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 به حضرت پیامبرتهمت می زنند با دهل آن می رقصند 

این نوشتاربرای روشنی افگندن به آیت سی و هفتم سوره احزاب است. این آیت را از دیر باز اسالم ستیزان ایرانی و هم وطن  به آن            

صیت  انسان کامل جهان بشریت را به سخره می  گونه که خود می خواهند تفسیر می کنند , نتیجه گیری می کنند , حکم صادر می کنند و شخ

شده  گیرند. داستان  آن به زبان اسالم ستیزان  و برداشت دل بخواه  شان از آیت سی و هفتم سوره احزاب  این که  "  پیامبر برای برده آزاد  

زینب  زیبا روی  اند  , از یک  راه های    اش زید بن حارثه  دختر عمه شان زینب  را خواستگاری می کنند و اما در دل و خپه کی خود عاشق

"   باالخره زید را مجبور به طالق می کند  تا خود با زینب ازدواج کند و آن چه را در دل داشته خداوند آشکار می کند."  بعد می پرسند که  

 ور است . پیامبر شما با  این خصوصیات آیا یک انسان خوب  بوده ؟ "  و گپ های دیگر که حتی ذکر آن  شرم آ

البته بدنه این روایت از تاریخ طبری است و افزودن شاخ و برگ ها فراوان به آن کار سال های ا خیراست و  خصوصا  آمدن طالبان           

اخت    و داعش برای چرندیات   از این گونه  خریداران فروان پیدا کرده است . با هزار تاسف همه فراموش کرده اند که ساخت و پرداخت و اند

طالب و داعش به دست دشمنان اسالم  محمدی با متحدین منطقه ای یه اصطالح مسلمان شان  سامان گرفت. تاریخ طبری هم یک کتاب تاریخی  

   است با روایات و گفته ها ی دارای  تناقضات . در نگاشته  دیگر این قلم  در باره سن ازدواج  ام المومنین عایشه با حضرت پیامبر به آن

 ارت رفته است . آن  مقالت هم پاسخ نگارنده بود به  اتهام زنی این جماعت به آن حضرت در کودک آزاری جنسی. اش 

آیت مورد بحث سوره احزاب  سخن های بسیار در خود نهفته  دارد که به آن  پرداخته می شود. اما پیشتر از آن شایسته است آیت              

ببنیم .دراین آیت پاک وظایف الهی آن حضرت به بیان آمده و آن قسمت مربوط بحث جاری ما  این که   :  پنجاه و هفتم   سوره اعراف را  

(  البته همه   از قید و بند ها و از زنجیر های که بر ایشان است آزاد شان می کند  ( )...  ...یضع عنهم اصرهم و االغلل التی کانت علهیم ...  )

ین زنجیر ها مادی نیست و کنایه است از هر آن چه که ما را از عروج به درگاه الهی باز می دارد و در جایی  می دانیم که این قید و بند ها و ا

بند مان کرده است  , ما را زمین گیر کرده است و  به زنجیرهای رنگارنگ  ما را گره زده است .  در همین رابطه است که خدای حکیم همه  

از هر بند و زنجیر دیگر رهایی  یافته باشیم . از جمله زنجیر ها ,     ( تا    103آل عمران   الهی می کند )  ما را توصیه به چنگ زدن به ریسمان  

یکی هم   زنجیرشیطانی من و من گفتن , قبیله من گفتن ,قوم من گفتن , زبان من گفتن وطریقت من گفتن  است که عاقبت آن پرورده شدن   

ن های معاصر در شرق و غرب عالم است .  در جامعه جاهلی قبایلی اعراب این مساله بسیار اهمیت  خود کامگان سیاسی , متکبیرین و فرعو

داشت و این زنجیر باید  سکالنده می شد. در آن جامعه مثال کسی اگر قریشی می بود می پنداشت از همه برتر است و قبایل دیگر هم  در  

دواج , ازدواج با زنان طالق شده , ازدواج با بردگان آزاد شده , ازدواج با زنان طالق شده  مراتب دیگر قرار می گرفتند . این قبایل در امر از 

 به دست بردگان آزاد شده ,   مقررات خود را  داشتند.  

بی قوم و قبیله است و اگر چه بنده آزاد شده است و از ده سالگی در منزل حضرت رسول مکرم  در جامعه آن روز,  زید بن حارثه             

زندگی می کند و عنوان پسر خوانده گی آن حضرت را دارد . اما  ازدواج او با زینب بنت جحش هاشمی قریشی  یک سنت شکنی است .  

