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 چکیده

است که  ، و مادر تنها فرزند باقیمانده ایشان حضرت فاطمه اولین همسر پیامبر اسالم حضرت خدیجه

هاا پرداختاه شاده     در تفاسیر بدان و آیه مستقیم و غیرمستقیم به ایشان اشاره کرده است 22حدود در قرآن کریم 

 .های مرتبط با حضرت خدیجه گاهی به برخی آیات اشاره شده است. و در کتاب است

سارره   22د دسته است: اول آیاتی که ایشان مصداق آنهاست. مثل آیه چن آیات مرتبط با حضرت خدیجه

شعراء که به جایگااه خدیجاه در    122اشاره شده و نیز آیه  عمران که به خیر نساء بردن ایشان در کنار مریم آل

مساممان   سرره زمر به ایمان خدیجه به عنران اولین زن 32و  33منابر نرر قیامت اشاره شده است و نیز ذیل آیات 

حضارت  آن مصاداق باارز   کاه  مثال آیاه ششام سارره احازاب      و نماز جماعت ایشان با پیامبر اشاره شده اسات.  

 حفظ احترام و حرمت ایشان ضروری است.و ایشان مادر حکمی و معنری مؤمنان است است و  خدیجه

یقیه بیان شده شامل در سرره احزاب که به صررت قضایای حق برخی آیات مربرط به همسران پیامبر و نیز

( باه  و احادیا   صررت غیرمستقیم )از طریق شأن نزول شرد. دسته دوم آیاتی است که به می حضرت خدیجه

و  2سرره ضحی و آیاات   3مثل سرره کرثر، و آیات آغازین سرره مدثر و آیه  مربرط است. حضرت خدیجه

که ذیل آنها به جایگاه و  ه سرم آیاتی استسرره احزاب )داستان پسرخراندگی زید و همسری زینب( و دست 33

آیات اول تا پنجم سرره تحریم که به صررت قضاایای شصصایه   اما اشاره شده است.  فضایل حضرت خدیجه

 شرد.  نمی است شامل حضرت خدیجه مربرط به برخی همسران پیامبر

 قرآن، پیامبر اسالم ام المؤمنین، خدیجه،  ها: کلید واژه
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 درآمد

اسات کاه فضاایل و     و ماادر تنهاا دختار ایشاان حضارت فاطماه       اولین همسر پیاامبر  خدیجهحضرت 

ایان نرشاتار باه ایان پرساس اساسای        ؛کماالت متعددی در آیات و احادی  و تاریخ برای ایشان ذکر شده است

قرآن به وجرد ایشان اشااره کارده   کدام آیات در قرآن چگرنه است و  که جایگاه حضرت خدیجهپردازد  می

 ؟چگرنه استتفسیر آن آیات داللت است؟ و 

 پیشینه

 اند: در قرآن و آیات مرتبط اشاره کرده منابع زیر به جایگاه حضرت خدیجه

جممه تفسیر مقاتل ابن سمیمان، تفسیر ابر حمزه ثمالی، تفسایر جاامع البیاان طباری، تفسایر      ا مفسران قرآن از 1

ذیل آیات متعادد از جمماه     و ...  امام حسن عسکریمنسرب به قمی، تفسیر الحبری، تفسیر عبدالرزاق، تفسیر 

 8و زمار   32و  33حازاب و  ا 33( و 2)احازاب   « »حج  و آیه  38عمران و  آل 22بقره و  282ذیل آیه 

اشااره   خدیجاه حضارت  باه  و نیز ذیل آیات آغازین سرره تحریم، و آیاات آغاازین سارره مادثر و ...     ضحی 

یا احادیثی در ماررد   اند. شأن نزول برخی آیات را مرتبط با ایشان دانستهتفسیر آیه و گاهی یعنی گاهی  اند. کرده

 اند. ذیل آیات آورده جایگاه حضرت خدیجه

نساء اهل بیت فی ضرء القرآن و الحدی ، احمد خمیل جمعاه، دمشاق و بیاروت، الیماماه لمةباعا  و        ا کتاب2

 ق، چاپ دوم. 1213النشر والترزیع، 

 باشد. می از جممه حضرت خدیجه صفحه و در مررد زنان و دختران پیامبر 322این کتاب 

تبریب و تعمیق احمد جمال عبدالعال(، قاهره، مکتبا   احمد جمال )جمع و  ا نساء خالدات فی القرآن الکریم،3

 ق.1223الکمیات االزهریه، 

 صفحه است و در مررد زنان جاویدان از جممه حضرت خدیجه نگاشته شده است. 151این کتاب 

ا النساء فی القرآن الکریم، عبدالمنعم هاشمی، دمشاق و بیاروت، دار ابان کثیار لمةباعاه و النشار و الترزیاع،        2

 ق.1228

 نیز اشاره دارد. صفحه است که به حضرت خدیجه 282این کتاب 

مترجم: محماد  ، دکتر محمد عبده یمانی، «ام المرمنین خدیجه بنت خریمد بانریی در قمب مصةفی»ا کتاب 5

 ش. 1381، ایران، انتشارات ایالف، ابراهیمی

 .  ق1222، اد و االرش  غ ی م ب ت م ل    ی الم االس    س رس م الم، ، ق ری شاک ال  ن ی س ح، رة ةاه ج  ال دی ن خ ی ن رم م ال  اما  2

صافحه   282در حسین تهرانی، انتشاارات طاربی،    ،«یهاسالمعم یکبر یج خد ینخصائص ام المرمن»کتاب ا 3

 باشد. میفصل  122و  یشگفتارپ یک یدارااست که  حضرت خدیجه یاتاز خصرص یژگیو 122شامل 
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و  یاات از آ یکند. و با بهره ور یهمعتبر تک یاتقرآن و روا یاتکرشد بر آ یکتاب م ینا یدر فصل ها مؤلف

اا نمارده و   یهاالسالماا عم یکبر یجهخد یاتاز خصرص هایی یژگیاشاره به و یو سن یعهمعتبر در منابع ش یاتروا

 در حد تران، فضائل آن حضرت را بازگر نمرده است. 

