
 

 

 

 

 دعای روز دهم

 وَ هِ مِنَ الْفَائِزِّينَ لَّدَّيْکَاللَهُمَ اجْعَلْنِّي فِيهِ مِنَ الْمُتَوَكِلِينَ عَلَيْکَ وَ اجْعَلْنِّي فِي
 :اجْعَلْنِّي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَبِينَ إِلَيْکَ بِإِحْسَانِکَ ّيَا غَاّيَةَ الطَالِّبِين

مرا در اين روز از آنان که بر تو توکل کنند و نزد تو فوز و ستعادت   !ای خدا
حتق   بته  .قترار ده  ،و مرا از آنان که مقربتان درگتاه تتو باشتند     قرار ده ،يابند

 .نیاحسانت ای منتهای آرزوی طالب

ترجمةمنظومدعا
 يتتتا التتته الخلتتتق ای حتتتیّ مجیتتتد 

 
 يتتا عظتتیم الخیتتر ذوالتتبطش الشتتديد     

 
 اين چنین فرما کته بتا قلتب و زبتان    

 
 در توکتتل چتتون جبتتل باشتتم ستتديد     

 
 هتتم بپوشتتم چشتتم از خلتتق زمتتان  

 
 ننگتتترم جتتتز بتتتر تتتتو ای ربّ حمیتتتد 

 
 گتتذارکارهتتا را بتتر تتتو ستتازم وا   

 
 چون که هستتی صتاحب الفعتل الرشتید     

 
 نتتدانم کتتس متتوثر در وجتتود   متتی

 
 جتتتز تتتتو ای دانتتتا بتتته احتتتوال عبیتتتد 

 
 در عتتتتداد رستتتتتگارانم شتتتتمار  

 
 در زمتتتتان بتتتترزخ و يتتتتوم الوعیتتتتد  

 
 خوشتتم ،فتتائزين باشتتم ءگرچتته جتتز

 
 ايتتتن تلطتتتف نیستتتت از متتتوال بعیتتتد  

 
 هتتم نشتتانی در بستتاط اهتتل قتترب  

 
 در صتتف خوبتتان کنتتی متتا را پديتتد     

 
 در مکتتان اهتتل عتتزت جتتا دهتتی   

 
 عنتتد اهتتل القتترب فتتی قصتتر مشتتید     

 
 حتتق احستتان تتتو بتتر عتتالم تمتتام   

 
 ای کتته هستتتی مقصتتد شتتخص ستتعید   
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فقرهاولدعا

  :يهِ مِنَ الْمُتَوَكِلِينَ عَلَيْکَاللَهُمَ اجْعَلْنِّي فِ

بته  ] .من را در ماه رمضان از کسانی قرار ده که اهل توکل به تو هستند !خدايا
  .[چشمم به دست اين و آن نباشدای که  گونه

معنایتوکل

 :طباطبايی چنین گفته است  عالمه مرحوم، در معنای توکل
جاع دهی و تنهتا او را  معنای توکل اين است که تأثیر امور را به خدای تعالی ار» 

پروردگار ختود  ، توکل آن است که بنده خدا»: نويسد در جای ديگری می .«مؤثر بدانی
و بتاز در جتای    1.«بکنتد در امتور او   ،تا هر تصرفی را خواست گیرد ا وکیل خود میر

 ،به معنای اعتماد بر او و اطمینتان بته او   ،توکل بر خدا»: گويد در معنای توکل می ديگر
 2.«در امری از امور است

انسان با ايمان بايد در امور گوناگون به خداوند توکل و اعتماد کند و در حقیقت 
پتس متن    .خواهتد  ا وکیل خود قرار دهد و معتقد باشد که خداوند خیتر او را متی  او ر
عمتل  ، داند کنم که وکیل من است تا هرطور خودش صالح می را به او واگذار می مکار

 .راضی و خرسندم، کند و من به هر چه او کند
ا کنتد کته مت    معنتا پیتدا متی     میاما از اين نکته مهم نبايد غافل شد که توکل هنگا

نته اينکته    ،وظیفه و عمل صحی  خويش را انجام داده باشیم و پس از آن توکتل کنتیم  

شتترش   ،خواست با توکل به ختدا  باشد که می  مانند آن مرد در زمان رسول خدا

بتتدا شتترت را ببنتد و    ا: بته او فرمتود   پیامبر اکترم  اما ؛را نبندد و آن را رها سازد
 3.سپس توکل کن

                                                 
 .52۸، ص ۸ ج  ؛المیزان . 
 .167، ص   ج  همان؛ .1

 . 12، ص   ج   ؛الحدید البالغه ابن ابی شرح نهج. ۸
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عِلْمُ بِأَنَ فَقَالَ الْ ،جَلَوَكُلُ عَلَى اللَهِ عَزَوَعَنْ جَّبْرَئِيلَ مَا التَ  سَأَلَ النَّبِّيُاَ
ّيَمْنَعُ وَ اسْتِعْمَالُ الْيَأْسِ مِنَ الْخَلْقِ فَإِذَا الْمَخْلُوقَ لَاّيَضُرُ وَ لَاّيَنْفَعُ وَ لَاّيُعْطِّي وَ لَا

سِوَى اللَهِ وَ لَمْ ّيَرْجُ وَ لَمْ ّيَخَفْ سِوَى اللَهِ وَ لَمْ كَانَ الْعَّبّْدُ كَذَلِکَ لَمْ ّيَعْمَلْ لِأَحَّدٍ 
 .لَجَوَزَما التوكل علّي اهلل عَ ّيَطْمَعْ فِّي أَحَّدٍ سِوَى اللَهِ فَهَذَا هُوَ التَوَكُ

جبرئیل  ؟خدای عزوجل چیست توکل بر :دندسؤال کراز جبرئیل  پیامبر
 نته ستودی   رستاند و  متی  ه زيانین ،علم داشتن به اينکه مخلوق 1:عرض کرد

يعنی آن ]س از خلق أدارد و به کار گرفتن ي می دهد و نه باز می نه ،بخشد می
در عمتل و ختارج نشتان     ،را که نسبت به متردم دارد  "ناامیدی"س باطنی أي

 کند و جز نمیبرای احدی غیر از خدا کار  ،گاه بنده چنان باشدپس هر ؛[دهد
از غیر او ترسی نتدارد و در احتدی غیتر از ختدا     امید ندارد و به چیزی  خدا

