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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 در قتل آن حضرت بعضی از همسران پیغمبر اکرم ی اشارات قرآن کریم به توطئه

 همسران پيغمبراكرم برخی از ،در روزهای آخر اشاره كرديم كه خدارسول در ماجرای رحلت 

را تحت كنترل داشته باشند؛ حتّی  پيغمبراكرمای سعی كردند  شده  پيش انديشيده با طرح از

ی يكی ديگر از همسران تشريف بردند،  در آن حال بيماری بعد از مسجد به خانه وقتی پيغمبراكرم

را به منزل خودش  يكی از همسران فعّال شد و سعی كرد رضايت ديگران را جلب كند و پيغمبر

ماجرايی است كه از طرف دو نفر از همسران  های قرآن كريم . اساساً شأن نزول يكی از سورهببرد

 ابراهيم بن آمد. اجماالً براساس احاديثی كه داريم، تفاسير شيعی مثل تفسير علی پيشپيغمبراكرم

تفصيل ماجرا را نقل  اختصار يا به بهكاشانی و ديگر تفاسير شيعه، حاال هركدام  تفسير فيض ،یقمّ

كنيم.  اجمالی می یمرور كنم و بعد آيات اين سوره را میابتدا شأن نزول سوره را عرض  1اند. كرده

ی  گونه كه از مجموعهكند. ظاهراً آن خوبی مسأله را تبيين می ، بهكنم اين مرور اجمالی گمان می

 رانشان تقسيم كرده بودند، هر روزروزهای ماه را بين همس پيغمبراكرم ،آيد روايات و تفاسير برمی

كه بردند و روز بعد منزل همسر ديگری بودند. روزی  به منزل يكی از همسران تشريف می

او اظهار كرد كه من مايلم  ، تشريف برده بودند؛ی دوم دختر خليفه ،به منزل حَفصه پيغمبراكرم
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به  ه كه معروف قبطيّ ی   ماريه ،هم ممانعتی نكردند و او رفت. در غياب او پيش پدرم بروم، پيغمبر

از  ،دختر اوّلی ،عايشه 3كرد. خدمت می بود و به پيغمبر همراه پيغمبراكرم 2،ابراهيم است امّ

متوجّه شدند  مطّلع شد. پيغمبراكرم خدای رسول  در خانه همراهی ماريه با پيغمبراكرم

ی حفصه بيرون  . عايشه منتظر شد تا حَفصه بيايد؛ يعنی وقتی ماريه از خانهه استكه او مطّلع شد

پيوند  كرد. بين عايشه و حفصها تعريف ماجرا ر ،آمد، عايشه ماريه را ديد و متوجّه شد. حفصه كه آمد

با هم خيلی اختالف دارند؛ ولی اين دو  ،هايی كه يك شوهر دارندهست. معموالً خانم یي خيلی قوی

. اند هستند، ولی كامالً منسجم و پيوسته ظاهراً هَوو ،خيلی متّحد بودند. اين دو اهلل عليه رسول

با يكی ديگر از  كه پيغمبراكرمحفصه كه از منزل پدرش برگشت، عايشه ماجرا را گفت 

ت شدّ ی او را برانگيخت. حفصه هم به نهی تو بودند و حسادت زنا در خانه ،هقبطيّ ی  همسرانشان، ماريه

قدر فرمودند: حاال كه تو اين ادبی كرد. پيغمبراكرمبی خداعصبانی به خانه آمد و به رسول 

خدا سوگند من اشويی نخواهم داشت؛ قسم خوردم، به من اصالً ديگر با ماريه ارتباط زن ،ناراحت شدی

اگر  !بعد هم فرمودند: اين ماجرا را بازگو نكن و جای ديگری برای كسی نگو .كنم بر خودم حرام می

گويم؛ ولی اين سرّ فقط مال توست، به احدی حق نداری بگويی،  من در قبالش سرّی به تو می ،نگويی

ه حفصه هم گفت چشم، به اين قضيّ رسول خدا تا قيامت بر تو باد!ا و لعنت خد ،كه اگر به كسی گفتی

ابوبكر قدرت را تصاحب خواهد  ،بدان بعد از من !به او فرمودند: حفصه راضی هستم. پيغمبراكرم

گيرد و حكومت خواهد  ر قدرت را به دست میمَپدر تو، عُ ،كرد و زمامدار خواهد شد و بعد از ابوبكر

بر تو تا روز قيامت  ،به احدی بازگو نكن كه اگر بازگو كردی ،ست بين من و توكرد؛ ولی اين سرّی ا

. در ديگر لعنت باد. حفصه هم قول داد كه بازگو نكند؛ ولی معلوم بود قول حفصه چگونه قولی است
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ی كوتاهی خودش را به عايشه رساند و ماجرا را نقل كرد و گفت پيغمبر چنين خبری را به من  فاصله

گيرد و بعد از  رسد و حكومت را به دست می پدر تو ابوبكر به قدرت می، اهلل بعد از رسولداد كه 

دوان به پدرش ابوبكر  حكومت را تصاحب خواهد كرد. عايشه هم خودش را دوان ،عمر ،من ابوبكر، پدر

عد رای من تعريف كرد كه ببه حفصه گفته و حفصه ب خداو خبر را به ابوبكر داد كه رسول  رساند

شما كه پدر من هستيد حكومت خواهيد كرد و قدرت را تصاحب خواهيد كرد و بعد از  ،خدااز رسول 

ر داد كه مَر رساند و خبر را به عُمَدوان خودش را به عُ ر حكومت خواهد كرد. ابوبكر هم دوانمَعُ ،شما

هم برای من بازگو گفته و عايشه  ،عايشه ،چنين چيزی از قول پيغمبر به دختر من ،دختر تو، حفصه

و پيغمبر چنين است ت داشته آيا واقعيّ دوقت ابوبكر از عمر خواست كه از حفصه بپرس كرده است. آن

درآورده است؟ عمر هم سراغ دخترش حفصه آمد و از از خودش يا عايشه اين حرف را  اند چيزی گفته

: گفته است؟ حفصه هم گفت ت دارد؟ پيغمبر به تو چنين چيزیآيا چنين چيزی واقعيّ :حفصه پرسيد

عمر گفت: ابوبكر از كجا خبر شد؟ حفصه گفت: ابوبكر. عمر گفت: چه كسی به شما خبر داد؟  بله؛

 مطّلع شدند.مسأله از ين چهار نفر ابدين ترتيب، عايشه به او گفته بود و تو هم به عايشه گفته بودی. 