 1، جمعی از نریسندگان.«( در قرآنایه)سالم اهلل عم یجهخد»ا کتاب 8

الزم به یادآوری است که در منابع اینترنتی از کتاب فرق به عنران مقاله نیز یاد شاده اسات و هااهراق مقااالت     

جمعی از نریسندگان است که به صررت مجازی منتشر شده است و در این نرشاتار باه برخای آیاات و روایاات      

 ست.اشاره شده ا مربرط به حضرت خدیجه

در قرآن در محیط اینترنت با تکارار مةالاب مکارر یافات      ا مقاالت مربرط به شصصیت حضرت خدیجه1

 کنیم: شرد. که به دو مررد آنها اشاره می می

منتشار  رساانی حارزه    اطاال    در پایگااه  ، که، نریسنده نامعمرم آیات مربرط به حضرت خدیجهمقاله   یک: 

 2اند. را در مررد آن حضرت دانسته 8و ضحی   32، فرقان  212 ، شعراء 132طه  آیه و چهار شده 

تهیاه   یشاه و اند یان گاروه د که ترسط آقای شکرری در پایگاه تبیان،  )س( در قرآن یجهخد یمایسمقاله  دو:

 3و روایات مربرطه اشاره کرده است. 8و ضحی   22عمران   شده و به آیات آل

 بسامد آیات

ها پرداخته  در تفاسیر قرآن بدانکه  ،مررد است 22حدود  در قرآن کریم آیات مربرط به حضرت خدیجه

 . شده است

 به چند صررت است. اما ارتباط آیات با حضرت خدیجه

 مصداق آنهاست آیاتی که حضرت خدیجه دسته اول(

عَیْناق اند از جممه ذیل  به عنران مصداق آیه اشاره کرده ذیل برخی آیات مفسران قرآن به حضرت خدیجه

نقل شاده کاه فرمردناد:     سرره مةففین، در مررد مصادیق مقربرن از پیامبر اکرم 28آیه  یَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُرنَ

  2«.مقربرن: رسرل اهلل و عمی بن ابی طالب و االئمه و فاطمه و خدیجه»

( 32)فرقان   و نیز ذیل آیه 

 5 باشد. نقل شده که حضرت خدیجه مصداق ازواج می

ذلِاکَ جَازَاءُ    لَهُم مَا یَشَااُُنَ عِنادَ رَبِّهِامْ   *  وَالَّذِی جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِکَ هُمُ الْمُتَّقُرنَ و نیز ذیل آیه 

نسبت به پیاامبر باه عناران اولاین زن مساممان و نمااز        ( که مفسران به ایمان خدیجه32و  33)زمر   الْمُحْسِنِینَ

                                                      
 www.aviny.com پایگاه شهید آوینی: . 1
 .1311 12 12در تاریخ  www.hawzah.net. پایگاه اطال  رسانی حرزه:  2
 www.tebyan.net. سایت تبیان:  3
 .212، ص 2و نیز تفسیر قمی، ج  353. تفسیر القرآن الکریم، ابرحمزه ثمالی، ص  2

 .113، ص 2. تفسیر قمی، ج  5

http://www.hawzah.net/
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و مصداق متقرن  مصداق آیه فرق در تصدیق پیامبر یعنی حضرت خدیجه 1اند. حضرت خدیجه اشاره کرده

 شرد. و محسنین معرفی می

اند که باا ترجاه باه     کرده  ( برخی مفسران اشاره132)طه   «یهاأْمُرْ أَهْمَک بِالصَّالةِ وَ اصْةَبِرْ عَمَوَ »ذیل آیه و نیز 

که اهل و  یننظر به ا و نازل شده است است که اوائل بعثت بر رسرل اکرم یقرآن یها طه از سرره اینکه سرره

از نظر  یزن بطال یبن اب یسرل اهلل است و عمهمسر ر ، یکبر یجهخد یخاعضاء خانراده رسرل اکرم در آن تار

 یاه اسااس آ  یان باشاد. بار ا   یم «اهل»نمرد؛ مشمرل عنران  یم یرسرل اهلل زندگ یو سرپرست یتتحت والکه  ینا

 یاد صاالة سافارش اک   یضهبه اهل و اعضاء خانراده خرد در باره بپا داشتن فر»نمرده که  خةاب به رسرل اکرم

 یکی از مصادیق آیه فرق است. تران گفت حضرت خدیجه بنابراین می 2«.رار باشاست یرستهبنما و بر آن پ

اند کاه باا ترجاه باه اینکاه       ( برخی مفسران اشاره کرده212)شعراء   «ینَالْأَقْرَبِ یرَتَکوَ أَنْذِرْ عَشِ»و نیز ذیل آیه 

 یاقرباء به رسرل گراما  ینتر یکبرده است و نزد یشاناقرام و خر یقاز طر ید،به ترح یامبرپ یدعرت رسم اولین

 یکبار  یجهخد یالسّالم و بر حسب رابةه سبب یهطالب عم یبن أب یو آله و سمّم بر حسب نسب، عم یهالمّه عم یصم

آن ها، هم  یاست برا یمتیشاهد فض یجهو خد میدسترر دعرت، در درجه اول در باره ع ینالسّالم است و ا یهاعم

 تران گفت حضارت خدیجاه   بنابراین می 3«.است یمتشاهد فض یشان،بقات خرط یبرا یگرچنان که در مرتبه د

 یکی از مصادیق آیه فرق است.