  .اين همان توکل است ؛طم  ندارد

  2:از او نگرفتند را سه چیز ،هر که را سه چیز دادند: در حديث آمده است
 .اجابت هم دادند ،دعا دادندتوفیق کسی را که  .1
 .زيادی نعمت هم به او دادند ،شکر دادند توفیق کسی را که .2
 .امر او را هم کفايت کردند ،توکل عطا کردندتوفیق  کسی را که .3

 .«هوَ مَنْ ّيَتَوَكَلْ عَلَى اللَهِ فَهُوَ حَسّْبُ»:زيرا خداوند فرمود

درآياتورواياتآثاروفوايدتوکل

  :شتابد میشان  قطعا  خداوند متوکلین را دوست دارد و به کمك .1 

 4:«ينَإِنَ اللَهَ ّيُحِبُ الْمُتَوَكِلِ»

  .به راستی که خداوند توکل کنندگان را دوست دارد 

                                                 
 .7۸7، ص 2 ج  ؛میزان الحكمه.  

 . ۸7 ، ص 1، ج  7۷و  7۸؛ ترجمه جلد بحار االنوار .1
  .۸: طالق. ۸

 .56  :عمرانآل  .4
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بته او   ،از جتايی کته امیتد نتدارد    اش  روزی، کسی که بر خداوند توکتل کنتد  . 2
  :رسد می

  :«مَنْ ّيَتَوَكَلْ عَلَّي اللَهِ فَهُوَ حَسّْبُهُ ّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا ّيَحْتَسِبُ وَ وَ»
دهد و هترکس بتر ختدا توکتل کنتد،       روزی می ،و او را از جايی که گمان ندارد

  .کند کفايت امرش را می
چون فقط اوست که ما را  ؛نه هی  کس ديگر ،فقط بايد به خداوند توکل کرد .3 
  :نه کس ديگر ،کند میکفايت 

   :«قُلْ حَسّْبِّي اللَهُ عَلَيْهِ ّيَتَوَكَلُ الْمُتَوَكِلُونَ »
 .کنند کالن تنها بر او توکل میخدا مرا کافی است و همه متو: بگو
شتود از ادامته راه    متی توکل باعث  ،وقتی در کارها به مشکالت برخورد کنیم .4 

  .ناامید نگرديم
ديگتر   ،کسی که احساس کند بر کسی توکل کرده که همه کتاره عتالم استت    .5 

 .کند برابر مشکالت با شجاعت رفتار می کند و در میترس به دلش راه پیدا ن

 .نماد قدرتی برای متوکل است و روايات ائمه اطهار در احاديثتوکل 

هر  3:«..مَنْ أَرادَ أَنْ ّيكُونَ أَقْوَي النّاسِ فَلْيتَوَكَّلْ عَلَّي اللّهِ» :فرمايند می امام رضا

 .توکل کند پس بايد بر خدا ،دترين مردم باش کس دوست دارد قوی

پیوستته دارای  ، گاه مطمئن و همیشگی داشتن به تکیه تکیه دلیلفرد متوکل به  .6 
 .اطمینان و آرامش قلبی است

 :فرمايد می باقر امام محمد

كس بر خّدا توكل هر  :«ّيُهْزَمُهِ لَامَنْ تَوَكَلَ عَلَى اللَهِ لَا ّيُغْلَبُ وَ مَنِ اعْتَّصَمَ بِاللَ»
 .باشّد نمّيشكست خورده  ،كس به خّدا چنگ زنّدگردد و هر نمّيمغلوب  ،كنّد

                                                 
 .۸ :طالق . 
 .۸۷ :زمر .1

 . 7۷ص ،2 ج  ؛میزان الحكمه .۸



    /  دعای روز دهم 089  

موجبترکعملوسستىدرکاراست؟،توکلآيا

 :مبارکه ةگروه  از اصحاب پیامبر، چون آي

  2:«وَيَرزُقهُمِنحَیثِاليَحتَسِبَ*وَمَنيَتَقِاهلليَجعَللَهُمَخرَجَاً» 

گشتايد و از جتاي  کته     خدا براى او راه چتاره مت   ، کس از خدا پروا کندهر
 .رساند  به او روزى م ،کند حسابش را نم 

چته چیتزى   : پیامبر از آنان پرسید .در خانه نشستند و به عبادت روى آورند ،نازل شد 
 .به عبادت روى آورديتم  ،ما تکفل شد چون روزىِ: شما را به اين کار واداشت؟ گفتند

بتر شماستت    .شود دعايش مستجاب نم  ،گونه عمل کند کس  که اين: ايشان فرمودند
 3.که به طلب روزى برآيید

 يكداستانزيباازتوکل

دار کته بته    متردی بتود فقیتر و عائلته     يکی از زهاد عصر خويش بود حاتم اَصم
شتبی بتا    .ای بته ختدا داشتت    العاده اما اعتقاد فوق ؛کرد میسختی زندگی خود را اداره 

شوق زيارت به  .خدا به میان آمد ةصحبت از حج و زيارت خان، دوستانش نشسته بود
اگر شما با متن موافقتت    :نزلش مراجعت کرد و به اهل و عیالش گفتبه م .دلش افتاد

تو بتا ايتن    :عیالش گفت .برای شما دعا خواهم کرد، خدا بروم ةکنید که به زيارت خان
 ،اهلل الحترام  ؟ زيارت بیتت خواهی بروی میکجا زياد  ةدستی و اين عائل حال فقر و تنگ

هتم گفتتار متادر را تصتديق      هتا  بچته  .بر کسی واجب است که غنی و ثروتمند باشتد 
شتود اگتر شتما بته      میچه  :و گفت که شیرين زبانی کرده کوچکشدختر  جز، نمودند

خداستت و پتدر    ،ما ۀدهند روزی .برود ،خواهد می؟ بگذاريد هر کجا پدرم اجازه دهید
 .ديگری به ما برساند ةخدای متعال قدرت دارد روزی را به وسیل .روزی ماست ةوسیل

او را تصتديق کردنتد و اجتازه دادنتد     ، همته متتذکر شتده    ،اين دخترکاز گفتار 
و بتا   شحال شد و اسباب سفر را فتراهم حاتم مسرور و خو.خدا برود ةپدرشان به خان

