود  نزد خود  خواست    »   باراق«  به واسطه  هدايت  و  وحى الهى 
بـــرود   »   تابور «  رد تا به كــوه به او امر فرمـود ه بــود  وى را امر ك ريكه خداوند وهمان طو

كتاب  ( حمله كند.  » يا بين  «  رئيس  قواى  »سيترا  « وبا ده  هزار  نفر  كه همراه او بودند بر
  مقدس

    )  ٣٧٩، صفحه  ۴، آيه  ۴، سفر  داوران ، باب  )  عهد عتيق  (  

            حنا :  -  ۴ 
اوالد نمود و دعای او مورد  حنا (مادر سموئيل يا همون شموئل) زنی نازا بود و از خداوند تقاضای

ای  خواند ، طوريکه بعد  شكرانه دعای را بعنوان به  عنوانی اجابت قرار گرفت او به هنگام زائيدن 
   .مبدل  شد  يكی از زيباترين سرودهای مذهبی بنی اسرائيل  به   ها اين دعا 

  : اوی گائيل (همسر داود) يا ابی جايل  - ۵
 .به دنيا آورد طفل و برای داود دو  كه در جنگ همراه داود بود هوشياری  بود  او زنی زيبا و

  شائوم)  زن حلده (   - ۶
 مشهور بود كه در زمان يوشا پادشاه اسرائيل (اورشليم) مورد مشورت پادشاه و اين زن پيامبری 

  .تكاهنان قرار می گرف

   :يا ستراه »ايشتار«استر (ملكه خشاريارشا) به زبان آكدی يعنی - ٧
قبر اين  دختر ابيجايل است كه در دستگاه شاه بسيار نفوذ داشت ونكنه جالب اين سان كه اين پيامبر 

  .ملكه يهودی در شهر همدان قرار دارد

  داليل علماىى كه در  مخالفت نبوت زن اند  :
اسالم در مخالفت  به نبوت زن  راى داده اند و داليل خويش را بر آيات  تعدادى از علما ومفسرين

  ذيل قرآنى مستند  مى سازند .
وماپيش  از تو  به رسالت   »«  وما  ارسلنا  من قبلك اال رجاال نو حى اليهم  من اهل  القرى «  - ١

        ) ۴٣سوره نحل : آيه  (» نفرستاديم  مگر مردانى را از  مردم  قريه  ها كه به آنها  وحى كرديم 

اگر  » «  وما ارسلنا من قبلك إال رجاال نو حى اليهم فاسألو ا  اهل الذكر ان كنتم ال تعلمون «  - ٢ 
خود نمى دانيد ،  از اهل  ذكر بپر سيد  كه ماپيش  از تو ، به رسالت  نفرستاديم مگر  مردانى را كه 

  )  ۴٣: آيه سوه نحل  » ( به آنها  وحى مى فرستاديم 
«  » ومــا ارسلنا  من قبلك  اال رجاال  نو حى  اليهم  فاسأ لو ا  اهل الذكر ان كنتم  ال تعلمون  «  ٣- 

ماپيش  از تو ، به رسالت نفرستاديم  مگر  مردانى  را كه به آنها  وحى مى كرديم  واگر  خود  نمى 
  ) ٧سوره انبيا : آيه :  » ( دانيد از اهل  ذكر بپرسيد

      امام فخر رازى : 
  ١٨و جلeeد  ٣۶صeeفحه   ٢٠و جلeeد  ۴٣صeeفحه  ٨در جلeeد  »  الكبيeeر  « فخeeر رازى مفسeeر تفسeeير  

جز انبيا ء نبود ، زيرا  خeداى  متعeال فرمeوده  مeا قبeل  از  )   ع(   مريم  «  مينويسد : ٢٢۶صفحه 
  .»مريم بو دتو  مردان  را به  رسالت  فرستاديم وفرستادن جبر ئيل  كرامتى  بر  

   طباطبايى   :
تفسeير  الميeزان    )  ١۴۵جلeد       ١۵٠   -  ١۴٩  (طباطبايى مفسر  تفسeير  الميeزان در صeفحات 

وحــــــى  بــــــر مادر  موسى  الهام قلبى  بود . در كالم  خداوند وحى ، منحصeر  بeه  « مينويسد  : 
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شده است .  اما وحى پيامبرى ،  زنان  از آن بeى پيامبر  نيست  لذا  به زنبود عسل  هم وحى  وحى  
  » بهره  اند وبه آنان وحى  نمى شود . زير  خداوند  فرموده ما مردان را  به رسالت  فرستاديم 

   بيضاوى :
مفسر تفسير  بيضاوى  مينويسد  كه اجماع  بر اين است كه خداوند  زنى را  به پيامبرى  نگرفته 

تفسير  ( استدالل مياورد .    »  وما  ارسلنا  من قبلك  اال  رجاال « :  است  وبر گفتار خويش آيه 
 )   ١۵٩بيضاوى جلد اول  صفحه 

مقام رسالت وپيامبری  نه  چرا زنان به
  ؟رسيده اند 

در مورد اينکه چرا زنان  به مقام  رسالت  وپيامبری  نه رسيده اند  علما 
  بدين  باور آند که :

و اين تفاوت ها موجب  های  است ،  تفاوتدارايی  وصيات جسمى و روانى زن و مرد از لحاظ خص 
هاى خاصى در زندگى و جامعه صالحيت داشته  شده است تا هر يك از زن و مرد ، براى مأموريت

  باشند .
 در جنگ ها  ضرورت  ايجاب  کند که   جامعه را به دست گيرد . ممكن است  پيامبر ، بايد رهبرى 

 با دشمنان بجنگد د  وبخاطر اعالی  کلمة هللا  ورساندن پيام آسمانی در جن� مسلحانه اشتراک  نماي
،اشتراک  دهها زخم كارى . اشتراک پيامبر اسالم در غزوات از جمله در غزوه ( احد ) وبرداشتند 

در مذاکرات  سخت ودشوار ، همه وهمه بر منطق اين امر غلبه ميکند که اين رسالت را بايد مردان 
  بجا اورد .

نياز به قدرت و سعه جسمى و علمى و  ومقام رسالت وپيامبری  ، از مشکل ترين  رسالتی است 
صبر جميل و اراده قوى و كافى و تأثيرگذار بدون  وسعت ادراك و بصيرت عميق و هوش سرشار و

مسئوليت است و  رسالت وپيامبری ،مق��ام ودر نهايت 2فته ميتوانيم که  تأثر و انفعال منفى دارد
. زنان در پهلوی مسايل دي9ر بنا ء بر رسالت مادری  ومسؤليت متعلق به آن  نمی  امتياز نيست

  تواند  به وظايف رسالت کما حقه رسيد2ی نمايند 
و   يك كار اجرايي است،و تشريعي  يک امر   پيامبري و رسالتهمچنان علما بدين باور اند  که  : 

ل و حرام، واجب و مستحب، مكروه و مباح به عهدة پيامبر الهي مي باشد. رهبري جامعه، بيان حال
از آن جايي كه ايفاي اين مسئوليت ها تماس مستقيم و مداوم را مي طلبد، تحّمل اين وظيفه به عهدة 

فرمايد: "ما أرسلنا من قبلك إالّ رجاالً  بنابر همين منطق است  که قرآن  مرد گذاشته شده است. 
م؛ قبل از تو (اي پيامبر) هيچ كس را جز مردان به عنوان رسول نفرستاديم و به آن وحي نوحي إليه

در پهلوی  تو ضحيات فوق در آنچه انتخاب  الهی است برای يک مسلمان اطاعت  کامل  از  كرديم"
 حکم  پرورد2ار  الزم  است .