باشاد،   در آیات قرآن، آیات مربرط به همسران پیامبر می هاز مرارد مهم مصداق بردن حضرت خدیجو نیز 

 از جممه:

 آیه ام المؤمنین



   پیامبر نسبت به مؤمنان »؛ (2)احزاب

از خردشان سزاوارتر است؛ وهمسرانس مادران ایشاان هساتند؛ و خریشااوندان، در کتااب خادا، برخان از آناان        

که )بصراهید( نسبت به دوستانتان ]کار[  نسبت به برخن از مرمنان و مهاجران )در مررد ارث( سزاوارترند، مگر آن

 «.کتاب )خدا( نرشته شده است اى انجام دهید؛ این )حکم( در پسندیده

 تذکر: در مررد این آیه در ادامه مقاله مةالب مفصمی خراهد آمد.
 آیات همسران پیامبر

*

*

                                                      
 .(523و  225، 312، 312ص  . ان عمی اول من اسمم بعد خدیجه ا خدیجه اول من صدّق )تفسیر الحبری، حسین بن حکم،  1
 533، ص 12 انرار درخشان، ج .  2

 .)با ویرایس عبارت( 12، ص 12 انرار درخشان، ج .  3
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*

*

*

*

 (  32ا28احزاب.) 

حضارت   آیات باه تعاداد زناان پیاامبر اشااره شاده و اینکاه اولاین همسار پیاامبر          در تفاسیر قرآن ذیل این 

زنده برد ایشان همسر دیگری  برد که از او چند پسر و چند دختر داشت و اینکه تا حضرت خدیجه خدیجه

شارد، چارن قضاایای     و ... شامل خدیجه هام مای   البته برخی مةالب آیه همچرن اجر همسران پیامبر 1نگرفت.

 یقی است.حق
 آیات ازدواج پیامبر



*

*

*

 (  53ا52احزاب.) 

 شرد. می شامل حضرت خدیجه 53و  52تذکر: این آیه نیز قضیه حقیقیه است و صدر آیه 
 آیه حجاب 



 (  ؛ 51احزاب)«  :هااى   از پرشاس »اى پیامبر! به همسرانت و دخترانت و زنان مرمنان بگار

که شناخته شارند و ماررد آزار قارار نگیرناد      د )چادرمانند( شان به خردشان نزدیک کنند، این ]کار[ براى اینبمن

 «.ى مهرورز است تر است؛ و خدا بسیار آمرزنده نزدیک

                                                      
 .1818، ص 3. ترجمه تفسیر طبری، ج  1
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و آیه حجاب در مررد عمرم همسران پیامبر است کاه   های پیامبر و ازدواج تذکر: آیات همسران پیامبر

البتاه آیاات فارق در سارره احازاب اسات کاه مادنی اسات و           نیز یکی از مصادیق آنهاست. حضرت خدیجه

در مکه زندگی کرد و وفات یافت. لیکن این مةمب مانع عمرمیات یاا اطاالق آیاات فارق و       حضرت خدیجه

شرد. چرن آیات به صاررت قضاایای حقیقیاه )ناه شصصایه( دربااره        نمی شمرل آنها نسبت به حضرت خدیجه

 نیز یکی از مصادیق همسران ایشان است. گفته شده و حضرت خدیجه پیامبر همسران

 اشاره شده است حضرت خدیجهدر شأن نزول آنها به آیاتی که  دسته دوم(

در ایان ماررد اشااره     در مررد برخی از آیات قرآن، مفسران به شأن نزول آیات و نقس حضارت خدیجاه  

و  رد نزول آیات آغازین سرره مدثر به جامه آوردن حضارت خدیجاه  در مربرخی مفسران اند. از جممه:  کرده

 1 اند. اشاره کرده یا ایها المدثرنزول آیه 

و  2( به حضرت خدیجه اشاره شده اسات 3)ضحی   مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَمَا قَمَندر مررد شأن نزول آیه و نیز 

قَمْبَیْنِ فِی جَرْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَکُمُ المّآئِی تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِکُمْ وَمَا جَعَالَ  مَّا جَعَلَ المَّهُ لِرَجُلٍ مِن نیز در مررد 

 (، گفته شده که سابب 2)احزاب   أَدْعِیَاءَکُمْ أَبْنَاءَکُمْ ذلِکُمْ قَرْلُکُم بِأَفْرَاهِکُمْ وَالمَّهُ یَقُرلُ الْحَقَّ وَهُرَ یَهْدِی السَّبِیلَ

 3باشد. با خدیجه و داستان پسرخرانده ایشان یعنی زید می نزول آیه ازدواج پیامبر

***و نیز در مررد سرره کرثر: 

 (؛ سرره کرثر)«در حقیقت ما به تر )نیکن( فراوان عةا کردیم.*  مهرِ مهرورز به نام خداى گسترده  *

 «.نسل است. ترز تر بریده ]چرا[که فقط )دشمن( کینه*  پس براى پروردگارت نماز بگزار و )شتر( قربانن کن.

 اند: در شأن نزول سرره کرثر حکایت کرده

از مسجد الحرام با  مشرکان مکه برد، هنگام خارج شدن پیامبرکه از سران « عاص بن وائِل»شصصن به نام 

چاه کسان صاحبت     ایشان مالقات و صحبت کرد، سپس وارد مساجد الحارام شاد و مشارکان از او پرسایدند باا      

 کردى؟ گفت: با این مرد ابتر! )یعنن کسن که پسر ندارد و نسل او منقةع است(. من

 2بشارت کرثر داد و دشمنان او را منقةع خراند. پیامبر  بدین مناسبت فرود آمد و بهکرثر ى  سرره

 توضیح: 
دو پسر به نام قاسم و طاهر )عبدالمَّه( از خدیجه داشت که هر دو در مکه از دنیا رفتند و ایشان  پیامبر اسالم

« بریاده نسال  »یعنان  « ابتار »مرضر  باع  شد تا دشمنان زبان بگشایند و آن حضرت را   این 5بدون پسر باقن ماند.

