
 مجلس دهم 

 از دیدگاه اهل سنت خدیجهحضرت 

 *لنگرودیحسنعاشوریاالسالموالمسلمینحجت

 اشاره
لین حضرت خدیجه کبری و مـافر  همسـر  محبـوب پیـامبر اعظـم، حضـرت محمـد، او 

هـای از شخصـیت اسـت کـه آورنده به پیامبر اسـالم و نخستین زن  ایمان حضرت فاطمه
م اسالم و مورف احترام و پذیرش همه مذاهب اسالمی اسـت.  تأثیرگذار فر نهضت رسول مکر 

ت، بـه ترسـیم  اإلمکـان بـا اسـتناف بـه منـابع اهل اسـت کـه حتی فر این نوشتار، تالش شده سـن 
 زلت این بانوی بزرگ اسالم بپرفازیم.شخصیت و من

، فضـایل اخالقـی و فر پیش از اسالم، ازفواج با پیامبر اکـرم فورنمای شخصیت خدیجه
و پیشـبرف اسـالم، از جملـه  فر موفقیـت رسـول خـدا ، نقش خدیجهمعنوی خدیجه

 گیریم. مباحثی است که فر این مقاله آنها را پی می

 پیش از اسالم خدیجه

خـان اسـالمی،  فر فوره پیش از اسالم، سیره شخصیت حضرت خدیجهفرباره  نویسـان و مور 
                                                           

 ر حوزه علمیه قم.پژوهشگی فانشگاه خوارزمی و علم  ئتیهعضو  *
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کـرف و اند: او، ثروتمند بوف و با امـوالش تجـارت مـیاند؛ از جمله نوشتهگزارش اندکی اراهه کرفه
   1گرفت.کارمی سرمایه خوف را به صورت مضاربه و استخدام افراف، برای تجارت به

فر شـرف و نسـب  واالی اجتماعی و ُحسن شهرت حضرت خدیجـه منابع یافشده به جایگاه
خدیجه، زنی شریف و بافرایـت بـوف کـه »نویسد: سیدالناس شافعی می ابن که فارند؛ چناناشاره 

خداوند خیر و کرامت برای او فر نظر گرفته بوف. به لحاظ نسب، فر طبقه متوسط از انساب عـرب 
  2«و ثروتی فراوان بوف. جای فاشت؛ اما فارای شرافتی عظیم

 3«خدیجه، زنی بااصل و نسب و تاجری ثروتمند بوف.»است: بالنری نوشته 
ترین زنان قریش بوف و بر فیگـران از نظـر مـال و جمـال برتـری خدیجه، باشرافت»اند: نیز نوشته

بـانوی »خواندنـد و بـه وی، مـی« طـاهره»فاشت و فر فوره جاهلیت به جهـت پاکـدامنی، او را 
از  فاشـت، خیلـی افـراف فر پـی آن بوفنـد کـهلقب فافه بوفند. نیز به جهت امتیازاتی که « قریش

 4«نزفیکان وی باشند.
 عبداللـه از صـداقت و امانـت محمدبنهمین فلیل، آنگاه که  بانویی که عاشق کمال بوف و به

باخبر شد، شخصی را به سراغ حضرت فرستاف و طی  یک قرارفاف، اموال خوف را همراه یک غـالم 
 5برای تجارت به شام، فر اختیارش قرار فاف.

 خانواده و نسب

ی بن  ُقَصِی بن  »، فختر خدیجه ُدالُعز  د  بن  َاَسد  بن  َعبس ل  یس ب  بن  ُلَؤی  بن  َکالب  بن  ُمَرة بن   ُخَو َکعس
هر  بن مال ک  بن  َنضر  بن  غ نت  زایـدة  بـن  األَصـِم بـن  »است و مافرش،  6«َکناَنهال ب  بن  ف  مه ب  فاط 

هر  بن  مال ک ر  بن  ُلَؤی  بن  غال ب  بن  ف  د  بن  ُمعیص  بن  عام   7اسـت« الَهَرم  بن  َرواَحة  بن  َحَجر  بن  َعبس

                                                           

 .6۱، ص ۳، ج عیون األثرسیدالناس،  ؛ ابن1۱۱، ص 1، ج البداية والنهايةکثیر، ابن. 1
  .6۱، ص ۳، ج عیون األثر ،سیدالناس ابن. 2
 .۱8، ص ۳ج  ،األنساب األشرافبالنری، . 3
الطبقااات ســعد،  ؛ ابن19۳، ص ۳، ج الساایرة النبويااة،  هشــام ؛ ابن1۱۴، ص 1، ج البدايااة والنهايااةکثیــر،  . ابن4

 .۳۱7، ص ۳، ج السیرة الحلبیة؛ حلبی، ۳۱۳، ص ۳ج  ،الکبری
 .۳۱۱، ص ۳، ج السیرة النبوية،  هشام . ابن5
 .78، ص 6ج ، الغابة فی معرفة الصحابةأسد اثیر،  ابن. 6
  .۳8۳7، ص ۴ ج ، اإلستیعاب فی معرفة األصحابعبدالبر،  . ابن7
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ـب بـوف.« الطـاهره»و « سیدة قریش»یت، به باشد. فر زمان جاهل می 1اش ام  هندو کنیه فر  2ملق 
طاهره، زکیه، مرضیه، صـدیقه، سـیده »با القابی همچون:  منابع اسالمی، از حضرت خدیجه

 4است.یاف شده « و خیر النسا  3نسا  قریش
فنیا آمـد و فر ، فر مکه به ، حدوف سه یا چهار فهه پیش از آغاز بعثت پیامبر اسالمخدیجه

« قصـی عبدالداربن بنی»از بزرگان و مورف احترام قـومش بـوف و بـا همان شهر، فر خانه پدرش که 
 5پیمان بوف، رشد و پرورش یافت.هم

 ازدواج با پیامبر

با آنکه خواهان بسیاری فاشت، کسی را به شـوهری نپـذیرفت. او بـا ثـروت  حضرت خدیجه
ابوطالب از بـرافرزافه خـوف خواسـت، او نیـز ماننـد  ؛ تا آنگاه کهپرفاخت فراوانش به بازرگانی می

و  فیگر خویشاوندانش کارگزار خدیجه گرفف و از سوی او، برای تجارت به شام بـروف. پیـامبر
التجاره خدیجه به سفر تجاری به شام اقدام نموف و سوف خـوبی  خدیجه پذیرفتند و حضرت با مال

تمایـل پیـدا  به ازفواج با پیامبر ر بوف که حضرت خدیجهنیز عایدشان شد. پس از این سف
   6نموف و او را به شوهری پذیرفت.