   علل تجديد پيامبران  وانبيا  :
تدقيق ومطالعه قرار 2ير د ، به و ضاحت تام در خواهيم  يافت که  با دقت تام مورد ءا2ر رسالت انبيا

  نبوت يک جريان پيوسته است.
ياى جديد، تحريف  وتبديل هاىى  است  كه در ـيكى از علل تجديد رسالت  وظهور پيامبران  وانب 

، تعليمات  وكتب مقدس  پيامبران  رخ  مى داده است وبه همين  جهت آن  كتا بها  وتعليمات 
كننده  سنن   ءصالحيت  خود را  براى هدايت  مردم  از دست  مى داده اند. غالبٱ پيامبران  احيا

  فراموش  شده  واصالح  كننده  تعليمات  تحريف  يافته  پيشينيان خود بودند.



 نبوت زن و

 

 
15 

 

گذشته  از انبيائى كه صاحب  كتاب  وشريعت  وقانون نبودند  وتابع يك  پيغمبر  صاحب  كتاب   
بوده اند، مانند  همه پيامبران بعد از ابراهيم  تا زمان موسى  وهمه پيامبران  بعد از   وشريعت

موسى  تا عيسى، پيامبران  صاحب قانون  وشريعت بيشتر  مقرارات  پيامبر  پيشين را  تاييد مى 
  كردند.

معلول تغيير  ظهور پيايى پيامبران تنها  ومؤورخين  اسالمی بدين باور وعقيده  اند  که   ءعلما  
، بلكه بيشتر ـوين نيست وجديد  ورهنمايى ن وتكامل  شرايط  زندگى ونيازمندى بشر به پيام  نوين

  وتعليمات  آسمانى بوده است. ـو يها  وتحريف  وتبديلهاى  كتب  بمعلول  نا 
  . ب آسمانى است كه در دست  بشر دست نخورده وبدون  تحريف  باقى مانده است اقرآن يگانه  كت

مطابق هدايات قرآنى ، دين  از اول تا آخر جهان ، يكى بيش نيست  وهمه پيامبران بشر   را به  يك 
 است :  اين مفهوم را چنين بيان داشته  ) سوره  شورى    ١٣آيه  ( دين  دعوت كرده اند طوريكه  

ه ابراهيم  وموسى  شرع لكم  من الدين  ما وصى  به نوحا والذى  او حينا  اليك  وما  وصينا  ب «
خداوند  براى شما دينى  قرار  داد كه قبل به نوح  توصيه شده بود  واكنون  بر تو   »  (  وعيسى

 وحى  كرديم  وبه ابراهيم وموسى  وعيسى  نيز توصيه  كرديم.
عوت  مى پيامبران  از آدم  تا خاتم   انبيا ء انسانها را  بدان د   قرآن در همه جا نام اين دين را  كه  

  مى نامد.  » اسالم  « كرده  اند 
علماء ومفسران علل ظهور پيامبران پياپی  ومتوقف شدن همه آنها بعد از ظهور خاتم االنبياء محمد 

  صلی هللا عليه وسلم را چنين خالصه وفور لبندی  نموده انـــد:
  اوآل :

مانی خود نبودند ، معموآل کتاب انسانهای 2ـــذشته  به علت عدم بلوغ فکری قادر به حفظ  کتاب آس
های آسمانی مورد  تحريف قرار می 2رفت ويا کا مآل  از بين می رفت. از اين رو الزم  ميشود اين 
هديت آسمانی تجديد شود، زمان  نزول قرآن  يعنی چهارده  قرن قبل، مقارن  است  با  دوره ای که 

مندی  آنرا می يابد که مواريث دينی خويش بشريت  دوران  کودکی خويش را سپری  مينمايد  وتوان
را حفظ  نمايند . لذا آخرين   نور وکتاب  آسمانی ( قرآن عظيم الشان ) از تحريف مصؤن ماند. 

مسلمانان به هن9ام نزول  هر آيه ، آنرا نه تنها   حفظ وآنرا  سينه به سينه انتقال  ميداند، بلکه آنرا  
  ز بين می رفت.مينوشتند  وامکان هر نوع تحريف ا

  ثانيآ :
در دوره های قبل ، بشريت به واسطه عدم بلوغ قادر نبودند که نقشه وپالن کلی را  برای مسير خود 

  دريافت  کند ، تا با رهنمايی آن نقشه  زند2ی  خويش را  ادامه  دهد ، بلکه الزم بود 
،  ولی آغاز رسالت  پيامبر مر حله به مرحله رهنمايی شود ورهنمايانی هميشه  اورا همراهی کنند 

بزر2وار اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم واز آن به بعد ، انسان  اين رشد  را پيدا  کرد که  بتواند 
پرو2رام  وبرنامه  کلی زند2ی خويش را در يافت کند. بدين اساس  دريافت  رهنمايی های  مر حله  

  به مرحله متوقف شد .
م  که قرآن کتابی است که روح همه  تعليمات  کتب دي9ر  آسمانی را در وبه عباره دي9ر 2فته ميتواني

) سوره انعام اين  ١١۵بر دارد . وکسی را توانی تغير  درآن را ندارد طوريکه خود قرآن در ايه : ( 
  مطلب را با صراحت خاص بيان داشته ميفرمايد:

، واقعی  وموزون  پيام حقيقی» (  وتمت کلمة ربک صدقآ وعدآل ال مبدل لکلماته« 
  پرورد2ارت کامل  2شت ، کسی را توانايی تغيير  دادن آنها نيست.)  

اْلَيْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي  « سوره  المائده  امده است  :   ٣همچنان در آيه : 
برای شما دين شما را و تکميل کردم بر شما نعمت  امروز کامل کردم«»   َوَرِضيُت لَُكُم اِإلْسالََم ِدينًا

  » خود را و اختيار کردم اسالم را دين شما.
بنآ با نزول قرآن قانون  جامع در تصرف بشر قرار 2رفت که با تطبيق  هدايات آن زند2ی خويش را 
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ز منتفی ميتواند بطور منظم بسوی ترقی وتعالی  سوق  واداره  نمايد . وعامل تجديد  نبوت ها  ني
  2شت.
  ثالثآ :

غالب  پيامبران، پيامبران  تبليغی بودند نه تشريعی ،  در عصر  خاتميت  که عصر علم  است با 
پيروی از پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم  امت  توانمندی آنرا در يافت  که با  معرفت به 

مقتضيات زمان  ومکان تطبيق  اصول کلی  اسالم وشناخت شرايط زمان  ومکان ، آن کليات را با
  دهند وحکم الهی را استنباط  نمايند.

در نتيجه  2فته ميتوانم  که:  پيامبران حامل  يک پيام بودند ودر يک  مکتب تربيه ديده اند ، اين 
مکتب  تدريجآ  بر حسب  استعداد  جامعه انسانی عرضه شده است تا بدانجا که بشريت رسيد به 

صورت کامل وجامع عرضه شد وچون بدين نقطه  رسيد نبوت  پايان  يافت.  حدی که آن مکتب  به
   وضرورت  تجديد نبوت نيز از بين رفت. 

   مــريـــــم : 
مريم دختر عمران  مادر  عيسى مسيح است .  مادر  مريم در حال كه   حامله  شد طفل خويش را 

دنيا امد دختر بود كه از ديدن آن  ، بى   كه دربطن  داشت نذر كرد ، ولـــى زمانيكه  طفل بــــــه
پدر مريم قبل    نهايت  متاثر شد ، او در فكر پسر بود وميخواست كه خداوند  برايش پسر عطافرمايد.