ی وظیفه رسالت خود زینب دختر عمه خود را برای زید خواستگاری   "  است . حضرت رسول مکرم در راستا منیت قبیله ای شکستن زنجیر"  

  می کنند .   تا گفته باشند که برتری و خوبی در انتساب به فالن و فالن قبیله نیست  , از این رو من پیامبر دختر عمه خود را که قریشی 

خواستگاری می کنم . به این صورت  این  ارتباط ندارد    نگاه قبیلوی به من هاشمی است برای زید بن حارثه که پسر خوانده من است و از  

.  البته   زنجیر کندن  چندین  باور  جاهلی در این رخداده  یک زن است پیوند  شکل می گیرد. نکته ناگفته این  که  قهرمان این عملیه دشوار 

ط چهل سال بعد از رحلت شان فاشیسم قبیلوی سر بر تاریخ نشان داد که  این کوشش حضرت  در کندن زنجیر قبیله پرستی بی ثمر بود  و فق

افراشت و سلطنت بنی امیه و بعد بنی عباس بر همان مبنا بنیان گرفت و  این سنت حاکمیت قبیلوی غیر اسالمی به عنوان اصل اسالمی  در  

ر های شان   به خاطر انتساب شان به یک  قا لب پادشاهی ها  در سرزمین های شرقی ادامه یافت  و تا امروز  سوته بدستان طا لب  و طرفدا 

 قبیله از چند  قبیله سرزمین ما  فقط خود شان را  برتر و  بهتر می پندارند.

این زنجیره " قبیله من "  آن چنان در قلب اعراب نفوذ  داشت که امام حسین و بی بی زینب خواهر شان نماد  انسان های عدالت            

االری و زنجیر شکن قوم و قبیله پرستی ,   از سراسر سرزمین های  وسیع اسالمی  فقط توانستند هفتاد و دو  نفر  خواه و طرفدار شایسته س 
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سر  را با خود همراه کنند تا در این راه برزمند. البته که همه با رضایت به رضای الهی جان در راه جانان گذاشتند , سر های بریده شان به  

 و قبیله اموی  قریشی بنیان گذار سلطنت در اسالم شد.   نیزه های قوم پرستان رفت   

دربحث تهمت به حضرت رسول مکرم ,  آیات  سی و شش تا چهل  سوره احزاب را مرور می کنیم .  ایت سی و شش هشدار است به            

منزله مقدمه آیت بعدی است. ایت سی و    کسانی که از خدای  و رسولش پیروی نمی کنند و به گمراهی آشکار سر دچار می شوند. این آیت به 

  هفتم با   " و اذ  تقول " شروع  می شود  یعنی  " به یاد آر هنگامی را که می گفتی "  پس این یاد آوری یک واقعه است در گذشته با فعل

للذی  یر های دیگر جاهلی . )  ماضی استمراری . این آیت برای  تبیین آن رویداده است و  دادن پیام نوین به آن حضرت برای شکستن زنج

به کسی که خدا به او نعمت و تو نیز نعمت بخشیدی که  همسرت را نگه دار  ( )  انعم هللا علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق هللا

و بارها به زید بن   (  استفاده فعل " تقول " ماضی استمراری ,   نشانه آن است که حضرت رسول مکرم بار ها و خدای را نزدت حاضر ببین

  حارثه فرزند خوانده شان توصیه می کرده اند که همسرت را نگه دار و در برخورد  با او خدای را حاضر ببین , پس کوتاهی در این رابطه نا 

اد. فعل   سالم زناشوهری از زید بوده است و توصیه های مکرر حضرت رسول مکرم خطاب به اوست  و متاسفانه این سفارش ها کار گر نیفت

عنی  "امسک" ) نگاه دار ( نشانه فروپاشی آن پیوند بوده است و توصیه به " اتق هللا" یعنی خدای را نزد خود نگاه دار .  نگاه داشتن خدای ی

به تقوی  بودن حضرتش با ما و در نتیجه پیوند  ما با خداوند  و بریدن زنجیر برده گی با اندیشه های باطل جاهلی. حضرت پیامبر با توصیه  

و رابطه شایسته با  زید  زنجیر ذهنی برتری " مرد " بر" زن"  را بشکند و از نگاه انسانی  زینب  را با خود برابر ببیند الهی می خواهند که 

ازدواج    این ایت پاک در واقع روایت کوشش از برای  زیر پا گذاشتن زنجیر های جاهلی رابطه زن و شوهر و مساله قومیت و   او  داشته باشد.