گونه  حاال كه اينكه  افتاد؛ لذا به اين فكر رفتنداهد يقيناً اتّفاق خو ،زنند هم حرفی كه می پيغمبر

اين  كه زودتر اين ماجرا اتّفاق بيفتد!رسيم، چه بهتر   ما به حكومت میاهلل است و بعد از مرگ رسول

 را رساندن پيغمبری مسموم كردن و به قتل  ، توطئهعايشه و حفصه ،عمر ،ابوبكر ،چهار نفر

ه كردند. اينها عين متنی است كه در تفاسير و احاديثی كه از هيّت منظور زودتر به حكومت رسيدن، به

 جبرئيل بر پيامبراكرم 4عيناً آمده است. ،نقل شده و ائمه باقر و امام  صادقول امام ق

 ء كرد؛حفصه به تو خيانت كرد و سرّ تو را افشا :داد و فرمود خبر اهلل نازل شد و ماجرا را به رسول

از عال طرف هم خدای مت م به عمر گفت. از آنو ابوبكر ه ،شه هم به پدرش ابوبكربه عايشه گفت، عاي
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يی كه حفصه بازی به ، و غضبی كه نسبتدارد اهلل به رسول يی كه نسبت ت و مهربانیروی شفق

ارتباط زناشويی نخواهم  ،ماريه فرمودند من ديگر با همسرم درآورد و سبب شد كه پيغمبراكرم

كه خدا به تو را  فرمود: چرا چيزی به پيغمبراكرم ؛كنم سوگند بر خودم حرام میخدا و به  داشت

ی آن  اين طليعه !كنی؟ خاطر رضايت برخی از همسرانت بر خويشتن حرام می به ،حالل كرده است

جيبی در های بسيار ع كنيم و نكته تحريم است و آيات آن را مرور می ی  سوره است؛ سوره به نام سوره

روشنی در  د، خيلی چيزها را از خود قرآن بهبا دقّت بخوانره است. يعنی اگر كسی قرآن كريم را اين سو

َالشَ ب ََوذَ عَ اَ يابد.  مباحث واليت درمی َالل َ َ.الر جيمَيطانَ اهلل َم ن  َالر حه َالر ْحمَ ب ْسم  ای َ ا ََا.َیمين  .الن بَ َه   ی 

ای َ ا ََایگويد:  نمی كند؛ خطاب می یَ الن بَ  عنوان تحت، اوّالً اينجا به پيغمبراكرم ای َ ا ََای گويد: میَر سول،الَه  َه 

نيست؛  انبا ايفای رسالتش  در رابطه ،كند عال اينجا بيان میای كه خدای مت دهد مسأله نشان می، یَ الن بَ 

و برای شخص ی خبر گرفتن از جانب خداست  رابطه ،است. نبوّت انبا امر نبوّتش ای در رابطه  مسأله

 با جامعه است. ی خبر رساندن و هدايت ديگران است و در رابطه  رابطه ،است. رسالت اهلل رسول

ای َ ا ََای كرده استپس اينكه اشاره  به شخص  راجع ت؛ی خصوصی اس دهد كه يك مسأله شان می، نیَ الن بَ َه 

َالن بَ َهای َا ََاینيست.  ی رسالت پيغمبر ناظر بر جنبه است، اهلل رسول َت ح رَ ی    ی: اَل  َ ح ل َاهللَ اَ م َماَل م 

َیت  ْبت غَ كنی؟  خويشتن حرام می ما! چرا چيزی را كه خدا بر تو حالل كرده است، بر ! ای پيامبرپيامبر

:مَ يه َغ ف وٌرَر حَ الل َ َوَ در پی تأمين رضايت برخی از همسرانت هستی.  : و از اين رهگذر،ْزواج  َ اَ م ْرضاة َ
 و 5

َهم دارد.  (رحمت خاص) نده و مهربان است؛ رحمت رحيميّهخدا غفور و رحيم است؛ بخش َف  ر ض  ق ْد

َالل َ  ل ة  َت ح  َل ک ْم َوَ الل َ َوَ َمان ک مَْْیَاَ ه  َم ْوالک ْم َاْلع لَ َه  :مَ ياْلح کَ َمَ يه و 
عال مقرّر كرد چيزی را كه سبب خدای مت 6

آزاد  ،راهی كه شما از آن سوگندی كه خورديد شود؛ میز شدن گره سوگندهای شما شدن و با گشوده 
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شدن   گشوده راهِ ،گويد من از سر مهربانیعال میخدا مقرّر كرد. يعنی اينجا خدای مت شويد را می

ی زناشويی  ه رابطهقبطيّ ی  خدا من ديگر با ماريه خوردند كه سوگند به  سوگندی كه پيامبر

َم ْوالک مَْالل َ َوَ َگويم. كنم را به شما می می نخواهم داشت و او را بر خودم حرام خدا سرپرست و  : وه 

َاْلع لَ َوَ  .گشايد اختيار شماست؛ خداست كه گره از مشكالت شما می صاحب عال : و خدای متمَ ياْلح کَ َمَ يه و 

است و استحكام دارد؛ كارهای خدای متعال كارهايش مستحكم  .و هم حكيم است دانا و عليمهم 

َا ََوَ هاست.  ها و حاوی حكمت بر حكمتمبتنی  َالن بَ اَ ْذ ََلىَ ا ََیَ س ر  َح دَ اَ ب  ْعض  ه  ز اينجا آن ماجرا ا 7:ثًایْزواج 

عال راه ه بر خودشان است؛ كه خدای متقبطيّ ی  به بحث تحريم ماريه راجع ،شود. آيات اوّل گفته می

توانی  شويد و دوباره می ها میگشودن اين سوگند را مشخّص كرد كه چگونه شما از اين سوگند ر

 اختيار داشته باشی. همسرت را در

َالن بَ اَ ْذَا ََوَ  ََلىَ ا ََیَ س ر  ه َح دَ اَ ب  ْعض  همسرانش،  ی هنگامی كه نبیّ برای بعضی از همسرانش، نه همه : وثًایْزواج 

جاهای كريم در است. قرآن خداناظر بر برخی از همسران رسول  ،ألهدهد كه مس اين نشان می

دست نبودند؛ همه افراد اهل فضيلت و همه يك، دهد كه همسران پيغمبراكرم دی نشان میمتعدّ

ی  وسومين سوره كرده است. سیخوبی بيان  احزاب به ی  اش را قرآن كريم در سوره كمال نبودند. نمونه

كنم كه قرآن كريم آنجا تقريباً  احزاب اشاره می ی  ی احزاب است. به آيات سوره سوره ،كريمقرآن 

همسران نيك و شايسته و اهل  ؛تقسيم كرده است را به دو گروه همسران پيغمبر ،خيلی روشن

ی  سوره وهشتم بيستی  از آيه .دار هستند بسيار مشكل تعبيری های به انسان فضيلت، و همسرانی كه

اَالن بَ اَ یاَب: احزا  َ َق لََْیَ ی  ه  َال  ك  ْنياَوَ ك نَََْنَْاَ ْزواج  ياة َالد  ََت ن َت ر ْدن َاْلح  يًلَا ََم ت  ْعك ن َوَ اَ ز ین ت هاَف  ت عال ْين   8:س ر ْحك ن َس راًحاَج م 

اَالن بَ اَ یاَ هم اينجا تعبير پيامبر! بازای  و ناظر بر زندگی  ی زندگی خانوادگی پيغمبر مسأله است؛ یَ ی  ه 
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پيامبر! به همسران خود بگو اگر شما طالب زندگی و تجمّالت دنيوی ی است. اشخصی پيامبر

ی شما را به شما بدهم و با رضايت و توافق   هعيار مهريّ طور كامل و تمام به ،پيامبر بياييد منِ ،هستيد

در از جنگ خيبر است.  رطرفين از من جدا شويد. ماجرای اين آيه هم ناظر بر بازگشت پيغمب

بود  الحقيق آل ابی قرار گرفت؛ گنجی برای توجهّی در اختيار پيغمبراكرم جنگ خيبر، غنائم قابل

ی ثروت و كه به مدينه برگشتند، اين گنج با همه ها قرار گرفت. پيغمبراكرم كه در اختيار مسلمان

شدّت سر هوس آورد و به  را به يغمبرآالتی كه در آن بود، برخی از همسران پ ها و زينت دارايی

ی برای ما فشار آوردند كه ما هم نصيبی داريم و بايد وضع زندگی ما را بهتر كنی و تجمّالت پيغمبر

يد به آن همسرانت بگو كه اگر شما واقعاً فرما می عال به پيغمبراكرمتهيّه كنی. اينجا خدای مت