                                                      
 .222، ص 2و نیز تفسیر عبدالرزاق، ج  212و  281، ص 2ج   . ر.ک: همان، و نیز تفسیر مقاتل بن سمیمان، 1

 .228، ص 2. تفسیر قمی ، ج  2

 .132، ص 2. تفسیر قمی ، ج  3

 .585و شأن نزول آیات، ص  882؛ نمرنه بینات، ص 832، ص 12تفسیر مجمع البیان، ج . 2
 .(183، ص 21داشت که در کردکن وفات کرد )بحاراالنرار، ج  ازدواج کرد و از او پسرى به نام ابراهیم« ى قبةیه ماریه»البته پیامبر اسالم در مدینه نیز با . 5
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رو پیاامبر   ى پادر اسات؛ از ایان    پنداشتند پسر اهمیت زیادى دارد و تاداوم بصاس برناماه    بصرانند، چراکه آنان من

 شد. هایس تعةیل من که پسر نداشت برنامه اسالم

هااى اعجااز آمیاز قارآن      گارین  ده است که برخان، آنهاا را پایس   ى کرثر چند خبر اساسن را اعالم کر سرره

 1اند: دانسته

دهاد کاه    مان  چرن فاطمه و مرهبتن هم 2چرن پیروزى اسالم بر کفر، خیر فراوانن هم الف( خدا به پیامبر

 بصشد. را تداوم من ها و نسل او برنامه

طارر   دمان آنها باقن نصراهند ماند؛ هماان ها و عظمت دو بریده نسل خراهند شد و برنامه ب( دشمنان پیامبر

 که مشرکان مکه و عاص بن وائل و مانند او منقرض شدند و هیچ نامن از آنان و دودمانشان باقن نیست.

 شارد.  به معناى خیر و برکت فراوان است، و به افراد سصاوتمند نیز کرثر گفته من« کثرت»ى  ، از ریشه«کرثر»

 اند؛ از جممه: رثر چند احتمال دادهمفسران قرآن در مررد معناى ک

)که مؤمنان در هنگاام ورود باه بهشات از     2حرض کرثر 3، نهرى در بهشت،فاطمهحضرت کثرت فرزندان 

هاا و نیاز    در جنا   هاى پیامبر ، پیروزى5شرند.( قرآن، نبرّت، کثرت اصحاب و یاران، شفاعت آن سیراب من

 هستند. فاطمه و که فرزندان معنرى پیامبر 2عمماى امت او

ى این مصادیق و مرارد بشرد؛ هر چناد باا ترجاه باه      البته معناى کرثر وسیع است و مانعن ندارد که شامل همه

 تر است. ( و شأن نزول آن، احتمال اول مناسبى سرره )یعنن بریده نسل خراندن دشمنان پیامبر قرینه

چارن نهارى بهشاتن در باین      ى امت اسات و فرزنادانس هام    است که خرد شفاعت کننده آرى؛ این فاطمه

بصاس نبارّت و    کنناد و تاداوم   سایراب مان   بشریت جارى شده و همگان را از حرض کرثر عمارم آل محماد  

 اند. هاى بزرگ عممن و معنرى براى مسممانان به وجرد آورده شان پیروزى اند و با رهبرى داران قرآن پاس

باید نمااز بگازارد و قرباانن کناد. البتاه برخان        ى نعمت کرثر، پیامبر ین سرره بیان شده که به شکرانهدر ا

مفسران معتقدند که مقصرد نماز و قربانن روز عید قربان است، ولن معناى آیه گساترده اسات و شاامل هرگرناه     

 شرد. نماز و قربانن من

                                                      
 .332، ص 23تفسیر نمرنه، ج . 1
 .به شکل ماضن بیان شده است  ماضن است، اما ممکن است به معناى مضار  متحقق الرقر  باشد که« اعةیناک»ى  جممه. 2
و  22و  12ص  ،8؛ بحاراالنرار، ج 283، ص 2؛ شراهد التنزیل، ج 251به این مرارد اشاره شده است )جعفریات، ص  و اهل بیت در روایات پیامبر. 3

 (382، ص 5تفسیر صافن، ج 
 .و تفسیر صافن، همان جا 13، ص 8بحاراالنرار، ج . 2
 .تفسیر صافن، همان. 5
 . تفسیر نمرنه و تفسیر کبیر فصر رازى، ذیل سرره. 2
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هااى   ان الهن و مساممانان تاا باراى اداى شاکر نعمات     ى رهبر این سرره در حقیقت، آمرزشن است براى همه

تر و نیاز معنرى خریس و نیاز ماادى   قربانن رو آورند و پیرند خرد را با خدا و خمق محکم بزرگ الهن به نماز و

 غذاین بینرایان را برطرف سازند.

« ابتار »کاه  بارده اسات هماان طارر      از طریق خدیجه این مةمب روشن است که کرثر عةا شده به پیامبر

رسااندکه ماادر کارثر قارآن      را می دارد. و همین مةمب عظمت خدیجه اشاره به فرت فرزندان پسر خدیجه

ها میمیرن سادات در سراسر جهاان   از طریق ایشان تداوم یافت که تا کنرن از نسل ایشان ده است و نسل پیامبر

 پراکنده شدند.