                                                                                                                 
 .همان . 
 .۸ـ  1: طالق .1

 .7۷۸پیشین؛  ص  .۸
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زبتان بته مالمتت     د،همسايگان به منتزل او آمدنت   از آن طرف .کاروان حج حرکت کرد
چنتد متاه    ؟ان به سفر برودگذاشتید پدرت ،دستی چرا با اين فقر و تهی :گشوده و گفتند

 ؟خارج زندگی را تأمین خواهید نموداين سفر طول خواهد کشید و شما از کجا م
کردنتد   میچاره انداخته و او را مالمت بار گناه را به دوش دخترک بی ها همه بچه

داديتم پتدر بته     میما اجازه ن، کردی میکه اگر تو سخن نگفته بودی و زبانت را کنترل 
پس سر بته ستوی آستمان     .يش جاری گرديدها دختر متأثر شد و اشك .مسافرت برود

اينتان بته فضتل و کرمتت     ! پروردگتارا  :را به دعا برداشت و گفت ها بلند کرد و دست
تو آنها را ضاي  مگتردان و مترا    ؛اند و از خوان نعمت تو برخوردار بوده اند عادت کرده

 .هم در نزد آنها شرمنده مکن
کردند از چه راهی آب و طعام به  میحیر نشسته بودند و فکر در حالی که آنها مت

 .تشتنگی بتر او غلبته کترده بتود     ، گشت میحاکم شهر از شکار بر  اتفاقا ، دست آورند
، آنها در خانه را کوبیدند .جمعی از همراهان را به در منزل حاتم فرستاد تا آب بیاورند

از  و امیر پشتت در منتزل ايستتاده    :؟ گفتندپرسید چکار داريد، زن حاتم پشت در آمد
! پروردگتارا  :زده بته آستمان نگتاه کترد و گفتت      زن بهت .خواهد میشما مقداری آب 

زن  .طلبتد  متی ديشب گرسنه به سر برديم و امروز امیر به ما محتاج شتده و از متا آب   
امیتر   .بودن ظرف عذرخواهی نمتود  نزد امیر آورد و از سفالین ،ظرفی را پر از آب کرده

  :همراهان پرسید از
 .که يکتی از زهتاد ايتن شتهر استت      منزل حاتم اصم :؟ گفتنداينجا منزل کیست

 :امیر گفتت  .کنند میبه سختی زندگی اش  خدا رفته و خانواده ةايم او به سفر خان شنیده
نگتی دور استت کته    ت و مردااز مترو  .ما به اينها زحمت داديم و از آنها آب خواستیم

م مستمند و ضتعیف زحمتت دهنتد و بتار ختود را بته دوش آنهتا        امثال ما به اين مرد
 .بگذارند

به داختل منتزل افکنتد و بته      ،امیر اين را گفت و کمربند زرين خود را باز کرده
کمربنتد ختود را بته داختل منتزل      ، کسی که مرا دوستت دارد  :همراهان خويش گفت

وقتی که  .منزل افکندندهمراهان کمربندهای زرين را باز کرده و به داخل  همه .بیندازد
االن وزيتر متن قیمتت     !درود خدا بر شتما ختانواده بتاد    :امیر گفت، خواستند برگردند

چنتد لحظته    .خداحافظی کرده و رفتند .برد میآورد و آنها را  میکمربندها را برای شما 
 .ای طول نکشید که وزير برگشت و پول کمربنتدها را آورد و آنهتا را تحويتل گرفتت    
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چترا گريته    :از او پرستیدند  .بته گريته افتتاد    ،اين جريان را مشاهده کرد چون دخترک
بته متا وستعت داده    ، زيرا خدای متعال به لطف خود ؛؟ تو بايد خوشحال باشیکنی می
برای آن است که ديشب گرسنه ستر بتر بتالش گتذارديم و     ام  گريه :دختر گفت .است

پتس هرگتاه ختدای     .ز ستاخت نیتا  امروز مخلوقی به سوی ما نظر انداخت و ما را بتی 
ستپس بترای    .ای ما را به خود وا نخواهتد گتذارد   لحظه، افکند مهربان به سوی ما نظر

همچنان که به ما نظر رحمت فرمودی و کار متا را اصتالح   ! پروردگارا :پدرش دعا کرد
ختدای کتريم بته رحمتت      .نظری به سوی پدر ما کن و کار او را اصالح فرما، نمودی
کته پتدر او در میتان قافلته       میهنگا .تر را در حق پدر مستجاب کرددعای دخ ،خويش
زيرا نه مرکبی داشت که بر آن سوار شود و نته  ؛ کسی از او فقیرتر نبود، کرد میحرکت 

 .کردند میگاهی کمك مختصری به او  ،شناختند میالبته کسانی که او را  ؛درستی ةتوش
عتاجز  اش  مبتال شد که طبیتب از معالجته   به دل درد شديدی ،ها شبی امیر حاجی اتفاقا 
باشد و برای متن دعتا   آيا کسی در میان قافله هست که اهل عبادت  :امیر گفت .گرديد
 .همراه ماست ،همان پیرمرد زاهد !حاتم اصم ،بله :؟ گفتندکند

غالمتان دويدنتد و او را نتزد امیتر      .او را هرچه زودتتر حاضتر کنیتد    :امیر گفت
امیتر   ،از برکتت دعتايش   .و کنار بسترش نشست و دعتا کترد   ردحاتم سالم ک .آوردند

دستور داد تا مرکبی برای  .او قرار گرفتاز اين نظر مورد توجه و عالقه  و بهبود يافت
حتاتم تشتکر    .سواری او آماده کنند و مخارجش هم در رفتن و برگشتن با امیتر باشتد  

در  .رد و به خواب رفتکرد و آن شب هنگام خواب در بستر با خدای خود مناجات ک
کسی که کارهای خويش را با ما اصالح کند  !ای حاتم :تفی به او گفتها  ،عالم خواب

ما هم لطف ختود را شتامل او ختواهیم    ، ما توکل نمايد و به و بر ما اعتماد داشته باشد
از  .معتاش آنتان را فتراهم کترديم     ةما وسیل، برای فرزندانت غمگین مباش کنون .نمود

 .یدار شد و بسیار حمد و سپاس الهی را نمودخواب ب
فرزندانش بته استتقبال پتدر شتتافتند و از ديتدن او      ، که از سفر برگشت  میهنگا
ولی از همه بیشتر به دختر کتوچکش محبتت ورزيتد و او را در     ؛کردند میخوشحالی 