از سفر تجارتی شـام  این ازفواج، حدوف فو ماه پس از بازگشت رسول خدابنا به نقل تاریخی، 
   7انجام گرفت.

 ازدواج انگیزه

گفـت: علـت اصـلی ایـن تـوان می با حضرت خدیجه ازفواج پیامبر فر خصوص انگیزه
فو طرف فر تن فافن بوف. انگیزه  پذیرش، پاکدامنی و عفت و فضایل معنوی و انسانی خدیجه

فیدنـد؛ چراکـه هریـک فر شـریک زنـدگی خـوف مـیهای معنوی و انسانی بوف کـه آن، برتریبه 
                                                           

يخ األمم والملوکجوزی،  . ابن1  .۳8، ص ۱ج ،  المنتظم فی تار
 .۳۱1، ص ۳ج  ،الکبری الطبقات سعد، ابن. 2
 .۳6مقدمه کتاب، ص ، النبوةدالئل احمد بیهقی، ؛ ۳6، ص ۱ج ، البداية والنهايةکثیر، ابن. 3
 .8۱، ص 6 ، ج الغابة فی معرفة الصحابةاثیر، أسد  ابن. 4
 .۳۳، ص  8، ج الطبقات الکبریسعد،  ابن .5
 .۳۴9، ص ۳، ج السیرة الحلبیة. حلبی، 6
 . همان.7



991    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

فر آن ا کـه از زنان پاکدامن و باعفت بوف؛ تـا آنجـفهد که خدیجه های تاریخی گواهی می گزارش
ها بوفند، آن بانوی بزرگ قریش، به جهت فضایل اخالقـی  که مرفم غرق فر منجالب ناپاکیفوره 

 1را به خوف اختصاص فافه بوف.« طاهره»و پاکدامنی، لقب 
های پاک ، بر محور ارزشآید که عالقه وی به پیامبرفست می به از گفتار و کرفار خدیجه

، فراتـر از ازفواج وی با پیامبرفاری آن حضرت بوف. بنابراین، انگیزه  انسانی، صداقت و امانت
تأثیرگـذار بـوف، مـی مساهل مافی و ظاهری بوف؛ زیرا اگر مسـاهل فنیـوی فر ازفواج خدیجـه

فر  اثیـر، خدیجـه کـرف. بنـا بـه نقـل ابنبایست با یکی از خواستگاران ثروتمندش ازفواج می
لین  ازفواج خـوف را چنـین ، ضمن اظهار عالقه به ایشان، انگیزه های خوف با پیامبروگوگفتاو 

مند شدم؛ زیرا با من خویشاوندی و میان قومت از شـرافت بسـیاری بهـرهبه تو عالقه»ابراز نموف: 
صـداقت مـیفاری شـهرت فاری و فارای اخـالق نیکـو و با امانتات به مند هستی. نیز نزف قبیله

 2«باشی.
ازفواج  ، ابتدا خـوفش پیشـنهاف کـرف کـه بـا حضـرت رسـولاند: حضرت خدیجهنوشته
   4، موجب این پیشنهاف شد.از کرامت اخالقی پیامبر آگاهی خدیجه 3نماید.

 ازدواج حضرت خدیجه سن  

خـان ،پیـامبر بـا ازفواج هنگـام فر خدیجه حضرت سن   مورف فر  اقـوال نویسـان سیره و مور 

چهل ساله بوف؛ ولی بـا  فر منابع تاریخی مشهور است که خدیجه 5اند.فاشته بیان را گوناگونی
فر عدف چهل تشکیک نمـوف و آن  تواناز این ازفواج نصیبشان شد، میتوجه به تعداف فرزندانی که 

                                                           

 .۳۱1، ص ۳، ج الطبقات الکبریسعد،  . ابن1
 .۴۱1، ص 6، ج أسد الغابةاثیر،  . ابن2
 .19۴، ص ۳، ج السیرة النبوية،  هشام . ابن3
 .6۱، ص ۳، ج عیون األثرسیدالناس،  ابن. 4
 نیشـابوری، حـاکم ) سـاله وهشـت بیست (؛۳۴9، ص ۳، ج السایرة الحلبیاةحلبی، ) ساله وپنج بیست جمله: از. 5

حلبـی، ) سـاله سـی (؛۳۳۳، ص 1، ج سیر أعاالم النابالء(؛ نهبی، ۳8۱، ص ۱، ج المستدرک علی الصحیحین
بـالنری، ) سـاله چهل (؛1۱6، ص 1، ج البداية والنهاية کثیر، )ابن ساله وپنج سی (؛۳۴9، ص ۳، ج السیرة الحلبیة

يخ دمشاقواقدی، ) ساله وچهار چهل (؛۱8، ص ۳، ج أنساب األشراف  وپنج چهـل (؛۱9۱، ص 1، ج تهذيب تار

يخ دمشقواقدی، ) ساله  (.۱۴1، ص 1، ج تهذيب تار
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کـه عـدف نویسـان رقـم چهـل را از آن جهـت  را عدف واقعی ندانست؛ بدین توجیه که شاید تاریخ
فار نیز وجوف فارف: یکـی،  کاملی است، انتخاب کرفه باشند. فر مقابل این نظر، فو فیدگاه ُپرطرف