 در  آن زمان  و هر زمان دیگر است  .

در همین جا اسالم ستیزان می گویند که " محمد در زبان این را می گفت و اما در دل  و خپه کی طالق را می خواست تا با زینب زیبا            

آیا نمی توانستند در همان اول  او را برای خود   ازدواج کند."   پرسش این است که  اگرحضرت پیامبر می خواستند که با زینب ازدواج کنند    

   خواستگاری کنند؟   زینب دختر عمه آن حضرت است و او را حضرت دیده بودند نه آن که او را  دفعتا دیده باشند و به او دل باخته باشند. 

دیگر داشته باشد ,او نماد صداقت و اخالص  حضرت رسول مکرم منافق  و دو روی نبود  تا در زبان چیزی بگوید و در قلب چیز             

بود . خداوند با گناه ورزی هیچ کسی  تعارف ندارد ,عاشق چشم و ابروی هیچ کسی نیست  و سخت گیری خداوند نسبت  به پیامبران حتی  

را به چنگ قدرت می گرفتیم    اگر" محمد" سخنانی دروغ بر ما بسته بود . قطعا اورا بخوانیم : )    سوره حاقه  46  -44آیات  شدید تر است .  

( خداوند تحمل خالف کاری از پیامبران اش را ندارد و هیچ  آن گاه شاهرگش را قطع می کردیم. هیچ یک از شما قادر به دفاع از او نبود  

گرفتن در    پیامبری حتی رسول مکرم  از این قاعده مستثنی نیست . سرنوشت حضرت یونس را در قرآن  می خوانیم که به جزای یک  خشم 

ر می  شکم نهنگ  افگنده شد و تا اقرار به گناه نکرد از آن جا رهایی نیافت. اما در این جا  اسالم ستیزان  پیامبر را مافوق قانون الهی قرا

ه می شود؟    دهند  که منافقانه بگوید و منافقانه عمل کند , خدای هم  تحمل  کند تا دروغ شان ثابت شده باشد .  پس حکم آیات سوره حاقه چ 

و  در نظام  قرآنی هیچ کسی نمی تواند  ما فوق قانون باشد  .  این پدیده نا مبارک  در نظام های بشری بسیار رایج بوده است و  زورداران  

قانون بودن  زردارن و مزوران از چنگ  قانون فرار کرده اند و فرار می کنند . اسالم ستیزان برای اثبات تهمت هایشان و باور شان در مافوق  

لی  کسانی  ,  به خداوند عادل  هم تهمت اغماض در برابر خطا کاری پیامبر می زنند. بلی ,هم به خدا تهمت بزن و هم به پیامبر ! و از خوشحا 

 برقص ! غرب , طالب و داعش میدان رقص ات  را فراهم آورده اند. 

ون جواب نداشت تیر خود را آورد. طبری می گوید که"  محمد به خانه زید وارد  روایت طبری را هم ذکر می کنم تا گفته نشود فالنی چ           

ز  شد و زینب را نیمه برهنه دید . زینب داستان را به  زید گفت و او به نزد پیامبر آمد و گفت زینب را طالق می دهد ."  حضرت پیامبر هرگ

که درب خانه ای را می کوبیدند در گوشه ای از دروازه ایستاده می شدند که  و هیچ گهی در خانه ای بدون اجازه داخل نشده اند. هر گاهی هم  

یا ایها الذین  آمنوا ال تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم  حتی تستانسوا  سوره نور را هم بخوانیم : )    27اگر دروازه باز می شود داخل آن را نبینند.  آیت  

ای ایمان آوردگان , در غیر خانه های خود وارد  مشوید , مگر این که اجازه بگیرید     ( )  و تسلموا  علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون

(  با این آیت روشن  آیا حضرت در خانه ای کسی بی اجازه وارد می  و بر ساکنانش سالم کنید , این برای شما بهتر است , بسا که پند پذیرید 

ند خود داخل شد پس خانه خودش بود و اجازه کار نداشت .  زید فرزند حضرت پیامبر شود ؟  شاید اسالم ستیزان بگویند که او در خانه فرز

هم    نبود و فرزند خوانده شان بود و خانه ای او خانه حضرت  نبود تا اجازه ورود نگیرند. وبرای اطالع ایشان  ورود بی اجازه به خانه فرزند 