ی يك اجتماع از لحتاظ  ها چه بسا کوچك :آغوش گرفت و صورتش را بوسید و گفت
 .شوند و نسبت به آنها برتتری دارنتد   میاز بزرگان آن جمعیت محسوب ، شعورفهم و 

کته معترفتش در    بلکه نظتر دارد بته آن   ؛کند میتر شما از نظر سن توجه ن خدا به بزرگ
 .حق او بیشتر باشد
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زيرا کسی که بر او توکتل کنتد ختدا    ؛ پس بر شما باد معرفت خدا و اعتماد بر او
 1.گذارد میهم او را وا ن

فقرهدومدعا

  :وَ اجْعَلْنِّي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِّينَ لَّدَّيْکَ

 .رار دهق ،يابند میو مرا در اين روز از کسانی که سعادت 

 .نه از اهل شقاوت؛ من را از رستگاران قرار بده !خدايا

چته شتخص بتا ختوردن     چنان .شتود  مینرستگار  ،صال اعمال  بدون انجام کسی
چنتین از  هم .هالکتت استت   ،زهتر  ةزيرا الزمت  ؛آورد مین هرگز سالمتی به دست ،زهر
 .شود میهالک حاصل ن ،رستگاری و از اطاعت ،گناه

شتوی و   میاز توجه به امور دنیا فارق  ،بعد از اينکه در امور به خدا توکل کردی
 .شوی میرستگار  ،همین که سعی در عبادات کردی

فائزينچهکسانیهستند؟

گويند کته خداونتد او را بته واستطه      می به کسی واست فائز به معنای سعادتمند 
چنانچته در   .به رحمتش وارد کرده و از عذابش دور ساخته استت  ،عمل به دستوراتش

 : فرمايد میقرآن 
از عتذاب روز عظتیم    :بگتو  2:«قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَّصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ ّيَّموْمٍ عَظِّميمٍ  »

  .پروردگارم را انجام دهمکه معصیت ترسم  می [يعنی قیامت]
 : فرمايد میو در آيه بعد 

کسی کته از عتذاب روز    3:«ذَلِکَ الْفَوْزُ الْمُّبِينُ مَنْ ّيُّصْرَفْ عَنْهُ ّيَوْمَئِذٍ فَقَّدْ رَحِمَهُ وَ»
پس به تحقیق به رحمتت الهتی وارد    ،قیامت در امان بماند و از او عذاب برداشته شود

                                                 
  .كرمانی پوری حاتم ؛عاشقی حكایت كتاب از برگرفته . 

 .5 : انعام. 1

 .7 : همان. ۸
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و آنان کته از معصتیت پروردگتار ختويش      ار استاست که اين سعادتمندی آشک شده
سرچشتمه از   ،خداوند از آنتان راضتی استت کته ايتن رضتايت       يقینا  ،کنند میاجتناب 

بته طتوری کته خداونتد در قترآن       .رضايت مخلوق به قضتا و قتدر پروردگتار استت    
 : فرمايد می

خّداونّد از اّيشان راضّي  1:«رَضُوا عَنْهُ ذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ رَضِّيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَ»
كه اّين رستگاري و سعادتمنّدي بزرگ  هستنّد است و آنان از خّداونّد راضّي

  .است
ما را از کسانی قرار دهتد کته بته فتوز      ،خواهیم در اين روز میما نیز از خداوند 

 .اند عظیم دست يافته

سعادتمندکیست؟

ز خسران مستثن  کترده استت   افرادى را ا، عصر قرآن مجید در سوره :ايمانبهخدا.1
بخت کست   خوش .شوند میبه فالح و رستگار نائل  هاآن ؛نیکوکارند و آن افراد مؤمن و

است که زندگ  خوشايندى داشته باشتد و ايتن جتز بتا آرمیتدن در بستتر خشتنودى        
 .پذير نیست امکان خداوند

ستعادت  : فرمايد میقرآن مجید پس از يازده سوگند به صراحت  :تقواوخودسازى.2
و رستگارى براى کس  است که جان خود را از پلیدى تطهیتر کنتد و بتدبخت کست      

 2.است که به ناپاک  بگرايد
که به ما راه زنتدگ  و درِ ورودى   اند پیغمبران اله  آمده»: گويد میاستاد مطهرى 

هتوس  ، بتدکارى ، به بشر بفهمانند بتدى تا  اند آمده .بخت  را نشان دهندو خوشزندگ  
راه ورودى زنتدگ  و  ، کینه توزى و خود پرست ، منفعت پرست ، خیانت، دروغ، ىباز

دروازه ورودى زنتدگ  و   .طريق رسیدن به سعادت و آرامش و رضايت خاطر نیستت 
راست  و درست  و استحکام اخالقت  و خیرختواه  و    ،نیک  و نیکوکارى، بخت خوش

س نیکوکتارى بتر استاس آن    تنها ايمتان و اعتقتاد بته معنويتات و ستپ      .مهربان  است

                                                 
 .6  : مائده.  
 .6 :شمس. 1
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ستعادت را   کنتد و  میاعتقادات مقدس است که قلب را آرام و رضايت خاطر را تأمین 
  1.«سازد میمیسر 

يتاد ختدا    ،ترين عامل و وسیله براى خوش  و آرامتش روح را  مهم قرآن مجید :يادخدا.3
اد ختدا را عامتل   گردانتدن از يت   و روى 2«دل آرام گیترد بته يتاد ختدا    » :فرمايد میداند و  می
 3.«شود میتنگ اش  زندگ ، کس از ياد من روى گرداندهر»: فرمايد میداند و  میروزى  یهس

 :«السَّعيّدُ مَنْ اَخْلَصَ الطّاعَةَ»: قال علّي :مخلص.4
سعادتمنّد كسّي است كه  

 .طاعتش را براي خّداونّد خالص گردانّد

عِيّدَ،كُلَ السَعِيّدِ،حَقَ السَعِيّدِ مَنْ علّي أَنَ السَ ّيا» :قال رسول اهلل:پیروانعلی.5
سعادتمنّد كامل و حقيقّي كسّي است كه بعّد از ! ّيا علّي 5:«يعّدِن بَمِ الكَوَتَ وَ کَطاعَاَ

 .والّيت تو را بپذّيرد ،من، از تو اطاعت كنّد و پس از من

د شتما  خداوند متعال به وجتو » :فرمايند می رسول خدا از فاطمهحضرت  و
را مشمول بخشايش خاص ختود   علیشما را مورد آمرزش قرار داده و  .کند می افتخار

کسی است کته علتی را    ،دهد سعادتمند حقیقی می من خبر به جبرئیل .قرار داده است
 .«کسی است که با علی دشمنی بورزد ،دوست بدارد و شقاوتمند حقیقی

ستعادتمند   کسی که به محاستبه نفتس بپتردازد،   » :فرمايد می علی :اهلمحاسبه.6
 6.«شود می

 ،ّدان همنشين باشبا دانشمن 1 :«جالِسِ العُلَماءَ تَسعَد»: قال علّي :همنشینعلما.7
 .تا سعادتمنّد شوي

                                                 
  .با تلخیص ، 4ـ 42ص  ؛ها و اندرزها حكمت.  