 وپنج ساله بوفن او. هشت ساله بوفن خدیجه و فیگری، بیست و بیست

ل:   :هنگام ازدواج بودن خدیجه ساله 28 ـ دیدگاه او 

هنگـام ازفواج بـا  ه سـن  خدیجـهکنـد کـعباس روایت می از ابن طبقات الکبریسعد فر  ابن
 1وهشت ساله بوف. ، بیستحضرت محمد

َجاَ، َ ث اُإون أنْا  ِااَناُة َّمّما ن َوِعّْشاإحن»گویـد: می شذرات الذهبعماف حنبلی فر نیز ابن َْ  2؛َو 
خان، قول بیست تـرجیح  فر زمان ازفواج با پیامبروهشت سال را برای خدیجه  بسیاری از مور 

 «اند.فافه
فر زمـان خدیجـه  3؛ ا َن َلْا  َحاْوم َتَزَوجْا  َّمّما ن َوِعّْشاُإون َساَنة»کند: نیشابوری نقل می حاکم

 « وهشت ساله بوف. ، بیستازفواجش با پیامبر
توفیت خدیجة بنت خویلـد )رضـی اللـه عنهـا( »گوید: عروه که می بن هشامنویسد: قول نیز می

؛ ل  شان  وپنج سـالگی وفـات  فر سن  شصـتاینکه خدیجه  4وهی ابنة خمس وستین سنة، هذا َقوس
 «باشد.نموف، قول نافر می

  5است.وهشت سال را نکر نموفه  بالنری هم به عنوان یک قول، بیست
ِوَى َعْن اْااِن »گویند: می 7عساکرو ابن 6نهبی ُْ َعّبا   قا ل:   َناْت َخدحَجاة َحاوَم َتَزَوَجْا  ْساول َو

وهشـت سـاله  فر زمان ازفواج بـا آن حضـرت، بیستخدیجه  8؛إحَن َسَنةِاْاَنُة َّمّم ن َوِعّْش  الّلَ
 «بوف.

                                                           

 .۳6، ص 8، ج الطبقات الکبریعد، س. ابن1
 .۳۴، ص ۳، ج شذرات الذهب فی اخبار من ذهب. عبدالحی، 2
 .۳81، ص ۱، ج المستدرک علی الصحیحین. حاکم نیشابوری، 3
 . همان.4
 .۱8، ص ۳، ج أنساب األشراف. بالنری، 5
 .۳۳۳، ص 1، ج سیر أعالم النبالء. نهبی، 6
يخ مدينة دمشقعساکر، . ابن7  .۳۱۱، ص ۱، ج تار
 .۳6، ص 8، ج الطبقات الکبریسعد،  . ابن8
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 :هنگام ازدواج بودن خدیجه ساله 25 ـ دیدگاه دوم:

وپنج ساله فر پانزفه سال پیش از بعثت ازفواج  با خدیجة بیست رسول خدا»گوید: بیهقی می
 1«نموف.

ُحق ل َخّمسا ن َساَنة، َوُهاَو أَصاّ، َاَّلَغت َخدحَجُة َخّمس   »... است:  نیز آورفه بعضـی  2؛َوِسّت َن َسَنة، َو
انـد: پنجـاه وپنج سال بوف و برخی فیگر گفتـه )فر هنگام وفات(، شصت گویند: سن  خدیجه

 «  ساله بوف که نظر صحیح، همین است.
فر سـن هنگام، خدیجه  ازفواج نموف و فر آن است که پیامبر با خدیجهحلبی نیز این قول را آورفه 

  3وپنج سالگی بوف. بیست

 لین زن مسلماناو   ،حضرت خدیجه

هشــام  بــه حضــرت ایمــان آورف. ابن مبعــوث شــد، خدیجــه فر همــان روزی کــه پیــامبر
نُه؛کَو »نویسد:  می ما جاَ  م  ، َوَصَدَق ب  ه  َرُسول  الَله  َوب  َل َمن آَمَن ب  لـین فـرفی بـوف  4اَنت أَو  خدیجه، او 

 «ایمان آورف و قرآنش را تصدیق نموف. که به رسول خدا
که محمد امین فر غار حرا مشغول فعا بوف، صدای جبرهیل را شنید کـه از سـوی  یک روز فرحالی

با  از غار بیرون آمد و به خانه رفت. خدیجه خداوند حامل پیام رسالت برای او بوف. پیامبر
متوجه شد که برای شوهرش اتفاق بزرگی رخ فافه است. پیامبر نیز مشـاهدات خـوف  فیدن پیامبر،

سخنان شوهرش را شـنید و ایمـان آورف. بـدین ترتیـب،  بیان کرف. خدیجه را برای خدیجه
لین زن مسلمان را به خوف اختصاص فاف. امام علـی حضرت خدیجه فر ایـن بـاره  لقب او 

 فرماید: می
َِ  َلْم حْجَّمْع َا ٌت » ُسوِل الَّلا َْ ِئٍه ِفی ااْسَلِم َغ َإ  ََ َْ اْلاَوْحی  َواِحٌد حْو ى ُناو َْ َّما  أَ ُْ َنا  َّم ِلُث

َ
َوَخِدحَجاَة َوأ

ای بوف که پیـامبر و  شد، خانه ای که فر آن مسلمان یافت می فر ابتدای اسالم، تنها خانه 5؛َوالِإَس َلةِ 
فیـدم و بـوی  نـور وحـی و رسـالت را می خدیجه و من که سومی آنها بـوفم، فر آن بـوفیم. مـن،

                                                           