زندگی  توانم با اشرافيّت نمیاهلل  افی هستيد، من ِرسولطالب زندگانی دنيوی و تجمّالت و زندگی اشر

خيال  به زبان آوردند و گفتند پيغمبر، مثل حفصه، حتّی كنم. چون بعضی از همسران پيغمبر

آوريم. قرآن فرمود  دست می خيلی شوهرهای پولدار هم به ،نه مانيم؛ می ،كند ما از او طالق بگيريم می

شما  ،با توافق دهم؛ ر كامل در اختيارتان قرار میطو خوبی و به ی شما را به همهريّبه آنها بگو بياييد من 

جدا شويد و برويد شوهران پولدار بگيريد و زندگی تجمّالتی و تشريفاتی درست كنيد؛ ولی منِ 

َالل َ ك نََْنَْا ََوَ های تجمّالتی و تشريفاتی نيستم.  اهل زندگی اهلل رسول َت ر ْدن  ر ة ََول ه َوَ ر سَ َه َوَ ت ن  َاْْلخ  الد ار 

َالل َ أَ فَ  َن  نَْاَ ه  َم  نات  َل ْلم ْحس  َع د  َع ظ يًمااَ ك ن  ، طالب خدا و رسول ولی اگر شما همسران پيغمبر 9:ْجًرا

سنه هستند، حعال برای آن گروه از شما كه مُی آخرت هستيد، بدانيد كه خدای مت نهو خا خدا

آيات به  ،اجر عظيمی آماده كرده و تدارك ديده است. يكی در ميان ،نيكوكارند، اهل نيكی هستند

نَْْأَی ََم نََْیَ الن بَ َیاَن ساءَ  .نظردارد اهلل همسران خوب و همسران بد رسول َم  ي  ن ٍةَی ضاع ْفَل هَ ت  ش ٍةَم ب   َب فاح  اَك ن 
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َوَ  ْعف ْين  َض  َذَ َاْلع ذاب  يًراكان  َع ل ىَاهلل َی س  مرتكب عمل زشت  از شما كه دامكيامبر! هرای همسران پ 10:ل ك 

عال دو برابر ديگر زنان او را عذاب خواهد كرد و اين كار برای خدا بسيار آسان آشكاری شود، خدای مت

نََْم نََْوَ َ.است َل ل َ ی  ْقن ْتَم  َوَ اَ ن  ْؤت هاََت  ْعم ْلَصال حاًََر س ول ه َوَ َه َوَ ك ن  َك ر یًماْعت ْدناَل هاَا ََْجر هاَم ر ت  ْين  امّا آن گروه  11:ر ْزقًا

باشد و عمل صالح انجام دهد،  خدايعنی مطيع باشد، فرمانبر خدا و رسول  ت باشد؛از شما كه قانِ

یاَ ای تدارك ديديم. كنيم و برای او رزق كريمانه های معمولی اجر عطا می به او هم دو برابر ساير زن

َكَ َیَ الن بَ َن ساءَ  َمَ أَ ل ْست ن  ٍد َال ذَ ا ََالن ساءَ َنَ ح  َف  ي ْطم ع  َب اْلق ْول  َت ْخض ْعن  َف ل َات  ق ْيت ن  َوَ َیفَ َین  َم ر ٌض َق  ْواًلََق  ْلب ه  ق  ْلن 

پس در هنگام  .ای همسران پيغمبر! اگر تقوا پيشه كنيد، هيچ زنی به پای شما نخواهد رسيد 12:ْعر وفًامَ 

ست و با صدای آهنگين و نازك و نرم سخن نگوييد، كه شخصی كه در قلب او مرض ا ،گفتن  سخن

َفَ َوَ  .خوبی سخن بگوييد به هوس كند.دل است به طمع بيفتد و تحريك شود و شما را بيمار َیق  ْرن 

َوَ  َااْلَ َب  ي وت ك ن  ل ي ة  َاْلجاه  َت  ب  ر ج  ت گيريد و مثل زنان دوران جاهليّهايتان قرار و آرام ب در خانه :ولىَ الَت  ب  ر ْجن 

َااْلَ َوَ  .گری نكنيد بيرون نزنيد و خودنمايی و جلوه نخستين، ل ي ة  َاْلجاه  َت  ب  ر ج  اين  به . راجعولىَ الَت  ب  ر ْجن 

نفر  به عايشه دارد كه بر شتر سرخ سوار شد و موجب قتل هزاران ای  اشاره قسمت آيه روايت داريم كه

همسر هم ، يب بود. دختر شعيبعِاين اقتدايی به دختر شُ در واقع و ،جَمَل شد ها درجنگ از مسلمان

امّا بعد از مرگ  پدرش هم حتّی پيامبر بود. .هم دختر شعيب پيامبرو  بود، ی پيامبراموس

با او برخاست  به مخالفت كار آمد، عليه او قيام كرد؛ سر بر ،نون بن يوشع كه وصیّ او، ، وقتی موسی

َْعلَ الن َ َقَ ابَ ط ،افتد های قبل اتّفاق می حديث داريم آنچه در امّت 13راه انداخت.و عليه او جنگی به 
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حضرت همسر ماجرای  اند. ها هم نقل كرده تد؛ خود سنّیاف اسالمی اتّفاق میدر امّت  14،ب الن  ْعلَ 

َا ََوَ  اش است. ، يك نمونهاهلل و همسر رسول موسی  َاهلل َوَ ا ََالز کاة َوَ َنَ يآتَ َالص لة َوَ ق ْمن  : ر س ول هَ َط ْعن 

َدَ یرَ یَ ن ماَا َ كنيد!اطاعت  دازكات بپردازيد و از خدا و رسول خ پا داريد، ای همسران پيامبر! نماز به

ََْذه بَ يَ اهلل َلَ  َاْلب َ اَ ع ْنک م َالر ْجس  :ًرايت ْطهَ َر ک مَْط هَ ی ََوَ َتَ يَْْهل 
 مَْهَ جَ رَ ف َ َلَْجَ عَ َوَ َدٍَمَ حَ مَ َآلَ َوَ َدٍَمَ حَ مَ َیَ لعَ َلَ صَ َمَ هَ لل َ ا َ)15َ

عال اراده كرده است ( هرآينه خدای مت.، بايد صلوات فرستاداين آيه را شنيديدوقت خاطرتان باشد، هر 

طور مطلق پاك قرار دهد. اين  بيت نفی كند و شما را به ی هرگونه پليدی را از شما اهل كه شائبه

بحث ديگری ، است اينكه چرا اينجا آمده نيست و كه مربوط به همسران پيغمبرمشخّص است 

خاطر اينكه  نيست؛ به به همسران پيغمبر كه راجعشويم. روشن است  وارد آن بحث نمی دارد كه

ََْذه بَ ي َلَ همه جمع مؤنث بود.  ،جمع مذكّر است و در آيات قبلی ،ضمائر  جمع مذكّر؛ ر ک مَْط هَ وَیَ ع ْنک م 

َیَ َنَ ع ْنکَ َْذه بَ ي َلَ شد  بايد گفته می ،بود است و اگر همسران پيغمبر مضافاً بر اينكه ؛ نَ ر کَ ط هَ و

عال تذكّر داد كه اگر دنياطلب هستيد و زينت دنيا را كه در آيات قبل ديديد، خدای مت اتیخصوصيّ

هريك از شما عمل زشت  ؛دطالق بگيري خوبی و خوشی بگيريد و بهتان را  خواهيد، بياييد مهريه می

زدن با مردهای نامحرم، با  در حرف برابر زنان معمولی عذاب خواهد شد؛دو ،آشكاری را مرتكب شود