 .1۷ :رعد .1
 .14  :طه .۸

 .ماده سعد ؛غرر الحكم .4
  . 65ص  ؛امالی مفید. 5

 .پیشین. 7

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C+%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%A2%D9%84%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
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سعادتمنّدترّين    :«أسعَّدُ النّاسِ مَن خالَّطَ كِرامَ النّاسِ» :فرمايد م  پیامبراکرمو 
 .مردم كسى است كه با افراد بزرگوار و كرّيم همنشين باشّد

:ومنزلشايستهفرزندصالحهمسر،.8

 :فرمايد م  رسول خدا

 والمرْكب الهَنَّى سْلمِ الزّوجةُ الّصَّالِحةُ والمَسْكنَ الواسعَإنَّ مِن سعادةِ المَرْءِ المُ »
الصَّالِحُ از سعادت مرد مسلمان است كه همسر شاّيسته، خانه وسيع،   :«الوَلَدُ

 .مركب راهوار و فرزنّد شاّيسته داشته باشّد
کس نقتش  موضوع در زنتدگی متادی و معنتوی هتر     اين چهار ،با توجه به اينکه

در منطتق   ،وستعت مفهتوم ستعادت    ،از عوامل پیروزی  باشتد تواند  یمموثری دارد و 
 .شود اسالم روشن می

نهت  از  ، امتر بته معتروف   ، قرآن کريم امورى همانند جهاد در راه خدا :عملصالح.9
 .شناسد میحیات و سعادت انسان  سبب توبه را ى اله  وها شکر نعمت، منکر

سعادتمند کست    4:«سَّعِیدُ مَنْ وُعِظَ بِغَیَرِهِال»: فرمايد م  امام عل  :پذيرىپند.11
  .است که از سرنوشت ديگران پند گیرد

قتت ستعادت   حقی»: کنتد  نقل م  از امام عل  امام صادق :عاقبتبهخیرى.11
اى پايتان پتذيرد و    مندانها عمتل ستعادت  بت  ،زنتدگ  انستان   هاين است که آخرين مرحل

اى خاتمته   مندانته  با عمتل شتقاوت   ،عمر هقت شقاوت اين است که آخرين مرحلحقی
 5.«يابد

                                                                                                                 
 . همان.  

 .۷5   ص ،۸4ج  ؛بحاراالنوار .1

 .6۷ص  ،24 ج  همان؛ .۸
 .۷5خطبه  ؛نهج البالغه فیض االسالم .4
 .152ص  ،6ج  ؛تفسیر نمونه .5
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کته فقتط بترای امتحتان در     )دنیا را ، بختخوش ، حديث ديدگاهاز  :آخرتگرايی.12
کاهتد و در مستیر    متی  کنتد يتا از تعلقتاتش بته آن     می رها( مسیر راه انسان قرار گرفته

 .رددا می خرت گام برآ
:نتیجه

با توجه به عینیت همه آنها  ،يث ذکر شدهاگر اسبابی را که برای سعادت در احاد
بته ايتن    ،های خرافی مقايسه کنیم ثرشان در زندگی بشر را با اسباب و نشانهؤو نقش م

هنتوز   .رسیم که تعلیمات اسالم تا چه حد منطقتی و حستاب شتده استت     واقعیت می
بسیارند کسانی که نعل استب را ستبب خوشتبختی و عتدد ستیزده را ستبب بتدبختی        

از زنتدگی بتاز    ،شدن به اين خرافتات  هايی که بر اثر گرفتار د و چه بسیار انساندانن می
نسان را در قلم بطالن کشیده و سعادت ا ،بر تمام اين پندارهای خرافی اسالم .اند مانده
داند که  کس میبت اخالقی و طرز تفکر و عقیده هرهای مثبت و نقاط مث فعالیت یگرو
 .هايی از آن در احاديث فوق بیان شد نمونه

:فقرهسومدعا

   :وَ اجْعَلْنِّي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَبِينَ إِلَيْکَ

 .باشند می و مرا در اين روز از کسانی قرار ده که مقرب درگاه تو

مقام قرب هم به سادگی حاصتل   .مرتبه قرب الهی است ،مقام رستگاری باالتر از
بعد  رواز اين  .بلکه بايد شبیه خدا شوی و صفاتت را شبیه صفات خدا کنی ؛شود مین

خواهیم خداونتد متا را    می فقره سوم دعا اين در  ،از خواستن مقام صالح و رستگاری
در قرب است و برای همین بنتدگان   ،ر استزيرا هر چه خی ؛به مقام قرب خود برساند

خواستند و هتر چیتزی کته باعتث حصتول ايتن مقتام         میخالص خداوند اين مقام را 
 .چه مشقت و صدمه در آن بوده استاگر ؛دادند میانجام  ،شد می

دوری شدن به صفات نیك و  متصف ةبه واسط ،با اطاعت و قرب ،پس رستگاری
 .شود میاز صفات بد حاصل 

ای بته   مترده  ،ر نفرای از بزرگان روايت است که شبی در قبرستان ديدم چهاز يک 
! به مسلمان گمان بتد مبتر  : ايد؟ گفتند آيا شما او را کشته :گفتم .آيند و می  دست گرفته

آن زن  .رفتم و جريان را پرستیدم  .نشسته بود آنمت قبری رفتند که زنی در کنار به س

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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کار بتود و همته او را بته    بتد ختوار و   شراب ،قاين پسر من است که پسری فاس: گفت
 :اول !وصیت کترد کته ای متادر   ، رسید فرا شگوقت مرکه  گاه آن .شناختند میبدکاری 