 .71، ص 1، ج دالئل النبوة. احمد بیهقی، 1
 .7۳. همان، ص 2
 .11۱، ص ۳، ج السیرة الحلبیة. حلبی، 3
 .1۴9، ص ۳، ج السیرة النبويةهشام،  . ابن4
 .۳۱1، خطبه نهج البالغة. صبحی صالح، 5
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 «خورف. پیامبری و نبوت به مشامم می
ام بـه مکـه آمـدیم تـا عطـر  گوید: روزی با عموها و تعدافی از اعضای قبیله مسعوف می بن عبدالله

فروخت. نزف او رفتیم. عبـاس فر کنـار چـاه زمـزم نزفیـک  عبدالمطلب عطر می بن بخریم. عباس
ین هنگـام، مـرفی از بـاب صـفا وارف شـد. طـرف راسـت او، نوجـوانی راه کعبه نشسته بوف. فر ا

رفت و پشت سرش بانویی با لباس پوشیده. آنها کنار َحَجر األسوف رفتند. ابتدا آن مرف به َحَجر  می
جر اسماعیل نماز  فست کشید و سپس، آن نوجوان و بعد هم آن بانو . آنگاه طواف کرفند و کنار ح 

انـد؟ عبـاس گفـت: آن  پرسیدم: آیا فین جدیدی فر شهر مکه آمده؟ اینان کیانخواندند. از عباس 
فیگـر مـن  مرف، برافرزافه من است و آن زن، خدیجه، همسـر اوسـت. آن نوجـوان هـم بـرافرزافه 

آورفه است؛ اما به خدا قسم  غیر از این سه نفـر، فر روی زمـین  ای  گوید که فین تازه است. او می
 1بول ندارف.کسی این آیین را ق

 فضایل حضرت خدیجه

روایات فراوانی وجوف فارف کـه گویـای  سن ت، فر مورف فضیلت حضرت خدیجه فر منابع اهل
 است؛ از جمله: جایگاه واالی ام  المؤمنین، حضرت خدیجه

همسرانش بـه  به اگر بخواهیم فر مورف میزان عالقه پیامبر: همسر پیامبرترين  ا محبوب
فاشت، تنهـا بـه وسـیله  فست یابیم و بدانیم که حضرت بیشتر به کدام همسرش عالقهاطالعاتی 

ها و رفتارهای از طریق افعاهای فیگران. با توجه به گفتهممکن است؛ نه  گفتار و کرفار پیامبر
از فیگـر همسـرانش فوسـت  را بـیش ایشـان حضـرت خدیجـهشـوف کـه پیامبر، فهمیده می

کرف، خشـنوفی  یاف می از خدیجههرگاه برف،  سرمی زمانی که فر مدینه به فاشت. پیامبر می
را بهتـرین  ، خدیجـهگویـد: پیـامبرعایشه می  2فاشت.خوف را از آن بانوی بزرگ ابراز می

 3فانست.زنان خوف می
نـزف آن حضـرت، از جایگـاه رفیعـی  ، نشـانه آن اسـت کـه خدیجـهگفتار و رفتار پیـامبر

                                                           

 .116، ص ۳۱ ، جشرح نهج البالغهالحدید،  ابی . ابن1
حجـر عسـقالنی،  ؛ ابن۳81۱، ص ۴، ج اإلساتیعابعبـدالبر،  ؛ ابن۳۳1، ص 1ج سیر أعالم النابالء، . نهبـی، 2

 .۳98، ص 8، ج اإلصابة فی تمییز الصحابة
 .۳۳7، ص 6، ج المسند حنبل، احمدبن. 3
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نیکی یاف  کرف و از او بهاز او ستایش می، پیوسته پس از وفات خدیجه وف. پیامبربرخورفار ب
کـرف و گـاهی فر  و بـرایش فعـا مـی 1شدنموف و نقش همسرش را فر پیشبرف اسالم یافآور میمی

اسـت؛ خیال نکنید مقام شما بیش از خدیجـه »فرموف:  ریخت و به زنان خوف می فراقش اشک می
 2«شما کافر بوفید، او به من ایمان آورف. او، مافر فرزندان من است.  همه زمانی که

زنـده  کـه خدیجـهتا هنگامی امری متداول بوف، پیامبر« چند همسری»فر آن محیطی که 
 و این خوف، فلیلی است گویا بر تکـریم پیـامبر 3فر جهت تعدف زوجات برنداشتبوف، گامی 

 .فر مورف حضرت خدیجه
کرف، سهمی از آن را بـرای فوسـتان خدیجـه گوسفندی را نبح می که پیامبر اکرمنیز هنگامی 

حُب َحبیُبها؛ ]بـه جهـت شـدت عالقـه بـه »فرموف: گرفت و فر توجیه کارش میفرنظرمی
ُ
ن ی أَل إ 

 4«خدیجه[ فوستانش را نیز فوست فارم.

 و حساسیت عایشه ل خدیجهیفضا

خان و سیره از خدیجه نـام مـی وقتی پیامبر»گوید: اند: عایشه میفهنویسان آور بسیاری از مور 
هایش را نگوید و برایش استغفار نکنـد. یـک روز کـه پیـامبر از خدیجـه  توانست خوبیُبرف، نمی

اْن »گفت، غیرت من به جوش آمد و گفتم:  سخن َِ  َُ َُ  َلَقْد َعَوَضَک الّلا َ ب اَإِة الِساِن. قا ل: َفَإأْحُتا
از  گویـد: پیـامبر...؛ به جای این پیرزن، خدا زن جوانی نصیبت کرفه است. میَغِّضَ  َغَّضب   

ُْ »این سخن خشمگین شد و فرموف:  ُْ َ اَهَاِني الَنا ُ  وآَوتنای َ َناْت اای َ ََ َِ َلَقاْد آ َ ْ َ  ُقّْلِت َوالّلا
ّنای َِ  ُِ ُتُّماو َْ ا  اْلَوَلاد َوَحَإ َْ ْن َِ ِزْقُت  ُْ َفَّضنی الّن ُ  َو رفـی زفی؟ خـدای عـالم، ؛ چطـور چنـین حَْ