هايتان آرام بگيريد و مثل زنان دوران  در خانه خن نگوييد كه آنها را تحريك كنيد؛نرمش و آهنگين س

شود و بزرگان  قطعاً به شخص معصوم چنين خصوصيّاتی اطالق نمی نخستين بيرون نزنيد! جاهليّتِ

 بيت بر عصمت اهل داللت  تطهير ی  اند كه آيه ويونشان گفتهغَچه لُو چه مفسّرانشان  ،سنّت اهل
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َر ْجس 16 .دارد به ها را  معنای عصمت است و يقيناً آن حرف ، بهمطلق و تطهير مطلق طور به ا ْذهاب 

ولی  ندارد؛ هيچ ربطی به همسران پيغمبركه ]اين بخش از آيه[ مشخّص است زنند.  نمیمعصوم 

ََوَ گردد.  برمی بعد از اين آيه، مجدداً به همسران پيغمبر َما َآَوت ک نَ يَ ب َ َیفَ َْتلىَ ی َ اذْک ْرن  َوَ َاتَ یم ْن َاهلل 

ْکم ةَ  شود را به  شما تالوت میی  ای همسران پيغمبر! آنچه از آيات خدا و سخنان حكيمانه در خانه :اْلح 

َل طَ ا َ ياد داشته باشيد و ياد كنيد. َکان  َاهلل  بَ ًَفاين  دهد  خوبی نشان می ی احزاب به اين آيات سوره 17.ًرايخ 

را  های وااليی نبودند؛ اشخاصی بودند كه پيامبر دست و انسان همه يك، كه همسران پيغمبر

 لبی و امثال اينهادنياط سمت طلبی، به سمت تجمّل بهآن حضرت را  د تادادن قرار می در شرايط فشار

ی عذاب دو برابر زنان ديگر به آنها داده  شدند كه وعده بكشانند و بعد هم رفتارهای زشتی مرتكب می

و يا اينكه  ،كردند زدنشان مراعات و دقّت الزم را نمی طور در ارتباط با نامحرم، در حرفو همين ،شد

َا ََوَ اينكه قرآن فرمود:  ،حال ایّ علی كردند. انگيزی می زدند و فتنه ون میمثل عايشه از خانه بير َاَ ْذ س ر 

ََلىَ ا ََیَ الن بَ  هَ اَ ب  ْعض  مورد بحث هستند.  بعضی از همسران پيغمبردر اين سوره دهد  نشان می ،ْزواج 

ف  ل م اَ ند،سپرد انای را به برخی از همسرانش رّی يا مطلب و خبر مخفيانه، سهنگامی كه پيغمبر

خدا هم  و :ْظه ر ه َاهلل َع ل ْيهَ ا ََوَ  ،اين خبر را نقل كرد و لو دادپيغمبر، پس هنگامی كه آن همسر  :ْتَب هَ أَ ن  بَ 

َوَ ، را از اين ماجرا باخبر كرد پيامبر َب  ْعض ه  َع نَْا ََع ر ف  برخی از آن  يغمبراكرمپ :ب  ْعضٍََْعر ض 

برخی از آن را هم مخفی كرد. علّتش اين بود بر داده بود، اظهار و آشكار كرد، چيزی كه خدا به او خ

به حفصه فرمودند: مگر من به تو نگفتم كه اين ماجرا را بازگو نكن و همسران ديگر كه پيغمبراكرم
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ه قبطيّ ی  چون تو به منزل پدرت رفته بودی، ماريه است،مرا تحريك نكن كه روزی كه نوبت تو بوده 

مسأله را به حفصه قسمت دوم كه  حضرت ولی مگر نگفته بودم اين را نگويی؟ من آمده بود؟ پيش

زودتر به حكومت برسند  تا ندا هكرد  هرا تهيّ ی قتل پيغمبر و طرح توطئهاست ابوبكر و عمر رسانده 

َب  ْعض ه َوَ  .بيان نكردند را َع نَْا ََع ر ف  ند و برخی ديگر را ا اظهار كردبرخی از اينها ر پيغمبر. ب  ْعضٍََْعر ض 

َن  بَ . ندو بيان نكرد ندديده گرفتان ند؛كرد اعراض َأَ ف  ل م ا َم ْن َقال ْت َب ه  َهَ أ َبَ ن َْأَ ها كه  هنگامی؛ ذاك 

همسر  ند،باخبر كرد د او اين راز را افشا كرده است،ندان را از اينكه می انمسرش، هپيغمبراكرم

َن  بَ اهلل! چه كسی تو را از اينكه من سرّ تو را لو دادم باخبر كرد؟  گفت: يا رسول پيغمبر اْلع ل يم ََیَ ن َأَ قال 

ب يرَ  ی اسرار باخبر و  و خبير است و از همهاست دانا  فرمودند: خدايی كه عليم و يغمبراكرمپ 18:اْلخ 

مرا بازگو كردی. سپس خدای  و سرّ مرا خبردار كرد كه تو چنين خيانتی به من كردی ،مطّلع است

 ت  ت وبا :ل ىَاهلل َف  ق ْدَص غ ْتَق  ل وب ك مااَ ت  ت وباََنَْا َ است:صريح كامالً آيه  كند؛ متعال به عايشه و حفصه خطاب می

های شما  يرا قلبز :ف  ق ْدَص غ ْتَق  ل وب ك مااگر شما دو نفر پيش خدا توبه كنيد، چرا توبه كنيد؟  تثنيه است.

ََنَْاَ به باطل و انحراف و خيانت ميل كرد.  َق  ل وب ك مااَ ت  ت وبا َص غ ْت َف  ق ْد ينجا پاداش توبه را بيان ؛ ال ىَاهلل 

مّا اگر شما دو زن عليه ا :ت ظاه راَع ل ْيهَ َنَْا ََوَ  .كنيم نظر می از شما صرف ،نكرده است؛ يعنی اگر توبه كنيد

َم ْواله َوَ إَ فَ  ويد،پشتيبان هم ش اهلل رسول ْبر یل َوَ َن َاهلل َه و  َوَ َج  ن ين  َذَ َصال ح َاْلم ْؤم  ة َب  ْعد  يرٌَاْلم لئ ك  َظ ه   19:ل ك 

و  ،است اوست كه سرپرست و نگاهدار پيغمبر است. اهلل عال موالی رسولبدانيد خدای مت

ن ينَ َصال حَ و  حامی اوست ،اهلل ل رفيق و قرين رسوليجبرئ نّت هم س خود اهل امی اوست.ح اْلم ْؤم 

ن ينَصال حَ : علی، ندفرمود كه پيغمبراكرم اند فراوان حديث نقل كرده  يعنی خدا 20؛استَاْلم ْؤم 
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َذَ َوَ  .ابيطالب بن جبرئيل و علیّ ، وموال و نگاهدار اوست ،سرپرست ة َب  ْعد  يرٌَاْلم لئ ك  َظ ه  ی بعد  ر مرتبه، دل ك 

 اهلل كار رسول پشتيبان و كمك ی مالئكه ظهير، ابيطالب هم، همه بن از خدا و جبرئيل و علیّ

 اهلل ايد و زورتان به رسول دست هم داده به هستند؛ فكر نكنيد شما دو زن عليه پيغمبر دست

ََع سىَ  د.نچنين حاميانی دار رسد؛ پيغمبر می ََنَْاَ ر ب ه  ََنَْاَ ط ل ق ك ن  َمَ اَ ی  ْبد ل ه  ًرا ي ْ َخ  م ْسل ماٍتََك نَ نَْْزواًجا

َوَ  َث  ي باٍت َعاب داٍتَسائ حاٍت َتائ باٍت َقان تاٍت ناٍت  ،شما دو نفر را طالق دهد اهلل گر رسولا 21:ْبكارًاا ََم ْؤم 

فصه را طالق دادند ، حولی دالئلی دارم كه پيغمبر ؛شومطور مفصّل وارد اين بحث  خواهم به نمی)

شما شما دو نفر،  اهلل بسا اگر رسول چه (.قرائنی دارمت هم سنّ و بعد رجوع كردند. از خود منابع اهل

 كند؛ نفر می مسرانی را جايگزين شما دو، هاكرمق دهد، پروردگارِ رسول همسران ناشايسته را طال

يعنی شما  ،كند كه اين خصوصيّات را دارند. اين خصوصيّات را دارند زنانی را به همسری او موفّق می

وّالً مسلمان هستند؛ يعنی شما مسلمان ا :م ْسل ماتٍَآن خصوصيّات چيست؟  اين خصوصيّات را نداريد.