از والدت  اش  داعى اجل را لبيك  گفته بود . زمانيكه مريم بدنيا مى ايد  مادرش  بنابر  وصيتى كه 
مى اورد واو را به  كا هنان مسجد كه يكى از آنان  زكريا  نام  كرده بود دختر را گرفته  به مسجد

داشت  تحويل  ميدهد ، كاهنان  در موردكفالت  مريم  با هم با مشاجره  مى پردازند ، بعد ازجروبحث 
مزيد فيصله بعمل مى ايد تا در بين خودقرعه به اندزند ، قرعه  بنام زكريا اصابت ميكند  واو عهده 

يم تا مر حله بلوغ ميگردد. بعد از مرحله بلوغ  زكريا  حجابى بين مريم  وكاهنان   دار  تكفل مر
برقرار  مى نمايد  ومريم  در داخل  آن حجاب  مشغول عبادت ميگردد  وهيچ كسى به جز  زكريا با 
او رفت وامد نمى كند . ميگويند هر زمانيكه  زكريا وارد  محل  محراب   مريم مى شد ، رزقى   را 

   نزد او مى يافت . در يكى از  روز ها  از مريم پرسيد :
اين رزق از كجا نزد تو  مى آيد : گفت  از نزد  خداوند  ،  وخدا به هر كس  كه بخواهد  روزى 

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند ها  رزقا قال يا مريم انى ،  لك  «  بيشمار  عطا ميكند .  
  )   ٣٧آل عمران :  »   (     يرزق من يشا ء بغير حسابهذا  قالت  هو من  عند هللا

صديقه بود ، طاهره بود ، اصطفا ء شده  بود ، محدث ومرتبط  با مالئكه  بود و ملكى   )  ع(  مريم  
  از مالئكه  به او گفت كه خدا تورا  اصطفا ء  وتطهير  كرده .

خداوند پاك در   براى  همه عالميان بود . مريم از جمله زنان  قانتين  بود ويكى از آيات  خدا  
  ميفرمايد :  )    ۴۴و  ۴٢آل عمران ، آيه : (  سوره

واذقالت المالئكة يامريم ان هللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نسا ء العالمين يا  « 
وهنگامى را فرشتگان گفتند : اى مريم  (  »   مريم اقنتى لربك واسجدي واركعى مع الراكعين

وند  تو را بر گزيده وپاك ساخته  وتو را  بر زنان  جهان بر ترى داده است . اى مريم ، عبادت  ، خدا
ه مرحله  بلوغ ميرسد  بعد از اينكه  مريم  ب خدا كن  وسجده  كن  وباركوع  كنندگان  راكع  باش (. 

گان  بزرگ خدا روح را ) كه يكى از فر شت قرار گرفت ، خداوند متعال     ) محراب  ( ودر حجاب 
است ( نزد او فرستاد  وروح  به شكل بشرى تمام عيار در برابر مريم مجسم شد وبه او گفت كه 
فرستاده اى است از نزد  معبودش ، وپروردگارش وى را فرستاده  تا به اذن  او پسرى به وى  

پسرش  معجزات   ــه زودى  ازرت  داد  به اينكه  باعطا نمايد ، پسرى بدون پدر ، و او  را بشا
  عجيبى  ظهور خواهد كرد  : 
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وهنگeامى كeه «  »    المال ئكة يا مريم ان هللا يبشرك بكلمة منeه اسeمه المسeيح اذ قالت   «  
فرشتگان  گفتند : اى  مريم  خداوند  تو را  به كلمه  اى  از جانب   خود كه نامش  مسeيح ، عيسeى 

د  كeه خداونeد  ونيز بeه مeريم  خبeر دا) سوره آل عمران   ۴۵آيه :  » ( بن مريم است مـژده مى دهد 
كتeاب  وحكمeت  وتeورات  وانجeيلش  مeى  را به روح القeدس تاييeد نمeوده ، متعال  بـه زودى  پسرش 

سوره  انبيا    ۴۴الى    ٣۵سوره آل  عمران ،  از آيه :  ( وبه عنوان رسولى  خواهد  بود .اموزد  
وهمچنين   فرشتگان  با مريم سخن  مى گفتند  وسخنان  مريم  را هم    )  سوره  تحريم   ٩١ء  آيه  

مى شنيدند  بلكه مشاتهة  ومشاهدة  گفتار را با شهود مى آميختند ، هم مريم  آنها  را مى ديeد  وهeم  
  آنها    مرآى مريم  قرار  مى گرفتند ، ا ينها  تعبيرات بلندى است  كه  قرآن در باره  مريم  دارد.

واذ قالت المالئكة  يا مريم  « يكه قرآن عظيم الشان درمورد مقام واالى  مريم  مى فرمايد : طور
ان هللا اصطفاك وطهرك واصطفاك  على نسا ء العالمين يا مريم اقتني لربك واسجدي 

وهنگامى را كه  فرشتگان  گفتند : اى )   «   ۴۴و   ۴٢آل عمران :  »  ( واركعي مع الراكعين
داوند  تو را بر گزيده وپاك  ساخته  وتو را  بر زنان  جهان  برترى  داده  است . اى مريم مريم ، خ

  »  ، عبادت  خداكن  وسجده  كن  وبا ركوع كنندگان  راكع باش 

  :ســــاره
حضرت  ابراهيم  عليه السالم  در  سنين  تقريبٱ  هفتاد سالگى  بود ، كه  از جانب پروردگار هدايت 

هجرت نمايد.  بدين اساس  همسر خويش  ساره ،  )  بابل  ( تا از ديار  بت پرستان  در يافت كرد
پسر  وبرادر زاده  خــــويش  حضرت لوط عليه السالم  وبرخى از پيروان خويش را با خودهمراه 

بتوايل » ساره بنت  كه در ملك  جزيره بود ، مهاجرت  كرد .« حران » ساخت ، گرفت وبه منطقه 
زنان مبارزى   ساره از جمله    اولين فردى  بود كه بر ابراهيم عليه السالم  ايمان اورد.« ر بن ناهو

 از مقام وااليى در نشر وتبليغ توحيد ، بر خورد دار ميباشد .  )ع (     خ انبيااست كه در  تــاريـ
  مورخين  مينويسند :  

وبا ديگر آن   )   ع ( آن پدر  ابراهيم  پيامبر دختر دوگانه اى داشت كه با يكى از  »   ال حج « 
از يك خواهر  وساره از خواهر  ديگرى  تولد يافت   ) ع  (    كاكاى  ابرا هيم  ازدواج كرد. ابرا هيم

البته  مادر  ساره   . بدين معنى كه ساره هم دختر خاله  وهم دختر كاكاى  ابرهيم بشمار  ميرفت . 
اهيم با برادر  ابراهيم به نام  هامام  ازدواج كرده بودكه از آن  لوط پيش  از   ازدواج با كاكاى  ابر

  عليه ا لسالم   متولد گرديده بود.
بدين اساس  لوط  هم برادر زاده  وهم پسر  خاله حضرت  ابراهيم  بود ،  وساره  ولوط  از طرف  

    مادر ،  خواهر  وبرادر بودند. 
  به زمين ،  مطابق  با  ) ع (  بعد از هبوط آدم  )    ٣٣۶١ (مورخين تولد  ساره را  در سال 

 ۵رياحين الشريعه ،  ذبيح هللا محالتى ، جلد  ( قبل از هجرت نبوى  نوشته اند  .   ) ٢٨۵۵ ( 
    .  ) ۵٨صفحه 

ساره  از جمله زيبا ترين  زنان بود ومانند حوريه از حوريون  جنت بشمار ميرفت . ساره   ثروت 
ار داشت  . اين ثروت شامل  زمين  هاى زراعتى  ، باغ ها ، رمه هاى گوسفند زيادى  در اختي

دارائئ  وچراگاه ها ى وسيعيى   ميشود.  همه اين ثروت خويش را در تصرف  شوهر خويش  
   حضرت  ابراهيم عليه السالم   گذاشت. 

