
 
  

   حفصه٬ ماريه٬دمحم
 

  
  .ماريه را از مصر برای دمحم هديه فرستاده بودند. ماريه قبطيه يکی از کنيزان دمحم بود

يه را  بر خود حرام کرد و به ر که در نتيجه دمحم ما٬شد) ۶۶(وقايعی که ميان دمحم و ماريه اتفاق افتاد باعث نازل شدن سوره تحريم
  .همين دليل سوره تحريم ميخوانند

  
  :خود در مورد اين واقعه اين چنين مينويسد»  سال٢٣«در کتاب » علی دشتی« 
  
حضرت همانجا با ماريه همبستر شد و . آن روز پيغمبر در خانه حفصه بود و حفصه در  خانه نبود. ماريه روزی نزد پيغمبر آمد« 

پيغمبر برای .  خود در خانه و در بستر او خوابيده استدر اين اثنا حفصه سر رسيد و داد و بيداد براه انداخت که چرا حضرت با کنيز
  .تسکين خاطر حفصه و آرام کردن وی ماريه را  بر خود حرام کرد

ه از تحريم خود بر پيغمبر ناراحت شده و يالبد پس از رفع بحران يا بواسطه عالقه ای که به ماريه داشته و يا بواسطه اين که مار
کرد و برای تبرئه و تزکيه وی آيه های اول تا ) صرف نظر(رام کردن ماريه بر خويشتن عدولباز خواست کرده بود حضرت از ح
  ».پنجم سوره تحريم نازل شده است

  
  

  ١آيه ) ۶۶(سوره تحريم
  ٬ای پيغمبر گرامی برای چه آنرا که هللا بر تو حالل فرمود بر خود حرام کردی

  .رزنده و مهربان استتا زنانت را از خود خشنود سازی در صورتيکه هللا آم
  

  . البته فقط در حق دمحم٬آ بخشنده و مهربان است
  
  

  ٣آيه ) ۶۶(سوره تحريم
  يعنی با حفصه سخنی راجع به ماريه يا( وقتی پيغمبر با بعضی از زنان خود

  آن زن چون ) و به او سپرد( به راز گفت) راجع به رياست ابوبکر و عمر
   هللا بر ٬ را بر سر پيغمبر آگه ساخت)يعنی عايشه( خيانت کرده و ديگری

  و برخی) و برويش آورد( رسولش خبر داد و او بر آن زن برخی را اظهار کرد
   آن زن گفت رسوال تو را که واقف ساخت؟ ٬را از کرم پرده نهاد و اظهار نکرد

  از همه ( رسول گفت مرا هللا دانای آگاه٬)که من سر تو بر کسی فاش کردم(
    .بر دادخ) اسرار عالم

  
 ٬ دليلی برای اين گفته داشته است و آن را در قرآن وارد کرده استمهدی الهی قمشه اینمايان است مترجم بسيار معتبر قرآن آقای 

  .که اين راز ميتواند قولی که دمحم به حفصه درباره خالفت پدرش عمر داده باشد تا او را ساکت کند
  

 هللا هم اين خيانت حفصه را به ٬حفصه هم خيانت کرده آن راز رسول را به عايشه گفت ٬به هر سوی رسول رازی را به حفصه گفت
چه کسی اين مسئله را  : حفصه پرسيد. رسول هم بعضی از سخنان هللا را به حفصه گفت و بعضی را نگفت. گوش رسول خود رساند
ه گوش من رسانده است که تو به من خيانت کرده رسول هم در جواب حفصه گفت که هللا اين حرف را  ب. به گوش تو رسانده است

  . ای
  

آيا اين در شان خداوندگار بزرگ است که به مسائل زناشويی دمحم بپردازد و بين دمحم و زنانش خبرچينی کند؟؟؟؟ آيا اين اهانتی بزرگ 
  به پروردگار آسمانها نيست؟؟؟؟

  
  

  ۴آيه ) ۶۶(سوره تحريم
  )خالف رضای پيغمبر(وبه کنيد که البته دلهای شمااينک اگر هر دو زن به درگاه هللا ت

  که) هرگز بر او غلبه نکنيد(ميل کرده است و اگر با هم به آزار او اتفاق کنيد باز
  هللا يار و نگهبان اوست و جبرئيل امين و مردان صالح و با ايمان و فرشتگان حق