مسران مطيع و نها هآ :ان تاتٍَقگونه نيستيد. نها اهل ايمان هستند؛ يعنی شما اينآ :ْؤم ناتٍَمَ  .نيستيد

باشد؛ ولی اينجا همان تواند دعاكننده  می مه تانَ قيك معنای  هستند. خدافرمانبری برای رسول 

زنان  :عاب داتٍَ توبه هستند. نان مستغفر و اهل ز :تائ باتٍَ كه در برابر آن خيانت است. ،اطاعت است بحث

كه دارای  یزناناز بين و  .روزهاهل و دار  زنان روزه :سائ حاتٍَ ؛گونه نيستيديعنی شما اين اهل عبادت؛

ند ا هند، ازدواجی كردا هشويی داشت ،تر شهم از بين زنانی كه پي :اْبكارًَا ََث  ي باٍتَوَ  ،اين خصوصيّات هستند

از بين آنها چنين همسران بافضيلتی خدا  ی هستند؛ا و يا زنانی كه دختران باكره ،ای هستند و زن بيوه

كند و بعد از صحبتی كه با  عال به مؤمنين رو میسپس خدای مت خواهد كرد.جايگزين شما را 

َ .زندسری حرف با عموم مسلمانان می يك ،همسران كرد َاَ یا َق وا َآم ن وا َال ذ ین  ا َوَ اَ ی  ه  َنارًاَا ََنف س ك ْم ْهل يك ْم
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َوَ  اَالن اس  َاهلل َماََو ق ود ه  داٌدَالَی  ْعص ون  ٌةَغ لٌظَش  جار ة َع ل ْيهاَم لئ ك  َماَی  ْؤم ر ونَ َم ر ه ْمَوَ اَ اْلح  مؤمنان!  یا 22:ی  ْفع ل ون 

ها و  انسان آن، 23ی ی خودتان را از آتشی كه آتشگيره ايد! خودتان و خانواده كه ايمان آورده یای كسان

دادٌَ .برحذر بداريد و حفظ كنيد ،ها هستند سنگ ٌةَغ لٌظَش  هايی  فرشته ،ر اين دوزخ و آتش؛ بع ل ْيهاَم لئ ك 

نكه كسی فكر نكند مالئكه در خاطر اي اند. بعد هم به گير هستند گمارده شده شدّت خشن و سخت كه به

َاهلل َماَسختگيری و خشونت مقصّر هستند، فرمود:  ين خشونت و سختگيری را خدا به ؛ ام ر ه مَْاَ الَی  ْعص ون 

عصيان و سركشی  ،كند عال به آنها امر می؛ مالئكه دربرابر آنچه كه خدای متاست دهكر آنها امر

َماَی  ْؤم ر ونَ َوَ كنند.  نمی دو  دهند. يكی  همان را انجام می ،عال به آنها امر كندو هرچه خدای مت :ی  ْفع ل ون 

فرمود من در  كرد، می های گريه می روايت هست كه وقتی اين آيه نازل شد، كسی نشسته بود و های

َنف س ك ْمَوَ اَ ق واَكار خودم مانده بودم، حاال خدا مسؤوليّت خانواده را هم گردن من انداخت. اينجا فرمود: 

كرد، از او پرسيدند چرا؟  شدّت گريه می تان را از آتش حفظ كنيد. به ؛ هم خودتان و هم خانوادهْهل يك مَْاَ 

عال فرموده است و ی تو اين است كه آنچه خدای مت بعد به او فرمودند: وظيفه ؛ماجرا را توضيح داد

ا گوش نكردند و اطاعت ر آنه. اگیات را هم به آن موعظه كن كنی، خانواده می  خودت را به آن موعظه

َك ف ر َواَ اَیوليّتش با تو نيست. نكردند، مسؤ اَال ذ ین  اينجا هم  كه كافر شديد، كفر ورزيديد! ی كسانیاَ:ای  ه 

َك نَْاَ الَت  ْعت ذ ر واَاْلي  ْوم َ. ن استكافرايك خطاب به مؤمنين و يك خطاب به  َما امروز  24:ت ْمَت  ْعم ل ونَ ن ماَت ْجز ْون 

چرا؟  عذرخواهی نكنيد؛ ،ديگر عذرخواهی نكنيد؛ يعنی روز قيامت، روزی كه در آتش دوزخ افتاديد

به آتش شد كه شما را  روز قيامت عذرخواهی اثر ندارد. همان جرمی كه مرتكب شديد، تبديل در زيرا 

َك نَْا َ ؛سوزاند می  .همان عمل شما، جزای شماست :ت ْمَت  ْعم ل ونَ ن ماَت ْجز ْون َما
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صورتِ در واقع تجسّم اعمال دارد؛ يعنی عذاب دوزخی ما،  به  ، يكی از آياتی است كه اشارهاين آيه

كنيم، يك شكل برزخی دارد، كه همان در  قيامتی همين عملِ دنيايی ماست. معصيتی كه در دنيا می

ها و  شكل نعمتبه  ،و اگر طاعت باشد ،به شكل عذاب برزخی ،آيد. اگر معصيت باشد برزخ سراغ ما می

 خواهيم شد؛ يك صورت قيامتی دارد كه در قيامت با او مواجهو همين عمل، آيد. میبرزخی در بهشت 

ها و آتش  د به شكل عذابو اگر معصيت باش ،ها و بهشت قيامتی اگر طاعت باشد به شكل نعمت

با  خودت انداختی.آتش را خودت به جان اين  لذا فرمود: عذرخواهی جايی ندارد.آيد. میدوزخی در

َآم ن وااَ اَیشود. سپس فرمود:  آتش خاموش نمی كه عذرخواهی اَال ذ ین  از از اينها رويش را به مؤمنين ؛ بی  ه 

َآم ن واَت وب واَاَ اَی .برگرداند اَال ذ ین    هكه ايمان آورديد! در پيشگا ای كسانی ؛ ای مؤمنان!ل ىَاهلل َت  ْوب ًةَن ص وًحااَ ی  ه 

توضيح داده شده گونه  در روايات اين هاز طرف ائمّی نصوح  توبه ی نَصوح. به كنيد؛ توبهالهی تو

؛ يعنی گردد مت گناه برنمیس ای كه بعد از آن، شخص به ؛ توبهی خالص است به معنای توبه كه است

ی  توبه ؛سمت گناه برنگرديم توبه، ديگر بهای كه بعد از آن  توبه ؛ی جدّی كنيم ی واقعی و توبه توبه

َع نََْنَْاَ ر ب ك ْمََع سىَ  ی وجود. خالصانه و با همه ن اٍتَت ْجرَ َك ْمَس ي ئات ك ْمَوَ ی ك ف ر  ل ك ْمَج  اَااْلَ َم نََْیی ْدخ  ْنهار َی  ْوم َت ْحت ه 