 مرتبط است خدیجهآیاتی که به جایگاه و مقام حضرت دسته سوم: 

اناد. از   اشااره کارده   مفسران ذیل برخی آیات قرآن با نقل احادی  به فضائل و مقاماات حضارت خدیجاه   

نِسَااءِ    وَإِذْ قَالَتِ الْمَالَئِکَ ُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ المّهَ اصْةَفَاکِ وَطَهَّرَکِ وَاصْاةَفَاکِ عَمَان  جممه مفسران اهل سنت ذیل آیه 

از اناد و   بهتارین زن بهشاتیان معرفای کارده     را در کناار ماریم   حضرت خدیجاه (، 22عمران   )آل الْعَالَمِینَ

خیر نسائها مریم بنت عمران و خیر نسائها خدیجه بنت خویلد یعنی بقوله خیر نسائها خیرر  : »اند کاه  نمردهنقل  پیامبر

 1«.نساء اهل الجنة

فضمت خدیجاه  »اند که:  نمردهنقل  از پیامبرحضرت خدیجه را بهترین زن امت اسالم معرفی کرده و و نیز 

 2«.عمی نساء امتی کما فضمت مریم عمی نساء العالمین

شرند و  منابری از نرر برپا می» نقل شده که:  (، از امام باقر122)شعراء   فَمَا لَنَا مِن شَافِعِینَو نیز ذیل آیه 

)ثم ینادی المنادی و هر جبرئیل این فاطمه بنت محمد، أین خدیجاه بنات    گردد؛ ت برخی بانران روشن میمقاما

3 خریمد، أین مریم، بنت عمران(.
 

گاری آن   کاه عباادت    2 اشاره شده است. با پیامبر و نیز ذیل آیات سرره ضحی به نماز حضرت خدیجه

 رساند. حضرت را می

خْةَأْنَا رَبَّنَاا  المّهُ نَفْساق إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ وَعَمَیْهَا مَا اکْتَسَبَتْ رَبَّنَا الَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِینَا أَوْ أَالَ یُکَمِّفُ و نیز آیه 

الَ طَاقَ َ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَاا وَارْحَمْنَاا    وَالَ تَحْمِلْ عَمَیْنَا إِصْراق کَمَا حَمَمْتَهُ عَمَن الَّذِینَ مِنْ قَبْمِنَا رَبَّنَا وَالَ تُحَمِّمْنَا مَا

و خارردن   ( که ذیل آن مفسران به داساتان معاراج پیاامبر   282)بقره   أَنْتَ مَرْالَنَا فَانْصُرْنَا عَمَن الْقَرْمِ الْکَافِرِینَ

                                                      
 .182، ص 3. جامع البیان طبری، ج  1

 .182. همان، ص  2

 .223. تفسیر امام حسن عسکری، ص  3

 .338، ص 1و نیز تفسیر قمی، ج  333، ص 2ابن سمیمان، ج . تفسیر مقاتل  2
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اناد و اینکاه پیاامبر اساالم،      کارده اشااره   سیب بهشتی سپس همبستری با خدیجه و بسته شدن نةفه فاطمه زهرا

 1دهد. گفت بری بهشت می برسید و می را می حضرت زهرا

 وَجَاهِدُوا فِی المَِّه حَقَّ ِجهَاِدِه هَُر اجْتَبَاکُْم وَمَا جََعاَل َعَمایْکُْم ِفای الادِّیِن ِماْن َحارٍَج مِّمَّاَ  أَِبایکُْم        و نیز ذیل آیه 

سْمِمِینَ مِن قَبْلُ وَفِی هذَا لِیَکُرنَ الرَّسُرلُ شَهِیداق عَمَیْکُمْ وَتَکُرنُرا شُهَدَاءَ عَمَان النَّااسِ  فَاأَقِیمُرا    إِبْرَاهِیمَ هُرَ سَمَّاکُمُ الْمُ

اباری اشااره   ( باه داساتان   38)حاج    وَنِعْامَ النَّصِایرُ    الصَّالَةَ وَآتُرا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُرا بِالمَّهِ هُرَ  مَرْالَکُمْ فَنِعْمَ الْمَرْلَن

 2دید و به حقانیت ایشان پی برد. کند که حضرت خدیجه بر سر پیامبر می

، برخی مفساران باه داساتان حضارت خدیجاه و ورقاه ابان نرفال اشااره          و نیز ذیل آیات آغازین سرره مزمل

 3شرند. های مکه به دست این محمد هالک می اند، که ورقه بشارت داد بت کرده

آیات سرره مدثر به مسممان شدن حضرت خدیجه به عنران اولاین زن و ایماان اماام     و نیز برخی مفسران ذیل

 2 اند. به عنران اولین مرد اشاره کرده عمی

 ضایای شخصیه است:قکه به صورت  همسران پیامبر آیاتدسته چهارم: 

وجرد دارد که قضایای شصصای اسات و شاامل     در قرآن کریم آیات دیگری نیز در مررد همسران پیامبر

 اند. نیز اشاره کرده به حضرت خدیجه ولی مفسران به مناسبت ذکر همسران پیامبر شرد. نمی خدیجه

 ـ آیات تحریم5

 *

*

*

*

   تحریم(

کنان، درحاالن کاه خشانردى      ر تر حالل کارده )بار خارد( ممنار  مان     اى پیامبر! چرا چیزى را که خدا ب»(؛ 5ا1

به یقین، خدا گشاردن سارگندهایتان را باراى    *  طمبن؟! و خدا بسیار آمرزنده ]و[ مهرورز است. همسرانت را من

و )یاد کن( هنگامن را که پیامبر باا  *  شما معیّن ساخته است؛ و خدا سرپرست شماست و او دانا ]و[ فرزانه است.