 کرفند. او به من پنـاهکه مرفم تکذیبم می به من ایمان آورف؛ فرحالیخدیجه را به من فاف. خدیجه 
از شما محروم که مرفم مرا ترک کرفند. خدای عالم از او به من فرزند فاف و حال آنکه  فاف؛ فرحالی

 5«شدم.
                                                           

، سیر أعاالم النابالء؛ نهبی، ۴۱7، ص 6، ج أسد الغابةاثیر،  ؛ ابن۳9۳، ص 8ج  ،اإلصابةحجر عسقالنی،  . ابن1
 .۳16، ص 1ج 
 .۳۱۱، ص ۳، ج السیرة النبويةهشام،  . ابن2
 .19۳. همان، ص 3
 .۳98، ص 8، ج اإلصابةحجر عسقالنی،  . ابن4
، ص 1، ج سیر إعالم النابالء؛ نهبی، 1۱8، ص ۳، ج تاريخ اإلسالم؛ نهبی، 16، ص 6، ج امتاع االسماع. مقریزی، 5

 .۳98، ص 8، ج اإلصابة ؛ ابن حجر عسقالنی،۳81۱، ص ۴، ج اإلستیعابعبدالبر،  ابن؛ ۳۳1
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َإ »گوید: عایشه می َْ ُِ اِإَِ  ِغْإُت ِلّلَنِبی َعّلی ا َِ َ  ِغْإُت َعّلی َخِدحَجاَة ِلكْثاَإِة  ْن ِنَس ِئ َِ ٍة 
َ
اح َها  َوَا  أ

َْ  َقُّط  حُت
َ
أ که بر خدیجـه حساسـیت  طوری کدام از همسران پیامبر حساسیت نداشتم؛ آن هیچبه  1؛َْ

گاه فر عمرم خدیجه را ندیـده هیچ که کرف؛ فرحالی خدیجه را بسیار یاف می فاشتم؛ زیرا پیامبر
 «م.ا

َْ  َوَلكن»گوید: نیز می حُت
َ
أ َْ َحٍد َن ِنَس ِء النبی َ  ِغْإُت عّلی َخِدحَجَة َوَ  

َ
 ا ن النبای  َ  ِغْإُت عّلی أ

ِِ َخِدحَجاَة َفُإَاَّما  قّلا َْ  فی َصَداِئ ْعَّض ء  ُّمَم حْبَعُث
َ
َْ  أ َاَ، الَّش َة ُّمَم حَقِطُع َُ َاَّم   ُْ ُِ َإَه  َو َُ لام َحكُثُإ  َنا

َ
ت لاَ  أ

ْنْ  َوَلٌد  َِ َْ    َنْت َو  َنْت َو  َن لی  َن َِ ٌة َا َخِدحَجُة ف قول 
َ
َإأ َْ کـدام  هیچ سبت بهمن ن 2؛حكْن فی الُدْن   ا

که به خدیجه حساسیت فاشتم. پیامبر خیلی به یـاف  طوریهای پیامبر حساسیت نداشتم؛ آناز زن
فاف. مـیفوستان خدیجـه  کرف و بهتکه می کرف، آن را تکهخدیجه بوف و وقتی گوسفندی قربانی می

ی رسول خـدا  گویـا فر فنیـا و کرف که گفتم: انیکی می به قدری پیامبر به یاف خدیجه بوف و او را به
هـایم فرموف: چنان بوف و چنـان بـوف و او، مـافر بچـهآخرت زنی غیر از خدیجه وجوف ندارف؟ می

 است.
َإأة  َ  َحَسْدُت َخدحَجة»همچنین، عایشه گفته است:  َْ که به خدیجـه حسـد  طوری آن 3؛َ َحَسْدُت ِا

 «ورزیدم. هیچ زنی حسد نمیورزیدم، بهمی

 یمدار  ارزش

هـا را  نسبت بـه شـوهرش، نگـاهی ارزشـی بـوف. او کمـاالت و خوبی نگاه حضرت خدیجه
های جاهلی را فر هم  ها و سن ت شناخت و آنها را فر وجوف پیامبر یافته بوف. او فر این راه، قالب می

 ، یتیمی بیش نیسـت، توجـه نکـرف. خدیجـهگفتند: محمد شکست و به گفته مرفم که می
ِغْبُت ِف َک ِلَقإاَاِتَک َوَساّلَعِتَک فای »هنگام ابراز تمایل برای ازفواج با پیامبر، گفت:  َْ َح اَن َعّم ِاّنی 

َک َوَاَ َنِتَک َوُحْسِن ُخّلِقَک َوِصدَق َحدحِثَک  َِ ای پسرعمو  من به جهت خویشاوندی با تـو،  4؛َقْو
 «ات، به تو تمایل پیدا کرفم. ُخلقی و راستگویی فاری، خوش شرافت تو بین مرفم، امانت

                                                           

 .۴866، ح 196، ص ۱، ج المستدرک علی الصحیحین؛ حاکم نیشابوری، 8۴، ص 6، ج أسد الغابةاثیر،  . ابن1
 .۱8۳8. صحیح بخاری، ح 2
 .۴86۴، ح 196، ص ۱، ج المستدرک علی الصحیحین. حاکم نیشابوری، 3
 .19۳، ص ۳، ج السیرۀ النبويةهشام،  . ابن4
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  بشارت بهشت به خدیجه

ا »فرموف:  پیامبر ََ َِ َوَا َن َ  ِف  ََ َاِّشَإ َخدحَجة ِاَبْ ٍت ِفي اْلَجَنِة َا َص
ُ
ْإُت أْن أ َِ

ُ
خـدا بـه مـن  1؛أ

ای فر بهشت برای او از تارهای طال فر نظر گرفتـه شـده فستور فافه به خدیجه مژفه فهم که خانه
 «است.
ُسوَل الّلاَ َاّّشاَإه  ِاَب اٍت ِفای الَجَناة»گوید: می فر مورف حضرت خدیجهعایشه  َْ پیـامبر  2؛أَن 

 «فرباره حضرت خدیجه، بشارت بهشت را فاف.