الن بَ َیالی ْخزَ  َآم ن واَم ع ه َن ور ه ْمَی ْسعىَ َوَ َیَ اهللَ  ََال ذ ین  ْمَوَ اَ ب  ْين  َر ب ناَا َب ََْید یه  ْمَی  ق ول ون  ْمَل ناَن ور ناَوَ اَ ْیمان ه  َاَ اْغف ْرَل ناََْتم  ن ك 

ئات عال سيّكنيد، خدای مت ی خالصی كه شما می بهبسا از رهگذر اين تو فرمود چه 25:ٍءَق د یرٌَیَْك ل َشَ ََع لىَ 

شما را وارد آنها را ببخشد و  كند؛ نظر گناهان و خطاهای شما صرف از و خطاهای شما را بپوشاند؛

متعال ، خدای روزدر آن  زی كههايی كند كه از زير درختانش نهرهايی جاری است. در رو بهشت

دچار خِزی اهلل گذارد رسول نمی گذارد او شكسته شود، گذارد، نمی را به حال خودش نمیپيامبر

َآم ن واَم ع ه َن َوَوَ است.  و خواری شود. آن روز، روز عزّت پيامبر ََر ه ْمَی ْسعىَ ال ذ ین  ْمَوَ اَ ب  ْين   ؛ وْیمان ه مَْا َب ََْید یه 

ی  دهد ادّعای ايمان كافی نيست، بايد در صحنه ن میهستند؛ يعنی نشا م ع هَ كه ايمان آوردند و  كسانی
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كار  قرآن همين تعبير را به بود. كمااينكه جای ديگر م ع هَ بايد  راه رفت،سر پيغمبرعمل هم پشت 

َاهلل َوَ م ح م دٌَ: فرمود برد؛ َم ع ه ََر س ول  اءَ اَ ال ذ ین  د  َر ح ماءَ َع ل ىَش  َف ْضًلََاْلك ف ار  ن  ه ْمَت راه ْمَر ك ًعاَس ج ًداَی  ْبت  غ ون  ب  ي ْ

َاهلل َوَ  يماه ْمَفَ َم ن  مهم است؛ يعنی ايمان  اهلل ين مَعيّت با رسولا 26:ث ر َالس ج ودَ اَ و ج وه ه مَم ْنََیر ْضوانًاَس 

الواقع ايمان نيست.  فی آن و ؛پذيرفته نيست ،بدون عمل، ايمان بدون پيروی، ايمان بدون تبعيّت

َآم ن واَم ع هَ َوَ فرمود:   هستند، همراه پيغمبر هستند، اهلل رسولَم عَ كه ايمان آوردند و  سانی؛ كال ذ ین 

كنند. قرآن  میتبعيّت  از پيغمبر هستند، ررو پيغمب  دنباله گذارند، را تنها نمیپيغمبر

َفرمود:  َف ات ب ع ونَ ك نَََْنَْاَ ق ْل َاهلل  ب ون  َت ح  َاهللَ َیت ْم َی ْسعىَ  ،اند گونه كه اين كسانی 27:ی ْحب ْبك م  ََن ور ه ْم َوَ اَ ب  ْين  ْم َْید یه 

مؤمن  .كند حركت می شانراستپيشاروی آنها و در سَمت و  ، نور آنها پيشاپيشفردای قيامت :ْیمان ه مَْا َبَ 

ؤمنانی كه در عمل هم پيرو م رآن كريم به معنای اهل واليت است؛ مؤمن يعنی شيعه.در ق

راست آنهاست؛  روند، نورشان پيشاروی آنها و سمت  می هستند و دنبال پيغمبر اكرمپيامبر

راست  مت جلوی رو و س راست آنهاست. روز قيامت ائمه مت يعنی امامشان پيشاروی و س

ن ور ه ْمَدر  كهاست  برند. نقل شده سمت بهشت می كنند و به آيند و آنها را هدايت می دوستانشان می

ََی ْسعىَ  ْمَوَ اَ ب  ْين  َن آ ْیمان ه مَْا َب ََْید یه  ور عمل صالحشان است؛ اين هم در ن :ْیمان ه ما َب ََ،ور ايمان استن :ْید یه مَْاَ ب  ْين 

َتفاسير نقل شده است.  َر ب نا َن ور نااَ ی  ق ول ون  َل نا ْم خره در دنيا بينند كه باال مؤمنين آن روز می :ْتم 

ی  عرصه شان را در مطلب بود وظيفهگونه كه حقّ  اها كوتاه آمدند، آناند، بعضی ج هايی داشته كاستی

بينند  یم شوند و هايشان را متوجّه می روز كاستی دين ادا نكردند، ضعف و كاستی نشان دادند، آن 

عال عرض عيار نيست. به خدای مت  نور تمام ناقص است و تكميل نيست؛ بعضی جاها نورشان كم است؛

ْمَل ناَن ور نااَ ر ب ناَ :كنند می های ما را  و خطاها و كاستی: اْغف ْرَل ناَوَ عيار كن.  دايا! نور ما را كامل و تمام: خْتم 
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َع لىَ ا َ !پُر كن بيت اليت اهلای خالی را با نور وجاه ،جبران كن ببخش،  داياخ 28:ٍءَق د یرٌَیَْك ل َشَ ََن ك 

عال بعد از گفتگويی كه با مؤمنين و كفّار كرد، دوباره رويش را تو بر هر چيزی توانا هستی. خدای مت

َوَ َیَ ی هاَالن بَ اَ اَیگرداند:  برمی به پيغمبراكرم َاْلك ف ار  َوَ َجاه د  ْمَوَ اْغل ْظََاْلم ناف ق ين  ن م َوَ أَْمَ َع ل ْيه  ََواه ْمَج ه  ب ْئس 

يرَ  َوَ  .بر آنها سخت بگيرو  :اْغل ْظَع ل ْيه مََْوَ  .سختی مبارزه كن پيامبر! با كفّار و منافقان به؛ ای 29:اْلم ص 

ن مَ أَْمَ   تاله چه روزگار بدی مبب ها چه بد تحوّلی پيدا خواهند كرد،ايگاه اينها جهنّم است و اين؛ جواه ْمَج ه 

َدهد:  عال دو الگو نشان میسمت چه چيز بدی است. حاال خدای مت هصِيرورَت آنها ب خواهند شد، ض ر ب 

َك ف ر واَ زند؛ چه كسانی  مثال می ،عال برای كسانی كه كافرند؛ خدای متة َل وطٍَاَ اْمرَ َة َن وٍحَوَ اَ ْمرَ اَ الل ه َم ث ًلَل ل ذ ین 

ْينَ زند. را مثال می و همسر لوط زند؟ همسر نوح را مثال می َم ْنَع باد ناَصال ح  ْین  َع ْبد  : كان تاَت ْحت 

و لوط  پيامبر تحت واليت و سرپرستی و همسریِ دو تا از بندگان صالح ما بودند؛ نوح  ،ين دوا

ه مابه شوهران خودشان خيانت كردند.  ،ين دو زن: اف خان تاه ما. پيامبر  َع ن ْ َی  ْغن يا ْيًئاَف  ل ْم َش  َاهلل  با  ؛م ن 

ای از تحمّل تبعات خيانتشان معاف  اينها را ذرّه ندولی نتوانست ،ندبود اينها پيغمبر خدا انشوهراينكه 

َاْدخ ل ََوَ  .دنكن ل ينَ ق يل  َالد اخ  َم ع  آتش، وارد آتش همراه با واردشوندگان به  :به آنها گفته شد 30:َالن ار 

هم  و همسر لوط ،آنها را از بين برد ،كه عذاب قوم نوحهمراه ، يعنی همسر نوح شويد!