رخن از همسرانس سصنن پنهانن گفت، و]لن[ وقتن که )همسرش( آن را خبر]چینن[ کارد و خادا آن را بار آن    ب

)پیامبر( آشکار ساخت، )پیامبر( برخن از آن را )به همسرش( شناساند و از برخن ]دیگار[ روى گرداناد؛ و وقتان    

)پیاامبر( گفات:   « ر خبار داد؟! چاه کسان ایان را باه تا     »که او )= همسرش( را بدان خبر داد، )همسارش( گفات:   

                                                      
 .22، ص 1؛ تفسیر قمی، ج 113، ص 2و نیز ج  188، ص 1. ر.ک: تفسیر طبری، )ترجمه(، ج  1

 .1212، ص 2. ر.ک: تفسیر طبری، )ترجمه(، ج  2

  1152، ص 3. تفسیر طبری، ج  3

 .223و نیز تفسیر ابرحمزه ثمالی، ص  1153، ص 3. همان، ج  2
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اگر شما دو )همسار پیاامبر( باه سارى خادا بازگردیاد، پاس )باه سارد          *  «خداى( دانا ]و[ آگاه به من خبر داد.»)

دیگر را کمک کنید، پس  هاى شما )به کژى( گراییده است؛ و اگر بر ضد او یک شماست؛ چرا که( به یقین، دل

ى مؤمناان و فرشاتگان،    فقط یاور اوست؛ و بعاد از آن، جبرئیال و شایساته    رسانید؛ چرا( که خدا )زیانن به او نمن

امیاد اسات کاه اگار شاما را طاالق دهاد، پروردگاارش همسارانن بهتار از شاما باراى او             *  پشتیبان )او( هستند.

 «.زهدار، بیره و دوشی کار، پرستشگر، روزه [، تربه بردار ]فروتن گزین کند، )زنانن( مسممان، مؤمن، فرمان جاى

ناامی از حضارت خدیجاه     همساران پیاامبر  مةالاب مربارط باه    مفسران معمرالق ذیل این آیات به مناسابت  

 1اند. آورده

 ـ آیات ازدواج زینب و زید0



   و )یادکن( هنگامن را که به آن کس که خدا »(؛ 33)احزاب

همسرت را براى خرد نگاه دار و خارد  »گفتن:  به او نعمت داده برد و )تر نیز( به او نعمت داده بردى )= زید( من

ى آن است؛ و از ماردم   ر کنندهداشتن که خدا آشکا و چیزى را در دلت پنهان من« را از )عذاب( خدا حفظ کن!

هراسیدى، در حالن که خدا سزاوارتر است که از او بهراسن؛ و هنگامن که زید نیاز )خاریس( را از آن )زن(   من

به پایان برد )و او را طالق داد(، او را به ازدواج تر درآوردیم، تا هایچ تنگان )و محادودیتن( باراى مؤمناان )در      

هایشان نباشد، هنگامن که نیاز )خرد( را از آنان به پایاان بردناد )و آنهاا را طاالق      هازدواج( با همسران پسرخراند

 «.دادند(؛ و فرمان خدا تحقق یافته است

 2اند که زید غالم حضرت خدیجه برد که آن را به پیامبر هدیه کرد. مفسران ذیل این آیه اشاره کرده

 و تحمیل: ترضیح 

شارد یعنای    مای  یه در قرآن آمده است که شامل همه زنان پیاامبر آیات دسته اول به صررت قضایای حقیق

شرد و مقیّد باه   در مکه و مدینه می ( شامل همه زنان زنده و مرده پیامبرازواجه امهاتهماحکام آیات دسته اول )

 تران گفت که حکم مادر بردن و حجااب و ... کاه در ماررد زناان پیاامبر      زمان و مکان خاص نیست. پس می

سارره تحاریم باه صاررت     مثال  چهارم یعنای  دسته شرد. لیکن آیات  نیز می آمده است شامل حضرت خدیجه

                                                      
 .351، ص 2و السراج المنیر، ج  232، ص 2و تفسیر مبهمات القرآن، ج  112و ص  188، ص 8تفسیر القرآن العظیم، ج  .1

 .132، ص 2و نیز مشابه آن در تفسیر قمی، ج  328، ص 2والمحرر الرجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج  211، ص 3. تفسیر مقاتل بن سمیمان، ج  2
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ایاات تااریصی بار حفصاه و     و( آمده است که در احادیا  و ر اذا اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثاًقضیه شصصیه )

 1عایشه تةبیق شده است.

شرد، به ویژه آنکه آیات سرره تحاریم در ماررد    نمی از جممه خدیجه بنابراین شامل بقیه همسران پیامبر

هر چند که  زنده نبردند تا درگیر آن حادثه شرند.مدینه در  حادثه واقع شده در مدینه است و حضرت خدیجه

 2اند. نیز برده نامی از حضرت خدیجه برخی مفسران به مناسبت ذکر همسران پیامبر

باا زیناب    ایشان و ازدواج پیاامبر  قدواج زینب با زید سپس طالسرره احزاب که در مررد از 33و نیز آیه 

هر چند که برخی مفسران به خاطر آنکه زید ندارد.  ای شصصی است که ربةی به حضرت خدیجه است قضیه

 اند. بصشید، نامی از حضرت خدیجه برده غالم حضرت خدیجه برد که به پیامبر

 (ام المؤمنین) مربوط به حضرت خدیجهآیه  ترین مهم تفسیر

 فرماید: خراند و می را مادر مؤمنان می قرآن کریم در آیه ششم سرره احزاب همسران پیامبر



