
 
  

  زنان اهدايی 
  

  
  « ام شريک دوسيه » زن بيستم محمد بود. او  يکی از چهار زنی است که خويشتن را  به پيغمبر بخشيده است.

چه غير از زنان عقدی که ازدواج با آنها مستلزم تشريفاتی چون مهر و حضور گواه و رضايت ولی است و غير از بردگان که 
در حرمسرای محمد طبقه ديگری نيز از زنان وجود داشت و  Cمسلمانان حالل هستند در صورت داشتن شوهر کافر يا مشرک بر

  آنان زنانی بودند که خويشتن را به محمد هبه(بخشيدن) ميکردند.
  

  و خوله نيز خود را هبه کرده بودند). Cزينب Cام شريک نيز خود را  به محمد هبه کره است. ( سه زن ديگر ميمونه
عايشه را آشفته کرد زيرا ام شريک زيبا بود و محمد بی درنگ اين تقديمی را پذيرفته بود. می  Cمحمد هبه کردن اين زنان به

  گويند از فرط رشک عايشه گفته است:  « نمی دانم زنی که خويشتن را  به مردی تقديم کند چه ارزشی دارد؟ »
  و تصوی عمل ام شريک و قبول محمد است:سوره احزاب نازل شد که تاييد  ۵٠Cو از اين رو است که قسمت اخير آيه 

  
  ۵٠) آيه ٣٣سوره احزاب(

  ای پيغمبر ما زنانی را که مهرشان را ادا کردی بر تو حالل کرديم و کنيزانی
  که به غنيمت خدا تو را نصيب کرد و ملک تو شد و نيز دختران عمه و دختران 

  نيز زن مومنه ای دايی و دختران خاله آنها که با تو از وطن خود هجرت کردن و 
   Cکه خود را  به رسول بی شرط  و مهر ببخشد و رسول هم به نکاحش مايل باشد

  که اين حکم مخصوص تست و نه مومنان که ما حکم زنان عقدی و کنيزان ملکی 
  اين زنان را همه بر تو حالل کرديم  Cمومنان را (قبال چهار زن) بعلم خود بيان کرديم

  ود(عزيز) تو در امر نکاح هيچ حرج و زحمتی نباشد......بدين سبب بود که بر وج
   

در قسمت اول اين آيه هللا بر محمد حالل ميکند تمام زنان و کنيزانی را که به غنيمت نصيبش شده و چون هللا قبال غنيمت گرفتن 
ه هم باشند. همينطور که هر زنی را  برای مسلمانان حالل کرده پس اين زنان ميتوانند زنان شوهردار يا بی شوهر و غير

ای از مردم مکه با محمد فرار کردند و با او پيوند ياری بستند. اينجا هللا   تهسميدانيد در موقع فرار محمد از مکه به مدينه د
  دختران عمه و دختران خالو و دختران خاله اين گروه را هم بر محمد حالل ميکند.

  
 جان ه و اين حکم فقط مخصوص محمد است و نه کس ديگری و آن هم به خاطرهللا گرفتن هر زنی را  برای محمد آزاد کرد

عزيز محمد است که در موقع کمبود زن به ايشان سخت نگذرد. همينطور که ميدانيم قانون ازدواج باقی مردم را هللا قبال تعيين 
  کرده است و آن هم چهار زن است.

  
  برای محمد حالل شده اند. Cزنان مومنه ای که خودشان را بی قيد و بند به محمد ببخشند

عايشه چون چنين ديد گستاخانه به محمد گفت: « انی اری  ربک يسارع فی هواک» يعنی می بينم خدايت به انجام خواهشهای 
  نفسانی تو ميشتابد.

  
  شد: لسوره احزاب ناز  ۵١آيه  Cآن وقت برای تنبيه عايشه

  
  ۵١) آيه ٣٣سوره احزاب(

  تو ای رسول هر يک از زنانت را که خواهی از نوبتش موخردار  و هر را که 
  خواهی به خود بپذير و هم آنرا که (بقهر) از خود راندی اگرش (بمهر) خواندی 

  (اين مختار مطلق بودنت بر زنان) بهتر شادمانی دل و  Cباز بر تو باکی نيست
  و هرگز هيچيک بايد محزون نباشند بلکه به آنچه ايشان  روشنی ديده انهاست

  را عطا کردی هميشه خشنود باشند......
  
  

که در حقيقت آن را می  Cرا نازل ميکند ۵٢برای تسکين روحيه آنها آيه  Cپس از اين ضربه محکمی که محمد به زنانش زده
  توان نوعی ايجاد خشنودی شمرد.

  
  ۵٢) آيه ٣٣سوره احزاب(



  نه عقد هيچ زن بر تو حالل است و نه مبدل  Cل بعد از اين(زنان) ديگرای رسو
  بسيار در  هز چند از حسنش به شگفت آيی  و Cکردن اين زنان به ديگر زنان

  نظرت زيبا آيد مگر که کنيزی مالک شوی و هللا بر همه چيز مراقب و نگهبان 
  است. 

  
در جنگ است و يا اسيری خريداری شده از ديگران. گفته هللا به محمد به  مدهآت سبايد يادآوری کرد که کنيز در اسالم زنی بد

اين معنی  است که اين تعداد زنانت برای تو کافی است و برای تو حالل نيست اگر زن ديگری را عقد کنی و نميتوانی زنانت را 
ای خود را با هم عوض کنند. هللا اين کار زنان ديگر عوض کنی که در آن زمان رسمی بود بين تازيان که مردان ميتوانستند زنه

هر چند که آن زن بسيار خوش رو باشد.  ولی در آخر راه فراری برای محمد باز ميگذارد و  Cرا هم برای پيغمبر حرام کرد
  در اين صورت مانعی ندارد. Cمگر اينکه کنيزی مالک شوی Cميگويد

  
 Cچون ازدواجهای عقدی جز مشکالت و تشريفات چيزی در بر نداشته اند Cشاين آيه بيشتر به نفع محمد بوده تا زنان Cدر حقيقت

  و حضور گواه و رضايت ولی و غيره.يه مشکالتی چون مهر
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