 رور زنان اهل بهشتس   ،خدیجه

 فرموفه: اند: رسول خدانویسان نوشته نگاران و سیره تاریخ
اَزاِحم اَاإأة فإعاون، َوَخِدحَجاُة ِاْناُت َافَّضُ  ِنَس ِء اْلَع َلِّم َن »ـ  َُ َحُم ِاْنُت ِعّْمَإاَن، َوآِساَ ُة ِاْناُت  ْإ ََ َاٌع:  ْْ أَ

َّمد َِ َُ ترین زنان اهل بهشت، چهار نفر هستند: مـریم فختـر با فضیلت 3؛ُخَوْحِّلٍد َوَف ِطَّمُة ِاْنُت 
 .«محمد عمران، آسیه فختر مزاحم همسر فرعون، خدیجه فختر خویلد و فاطمه فختر

َزاِحم اَإأة فإعون، َو َخِدحَجُة ِاْنُت »ـ  َُ َحُم ِاْنُت ِعّْمَإاَن َو آِسَ ُة ِاْنُت  ْإ ََ َاٌع:  ْْ ُخَوْحِّلاٍد َخْ ُإ ِنَس ِء اْلَع َلِّم َن أَ
َّمد َِ َُ بهترین زنان  فو جهان، چهار نفرند: مـریم فختـر عمـران، آسـیه فختـر  4؛َو َف ِطَّمُة ِاْنُت 

 .«مزاحم همسر فرعون، خدیجه فختر خویلد و فاطمه فختر محمد
إأة ِفإَعاون»ـ  َْ َحُم ِاْنِت ِعّْمإاَن ُّمَم ف ِطَّمة ُّمَم َخدحَجة ُّمَم آِسَ ة ِا ْإ ََ َسـرور زنـان  5؛َسّ َدُة ِنس ِء أْهِ  الَجَنِة 

 «مریم فختر عمران، سپس، فاطمه، آنگاه خدیجه و بعد، آسیه همسر فرعون است. اهل بهشت،
َحُم ِاْناِت ِعّْماإاَن َوَخدحِجا »ـ  اْإ ََ اَإأِة ِفْإَعاْون َو َْ َن الِنس ِء َّا آِسَ ة ِا َِ َن الِإج ِل َ ث ٌإ َوَلْم َحْكُّمْ   َِ ة َ ُّمَ  

ها فقط سه نفر کامل شدند: سیدند؛ اما از زناز میان مرفان جمع بسیاری به کمال ر 6؛ِاْنِت ُخَوْحِّلد

                                                           

ــان، ص 1 ــحاق،  ؛ ابن1۴۳. هم ــابوری،   ؛1۳6، ص ۳، ج ساایرت رسااول اللااهاس ــاکم نیش المسااتدرک علاای ح
 .۴8۴۱، ح 19۴، ص ۱، ج الصحیحین

 .۴86۴، ح 196، ص ۱، ج المستدرک علی الصحیحین؛ حاکم، 8۴، ص 6، ج أسد الغابةاثیر،  . ابن2
 .۱۳6، ص ۳، ج المسندحنبل،  ؛ احمدبن8۱، ص 6، ج الغابةأسد اثیر،  . ابن3
 .۳81۳، ص ۴، ج اإلستیعابعبدالبر،  . ابن4
سایر أعاالم ؛ نهبـی، ۳۴۱، ص ۳1، ج کناز العماال؛ متقـی هنـدی، ۳81۳، ص ۴، ج اإلستیعابعبدالبر،  . ابن5

  .۳۳7ـ  ۳۳6، ص 1، ج النبالء
 .167، ص 6، ج فت  القدير؛ شوکانی، 6۳، ص 1، ج البداية والنهايةکثیر،  . ابن6
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 «فختر خویلد.آسیه همسر فرعون، مریم فختر عمران و خدیجه 
َِ »گفت:  اند: عایشه به فاطمهنیز نوشته ُساوَل الّلا َْ َاِّشُإِ  ِاّنای َساِّمْعُت 

ُ
َحُقاوُل: َساّ داُت  َاا أ

َحُم ِاْنِت ِعّْمإاَن  ْإ ََ َاٌع:  ْْ َِ  ِنس ِء أْهِ  اْلَجَنِة أ ُساوِل الّلا َْ َوَخدحَجاُة ِاْناِت ُخَوْحِّلاِد َوآِساَ ُة  َوف ِطَّمُة ِاْنِت 
إأِة ِفْإَعْون َْ آیا به تو بشارت ندهم؟ من از پیامبر شنیدم که فرموف: َسروران زنان بهشت، چهـار  1؛َ

 «  همسر فرعون.فختر خویلد و آسیه فختر پیامبر، خدیجهنفر هستند: مریم فختر عمران، فاطمه 

 نزد خدا و جبرییل جایگاه خدیجه
است که خدا و جبرهیل بـر او فروف رسیده خدیجه، به مقامی »فرموف: می رسول گرامی اسالم

 آمد و گفت:  اند که جبرهیل نزف پیامبربخاری و مسلم از ابوهریره نقل کرفه 2«فرستند.می
ُسوَل الَّلَ» َْ َِ  ح     َْ َع ََ َتْتک 

َ
 َساَلم  َن ء ف َ ههِ َخِدحَجُة َقْد أ

ْ
َتْتاک َفا ْقَإأ

َ
ام أو َطَع م أو َشَإاب فاُا ِهی أ َُ ا

ّنی َِ َْ  َعَز َوَجَ  َو ِا َْ ْن  آید با ظرفـی از غـذا و ای رسول خدا  این خدیجه است که نزف تو می 3...؛َِ
سـالم او هـم بـه او سالم برسـان. از جانـب مـن آمد، از طرف خدای عاَلم به آب. وقتی خدیجه 