گی می کنند برای رعایت حال شان هیچ کسی حق ورود به آن را  بدون اجازه  اجازه نیست . دوم این که در هر خانه که زن و شوهری زند

فان لم تجدوا فیها احدا فال تدخلوها حتی یوذن لکم و ان قیل  لکم ارجعوا فارجعوا  هو ازکی لکم و هللا  شان ندارد . آیت بعدی می فرماید : )  

وید تا به شما اجازه داده شود  و اگر به شما گفته شود که باز گردید! باز گردید  و اگر کسی را در آن جا ندیدید  داخل نش ( )  بما تعملون علیم 

(   به این صورت روایت طبری در این باره از بیخ باطل و تهمت بزرگ   که این برای شما  شایسته تر است و خدا به آن چه می کنید دانا ست  

 است  . 
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اهند تهمت شان را عقالنی جلوه  بدهند و می گویند که ) اگر محمد به راستی می خواست که  اسالم ستیزان  باز با خیال بافی می خو           

این دو با هم زندگی کنند و طالق نشوند هیچ راه نداشت که  زید گپ محمد را قبول نکند پس محمد  حتما طالق را می خواست  تا خودش زینب 

این ها از روی جهل تصور میکنند و قیاس به نفس می فرمایند  که حضرت پیامبر"    را بگیرد ( اسالم ستیزان خود می بافند و می پوشند ! 

نی  زور"  گوی بود و اگر به کسی  چیزی می گفت او حتما باید این کار را میکرد و گرنه  پیامبر تهدید می کرد که ) تو گپ من را قبول نمی ک

از خود دیدی  باز ببین که همرایت چی می کنم , اگر نکنی دیگر  رویت را به  ؟  پس  چنین می شود و چنان می شود و اگر این کار را نکنی 

 روی من نزنی  و از من و تو خط بروت " قطع و برید" است ( 

,    86, هود    107, انعام    104, انعام    80)نسا .  حفیظ نبود  ( ,  45) ق .    : جبار نبوداما پیامبرعزیز قلب ما و محبوب دل های ما           

(, غلیظ القلب "    6, شوری    41, زمر    54, اسرا  108, یونس  107)انعام.    , وکیل نبود(    22)غاشیه .    , مصیطر نبود (     4, ق    48ی  شور 

(  رووف  99( , خدای به او توصیه فرمود که حتی برای ایمان آوری کسی را مجبور نکند ) یونس  159قلب خالی از لطافت" نبود ) آل عمران  

( , دعوت کننده به سوی هللا بود ) احزاب  46( , سراج منیر بود ) احزاب 6, ممتحنه  420( , اسوه حسنه بود ) احزاب  128رحیم بود )توبه 

( و مورد تمایل و توجه و مورد سالم  خداوند هستی و همه مالیک    107( , رحمت بر عالمین بود ) انبیا    4( دارای اخالق عظیم بود ) قلم  46

 (    4, فصلت  24, فاطر 28, سبا   188, اعراف  19, مایده   119بشیر و نذیر  بود )بقره (   56بود ) احزاب 

از  پیامبر با این خصوصیات اخالقی  هبچ کسی  نباید  توقع زور گفتن داشته باشد و هیچ موردی در زندگی آن حضرت نشانه زورگویی          

هر که  در خواب باشد بیدار توانش کرد  اند و نگاه منصفانه را هم  به دور افگنده اند .  دیده نشده است .البته  اسالم ستیزان کمر دشمنی بسته  

 و اگر کسی خود را به خواب زد  با هیچ  چیزی از خوابش بیدار نتوان کرد. 

و مخفی می داشتی در دلت   ( ) ترجمه :  و تخفی فی نفسک ما هللا مبدیه و تخشی الناس و هللا احق ان  تخشه  ادامه ایت مبارکه : )            

( توصیه های مکرر آن حضرت کارگر نیفتاد    آن چیزی را که خدا آشکار کرد و از مردم می ترسیدی و خدای سزاوار تر است که از  او بترسی

ضرت از آشکار  و زید تصمیم خود  را گرفته بود. از این جا  موضوع آیت  تبدیل می شود. سخن از در " خفا"  نگاه داشتن چیزی است که ح 

شدنش در " خشیت"  بوده است و خداوند می فرماید که سزاوار این است که از هللا در خشیت باشی.  خشیت همان ترس است اما ترسی از  

یزان  در این جا اسالم ستروی حساب و کتاب , یعنی اگر این را بگویم و این چنین شود , مردم آن چنان خواهند گفت و یا آن چنان خواهند کرد.  