اين استت بنتده    !ای پروردگار :طنابی به گردن من بینداز و در اين خانه بگردان و بگو
 .ردماو را بسته نزد تو آو ،بدعمل که به دست سلطان اجل گرفته شده ةگريخت

 .تا مردم مرا لعنت نکنند ،من را در شب برداريد ۀجناز: دوم
شايد خداوند به خاطر موی سفیدت به من رحتم   .خودت مرا در قبر بگذار: سوم

خواستتم   ،من به وصیت او اقدام کردم و ريسمانی به گردنش انتداختم  ،ردوقتی مُ .کند
 :او را در خانه بگردانم که صدايی شنیدم که

   .«أَوْلِيَاء اللّهِ الَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ ّيَحْزَنُونَ أَال إِنَ»

دهی و چه گستاخی است کته   میبا دوستان ما انجام که اين چه کاری است  
 .دانی که خداوند با بندگان خود مهربان است داری؟ مگر نمی روا می

مايهتقرببهخدا،انجامواجبات

عرفانی است کته هترکس را تتوان رستیدن بته آن      از مقامات باالی  ،«قرب»مقام 

ايتن  ، رستیده استت   بیتت  ای که برای ما از جانتب اهتل    اما در قالب ادعیه ؛نیست
 :خوانیم در دعای کمیل می .خورد مضمون به چشم می

 2.«جويم به تو نزديکی می ،من به وسیله ذکر تو! خدايا» 

 :وارد است و يا در دعايی از امیرالمؤمنین علی
 3.«جويم  به تو نزديکی می ،من به جود و کرم تو! پروردگارا» 

 :گويیم هم می نامه برخی از ائمه در زيارت
 4.«جويم به خداوند تقرب می ،واليت شما  من به واسطه» 

                                                 
  .71: یونس.  
 .دعای كمیل ؛الجنان مفاتیح .1
 .545، ص 1ج  ؛یكاف .۸
 .4۸۸ص  ؛المقنعه .4
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قُرْبَّمةً  »بايد هر عمل عبادی را به نیت تقرب يتا  : اند علمای فقه فرموده ،در ضمن
 .حضرت حق واق  شودجای آورد تا مقبول  به «الّي اهلل 

همان است که متا اعمالمتان را بترای رستیدن بته آن انجتام        ،پس اين مقام قرب
  .خواهیم ما را به اين جايگاه برساند از خداوند می ،دهیم و در تمام ادعیه می

ختود را بته ختدا نزديتك     ، های گوناگون بر اين اساس بايد تالش کنیم با عبادت
 .کنیم

:فقرهچهارمدعا

  :کَ ّيَا غَاّيَةَ الطَالِّبِينسَانِبِإِحْ

ای کسی که غايتت طتالبین    .ی من را اجابت کنها خواسته ،به حق احسانت 
 ! تويی

 معناومفهوماحسان

از اموری است که در حوزه عمتل اجتمتاعی و هنجارهتای     ،نیکوکاری احسان و
د و هتر کستی   رو میی اخالقی نیز به شمار ها گیرد و يکی از فضیلت میپسنديده قرار 

زبان به ستايش و تحسین اهل احسان و نیکوکتاران   ،که از فطرت سالم برخوردار باشد
 احستان  ،کلیتد همته خیترات    ل وييکی از بهتترين مکتارم اختالق و فضتا     .دگشاي می
 .باشد می

 آمده است سه خصلت باعتث دوام عمتر و عافیتت و نعمتت     یدر حديث معتبر
  :شود می

  ؛نکردن غذا خورد طوالنی .1
  ؛نمودن رکوع و سجود نماز طوالنی .2
 .احسان به بندگان خدا .3

قرآناحساندر

قرآن محسنان را کسانی دانسته است که ايمان به ختدا، رستول، قترآن و آخترت     
کننتد و ايتن    متی کنند و به ديگران نیکتی   میدر اين راه تالش  ،دارند و در کنار رسول
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ويتژه  ه بت  ،احسان به بندگان ختدا  .گیرد میانجام  ای شايسته و کامل به گونه ،نیکی آنان
 .بسیار سفارش شده است ،احسان به والدين

احساندرروايات

 آيا خبرتان نکنم از بهترين اخالق دنیا و آخرت؟ »: فرمايد می  رسول خدا

  .است گذشت از کسی است که به تو ظلم کرده .1

  .اند ردهکه با تو قط  رابطه ک با آن ،برقراری رابطه .2

 1.«است که به تو بدی کرده احسان و نیکی به آن .3

مصاديقاحسانخداوند

چه در دنیتا و آخترت و چته در زمینته      ،نیکی خداوند به بندگان، در آيات قرآن
عنوان مصداق احسان شتمرده شتده    اب ،نیازهای روحی و روانی يا در حوزه امور مادی

کند که رهايی وی از زنتدان و   میتبیین  ،فاز اين رو قرآن از زبان حضرت يوس .است
آن  .از مصاديق احسان خداوند به آن حضرت بوده است ،بازگشت خانواده به سوی او

 :فرمايد می حضرت

إِذْ أَخْرَجَنِّي مِنَ السِجْنِ وَجَاء بِكُم مِنَ الّْبَّدْوِ مِن بَعّْدِ أَن نَزغَ الشَيْطَانُ بَيْنِّي » 
 2.«وَبَيْنَ إِخْوَتِّي

بته   ،گزينی زندگی به مصربه سبب جاي آمدن خاندان يعقوب ،در اين آيه
بته دنبتال مترگ     ،سالی و نیز قحطتی  رهايی آنان از خشك، جای باديه نشینی

نیکی خدا به  ،اش و خانواده دادن به جدايی يوسف چنین پايانهم، احشام
 3.وی خوانده شده است

                                                 
 .۸1۸ص  ؛منیةالمرید.  
 .22  :وسفی. 1

 .1۸4ص  ،   ج ؛المیزانو  427ص ،5 ج ؛مجمع البیان .۸
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شمارد و گنج قارون را از  میخدا بر قرآن ثروت و دارايی را نیز مصداقی از نیکی
 1.داند میاحسان خدا به وی  ،اسرائیل زبان بنی

آنکته کتار نیتك     دلیتل به  ،بخشد میبنابراين هرگونه نعمتی که خداوند به انسان 
 .باشد میمصداق احسان ، داشت و منتی است کامل و شايسته و بی هی  چشم