 «برسان.
از خانه بیرون آمد و پیامبر بیرون مکه بـوف و  حضرت خدیجه»نویسد: حجر عسقالنی می ابن

شـدند. ]وقتـی[ خدیجـه  ها، ]و[ آنجا مخفـی میرفتند فر کوهاز ترس قریش بعضی از روزها می
ُبرف، جبرهیل را فید به صورت یک مرف. این مـرف از خدیجـه  می کبری غذایی برای رسول اکرم

خواهد پیامبر را بکشد. چیـزی سؤال کرف: پیامبر کجاست؟ خدیجه را ترس فراگرفت که شاید می
کـرف های ُپر از سنگ عبور مـیها و کوه که از سنگالخ و آن مرف رفت. حضرت خدیجهنگفت 

را پیـدا کـرف و گفـت: مـن  وجو، پیـامبر ها جسـتزف: حبیبی محمد، بعد از مدتو صدا می
فیدی، جبرهیل بـوف. آنگـاه رسـول مرفی را فیدم و ترسیدم. حضرت فرموف: خدیجه  آن مرفی که 

گفت که به تو سـالم برسـانم و تـو را بشـارت فهـم بـر قصـر و فرموف: ]جبرهیل[ به من  خدا
 4«ای فر بهشت. خانه

                                                           

، ص ۱، ج مجماع الزوائاد؛ هیثمی، ۴86۱، ح196، ص ۱، ج المستدرک علی الصحیحین. حاکم نیشابوری، 1
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 خاطره خدیجه حفظ یاد و

از سوی فیگر، کار را به جایی رساند کـه  از یک سو، و وفای رسول اکرم خدیجهکماالت 
 1نموف. رفت؛ مگر اینکه از خدیجه ستایش می هرگز از خانه بیرون نمی به گفته عایشه: پیامبر

کـاَن َرُسـوُل اللـه  ال »کنند: از عایشه نقل می اإلستیعاب عبدالبر فر و ابن المنتظمجوزی فر  ابن
ها؛ َیکافُ  ُسُن الَثنا  َعَلیس ُکُر َخدیَجَة َفَیحس ی َیذس ت  َحت  َبیس َن الس ُرُج م  خواسـت هر وقت مـی پیامبر 2َیخس

 «کرف.از خانه بیرون روف، به یاف خدیجه بوف و از او تعریف می
احتـرام فاف، بلکـه بـه  های او بها می گوید: پیامبر، نه تنها به یاف و نام خدیجه و فداکاری عایشه می

گذاشـت. روزی، بـانویی  او، به هرکس و هرچیزی که یاف خدیجه را به همراه فاشـت، احتـرام می
خورفه به خانه آمد. پیامبر با او بسیار مهربانی کرف. پس از رفتن پیرزن، گفتم: فرسـت اسـت  سال

ذاری؛ امـا گـ ویژه محرومان، احتـرام می ها، به انسان  وخوی شما مهربانانه است و به همه که ُخلق
ـی  إَنَها َکاَنتس »بهایی که امروز به این پیرزن فافی، ویژه بوف؛ مگر او که بوف؟ پیامبر فرموف:  یَنـا ف    َتأت 

؛  َزَمن   یَمان   
َن اإلس د  م  َعهس َن الس َن ُحسس یَجَة َوإ  آمـد و از  این زن، فر زمـان خدیجـه بـه خانـه مـا می َخد 

 3«های فیرین، بخشی از ایمان است. فوستی  فاشتن سابقه فیدگاه من، پاس

 در موفقیت پیامبر خدیجه نقش
، خـدمات وپنج سال زندگی مشترک بـا پیـامبر گرامـی اسـالم فر بیست حضرت خدیجه

های مالی، روحی و عاطفی از حضـرت حمایت. بسیاری برای آن بزرگوار و فین اسالم انجام فاف
کرفنـد و یـاری ایشـان فیگران تکذیبش میه فر روزگاری ک ، تصدیق و تأیید پیامبرمحمد

 است.  هایی از خدمات ارزشمند حضرت خدیجهفر برابر آزار مشرکان، گوشه
فر حقیقت یار و همدمی بوف که خداونـد ، تنها یک همسر نبوف؛ بلکه برای پیامبر خدیجه

فر راه حمایـت از  نمـوف. خدیجـهآسـان مـیهای حضرت را از طریـق او  بسیاری از ناگواری
 ، بهترین فداکاری و ایثار را از خوف نشان فاف. رسول خدا

لین بانویی بوف که به پیامبر، خدیجه گرویـدن زنـی هماننـد  4ایمان آورف و مسلمان شد. او 
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 .1۴9، ص ۳، ج السیرة النبويةهشام،  . ابن4



   919  از ديدگاه اهل سنت مجلس دهم: حضرت خديجه

منـد بـوف، عـاملی مهـم فر جـذب اجتماعی ممتـازی بهـرهفر عصر خوف، از جایگاه خدیجه که 
 شد.ه میاسالم شمرففیگران به 

، بر کسـی پوشـیده نیسـت. آن بـانوی های رسول خدافر موفقیت نقش حضرت خدیجه
گذاشـت. رفتـار او، موجـب آرامـش  بزرگ اسالم، آثار بسـیار فرخشـانی فر زنـدگی پیـامبر

این آسوفگی و آرامش  خاطر فر زندگی، زمینه خوبی را ایجـاف کـرف نموف که حضرت را فراهم می
هـای مشـرکان قـریش را تحمـل نمایـد و مهـریموفقیت قدم برفارف و آزارها و بـیکه حضرت با 
 قدم و استوار به پیش حرکت کند. همچنان ثابت