  .يار و مددکار اويند
  

چنين بايد بدانند که اگر هم. ند که آنها  بر خالف رضای دمحم عمل کرده  و او را آزرده اندنی عايشه و حفصه بايد بدانعو آن دو زن ي
 هرگز پيروز نخواهند شد چون هللا و جبرييل و همه فرشتگان در خدمت دمحم هستند و ٬با هم همدستی کنند و بنا  به آزار دمحم بگذارند

  .او را  در مشکالت زندگی و همخوابگی ياری خواهند کرد
  
  

  ۵آيه ) ۶۶(سوره تحريم 
دهداميد است که اگر پيغمبر شما را طالق    هللا زنان بهتر از شما به جايتان با٬

  که همه با مقام تسليم و ايمان و خضوع و اطاعت اهل توبه و .  او همسر کند
  .باشند چه بکر و چه غير بکر) طريق معرفت(عبادت رهسپار 

  
  

  !!و اينجا می بينيم که منظور از ياری دادن چيست
  

آن نويسان از آن استفاده کرده تا وقايعی را که باعث نزول آيات شده رهدان و قحاشيه نويسی در قرآن خود سند ديگری است که مجت
  .اند را برای خوانندگان بازگو نمايند

 از روشنتر نگاهی بياندازيم تا تصويری ٬به همين دليل بجاست که به آن قسمت از حاشيه قرآن که مربوط به سوره تحريم است
  .مسائل خانوادگی دمحم داشته باشيم

  
  
  :اشيه قرآن مهدی الهی قمشه ای درباره سوره تحريمح

 روزی در بيت حفصه يا در بيت عايشه خلوت کرد و ٬شان نزول آنکه حضرت رسول با ماريه قبطيه کنيز ام ولدش ابراهيم بود
واهد يافت و  چنانکه در بيان تحريم تحرير خ٬ پس باين جهت حضرت رسول ماريه را  بر خود حرام کرد٬حفصه بر آن آگاهی يافت

به حفصه فرمود که اين راز را  با کسی مگو و چون آن حضرت بيرون رفت حفصه به عايشه گفت و بوحی الهی آن حضرت اطالع 
 و در تفسير علی بن ابراهيم از حضرت صادق مروی است که فرمود اطلعت حفصهّ علی النبی و هومع ماريه فقال النبی و هللا ٬يافت

 ان يکفر عن يميه و در کافی از حضرت امام دمحم باقر نيز قلف ان اليقربها نيز مذکور است و بقولی آن که حضرت ما اقربها فامره هللا
رسول همواره بعد از فراغ از نماز صبح بر در حجره يکی از ازدواج برسم نوازش مرورّه ميفرمود تا آنکه در بعضی اوقات زينب 

بت ميساخت آن حضرت مياشاميد و باين وسيله توقف آن حضرت نزد زينب زياده بر بنت جحش از عسلی که برايش آورده بودند شر
معهود واقع ميشد پس عايشه و حفصه توطئه کرده بآن حضرت گفتند از تو بوی مغافير ميايد که صمغی است بدبو از درخت عرفط  

ه شد که زنبورش بر شکوفه عرفط چريده و آن حضرت فرمود از مغافير نخورده ام بلکه از شربت عسل زينب خورده ام پس گفت
  .خواهد بود پس آن حضرت سوگند ياد کرد که از آن عسل نخورد

  
  

  آيا اين همان قرانی است که ما ناآگاهانه بر مزار مردگان خود ميخوانيم و به خيال خود روح آنها را آرامش می بخشيم؟؟؟
آيا اين همان قرآنی است که ما ناآگاهانه بر آن قسم ياد   ميکنيم تا ابد به همسر خود وفادار باشيم؟؟

  آيا اين همان قرانی است که با آن سوگند ياد ميکنيم تا از آب و خاک و سرحدات ميهن خود دفاع کنيم؟؟
 به مسائل همخوابی ٬ آفرينده جهان و همه مخلوقات است که به زندگی زناشويی دمحم دخالت ميکند٬و آيا اين هللا همان آفريدگار عالم

  او رسيدگی ميکند و برای پيدا کردن زنان باکره به دمحم وعده ميدهد؟؟؟؟
  
  
  

 
  :گردآورنده

  شاهين کاويانی
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	رسولش خبر داد و او بر آن زن برخی را اظهار کرد( و برویش آورد) و برخی