م وارد آنها را نابود كرد، نابود شدند و وارد دوزخی شدند كه آن قو ،كه عذاب، همراه قوم لوط

هركس در گرو عمل  ند، اثری نداشت،كشدند. اينكه شوهرشان پيغمبر بود، نتوانست برای آنها كاری 

َاْمر ٍئَب م .خودش است َر ه ينٌَك ل  َك س ب  ين ةٌَ 31:ا َك س ب ْتَر ه  َن  ْفٍسَب ما هركس در گرو عملكرد خودش  32:ك ل 
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َك س ب ْتَوَ  .است زيان برد و اگر به  ری كرد، سودش را میسود خود كااگر به  33:اَاْكت س ب تَْع ل ْيهاَمَ َل هاَما

هيچ  ،ه شوهر او پيغمبر بودها باشد. بنابراين اينك  خودش بايد متحمّل آن زيان ،خود عملی انجام داد

؛ يعنی و همسر لوط برد، همسر نوح اثری ندارد؛ اين اشاره به چيست؟ ببينيد دو زن را نام می

خاطر خيانتی كه  ما را بهتواند ش نمی ،هستيد خدااينكه شما همسر رسول گويد: عايشه! حفصه!  می

شما گفته خواهد شد كه همراه با  و فردای قيامت بهاز عذاب دوزخ معاف كند  كرديدبه پيغمبر

َوَ كند.  خيلی روشن صحبت می دارد واردشوندگان به دوزخ، همراه با كافران وارد دوزخ شويد. قرآن

َآم ن واَ َاهلل َم ث ًلَل ل ذ ین  َأَ ْمرَ اَ ض ر ب  َلَ اَ ة َف ْرع ْون  َاْبن  َب  ْيًتاَفَ َیْذَقال ْتَر ب  ن ة َوَ َیع ند ك  نَ َاْلج  َوَ َم نََْین ج  ل ه َوَ َف ْرع ْون  َع م 

نَ  َالظ ال م ينَ َین ج  َاْلق ْوم  اين خيلی جالب است!  ؛دهد عنوان سَمبل ايمان نشان می به خدا دو زن را هم 34.م ن 

َك ف ر واَ:گويد می َآم ن واو زن، ؛ دل ل ذ ین  از هم دو زن؛ يعنی اينها فقط معيار برای زنها نيستند؛ مردها ؛ بل ل ذ ین 

زند. چه كسی را مثل  لی میثَعال برای مؤمنان هم مَار خودشان را بكنند. فرمود: خدای متساب كهم ح

َف ْرع ْونَ أَ ْمرَ اَ زند؟  می با  موسی بعد از رويارويی حضرت . مُزاحِم بود بِنتِ آسيه مسر فرعون را؛ كهه :ة 

و خدای حقيقی،  ،گويد حق می يقينی شد كه موسی ،آسيه كه همسر فرعون بود ساحران، برای

ايمان آورد. فرعون كه مطّلع  موسی و پيامبری حضرت  و به خدای موسی ،خدای واحد است

شدّت تحت فشار قرار داد كه بايد از اعتقاد به  ايمان آورده است، او را به شد همسرش به موسی

. ولی آسيه بر سر ايمان خودش ايستادگی كرد جدا شوی. و خدای موسی موسی حضرت 

قرار دادند. او تسليم  فرعون بر او خشم گرفت و دستور داد او را زندان كردند و تحت فشار و شكنجه

 نشد.
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ی بزرگ تاريخ خلقت را به چهار ميخ  دستور داد كه اين زن واالمقام، اين عارفه فرعون مرآخراال

اين  ه زمين كوبيدند.بهايش را با ميخ به زمين كوبيدند، پاهايش را هم با ميخ  كشيدند؛ يعنی دست

قدم را خره فرعون آخرين ، تحت شكنجه بود و باالآفتاب داغ روزهای متوالی زير ،بانوی بزرگوار

شهادت ی آسيه بگذارند، كه آسيه ديگر به  وی سينهبرداشت و دستور داد يك سنگ آسيای بزرگ را ر

تواند زن  میآن زن امّا  باشد؛، فرعون خواهد نشان دهد كه ممكن است شوهر زنی رسيد. باز اينجا می

َآم ن واترين زنان تاريخ خلقت باشد.  يكی از برجسته وااليی باشد، َاهلل َم ث ًلَل ل ذ ین  ای خد؛ ة َف ْرع ْونَ أَ ْمرَ ا ََض ر ب 

ای هستی، اگر زن  يعنی اگر در خانواده زند. يعنی چه؟ مثال می برای مؤمنين همسر فرعون را ،عالمت

فكر نكن كه امكان پاكی و تعالی  ،ايمان و فاسق و فاجری است بندوبار، بی  هم فرد بیهستی و شوهرت 

َاَ نگاه كن همسر فرعون در عظمت مقام معنوی به كجا رسيد!  .از تو سلب شده است و عُلُوّ ْذَقال ْتَر ب 

َلَ  َب  ْيًتاَفَ َیاْبن  ن ةَ َیع ند ك  ای برای من  هپروردگار من! خانعال عرض كرد: كه آسيه به خدای مت ؛ هنگامیاْلج 

به مقام  و همجوار خدا باشد،  خواهد همسايه همّت را ببينيد چقدر بلند است! می در نزد خودت بنا كن!

َم ل يٍكَم ْقت د رٍََیفَ  .ی قرب مخلوق است كه باالترين مرتبه ،عنداللّهی برسد ْدٍقَع ند  َص  خواهد  ، می35:م ْقع د 

َلَ گفت:  او هم اجابت شد. ، و اين دعایبرسد به آنجا َاْبن  َفَ َیر ب  َب  ْيًتا ن ةَ َیع ند ك   ،دايا! در بهشت: خاْلج 

ی  شهيده قام عنداللّهی هم رسيد و شهيد شد؛نزد خودت برای من بنا كن! و به همين م در ای خانه

ََوَ فرمود:  م به شهدا همين وعده را داده بود؛عال همت و خدای .مُزاحِم بِنتِ آسيه ،بزرگوار َال ذ ین  الَت ْحس ب ن 

َاهلل ََیق ت ل وْاَفَ  ْمَی  ْرز ق ونَ ۡ  ع نَْحياءٌَاَ ْمواتًاَب ْلَاَ س ب يل  َر ب ه  و اجابت دعای  رسد. شهيد به مقام عنداللّهی می 36؛د 

َلَ كه گفت:  ،مُزاحِم بِنتِ ی بزرگوار، آسيه اين شهيده َاْبن  گونه شهيد شد  ر شهادتش بود؛ ايند ،ع ند كَ َیر ب 

 و به مقام عنداللّهی رسيد.
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نَ َوَ  ل هَ َف ْرع ْون َوَ َم نََْین ج  نَ َوَ  !را از فرعون و از رفتارها و عملكردهای فرعون نجات بدهن دايا م: خع م  م ن ََین ج 

َالظ ال م ينَ  هم كه برای  یدوم زن بزرگوار ظالم هستند، نجات بده! مرا از قوم ستمگر، قومی كه : واْلق ْوم 

َال تَ َوَ مؤمنين مثال زد:  َع ْمران  َابْ ن ت  ناَوَ ا ََیم ْری م  َم نَر وح  َف يه  َف  ن  ف ْخنا َر ب هاَوَ َْحص ن ْتَف  ْرج ها َص د ق ْتَب ك ل مات 