آن  نا باور به عالم غیب  دفعتا دانای غیب می شوند و قلب حضرت رسول مکرم  را دقیقا می خوانند  و به باورمندان خود می قبوالنند که بلی  

اما ببنیم    . در باال در ابطال  این باور بی پایه و خیال بافی شان  اشارت رفت .چیز مخفی در قلب پیامبر عشق پنهان و تمایل او به زینب  بود  

 که حضرت از آشکار شدن  چه چیزی  در خشیت بودند؟ 

و ماینطق عن الهوی. ان هو اال وحی یوحی . علمه    )نیست .  قرآن می فرماید:    هوسو    هوی اول , آن چه  را حضرت ابالغ می کند             

ل می شود. آن کس که قدرت مند است او را تعلیم داده  و از روی هوای نفس سخن نمی گوید. این وحی است که به  او ناز ( )  شدید القوی  

را نفی کرده است , پس ادعای اسالم ستیزان در   هوسو  هوی( می بینیم که آفریدگار  در سخن آن حضرت وجود 5-3 –( ) سوره نجم  است

رت  در راستای ابالغ وحی الهی و  بودن عشق پنهانی در قلب حضرت  باز هم در مزبله می افتد. چه خواهد گفتن و چه خواهد کردن آن حض

   را در آن جایی نیست .  هوسو   هوی تطبیق آن  است  و 

همانان  ( )  الذین یبلغون رسلت هللا و یخشونه و ال یشخون احدا ال هللا و کفی باهلل حسیبادوم , آیت سی و نه همین سوره می گوید که : )           

( در اینجا  او می ترسند و از هیچ کسی جز او ترسی ندارند و خدا به عنوان حسابرس کافی است    که پیام ها الهی را می رسانند و تنها از

" به کار برده شده   پس جضرت قرار بوده یک  رسالت الهی را ابالغ کند و نمی باید از مردم بترسد و تنها می باید از    خشیتهمان کلمه "  

زدواج  پدر خوانده با همسر طالق شده فرزند خوانده است   که در جامعه جاهلی ممنوع بود  و  خدا بترسد. این ابالغ پیام الهی  همان  مجوز ا

واکنش های مردم را  بر می انگیخت و همان موجب خشیت بود . در این مساله   حضرت رسول مکرم  پدر خوانده  است و پسر خوانده  زید  

جازه ازدواج  پدر خوانده شوهر با همسر طالق شده فرزند خوانده ابالغ کند.    بن حارثه. حضرت رسول مکرم قرار است  وحی الهی را در ا 

پدیده  هرچند که  آشکار کردن این  فرمان الهی در جامعه قبایلی با باور عدم اجازه ازدواج  پدر خوانده با همسر طالق شده فرزند خوانده  یک   

رسالت زنجیر شکنی   می باید  زنجیر دیگر جاهلی  شکسته شود و زنی اگر    تکان دهنده است  و باعث عکس العمل ها  ,  اما در راستای 

ی  جدا می شود و شوهرش پدر خوانده دارد , اگر بخواهد وی  بتواند با پدر خوانده همسر خود  ازدواج کند. در این راه از این که مردم چه م

بند نشده است ,  در باره آن داستان می بافند و در وسایل ارتباط جمعی  گویند هراسی نباید داشت . می بینیم هنوز که هنوز است  زبان مردم  

رد و بدل می کنند .  زنجیر " مردم چه خاد گفت ؟ مردم چه میگن ؟ "  در جامعه ما هم وجود دارد و همیش  از گپ مردم و قضاوت مردم   

هر ان چه را خدا می خواهد ولو خالف خواست مردم باشد به    هراس داشته ایم  . قرآن از ما می خواهد که زنجیرقضاوت مردم را بشکنیم و

 اجرا در آوریم . مردم در همه حال گپ خود را می زنند.  
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ما کان محمد ابا احد من رجالکم  ولکن رسول هللا و خاتم النبیین و کان هللا  ایت چهلم خاطر همه را جمع می کند و می فرماید: )                

( پس پیامبر  محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست . بلکه رسول خدا و خاتم النبیین  است و خدا به هر چیزی داناست  ( )  بکل شی علیما  

و    پدر زید هم نیست و با همسر جدا شده او هم می تواند ازدواج کند. او خاتم النببین است و برافگننده  زنجیرهای جاهلیت در همه زمانه ها

 همه مکان ها .  