د و جبرئیتل امتین نیتز    حضرت يوسف روزى بر تخت پادشاه  خود نشسته بتو 
از کنتار کتاخ او    هتاى چترکین   لبتاس  ناگهان جتوان  بتا   .حضور حضرتش ايستاده بود

 ؟شناس  میاين جوان را : عرض کردرئیل جب .گذشت
همان طفل است کته   ،اين جوان: جبرئیل فرمود .شناسم میخیر ن: فرمود حضرت

 .ت به پاک  تو دادمیان گهواره شهاد ،هنگام تهمت و گرفتاريت در پیش عزيز مصر
دستتور داد   .گردن ما حق بزرگت  دارد ه جوان ب اينپس : حضرت يوسف فرمود

هاى فاخر بدهند و از آلودگ  نجتاتش دهنتد    او لباسه ب و ندوربیامورها وى را أم ا فور
 .و حقوق  را هر ماهه براى وى مقرر سازند

حضرت يوستف   .ب نشان دادخود را متبسم و متعج ،جبرئیل با ديدن اين منظره
تبستم متن از آن استت کته     : مگر عطاى من درباره او کم بود؟ جبرئیتل فرمتود  : فرمود

کته   پس کسانی ؛گیرد میچنین پاداش   ،پاک  دهده مخلوق  در حق مخلوق  شهادت ب
ستبحان اهلل  و دهنتد   متی ت او يتك عمتر شتهادت بتر وحتدانی      ،ند متعتال درباره خداو

 !سان  خواهد کردخدا درباره آنها چه اح ،گويند می

                                                 
 .۸7 :قصص . 



 





 حضرتخديجهکبری،منینؤالمامويژهوفات

بتا توجته    .باشد می حضرت خديجه کبری ،منینؤالم ام  سالگرد وفات ،دهم رمضان
مناستب   ،حق بسیار بزرگی بر گردن تمامی مسلمین دارند ،به اينکه اين بانوی بزرگوار

 .ديدم مطالبی در خصوص شخصیت ايشان بیان گردد
ناسنامهخديجهش(الف

هجترت   ستال قبتل از   68 پانزده سال قبل از عام الفیل و ،حضرت خديجه
شرافت  سال زندگی با 65 پس ازايشان . ديده به جهان گشود در شهر مکه ،نبوی
 سرانجام در تاريخ دهم رمضان سال دهم بعثت و سته ستال قبتل از    ،فضیلت و

 .به لقاءاهلل پیوست ،هجرت رسول خدا به مدينه
» نام متادرش   و« اسد  ابن خويلد» نام پدرش  ،«ام هند»اش  و کنیه «خديجه»م او نا
 1.باشد می «االصم بن هزائد دختر ،فاطمه

اعتالی   رستد کته جتد    متی  «غالب بن لویّ» با چند واسطه به  ،مادر خديجه پدر و
م از اجتداد پیتامبر استال    ،منتاف  دختر عبتد « هاله» ،مادر خديجه پیامبر خداست و مادرِ

بتا پیتامبر استالم     ،هتم از ستوی متادرش    هم از طترف پتدر و   ،بنابراين خديجه ت؛اس
 2.باشد می نسب هم

کته  ، ى فضتیلت و معنويتت   و اين دلباخته سرشت اين بانوى آگاه و پاک ،خديجه
از ، از خصتايص ذاتت  او بتود   ، اعتقاد به حق و حقیقت و تمايل به فضايل و کمتاالت 

وى  .رفتت  ز مشهورترين زنان حجاز و عرب به شمار م همان دوران جوان  نیز يک  ا

                                                 
 .1۸ص  سیمای زنان در قرآن؛زاده؛  اكبر  بابا علی.  
 . ۸۸6، ص  ج  سفینه البحار؛شیخ عباس قمی؛ . 1
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 ؛هتاى تجتارى حجتاز بتود     ترين شخصیت که نخستین زن تاجر عرب و يک  از بزرگ
که نتام وى نته    چنان .از شهرت  شايسته برخوردار بود حت  پیش از ازدواج با پیامبر نیز

هتاى   و نوشتته  ل عترب و در آثتار  يت بلکه در تتاريخ اعتراب و قبا  ، تنها در تاريخ اسالم
1. ...ياد شده است، به عظمت و تجلیل نیز میمورخین غیراسال

 

ازدواجخديجهباپیامبراکرم

نتام و شتهرت   ، تجتارت  ةزن نخستت عرصت   در جايگاهدر آن زمان  که خديجه 
هتا متردم پیتامبر     در آن ستال  .کرد پیامبر اسالم دوران جوان  خود را ط  م ، يافته بود

مانندى که از خود  دارى ب  العاده و امانت پاک  و راست  و درست  فوق دلیلاسالم را به 
م با اين صتفت  رجا نام او را تو و همهشناختند  می« امین محمد»به لقب ، نشان داده بود
بتر زبتان   ، آن حضترت بتود   ۀهتاى ويتژ   يکت  از خصتلت    دهنتده  که نشان گويا و رسا

 .نددآور م 
خديجه را نیتز بته ستوى    ، گستره شده بود کهم درست  و امانت که در  اين آوازه

به طورى که در پ  مالقات  کته   .جلب و جذب کرد، دار کار و امانت اين جوان درست
و  ستاالر کتاروان تجتارت     وى را قافلته ، امتین انجتام داد   در حضور ابوطالب با محمد

 ،استالم  قدر سان پیامبر عالی بدين. سرپرست امور مربوط به داد و ستدهاى خود برگزيد
و بتا هتوش    چندين بار با کاروان خديجه به سفرهاى تجارت  رفتت  در دوران جوان 
 دستت آورد سود فراوان به ، منطق  و داد و ستدهاى معقول و درست  سرشار و انديشه
منتظتره در امتر تجتارت کته خديجته پتیش از آن       همین توفیق غیر .و به مکه بازگشت

تماد و اطمینان خردمندترين زن حجاز را بتیش از  اع ،توجه، هرگز نظیرش را نديده بود
  .جلب کرد، امین دارى محمد پیش به درست  و امانت

عظمتت روح و   .اين انديشه را از ذهن او زدود مانند محمد خصوصیات ب 

اى داشتت کته بته     راى او چنان جاذبته ب تعال  فکر و واالي  روش زندگ  محمد
زنتدگ  ختود را بتا زنتدگ      و بر آن شد کته   تشاز تصمیم پیشین خود بازگ ،باره يك
 .هم بیامیزداى پیوند زند و در نان مرد يگانهچ