  فداركارى  ساره :
صد سالگى هم  تجاوز ميگرد ، اوالد نداشت تا  هنگام  پيرى كه سن اش  از يك) (عليه السلم ابراهيم 

.  
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را در اختيeار  همسeرش   داشت كنيز خeويش  بنeام  هeاجر  )  ع(    ساره  با وفادارى كه به ابراهيم 
خويش گذاشت  تا  طفل از آن بدنيا  بياورد. به  روايتى  ، خود ساره اين پيشنهاد ودرخواست را  به  

  بعمل اورد .   )  ع(  ابراهيم 
ه روايت ديگر اين در خواست  ابراهيم بود  كه ساره بدان  موافقت  خويش را ابراز داشeت . ودر وب

از بطن  هاجر  بدنيا امد . ولى ديرى نگذاشت  كه لطف پروردگار  شeامل   )   ع  ( نتيجه  اسماعيل  
ا  به حضرت روزى از روز ه  )١٨ (ساره بعد تولد   اسماعيل از بطن هاجر  حال خود ساره هم شد .

  ابراهيم  گفت  :
نگو  كه من پير وناتوان  شده ام ،چراغ اميد  در درونم  روشن  شده وبه اين باور هستم كه  

صاحب  طفل ميگردم . اگرچه  ناتوانم ، ولى قدرت پروردگار  با عظمت ميتواند  اين نقص را 
درگاه  پروردگار دست دعا را بلند  برطرف كند . از تو ميخواهم  برايم دعاكنى . ابراهيم پذيرفت  وبه

  ـراورده  بساز .حـاجت  ساره را  بـكرد وگفت : پروردگارا 
وفرشتگان  به شكل  انسانهايى   ــرار گرفت .  ابراهيم بـــر اورده  ومـورد استجابت ق دعا حضرت 

ساره هم  به   بر حضرت ابراهيم  وارد شدند وابراهيم را به فرزندى  بشارت دادند. واين  بشارت را
گوش ها ى خويش  شنيد ؛  حتى  نام فرزندان اش  را به زبان آوردند وگفتند  : اسمش  اسحاق 
است وچراغ  فروزان  پيامبرى  در خاندان  ابراهيم به بركت  او تا مدتى  روشن  خواهند ماند. 

يكه مى خنديد  وبا بشارت  فرشتگان  وجود  يعقوب را نيز بشارت دادند. ساره  فرياد كشيد در حال
پيرى  خواهم زائيد ، در  حاليكه   ناباورى  به ميان  فرشتگان  مى دويد  و با خود مى گفت : آيا  در 
  شوهرم  پير  است ؟ اين چيزى  تعجب اورى است  ! به او گفتند :

ستودنى آيا از  قدرت  خدا تعجب  مى كنى ؟ رحمت  وبركت خداوند بر شما اهل اين خانه  باد ! خدا  
  .) اين حقيقت را مطرح كرده است   ٣٠ - ٢٨سوره هود: آيات   (وبزرگوار  است. 

وبشر وه بغالم ...    « نيز تذكر  رفته است . ) ذاريات  ( همچنان مفهوم اين داستان در سوره 
عليم فأقبلت امراته  فى صرة فصكت  وجهها  وقالت  عجوز عقيم قالوا كذلك قال  ربك  

در سن    ) ع   ( وبدين ترتيب ابراهيم    )  ٧٣ - ۶٩ذاريات ، آيات  » (  حكيم  العليمانه  هو ال
   سالگى بود كه خداوند اسحاق را به آنان  اعطا كرد.  ٩٠سالگى  وساره  در سن    ١٢٠

  ابراهيم  ساره به درجه  از ايمان  وتوحيد ومعرفت  رسيده بود كه با فرشتگان  هم كالم ميشود .
ميرود كه  زوجه وشريك شيخ  االنبيا ء  وپيامبر  بزرگ دعوت  به يكتا پرستى  بشمار   ) ع(     

  دوشا دوش با وى در اين مبارزه  شركت ورزيده است.زندگى اش 
سالگى  به     ١٢٠سال  حيات  داشت ودر سن   ٣٠ساره بعد از والدت فرزند خويش اسحاق  مدت 

   حق رسيد.   

  مـادر مــوسى :
ن عظيم الشeان بeراى مسeاله  غضeب  ومبeارزه عليeه سeتم  وبeى عeدالتى ،  مردانeى را بeه عنeوان قرآ  

قهرمانان  نمونه  مطرح نموده اند ، ام آنچه  كه در جريان مبارزه  با ستم فرعونى  مطرح ميشود ، 
نeده  داستان  موسى  وفرعون   يكeى از بeا عبeرت تeرين   انeدارزده تeرين واموز مبارزات  زنان است .

  ترين  داستان  ها ست  در قرآن . زمانيكه خوابگزاران  ومنجمان  به فرعون  ميگويند :
ايeن خبeeر بeه زودى فرزنeدى بeeه دنيeا  مeeى آيeد  كeه تeeاج وتخeت  تeeو را نeابود  مeى سeeازد  . بeا شeeنيدن  

وعمال دست بكار ميشeود  تeا نگeذارد دشeمن  فرعeون  بeه عرصeه هسeتى  فرعون  وحشتناك ميشود ، 
م بگذارد . اما به خواست  پروردگار با عظمت ما  موسى به دنيا چشم مى گشود . قرآن از سه زن  قد

كeeeه موسeeeى عليeeeه السeeeالم  را از كشeeeته شـــeeeـدن  نجeeeات   ميدهeeeد  در حفeeeظ  وتربيeeeت خeeeويش  قeeeرار 
   ميدهند،ازآنان   به عنوان نمونه يادآورى بعمل آورده است .
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اين    ) آسيه   ( يگرى  خواهر موسى  وسومين آن  زن فرعون  ، ادر موسى ، ديكى از اين زنان مـ
سه زن با وضع سياسى ان روز  مبارزه كردند وبراى حفظ جان  موسى  عليه السالم جان خود را  

  به خطر  مواجه ساختند .
ما   »   واو حينا  الى  ام موسى  «  ميفر مايد :   ٧قرآن عظيم الشان  در  سوره  قصص آيه :  

به مادر موسى  وحى فرستاديم كه طفل را  شير دهد وهر وقتيكه  بر حفظ جانش به ترس افتد  اورا  
به دريا   اندازد .  بهمين اساس بــــــــــود  زمانيكه مادر موسى فــــرزند خويش را چند ماهى   

(  طفل داشتن  ترسيد  كه مبادا  سرش فاش  شود بخاطر اينكه ، در زمان فـرعون تربيت كـــرد ، 
ـولود دختر  حق زندگى كردن را داشت ، به دستور الهى  صندوقى را ممنوع بود، صرف  م) پسر