ایشـان بخشـید تـا آن را هـایش را بـه  فارایی، همـه پس از ازفواج با پیامبر اسـالم خدیجه
حـرا، همیشـه مراقـب فر غار  فر فوران عبافت رسول خداخواهد مصرف کند. او هرگونه می

کـرف. او مـیهـا را تحمـل مـیتمامی سختی حضرت بوف و برای حفظ جان و جایگاه پیامبر
کـه آورف، انجـام فهـد؛ چنـان هم نمـی ترین تمایالت حضرت را که به زبانکوشید حتی کوچک

ف، ُبـرسـرمی هنگام به عنوان برفه نـزف خدیجـه به آنکه « زید بن حارثه»به  وقتی فید حضرت
 1فارف، او را به حضرت بخشید.عالقه 

فاف. ایـن  کرف و خوف را سپر بالی حضرت قـرار مـی فر همه احوال، از پیامبر ففاع می خدیجه
باران و زخمی کرفند. حضرت  شد. یک بار مشرکان پیامبر را سنگ  امر، سبب آرامش حضرت می

باران کرفنـد.  و حتی خانه ایشـان را سـنگ به سوی خانه به راه افتاف. مشرکان به فنبال پیامبر آمدند
  ترین زنان قوم و قبیله زفن به خانه زنی که نجیب از خانه بیرون آمد و گفت: آیا از سنگ خدیجه

بـه خانـه برگشـت و بـه  خوف است، شرم ندارید؟ مشرکان شرمنده شدند و بازگشتند. خدیجه
ه بوف که جبرهیل، سالمی ویـژه از سـوی های پیامبر مشغول شد. فر این واقع بستن و مداوای زخم

َن »فر برابر این سـالم گفـت:  آورف. خدیجه خدا برای حضرت خدیجه َِ   ََ   ُهاَو الَساََلُم   الَّلا
 َُ ْن َِ ََ الَساَلُم َوَاَإ  ُتاَ  الَسََلُم   َو ُسوَل الّلا َْ همانـا خداونـد خـوف،  ؛َوَعَّلی َجْبَإِئ َ  الَسََلُم َوَعَّل َک ح  

 2«سالم از اوست و بر جبرهیل و بر شما ای رسول خدا، سالم و برکات خدا باف. سالم است و
سخت آید.  تا زنده بوف، اجازه نداف آزار و شکنجه مشرکان، بر رسول خدا حضرت خدیجه

                                                           

 .۳۳6و  ۳۳6، ص 1، ج سیر أعالم النبالء. نهبی، 1
 .۳۳۳، ص ۴، ج اإلستیعابعبدالبر،  . ابن2



911    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

نگرانـی را  آمد، خدیجه باری از مصیبت و اندوه به خانه می با کوله هنگامی که رسول اکرم
 ف.زفواز نهن و خاطرش می
و  ، بـه عنـوان ابـزاری مناسـب از همـان ابتـدا فر خـدمت پیـامبراموال حضرت خدیجه

فر محاصـره فر سه سـالی کـه مسـلمانان فر مکـه ویژه  اش قرار گرفته بوف و به پیشرفت آیین الهی
ار قرار گرفته بوفند، اموال خدیجه نقش مهمی  نقـل پیـامبر از که جایی تافاشت؛  اقتصافی کف 

ثَ  َ  َنَفَعنی َ ُل َخدحَجاَ» فرموف: که است شده َِ  فارایـی هماننـد ثروتـی هـیچ ؛َ  َنَفَعنی َ ٌل َقُّط 

   1«است. نرسانیده سوف من[ آیین ]و من به خدیجه،
اسـت: یکـی، ثـروت فو چیز وابسته مانایی و پیشرفت فین من، به »است که فرموف: نیز نقل شده 

   2«طالب. بیا بن خدیجه و فیگری، شمشیر علی
  برگزیـد، نـه از برخی همسرانی که پس از حضرت خدیجه این، فر حالی است که پیامبر

های قهرمانانه ندیده بوف، بلکه نامالیمـاتی هـم فیـده بـوف و حتـی خداونـد فر  تنها چنان حمایت
 3نکوهش آنان آیاتی را نازل نموف و آنها را به طالق و قطع زندگی مشترک تهدید کرف.

های پیامبر و پیشبرف اسالم است که فر موفقیت توجه به نقش بسیار مثبت حضرت خدیجهبا 
ای بـزرگ بـوف کـه اندازهبسیار گران آمد و مصیبت آن، به  بر پیامبر خدا فرگذشت خدیجه

، یعنی سال غـم «عام الحزن»و ابوطالب فر آن رحلت کرفند،  سالی را که خدیجه پیامبر
 4و اندوه نامید.

 از حضرت خدیجه فرزندان پیامبر
 بوفند. مشهور است کـه پیـامبر ، جز ابراهیم، از حضرت خدیجههمه فرزندان پیامبر

هـای: های: ام  کلثوم، رقیه، زینب و فاطمه، و سه پسر به نامهفت فرزند فاشت؛ چهار فختر به نام
ب به طیب و طاهر( و ابراهیم. همـه   فرزنـدان، از حضـرت خدیجـهایـن قاسم، عبدالله )ملق 

 5بوفند و فقط ابراهیم، از کنیزی به نام ماریه قبطیه بوفه است.
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 رحلت حضرت خدیجه

طالـب از فنیـا رفـت.  فر فهم ماه رمضان سال فهـم بعثـت، فر شـعب ابی حضرت خدیجه
با فست خوف، او را فر حجون مکه مقابل قبر مافر خویش، آمنه، به خاک سـپرف و  رسول خدا

، یعنی سـال غـم و «الحزن  عام»آن سال را  اظهار ناراحتی نموف که قدر فر مصیبت خدیجه نآ
 1و مسلمانان، نام نهافند. اندوه برای پیامبر

                                                           

 .۳8، ص 8، ج عمدة القاری. العینی، 1