َوَ  َاْلقان ت ينَ َك ت ب ه  َم ن  ْحص ن ْتَاَ است. بانويی كه  عيسی مريم، دختر عمران، مادر حضرت ؛ 37:كان ْت

َم نَرَ اكدامن و عفيف بود. پ :هاف  ْرجَ  َف يه  ناف  ن  ف ْخنا طور كه  ا در مريم از روح خودمان دميديم. همانم :وح 

َف يه َم نَر وحَ  رمورد خلقت آدم بيان شد، اينجا آن نفخه در مريم، دختر عمران دميده شد. ، د38ی:ن  ف ْخت 

د و از روح خودش در او دميد. به عال مثالً روحی و جسمی داربه معنی اين نيست كه خدای مت یوحَ رَ 

به  را نزد خودش يّت چيزیگويند. اگر بزرگی بخواهد اهمّ تشريفيه می ی  صطالحاً اضافه، ایوحَ رَ در  «ی»

گويد فالنی از ماست، هوای او را  دهد. مثالً سلطانی می ديگران نشان دهد، او را به خودش نسبت می

به  را پيش خودش خواهد جايگاه بلند او ، يعنی می«تاز ماس»اين  داشته باشيد، حواستان به او باشد.

َهم فرمودند:  ديگران نشان دهد. پيغمبراكرم ن ا َم  َاْلب  ْيتَ اَ س ْلمان  بيت است.  سلمان از ما اهل 39:ْهل 

گر ا 40:یتۡ  ب ي ايشان خواستند منزلت بزرگ سلمان را تفهيم كنند. بنابراين اگر خدا، كعبه را فرمود:

به خودش نسبت داد تا شرافت و عظمت او را به  تشريفيه است.  ی ضافه، ایوحَ رَ  ا فرموداين روح ر

ْلٌقَديگران تفهيم كند؛ واالّ روح، مخلوق خداست؛ امّا  َالَْظَ عَْاَ خ  ةَ م َم ن  ی  خلوقی است كه از همهم 41:م لئ ك 

َال تَ َوَ تر است. فرمود:  مالئكه عظيم َع ْمران  ناا ََیم ْری م َابْ ن ت  از روح خود، از  :ْحص ن ْتَف  ْرج هاَف  ن  ف ْخناَف يه َم نَر وح 
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َر ب هاَوَ  .به منِ خداست، در او دميدمآن روحی كه منتسب  اين بانوی بزرگوار، كلمات  ؛ وص د ق ْتَب ك ل مات 

َاْلقان ت ينَ كان ْتَمَ َوَ  .های آسمانی را هم تصديق كردكتابو  :ك ت ب هَ َوَ  .پروردگار خودش را تصديق كرد  و ؛ن 

ی كوتاه  عال بود. با مروری كه در اين سوره، از بندگان فرمانبر و مطيع خدای متاين بانوی بزرگوار

تقريباً مسلّم شد كه خودِ قرآن به چه روشنی ماجرای عايشه و حفصه و  ی تحريم كرديم، سورهقرآن، 

برای اهلل روزهای آخر رحلت رسولدر اينها گويد كه را می كند و واقعيّاتی در اينها را مطرح میدو پ

ماجرای اينكه عايشه پدرش را به مسجد فرستاد تا به جای  هايشان چه اقداماتی كردند. خواستهبه نيل 

كشان به او رساندند و او را  با آن حال بيماری خودشان را كشان اهلل نماز بخواند، كه پيغمبر رسول

از حالت  يا پيغمبراكرم پا داشته شد. امت كردند و نماز بهه امصورت نشست عقب زدند و نماز را به

ابوبكر آمد.  عايشه فرستاد فرمودند: بگوييد دوست من بيايد! یكردند و م بيهوشی چشم باز می

فرمودند: با او  عمر آمد. باز پيغمبر ! حفصه فرستادفرمودند: چه كسی با او كار داشت؟ پيغمبر

حضرت د و نرا خبر كن خره ناگزير شدند اميرالمؤمنينكه باال ؛دوست من بيايدرم، بگوييد كاری ندا

روشنی ديديد  از خود قرآن بهحاال  ،ی قبل اشاره كرديم جلسهكه های روزهای آخر را  آمدند. توطئه

به عايشه و حفصه هست، اتّفاقاً از ح شده است. اينكه اين آيات مربوط ماجرای اين دو زن چگونه مطر

گويد: در سفر حجّی من از عمر  عبّاس می ابن سنّت است؛ های اهلعمر نقل شده است. در كتاب خودِ

را  خيانت كرد و سرّ پيغمبراهلل گويد به رسول كه قرآن می سؤال كردم كه اين زن پيغمبر

هستند؟ چه كسانی  توبه كنيد، گرا :انَت  ت وباَ گويد  چه كسی است؟ اين دو زنی كه قرآن میء كرد، افشا

 ،گفت: دختر من ،حفصه و عايشه هستند. خودِ پدر حفصه، عمر ديگر، عمر خنديد و گفت: معلوم است

ترديدی وجود ندارد. روشن است كه اينها  ،و عايشه دختر ابوبكر. در اينكه اين آيات ناظر بر آنهاست

است  قرآن به صراحت فرمودهدانيد خودِ  میو  دادند. كردند و آزار می ت میا اذيّر اهلل چگونه رسول

احزاب كه خوانده شد،  ی  چه سرنوشتی در انتظارش است. سوره ،ت كندرا اذيّ كسی كه پيغمبر
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َوَ اَ يد: فرما احزاب می ی  سوره 57 ی آيه بود. به همسران پيغمبرآيات مربوط  َاهلل  َی  ْؤذ ون  َال ذ ین  َن 

َاهلل َفَ  َل ع ن  ه م  َوَ َیر س ول ه  ْنيا َوَ َالد  ر ة  يًناا ََاْْلخ  َم ه  َع ذابًا َل ه ْم ت را اذيّ خداكه خدا و رسول  كسانی 42:ع د 

كند و  كند و از رحمت خودش محروم می عال در دنيا و آخرت آنها را لعنت میكنند، خدای مت می

َوَ : عال فرمود، خدای مت61ی  ی توبه آيه يا در سوره ای برای آنها آماده كرده است. عذاب خواركننده

ََْؤذ ونَ ی َ َنَ یال ذَ  َع ذاٌب َل ه ْم َاهلل  كنند، عذاب دردناكی  ت میرا اذيّ خداكسانی كه رسول  43:مٌَيل َاَ ر س ول 

را  اهلل به استناد اين آيات معلوم است عايشه و حفصه كه رسول برای آنها وجود خواهد داشت.

 زهرا ی  به فاطمه هايی نسبت حسادت ،چيز در انتظارشان است. به لحاظ ديگر كردند، چه ت میاذيّ

ت آزار و اذيّ، اهلل و چه بعد از رحلت رسول اهلل در زمان حيات رسول]چه[  داشتند و ايشان را

نَ فرمودند:  كردند و خودِ پيغمبر ْنَآذ  ؛ی تن من است اطمه، پارهف :یفاط م ة َب ْضع ٌةَم   44:یاَف  ق ْدَآذانَ اهف م 

ت كرده است. و قرآن هم را اذيّاهلل رسول آينه منِت كند، هر اذيّركس او را بيازارد و ه 44:یآذانَ 

ت كند، لعنت خدا در دنيا  و آخرت بر اوست و عذاب را اذيّ اهلل رسول كه يد كسیفرما می

چنين ، زهرا ی  كنندگان فاطمه تخواركننده و دردناكی برای او وجود خواهد داشت. پس اذيّ

 سرنوشتی در پيش دارند.

 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ
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