ساخت . وموسى را در آن قرار داد ، و  در رود نيل   انداخت  ، خداوند پاك  ترس مادرش را  آرام  
زمره پيغمبران  خواهد   كرد  وبه او مژده دادكه: موسى  را بعدٱ به او  بر مى گرداند  واو را از

  ساخت  .  
 وقالeت  ال ختeه قصeيه « ـادر موسى  به  دختر خويش  گفت : دخترم اين صندوق را تعقيب كeنمـ  
«  
وقتيكه خواهر ش  ديد كه  افراد وابسته ويــكى از نزديكان فرعون صeندوق . )    ١١قصص  آيه  ( 

ان  را به  مادرش  خبeر  داد . مeادرش از شeدت را  از آب گرفتند  وبه قصر  فرعون  بردند  ،  داست
تeرس  قريeeب بeود ديوانeeه شeeود  او حاضeر بeeود همeه چيeeز  را فرامeeوش كنeد ،  بeeه جeز  نeeام  فرزنeeدش 
موسى . اگرعنايت  الهى  شامل حالش  نمى شد وقلبش را بeه  الطeاف  خeود تسeكين  نمeى بخشeيد  ، 

سرار  را  افشا  سازد ولــــــــــى خداوند پاك  با وعده نزديك بــــــــــود  از شدت  غم وناراحتى همه ا
  بر گردانيدن  فرزندش   اور ا مطمـين  ساخت .

زن فرعون  به كودك افتاد  ،   زمانيكه  صندوق را به قصر بردند  وآنرا  در قصر باز كردند  چشم   
شايد سودى  به ما رساند نكشيد  اورا   » (  ال تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولد ٱ« گفت  : 

اين طفل  را  فرعون   زن  فر عون هيچ اميد  در دل نــــداشت كه   ) يا اورا به فرزندى  بگيريم 
زنده نگاه دارد،  زيرا     در بنى اسرائيل هيچ طفل  بچه نوزادى  را زنده نه گذاشته بود . لذا  به 

  شفاعت نزد فرعون رفت  وگفت :
با عث  خوشحالى وروشنى چشم من وتو ميشود ، اورا مكش اميدوارم  براى   اين طفــل  در آينده 

ما خير وبركت داشته باشد .   مـا كه اوالد نداريم  اورا فرزندى خود قبول ميكنيم .  فرعون با   
  وبه  خاطر او  از كشتن  موسى  صرف نظر  كرد.   خواست  همسرش  موافقت  نمود. 

گ  نجات يافت . دايه ها وزنهاى  شيرده  زيادى براى موسى  آوردند ، وبدين تر تيب  موسى از مر
ولى موسى  از گرفتن پستان  همه آنها  خود دارى  نمود . در اين ميان  خواهر  موسى  به در بار 
آمد  وگفت  اگر مايل باشيد  من زن شير دار را بـــــرايتان  نشان ميدهم  كــــه بــــــه اين طفل شير 

ودايه اش  شود .  پيشنهاد اورا  پذيرفتند  اورا به  دنبال ان زن فرستادند ، آن دختر به مادر بدهد 
قصر فرعون  رفتند ،  طفل   همين كه  چشمش  به مادر ش   ش  خبرداد  وبا هم نزد  موسى  در 

ن گرفت ،  افتاد اورا شناخت  وبا  او انس  و محبت گرفت وآرام شد وپستانهاى مادر را   به دهــــا
ساير  زنان  خو دارى كرده بود . وقتى كه مادرموسى ديدخداوند  پاك  در حالى كه از  گرفتن  پستان 

  فرزندش  را بدو  باز گردانيد  ، يقين حاصل كرد كه وعده  خداوند  حق است .

  آسيــــه :
   زن  »  صيانة الماشطة «  دختر  فرعون آريشگرى داشت  كه به   طبق روايات اسالمی 

  شهرت داشت .  »   خربيل « 
سوره مؤمن   ٢٨آيه :  (  ياد شده وقرآن عظيم الشان  در« مؤ من آ ل فرعون » خربيل از جمله   

   داستان آنرا به تفصيل  بيان داشته است .  »  ...  وقال رجل مؤمن من آل فرعون) «  
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وقتeى در معeراج بeودم ،  «  رمeود  : از ابن عباس  روايت است كه رسول هللا صلى هللا عليه وسeلم ف
رايحه خوش   به دماغم   رسيد ، به جبرئيل  گفتم : اين بويى  چه است ؟ جبرئيل گفت : ايeن رايحeه  

  »وبوى  خوب ، مربوط  به آريشگر  آل فرعون  وفرزندان اوست 
انه مeوى  مصروف  آرايش  موى دختر فرعون بود ، در همين اثنا  شe»  صيانه «  ميگويند روزى  

به زمين مى افتاد، صيانه در حاليكeه شeانه را از روى زمeين بeر ميeدارد بeا   » صيانه   «  از دست  
دختر  فرعون ميگويد  : آيا پدر مeرا  مeى گeويى ؟  صeيانه  در جeواب   »  بسم هللا «  خود ميگويد : 

ار  تو  وپدر توست . دختر  ميگويد نه خير ،  من  كسى را بر زبان اوردم   كه پرودگار  من وپرودرگ
فرعون  گفت : من حتمٱ  اين موضوع را به پدرم خeواهم گفeت . صeيانه در جeواب ميگويeد  ميتوانيeد 

دختر فرعون داستان را  به پدرش  قصeه كeرد  . قهeر وغضeب  من هيچ ترسى از آن   ندارم . بگوييد 
. زمانيكeه صeيانه و كودكeانش را فرعون  مشتعل شد  دستور داد صيانه  و كودكا نeش   حاضeر كنيeد 

به  صيانه  گفت : پروردگار تو كيست ؟ صيانه گفت : پروردگeار   نزد  فرعون حاضر كردند ، فرعون 
  من  و پروردگار  تو هللا است .

فرعون خواسeت  صeيانه را از ايeن عقيeده منحeرف بسeازد ، ولeى نتوانسeت بeه او گفeتن : اگeر از ايeن 
   و را با اطفالت در آتش خواهم  سوزانيد.عقيدت دست  بر ندارى ، ت

صيانه در جواب گفeت : بسeوزان ، مeرا بeاكى  نيسeت . فقeط از تeو ميخeواهم  كeه پeس  از سeوزاندن ، 
  استخوان  هاى  مارا جمع كنند  وآنرا دفن  نمايند . 

ستور فرعون د ـه خاطر حقى  كه بر مادارى  اجابت  مى كنم.اين خواست  تــورا ب فرعون  گفت : 
سى  با  آتش  آماده شد داد  تنور  از مس بسازند ودر  آن  آتش را   روشن كنند ،  زمانيكه تنور  م

ـرعون هدايت داد كه  اطفال  اورا در آتش افگنند ، اولين طفل صيانه را   در آتش انداختند .  ، فــ
رسدو  بدين  ترتيب اطفال  بعد از اينكه  همه بدن  طفل طعمه حريق شد. نوبت به طفل ديگر صيانه مي

، صيانه را يكى بعد ديگر درآتش  مى انداختند  ، تا اينكه نوبت  به طفل شير خوار  صيانه ميرسد 
مى آيد صيانه از ديدن اين وضع بى هوش ميشود ؛ درهمين  اثنا طفل شير خو ا رصيانه  به سخن 

  وميگويد  :
در همين  »  وبهشت  يك گام بيشتر  نيست   اى مادر ! صبور باش . تو بر حق هستى ،بين تو«  
   يكجا به تنور انداختند.صيانه را هم با طفل شير خوارش   اثنا

ماليكه را مشاهد ه  ميكند ،  كه روح  صيانه را     »   آسيه «  ميگويند در همين اثنا  زن فرعون 
  و زياد  گشت.به آسمان  مى برند ، چون اين صحنه را  د يد ، يقين واخالص  وتصديق ا

رفت  داستان صيانه را به  آسيه بازگو كرد .  آسيه گفت : واى  » آسيه  « زمانيكه  فرعون نزد   
   بر  تو اى  فرعون ! چه چيزى تورا  بر خداوند جل مجد ه جرات داد، كه چنين جسارت نمايى ؟!