   پیامبر نسبت به مؤمنان »(؛ 2)احزاب

آناان  از خردشان سزاوارتر است؛ وهمسرانس مادران ایشاان هساتند؛ و خریشااوندان، در کتااب خادا، برخان از       

که )بصراهید( نسبت به دوستانتان ]کار[  نسبت به برخن از مرمنان و مهاجران )در مررد ارث( سزاوارترند، مگر آن

 «.اى انجام دهید؛ این )حکم( در کتاب )خدا( نرشته شده است پسندیده

 نکات آیه

خراند که جایگاه بمند حضرت  را مادران مؤمنان می از جممه حضرت خدیجه ا این آیه همسران پیامبر1

برد.  و در شرایط سصت مکه تنها همسر پیامبر دهد به ویژه که ایشان اولین همسر پیامبر خدیجه را نشان می

 ایستادگی کرد و امرال خریس را در راه اسالم صرف کرد. ترین شرایط در کنار رسرل اهلل یعنی در سصت

                                                      
خررد. این خبر به گرش عایشه رسید و او  رفت و از عسمن که تهیه کرده برد من گاهن نزد یکن از همسرانس به نام زینب من اند که پیامبر کردهحکایت . 1

صن ناراحت شد، اى و حضرت از این س بگریند تر مغافیر )شیره گیاه بد بر( خررده به نام حفصه قرار گذاشتند که به پیامبر با یکن دیگر از زنان پیامبر
رو سرگند یاد کرد که دیگر از عسل ننرشد )چراکه ممکن برد زنبرر آن عسل  چرن اصرار داشت که برى بدى از بدن و لباس و دهان او شنیده نشرد و از این

افشا کرد و معمرم شد اصل قضیه ترطئه به حفصه سفارش کرد که این مةمب را به کسن نگرید اما حفصه آن سرّ را  بر گیاه بدبرین نشسته باشد(، اما پیامبر
؛ تفسیر 232، ص 12؛ تفسیر مجمع البیان، ج 552؛ شأن نزول آیات، ص 222اسباب النزول واحدى، ص )شد   سصت ناراحت برده است؛ از این رو پیامبر

و سنن کبرى بیهقن،  151، ص 2نسائن، ج ؛ سنن 111، ص 2؛ سنن ابن داود، ج 182، ص 2؛ صحیح مسمم، ج 232، ص 3و ج  128 -123، ص 2بصارى، ج 
ى طالق آنان منتشر  و حتن شایعه (131 -138، ص 18تفسیر قرطبن، ج )گیرى کرد  تا یک ماه از همسران خرد کنارهروایات و طبق برخن  (353، ص 3ج 

 (123، ص 8، ج القرآن تفسیر فن هالل)شد. 
 فتد.ااتفاق نی ى پیامبر را تنظیم کرد، به طررى که دیگر این کارها درون خانه رهبر اسالم ى آیات فرق بدین مناسبت فرود آمد و روابط داخمن خانه

 .351، ص 2والسراج المنیر، ج  112و  188، ص 8ر.ک: تفسیر القرآن العظیم، ج  .2
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نیاز نسال    برد که فرزندان متعدد برای ایشان آورد که بعد از رحمات پیاامبر   پیامبرتنها همسر  خدیجه

 ادامه یافت. دختر حضرت خدیجه ایشان از طریق حضرت فاطمه

 تراند به چند معنا باشد: می ا مادر بردن همسران پیامبر2

شرد. بدیهی است که ایان معناای ماادر در ایان ماررد صاادق        مادر حقیقی که هر انسان از او مترلد می (الف

 اند. های بعدی از ایشان مترلد نشده نیست، چرن مؤمنان صدر اسالم و نسل

 1اناد،   شاده   پدران امت شامرده  و امام عمی طرر که بر اساس احادی  پیامبر مادر معنری یعنی همان (ب

 نیز مادر معنری امت است. دیجهحضرت خ

و فاداکاری ماالی در رشاد     آری حضرت خدیجه مادر معنری امت است چرا که با استقامت کناار پیاامبر  

 گردن مسممانان دارد. حق بزرگی برتا قیامت اسالم و هدایت مردم مؤثر برده و 

ن واقعی هستند و این مةمب به خاطر از نظر احترام نازل منزله مادرا احترام مادری، یعنی همسران پیامبر (ج

داشت زحمات ایشان است. یعنی همان طرر که بر اسااس آیاات قارآن احتارام ماادر هار        و پاس احترام پیامبر

 احترامی به او جایز نیست. انسانی بر او الزم است و کرچکترین بی

   و به پادر و  »(؛ 23)اسراء

ترین  )= کرچک « اُف»[ پیرى برسند، پس به آن دو  مادر نیکن کنید؛ اگر یکن از آن دو، یا هر دو نزد تر به ]سنّ

 «.آمیز( نگر سصن اهانت

کند انسان را منحرف سازد وگرنه اطاعت او الزم نیست تالش نآنها مادر تا جایی است که پدر و البته اطاعت 

 هر چند که احترام او الزم است.



   کاه تار    و اگر آن دو، تالش کنند براى ایان »(؛ 15)لقمان

[ در دنیا با آن دو به  چیزى را که بدان هیچ دانشن ندارى، همتاى من قراردهن، پس، از آن دو اطاعت نکن؛ و]لن

به سرى من بازگشته، پیروى کن؛ ساپس بازگشات شاما فقاط باه      نشینن کن؛ و از راه کسن که  طرر پسندیده هم

 «.دهم دادید خبر من سرى من است و شما را به آنچه انجام من

در جریان جن  جمل با اینکه عایشه در برابر امام خریس ایستاد و در  بینیم امام عمی از این روست که می

رر داد عایشاه را باا احتارام از بصاره باه مدیناه       دست صحنه جن  حاضر شد، ولی بعد از پایان جن  امام عمی

 2بازگردانند.