فلما قضی زید  منها وطرا  زوجنکها  لکی ال یکون  علی المومنین حرج  فی ازواج  ادعیایهم  اذا قضوا  ادامه ایت سی و هفتم . )            

تا برای مومنان  در امر ازدواج  با    او را به نکاح تو در آوردیمآن گاه که زید از همسرش کام گرفت  (  )   منهن  وطرا و کان امرهللا مفعوال

( در باال گفتیم که زینب در میانه این   سران پسر خوانده های شان که از انها کام گرفته اند  گناهی نباشد  و فرمان خدا انجام یافتنی استهم

در ابتدا در معرض گپ مردم بود که بلی او از خاندان قریشی هاشمی با زید بن حارثه    زینبزنجیر شکنی هاست  و رنج بسیار برده است .   

او با  او رابطه شایسته و مناسب  از این گپ ها طبعا آزرده خاطر بود. دوم ,  زید شوهر  زینبوم و قبیله و برده آزاد شده ازدواج کرد , بی ق

زیر فشار و در خانه با شوهر ناسازگار به سر می    زینبنداشته است که حضرت پیامبر به زید سفارش به تقوی می نمود. از این نگاه بازهم   

را زید طالق  می دهد  و در زبان مردم  او مورد سخره است که  یک نفر برده آزاد شده طالقش  داده است و این هم فشار    زینبسوم  ,    برد .

در ازدواج قرآنی   زن و شوهر  .  آیت پاک رابطه زید با زینب را در حد "وطر = کام جویی" می خواند و نه ازدواج .  روحی و ناراحتی دیگر

همیشه می کوشند تا  ( ,    21( , با پیمان محکم در حفظ تعادل ها در مرکب زندگی به پیش می روند )نسا .    187گر اند )بقره .  لباس همدی

با ازدواج دو نفر  محصن و محصنه می     (  228( , با هم نگاه از سر لطف و و توجه دارند )بقره    34تعادل در زندگی بر قرار باشد )نسا .  

تا در تعادل کامل کار های زندگی را گام به گام به پیش  می شوند      زوجن و امنیت به  آرامی زندگی می کنند و در یک کالم  شوند و در قلعه ام

از این زن دل سوخته  ببرند.  نگاه به این آیت پاک و تعبیر" وطر" حکایت از رابطه نا  سالم زناشوهری دارد.  اما خداوند رحمان رحیم کریم   

مردم  دلجویی می کند , او را به همسری بهترین انسان روی زمین در می آورد , او "ام المومنین " می شود  خداوند به  و معرض گپ های  

. )  فعل جمع  و تشدید بر واو عالمت متعدی بودن آن ( . گویا خداوند  به حضرت پیامبر می فرماید که    زوجناکها:  حضرت پیامبر می فرماید

ا ای خاتم النبیین  با  زینب  زوج کردیم . زینب با صبر و تحمل و خوب بودن  اش در کجا ها عروج می کند که خدای  من خدا و همه هستی  تر

 بزرگ بی پرسش از حضرت پیامبر او را شایسته می یابد  تا همسر پیامبرش باشد.   چه دلجویی باالتر از این ؟ 

این ت و  از کلمه  " لکی = برای این که " استفاده می شود یعنی همه این گپ ها شد   ادامه آیت در صدد بیان این دستور الهی اس            

دستورات آمد تا زنجیره باور جاهلی بشکند و در صورتی که زنی می بیند  تنها از برای کام جویی است , شوهرش از جاده تقوی ورزی  

ه  کسی باشد و جدا می شود , بتواند  دو باره ازدواج کند ولو این که  گریخته است و از شوهر  جدا می شود , یا  اگر به همسری پسرخواند

 با پدر خوانده همسر پیشینه او باشد . ازدواج نه فقط  از برای کام جویی بلکه  برای آغاز زندگی مشترک  قرآنی است . 

گران  و نشانه پاکی آن حضرت از خیال بافی های  " جواب همه  تهمت  ما ترا با او  زوج کردیم  همین که خداوند می فرماید  :  "           

 اسالم ستیزان به نام آن حضرت و اثبات دروغ علم غیب شان  است  " در خانه اگر کس است یک حرف بس است " 
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