  فرعون  گفت :  
آسيه  در جواب گفت : من به  ار شده !شايد تو هم  به جنونى كه دوستت مبتال شده بود ،  گر فت

جنون  مبتال  نشده ام ، مگر من به پروردگار  ، كه  پرودرگار تو  وپروردگار  عالميان است ، ايمان  
   آوردم.

فرعون  به مادر  آسيه گفت : دخترت ديوان شده ، به او بگو به خداى موسى  كافر شود  وگرنه 
  و خواهم چشانيد.قسم  مى خورم  كه مزه  مرگ  را به ا

واست  تـــeـا بeه خواسeته هـــeـاى  فرعeون تeن ه دختر خويش اغا ز به نصحيت كـرد  از  او خeـمادر ب
داده  وامeeرش را در كفeeر بeeه خeeداى  موسeeى بپeeذيرد،  امeeا آسeeيه  بeeه نصeeايح  تeeن  نميدهeeد ودر جeeواب  

   ين  كارى  را نخواهم كرد.ميگويد  : آيا  به پروردگار  متعال كافر شوم ! به خدا قسم  هر گز چن
فرعون دستورداد تا دست  ها  وپاى هاى  آسيه را چهار ميخ  كنند.آسيه در حاليكه دسeت وپeاى اش  

   چهار ميخ شد تا زمانى در عذاب بود  تا روحش به اعلى  عليين  وبه نزد  خداوندپرواز كرد.
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  خــواننده محـترم  !
ر  نبوت  زن    استدالل خويش را بر آيات قرآنى واحاديث  اگر ما نظريات  مفسرين علما را  كه ب  

نبوى مستند  نموده اند ، در مقايسه به  نظرايات علماىى  كه   بر عدم نبوت زن حكم  نموده ،  
ه رد استدالل  علماىى كه بر  در خواهيم يـــافت  كـ مطالعه و   قضاوت همه جانبه  قرار دهيم  ،

رى  ساده واسان   نيست . ولى  بايد اذعان داشت كه استدالل  هر دو  نبوت  زنان حكم ميكنند كا
جانب از علما ومفسران   قابل  توجه ، دقت واهتمام خاص    بوده ،   وزمينه را براى  بحث علمى 

  مفيد  براى  محققان  باز مينمايد .
قيق وتتبع به 2ونه از جانب دي9ر خواست من از دانشمندان ، علما ومفسران اينست ه نبايد از تح

مباحث از خود ن9رانی نشان  دهند . زيرا  زمانيکه  مباحث علمی در فضای خاص خود طرح 2ردد 
  جز کمک به پيشبرد  دانش  ومعرفت  عايدی  ذي9ری نخواهد داشت .

  وحـــــى وسيله ارتباط انسان با خدا

ا در باره وحى كه از به منظور تكميل   بحث  زن  ونبوت  ميخواهم معلومات  موجزى  ر  
موضوعات   مهم در دين مقدس اسالم بشمار ميرود ، و ارتباط  انسان را  به پروردگار  با عظمت 

مى فرمايد   )  ۴و  ٣سوره نجم : آيه : ( ما تأمين مينمايد   مورد  بحث قرار  دهم .خداوند متعال در 
:  
   »  وما ينطق عن الهوى ان  هو اال وحى يوحى « 

  ست :وحى  چي
وحى عبارت از آن است  كــــــــه خداوند  بر  علما ومفسران در  تعريف  وحی  ميفرمايند که : 
نمايد . پس  با آن  تكلم  مى كنند وآن را  مى   پيامبرانش  مى فرستد  ودر قلب پيغمبر  ثابت  مى 

تگو   نمى كند  وآن را نويسد ،  وآن كالم  هللا است . وقسمتى  ديگر  از وحى  را پيغمبر  به آن گف
براى كسى  نمى نويسد وبه نوشتن  آن مامور نيست  ولى به صورت  حديث آنرا  براى  مردم بازگو  
مى كند  كه خداوند  او را  امر فرموده  كه آن مطالب را  براى مردم  بيان  نموده  وبا آنان  تبليغ  

   كند.
چرا كه  نزول  آيات  قرآن  تنها  از اين طريق  ارتباط  دارد ؛  » وحى  « تاريخ قرآن با پديده 

صورت  گرفته  ودريافت  پيام  آسمانى ، كه نوع  ارتباط ميان انسانى  بر  گزيده  وممتاز با عالم 
جامه  عمل  به خود پوشيده است .  از اين رو كتاب  آسمانى  قرآن   »  وحى  « غيب  است ، با 
را  » وحى  « همين  رو اكثر  تاريخ نويسان ، بررسى  است  واز  » وحى  «  نتيجه  وحاصل 

   نقطه  آغاز  گر  بحث  هاى  تا ريخ  قرآن  قرار  داده اند.
وحى در قرآن عظيم الشان  در مورد  فرشتگان ، شياطين ، انسان ، حيوان  وزمين  بكار رفته است 

ص  وحى مربوط  به پيامبران ، زياترين وبيشترين  استعمال  اين   اصطالح  ومشتقات آن  در خصو
  است .

  معناى لغوى وحـى :
الوحى االشارة والكتابة  والرسالة  ا ال لهام  والكالم   «  :ابن منظور در لسان  العرب  مى گويد  

وحى به » ؛  الخفى  وكل ما القيته الى غيرك . و وحى اليه واوحى : كلمه بكالم  يخفيه  من غيره
وپنهانى  وهر چيزى است  كه به  تن  ورساله  ،  الهام  وكالم  مخفىمعناى اشاره  كردن ، نوش

يعنى سخنش  با او  طورى صورت گرفت كه از  »  وحى اليه و اوحى «  ديگر  القا شود . تعبير 
ديگران سرى وپنهان بود. يعنى به طورى پنهانى ومخفى با او  صحبت  نمود.   بطور مثال خداوند 

 » »  فاوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيٱ «  ميفرمايد :   )   ١١يه : سوره مريم آ (  پاك در
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كه در  »  خداوند به آنان به اشاره گفت كه بامدادان وشامگا هان  به تسبيح وتقديس خدا بپر دازيد 
  انجا كلمه وحى به معنىى  اشاره امد ه است .

تند  وسريع است  وبه همين  خاطر  راغب  اصفهانى  مى گويد :  ريشه  وحى  به معناى  اشارا ه   
هر كارى  كه به سرعت  انجام  گيرد  آن را وحى مى گويند . واين ممكن است  در كالمى  رمزى  
وكنايه اى  باشد  ويا آوازى  باشد مجرد از الفاظ  وكلمات ، ويا به  صورت  اشاره  به بعضى  از 

  » وحى  «  بخش مفردات ، ماده  ( اعضا   ويا به  نوشتن . 