                                                      
 (.15، ص 12)بحاراالنرار، ج « أَنَا وَ عَمِیٌّ أَبَرَا هَذِهِ الْأُمَّ » عن رسرل اهلل. 1
 .313-322، ص 2ج  ینده،ابرالقاسم پا ی،طبر یختار ترجمه؛ 523-538، ص 2ج  ی،طبر یختار ر.ک:. 2
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مادر است بادین معناا   ، در حکم از نظر برخی احکام فقهی مادر حکمی یعنی مادر بردن همسران پیامبر (د

از نظر حکم ازدواج نازل منزله مادران حقیقی هستند. بنابرین کسی حق ازدواج با ایشاان را   که همسران پیامبر

( تصاریح کارده   53)احزاب   و این مةمبی است که قرآن کریم در آیه  ندارد.

در  آید که احکام دیگر مادری مثال محرمیات باا همساران پیاامبر      است البته از آیات دیگر قرآن به دست می

در  احازاب دساترر داد کاه همساران پیاامبر     رو در اداماه سارره    شاده اسات از ایان    مررد مسممانان جاری نمی

 حریم نگه دارند )همچرن حریم مرد و زن نامحرم(.دیگران معاشرت با 



   دارى  چارن یکان از زناان )معمارلن( نیساتید؛ اگار خردنگاه        اى زنان پیاامبر! )شاما( هام   »(؛ 32)احزاب

کنید، پس به نرمن )و ناز( سصن نگریید، تا کسن که در دلس )نارعن( بیماارى اسات طماع ورزد؛ و ساصنن       من

 «.پسندیده بگریید

   و هنگاامن  »(؛ 53)احزاب

هاى  هاى شما و دل اى از آنان )= همسران پیامبر( خراستید، از پشتِ مانعن بصراهید؛ این )کار( براى دل که وسیمه

 «.تر است آنان پاک

ازدواج کردند در حالی که  با دختران پیامبر از جممه امام عمی جالب این است که چند نفر از مسممانان

شد امکان ازدواج با خراهر خریس وجرد نداشات. بناابراین ایان     ن آیه جاری مییاگر همه احکام مادر بردن از ا

را شاامل   شرد و فقاط حرمات ازدواج باا همساران پیاامبر      آیه شامل همه احکام نسبتی و سببی مادر بردن نمی

 است. شرد که در حقیقت نرعی حفظ احترام پیامبر می

مادر مؤمنان شمرده شدند نه مادر مساممانان، شااید ایان مةماب اشااره باه آن باشاد کاه          ا همسران پیامبر3

، و با احترام به همسران پیامبر کنند. برقرار می مؤمنان به مقتضای ایمان خرد، رابةه مادری با همسران پیامبر

اند ولی هنارز ایماان قمبای پیادا      دارند. بنابراین کسانی که مسممان شده را نگاه می پیامبر اسالمحریم و حرمت 

 ند.رش اند مشمرل این آیه نمی نکرده



   ایماان آوردیام.  »هاى صحرانشین گفتناد:   عرب»(؛ 12)حجرات »

نشاده   هایتان اید، و لیکن بگریید اسالم آوردیم؛ و حال آنکه هنرز ایمان وارد دل ایمان نیاورده»)اى پیامبر!( بگر: 

کناد؛   اش اطاعت کنیاد، هایچ چیازى از )پااداش( کارهایتاان را از شاما کام نمان         است؛ و اگر از خدا و فرستاده

 «.]چرا[که خدا بسیار آمرزنده ]و[ مهرورز است



«15» 

در آیه ششم احزاب همه مسممانان هستند که با ترجه به مدنی باردن  « مؤمنین»مگر آنکه گفته شرد مقصرد از 

 شدن صفرف کفار، مؤمنان و مسممانان عادی و منافقان از همدیگر، این برداشت بعید است. سرره احزاب و جدا

 و فرمارد:   هاشاره کارد  ا در این آیه به مقام پیامبر2

کرد بمکه از مقام نبرت ایشان یاد کرد که اشاعار باه آن دارد   یاد ن محمدحضرت ( یعنی از شصص 2)احزاب  

پیامبر اسات پاس    که این احکام مةرح شده در آیه برخاسته از مقام نبرت ایشان است یعنی از آنجا که محمد

رد احتارام باشاند. پاس    رالزم است حریم ایشان حفظ شرد و همسران ایشان در حکم مادران شما قرار گیرند و م

احترام بیشتری دارد و اگر کسی از این مقاام فاصامه    تر برد مثل حضرت خدیجه مقام نبرت نزدیک هر کس به

 آید. گرفت درجه او پایین می

فرمایاد:   به این مةمب در آیات بعدی سرره احزاب نیز اشاره شده است که می

*

   اگر زندگن »همسرانت بگر:  اى پیامبر! به»(؛ 21ا28)احزاب

و اگار  *  مند سازم و شما را با آزادى نیکرین رهاا ساازم؛   خراهید، پس بیایید تا شما را بهره دنیا و زیرر آن را من

خراهید، خدا باراى نیکرکااراِن از شاما، پااداش بزرگان آمااده سااخته         اش و سراى آخرت را من خدا و فرستاده

 «.است

 گیری بندی و نتیجه جمع

تارین   شاردکه مهام   یافت مای  آیه مستقیم و غیرمستقیم در مررد حضرت خدیجه 22حدود کریم  نقرآ در

مصاداق کامال و باارز ماادر معناری و       آنها آیه ششم سرره احزاب است بر اساس این آیاه حضارت خدیجاه   

 حکمی مؤمنان است که حفظ احترام ایشان ضروری است.
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