   معناى  اصطالحى  وحى :  
راه   وحى اصطالحى  ، ارتباط  معنوى است  كه براى  پيامبران  الهى ،  جهت دريافت پيام آسمانى از 
اتصال  به غيب  برقرار  مى شود . پيامبر  ،  گيرنده  است كه پيام  را به  واسطه  همين ارتباط  

دريافت  مى كند  وجز او هيچ كس شايستگى  وتوان  از مركز فرستنده  آن   )  وحى  ( واتصال  
   چنين دريافتى را ندارد .

وحى در اصل وضع لغوى آن به  هر  نوع  القاى  آگاهى  مانند اشاره ، آواز ، الهام ، رؤيا  وسوسه 
، كتابت و ... اطالق  مى گردد. مخفيانه بودن  وسرعت  نيز  در بعضى  از استعماالت  وحى  لحاظ 

   است . گشته 

  اما وحى  در اصطالح  شرع :
وحى در اصطالح  شرع  به معنى  دستوراتى است  كه خداوند  آنها را  به سوى  پيغمبران  خود   

   مى فرستد تا آنان  را از  قانون  ومقرارت دين اگاه  نمايد .
نازل  گرديده است به چند  نوع  وكيفيت بر پيامبران    )  وحى  (   همانگونه  كه قرآن  مى فرمايد 

:  
وما كان لبشر  أن يكلمه هللا اال  وحيٱ  أومن ورا ء حجاب أويرسل رسوآل  فيوحى بأ «  

هيچ كسى سزاوار  آن  نيست كه خداوند  )  «  ۵١شورى :  »  (  ذنه ما يشا ء إنه على حكيم
يا  اينكه  قا صدى  با او سخن  بگويد ، مگر از طريق الهام ،  يا از پس پرده ها  وموانعى طبيعى و

به نام  جبرئيل  به سوى  او بفرستد ،  وجبرئيل  به فرمان  پرودرگار  آنچه را كه خدا  مى  ( را 
  .» وحى كند ، و خداوند بزرگوار  ور ستگار است   ) به پيغمبران  ( خواهد 

 برخى از  معناى   وحى در قرآن : 

  وحى نبوت ورسالت :  - ١
انا  او حينا اليك كما او حينا الى  « مى فرمايد : )  سوره نسا ء   ١۶٣ آيه  ( خداوند پاك در  

ما به تو وحى فرستديم  همانگونه  كه به نوح وپيامبران  بعد  از  » « ...  من بعده نوح والنبيين 
   » تو ، وحى كرديم 

   وحى الهام : -٢
ان اتخذى من الجبال  و اوحى  ربك الى  النحل  «   سوره  نحل آمده است : ۶٨  :در آيه

پروردگارت  به زنبور عسل  الهام  كرد از درخت  » « ...  الشجر ومما يعرشون بيوتٱ  ومن 
    »وصندوق هاى  كه توسط انسان  ساخته ميشود  براى خود تعين  خانه كنيد 

  وحى اشاره :  -٣
فخرج على  « يد : در باره ذكريا مى فرما ) سوره  مريم  ١١  آيه : ( خداوند پاك  متعال  در

زكريا  از محرب   » «  اشيالمحرا ب فاوحى اليهم  ان سبحوا بكر ة   وع قومه  من 
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گفت : صبح  وشام ،  پروردگار تانرا  را  ه آنها  ب آمد  وبا اشاره  عبادتش  به سوى مردم  بيرون 
  تسبيح گوييد :

  وحى تقدير : - ۴
و فرمان   «  »  و  اوحى فى كل  سما ء امر ها « سوره  فصلت  آمده است :   ١٢ :در آيه   

  » خود را  در هر  آسمان  مقدر  فرمود 

   وحــــــى امر : - ۵  
واذا  او حيت  الى  الحو ا ريين ان   «سوره  ما ئده مى فرمايد :  ١١١خداوند پاك درآيه : 

كردم به من   به خاطر آور  هنگامى   را كه  به حورايون  امر» «   آمنو ا  بى وبرسو لى
  » وفرستاد هايم  ايمان  بياوريد 

   وحى به معنى  بيان مخفى :  - ۶
يوحى بعضهم الى  «سوره انعام  در باره شيطانها  مى فرمايد :  ١١٢خداوند متعال در  آيه : 

بعضى از آنان ، سخنان دروغ وفريبنده  را به طورى  سرى  در  » « بعض زخرف القول غرورٱ
    »مى گذارند   ديگران اختيار  

  : وحـــى خبر   -٧
وجعلنا هم ا ئمة يهدون با  «سوره  انبيا  در   باره تعدادى از پيامبران  مى فرمايد د   ٧٣در آيه   

مردم  را به    ما آنان را پيشوايانى  قرار داديم كه »«و  اوحينا  اليهم فعل الخيرات  مرنا  
  »م  كارهاى نيك  را به آنان  خبر داديم فرمانبردارى  ازما هديت  مى كردند وانجا

  سخن  گفتن  خداوند  با پيامبران : 
وماكان لبشر ان  «  در مورد سخن  گفتن   خداوند با پيامبران  درقرآن عظيم الشان  امده است : 

يكلمه هللا اال وحيا او من  ورا ء حجاب  او يرسل رسوال فيو حى باذنه ما يشا ء انه على 
بشرى  نمى تواند  جز با وحى يا از  وراى  حجاب  يا به  وسيله  فرستاده هاى  كه   هيچ »« حكيم

به فرمان  خدا آنچه  را اراده  كـــــرده  است .  وحى مى كند ،  با خدا سخن  گويد . همانا  اوست  
  »خداوند  بلند  مر تبه وحكيم 

اين  سه  صورت با پيامبران   مفسرين در تفسير اين  آيه  گفته اند  كه خداوند تنها  به 
   خود عليهم  السالم  سخن  گفته است :

  وحى  به صورت  القا در قلب : -١
وفرشته ها را  هم  در اين نوع  وحى ،  پيامبر صدايى  را نمى شنود   دميدان در ذهن  ونفس  : 

  نمى بيند ، بلكه مطالب را  به طور  مستقيم  درقلب و دل خويش  اخذ ميكند.
  : وحى از ورا ى حجاب  -٢
پيامبر  صدايى را  مى شنود ، ولى صاحب آن را نمى  بيند . در اين  نوع وحى  ، خداوند  صدايى   

در جايى ايجاد ميكند  وپيامبر  آن صدا   را مى شنود ، يعنى  گفته ميتوانيم آن محلى كه صدا   را 
 فحهسيرى در علوم  قرآن ، ص(   ست . درآن  ايجاد ميشود ، به نوعى ، واسطه  خدا  وپيامبر  ا

  ) نوشته يعقوب چاپ تهران   ١٠۴
بنٱ  سخن  گفتن خداوند  با حضرت  موسى  عليه السالم  در  كوه  طور وسخن  گفتن پرودر گار     

   با عظمت  ما  با محمد  صلى هللا عليه وسلم  از اين  نوع  وحى است.
  وحى با ارسال  رسول :  -٣
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وحى  به فرمان  خداوند ، فرشته  هاىى  دستور هاى  او را براى  پيامبر   مى آورد   در اين نوع  
وبه او القا  مى كند  باساس  روايات ، پيامبر  گاهى فرشته را  به شكل اصلى  يابه شكل  شخص  

 ختم خاصى مى بيند  وگاهى  اورا  نمى بيند ،  ولى  پيامش  را در يافت ميكند . 
  

                                                                              

  پاورقی ها 
  در حديثى از ابو ذر غفارى  روايت است :)  ١( 
روزى  از پيامبر صلى هللا عليه وسلم   در  باره تعداد انبيا وكتابهاىى  كه به آنeان  داده  شeده اسeت   

نفeر آنهeا  رسeول    ٣١٣است  كeه    ١٢۴٠٠٠امبران  تعداد پي «  سؤال  كردم ، آنحضرت فرمودند :
وبقيه  نبى  بودنeد  كتeب  وصeحايفى  كeه  بeر پيeامبران نeازل شeده  ، بeه  يكصeد و چهeار ميرسeد ، ده  
صحيفه  بر حضرت آدم عليه السالم ، پنجاه صحيفه  بر حضرت  شيث عليeه السeالم ، سeى   صeحيفه  

يفه  بر حضرت ابeراهيم  عليeه السeالم   نeازل شeده  اسeت  بر حضرت  ادريس  عليه  السالم  وده صح
كه جمعeٱ صeد  صeحيفه  مeى شeود .  وتeورات  بeر حضeرت موسeى  عليeه السeالم ،انجيeل  بeر حضeرت 

حضeرت  « عيسى  عليه السالم ،  زبور  برحضرت  داوود عليه  السeالم  وقeرآن بeر مeن  نeازل گشeت 
تــــــeـرين  مeـالئك خـــــداونـــــeـد اسeت  هeزاران بeار  بeر جبرئيل  عليه السeالم  كـــeـه يكeى  از مقeرب 

جبرئيeل   پيامبران  الهى  نeازل  شeده  وفeرامين  پرودرگeار  بeا عظمeت  را بeه آنeان انتقeال  داده اسeت .
مرتبeه بeر  ۴مرتبeه ، بeر  حضeرت  ادريeس  عليeه السeالم   ١٢أمين  بeر حضeرت  آدم  عليeه  السeالم 

مرتبeه ،  بeر حضeرت   ۴٢مرتبeه ،  بeر حضeرت ابeراهيم  عليeه اسeالم   ۵٠ حضرت نوح عليeه السeالم
مرتبه  وبرحضرت  محمeد  ١٣مرتبه ،  بر حضرت  عيسى  عليه  السالم  ۴٠٠موسى  عليه  السالم 
  ۴٧۶ فحه) كتاب دانستنيهاى دانش آموز ، صe مرتبه  نازل شده است . ٢۴٠٠٠صلى هللا عليه وسلم 
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انتساب داشت و  از جمله كنيزى خوش خلق  ونيكو كار بود   » عمالقه «  هاجر كه به قوم  -  ١٨
  اره  بطور هديه  تقديم داشته بود.  آنرا به س  » سنان بن علوان   «     كه پادشاه مصر

هجر در لغت حبشى  معنى شهر را ميدهد . وهاجر از قوم  عمالقه  بوده  ومطابق روايات  اسالم  از  
نسل سام  يا حام ) فرزندان نوح (  شمرده شده اند. ) تاريخ مفصل عرب قبل  از اسالم ، جلد اول ، 

اع بشمار ميرفت  ، از آنجا كه  هاجر از ديار مصر  ، قوم هجر از جمله اقوام  شج)   ٣١٣صفحه 
پيوست وبعد ها به عقد  آن حضرت در  آمد  وحضرت اسماعيل كه از جد  (ع ) به ساره وابراهيم 

  بزرگوار رسول اكرم صلى هللا عليه وسلم ميباشد ، از آن متولد شد . 
به  زودى  كشور مصر  را  فتح  ميگويند پيامبر  اسالم  روزى خطاب به اصحاب  خو د گفت : شما  

خواهيد كرد ، ولى   با  مردم  آن ديار بايد با ماليمت ونرمى  برخورد نمايد ، چون آنان با شما  
  ) . ٨٨ صفحه السيرة النبويه ، عبد الحميد جودة السحار ،  (قرابت  وپيمان خويشاوندى  دارند. 

اوندى  كه پيامبر  صلى هللا عليه وسلم از آن ابن اسحاق ميگويد : از زهرى  پرسيدم : اين خويش  
  بود.  )  مصريان  ( ها   است ؟ گفت : با  هاجر مادر اسماعيل  از آنها يياداورى  بعمل اورد  با كى

  .)   ١٨۵ فحهتاريخ الرسل والملوك ، جلد اول  ص (  
اين موضوع را هم   )  ١١٢ فحه اول ، ص جلد الكامل  فى تاريخ  ،  ( ابن اثير  در  كتاب خويش   

به دليل  پيوستگى  هاجر به قبطيان  واين كه او جده  رسول اكرم  مورد  تائىيد  قرار داده است .
صلى هللا عليه وسلم  به شمار  مى آيد  ونيز بنا به  وصاياى  مؤكد آنحضرت در باره ساكنان  مصر 

وماموريت  داشتند در بر خورد با ، مسلمانان  در خوش رفتارى  نسبت به  مصريان  مراقب بودند 
اهل اين سرزمين  راه احسان ونيكى راد رپيش  گيرند. كه به اثر برخورد نيك مسلمانان بود كه در 

 جلدمعجم البلدان ، ياقوت حموى ،  ( مدت كوتاه تعداد  زيادى  از قبطيان  به دين اسالم  رو اوردند. 
  )   ١١٢٣-٣١٣ حهف، فتوح البلدان ، بلذرى ، ص  ١٣٨ فحه، ص ۵
  

  رساله از آن استفاده بعمل آمده است ينمنابع ومراجع عمده که در ا 
اندلس ( اسپانيا يی بن سعدون اندلس اصآل از قرطب تفسير قرطبی مؤلف ابوبکر صائن الدين يح - ١

  در 2ذشت. ۵۶٧) است در
  يروتپچاپ  ۴٧۶ فحهکتاب دانستنيهای  دانش آموز  ، ص – ٢
( تفسير نيشاپوری ) مؤلف : حسن بن محمد بن حسين معروف نظام نيشاپور يا غرائب القرآن - ٣

   ٧٣٠نظام  اعرج وفات در حدود سال 
  ٧٧تفسير ابن کثير چاپ قاهره وفات  - ۴
  ميالدی ١٩٢۶ –ه ق  ١٣۴٧تفسير نمونه : زير نظر مکارم شيرازی والدت  -۵
 – ٣١٣ فحهالبلeeدان ، بeeذری ، صee، فتeeوح  ١٣٨ فحهصee ۵ جلeeدمعجeeم البلeeدان ، يeeاقوت حمeeوی ، -۶

١١٢٣                      
   ۶٠۶وفات سال   ۵۴٣تفسير کبير ، مؤلف امام فخر رازی متولد سال  -٧

  يادداشت  :
   فرق بين   پيغمبران مرسل  وپيغمبران غير مرسل  :

  پيغمبران مرسل :   
eراهيم ،  موسeى وپپيغمبرانى اند كه صاحب شريعت  وقانون  هستند مثل ابeوار غيى ، عيسeر  بزرگeمب

   اسالم  حضرت محمد صلى هللا عليه وسلم .

   پيغمبران غير مرسل  :
  پيغمبرانى اند كــــه تابع پيغمبران  ديگر  ومبلغ وشريك  آنانند  واز خود شا ن  قانون  نداشته اند.
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  : زن ونبوت  رسالهنام 
  »  سعيد افغانی - سعيدی« امين الدين  الحاجتتبع ون9ارش :

  مقدمه :  
  »رفيع « وحبيب هللا » بختانی « سر محقق عبد هللا 

  مهتمم :
  »  سعيد افغانی  -سعيدی« دکتور صالح الدين 

  » سعيدی « وبر هان الدين 
 ادرس ارتباطی در المان :

  بريUنا ليک :
saidafghani@hotmail.com 