                                                 
  .۸21، ص 1ج  تذكرةالخواص؛.  
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امین چنان بود که حت  بر غرور خديجته   صداقت و راست  و پاک  محمد  جاذبه

و بته آن جتوان واال و    به طورى که خود داوطلبانه قتدم پتیش گذاشتت    .فائق آمد نیز

را به مالقات خود طلبیتد و در ايتن    روز محمديك  .پیشنهاد ازدواج داد ،مانند ب 

 :ستخن گفتت  ، و به صراحت از آنچه در انديشه داشتت  پرده از راز دل برگرفت ديدار

دار و انسان  در اوج اصتالت و صتداقت و    من تو را مردى شريف و امانت !اى محمد»

 از ،کته ختود را پتاک و مطهتر نگتاه داشتت  و کمتترين غبتارى         پاک  و راست  يتافتم 

تتتو ختتوش خلتتق و امتتین و  .هتتا نیتتز بتتر دامنتتت ننشستتته استتت نتتاچیزترين آلتتودگی

  خود را در هاى انسان و اصالت گفتن به هی  قیمت  باک ندارى از راست .گوي  راست

هتاى برجستته و    ايتن خصوصتیات انستان  و خصتلت     .نهت   فرو نمت   برابر هی  چیز

دارم پیشتنهاد همسترى و   مرا چنان جلب و جذب کترده کته اکنتون میتل     ، ات شايسته

ام تتا هتر وقتت کته      من آماده اگر با پیشنهاد من موافقی، .آشیان  با تو را مطرح کنم هم

  1.«مراسم ازدواج را به جا آوريم، مناسب باشد

يرفت و گفتگتو  صورت پذ، و خديجه چنین بود که مقدمات ازدواج محمد

، خديجه در ايتن ازدواج  .دتصمیم و تدارک رسی ةبه مرحل، فرخنده اين وصلت ۀدربار

هتاى دستت و    سنت ةبلکه هم ؛نه تنها آداب و رسوم خواستگارى را ديگرگونه ساخت

حتت  در   .زير پا نهتاد ، پاگیر ازدواج را که آن زمان در میان اعراب جاهل  رواج داشت

بتا آنکته    .کس  نظیرش را نديده بود، مورد مهريه نیز دست به کارى زد که پیش از آن

هتاى   در اختیار داشتند و مهريته ، هاى گران هاى کالن و نقدينه ران قبل  ثروتخواستگا

 یديگتر  رفتتار  باز خديجه در مورد محمد، داشتند کننده عرضه م  سنگین و خیره

از متال و  ، مهريه را نیز به جاى آنکه از سوى مترد باشتد   بدين ترتیب .در پیش گرفت

، مهريه از آن سخن رفته بود برایرى را که ثروت خود قرار داد و مبلغ چهار هزار دينا

 .هديه داد به محمد ،  سرشار خودياز دارا

                                                 
 .همان.  
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خديجهدرقرآن

عنوان يکی از  االمؤمنین است که در قرآن مجید ب ام  نخستین ،حضرت خديجه

آيه « ضحی»شخصی نیز در سوره مبه طور  و زنان پیامبر مورد توجه است

، با پیامبر ازدواج قبل از ايشان .گرديده استاوصاف او اشاره  به نام و ،هشتم

وحدود هشتاد هزار شتر داشت و  العرب بود ترين شخص جزيرۀثروتمند

ساير بالد در  مصر و ،شام ،يمن ،شب و روز در طائف، های تجارتی او کاروان

 اما ؛که به تجارت اشتغال داشتند ی بسیار داشتها بردههمچنین  .حرکت بودند

در ، بعد از آنچه  قبل از اسالم وچه  ،همه اموالش را ،ا پیامبرپس از ازدواج ب

آن اموال را در راه  ،تا آن حضرت هرگونه که خواست، اختیار پیامبر گذاشت

خداوند  و نیاز شد بی ،بود که فقیر یکه پیامبرای  هبه گون .خدا به مصرف برساند

: فرمايد از جمله می ،های خود به پیامبر اکرم مقام بیان نعمت در

 نیاز نمود خداوند تو را فقیر يافت و بی 1:«وَجَّدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَ »

در ، قترار گرفتته   توجته قترآن مجیتد متورد     آدرس متذکور در  در ،اينکه نام وی
که متراد   اند و تصري  کرده در روايات اهل بیت آمده است تفسیرهای عامه و خاصه و

بخشش خديجته بتود کته همته را در طبتق اختالص        ومال « ساختن پیامبر نیاز بی» از 
 2.اختیار پیامبر قرار داد برای پیشرفت دين مبین اسالم در گذاشته و

رواياتدرخديجه

ايتن خديجته    !ای رسول ختدا  :جبرئیل نزد من آمد و گفت: فرمود پیامبر  
 .سالم برسان، او از سوی پروردگارش و از طرف من بر، هرگاه نزد تو آمد .است

                                                 
 .۷ :ضحی.  
 .1۸؛ ص سیمای زنان در قرآن. 1
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اي  و او را به خانه  :«نَّصَبَّيجَةَ بِّبَيْتٍ مِنْ قَّصَبٍ لَاصَخَبَ فِيهِ وَ لَاأَنْ أُبَشِرَ خَّدِ» 
  .در بهشت، كه در آن رنّج و ناآرامّي نيست، مژده بّده [از زبرجّد]از ّيک قطعه 

ايمانوفداکاریخديجه

مبری روزی کته رستول ختدا بته پیتا     » :فرماينتد  می «خطبه قاصعه»مؤمنان در امیر
خديجته کته متن     جتز بته خانته پیتامبر و     ،وارد نشدای  هبه هی  خان نور اسالم، رسید

 ديتدم و عطتر نبتوت را استشتمام     متی  آنان بودم که نور وحی و رسالت را سومین نفر
 2.«کردم می

 پیتامبر و مالئکته او   که خدا و عقیده به جايی رسیده بود نظر ايمان و خديجه از
او را افضتل زنتان پیتامبر و جتزء      و کردنتد  می مباهات مان اوبر اي و را دوست داشتند

خديجه زنی است که پیامبر خدا در حتق   .نمودند می برترين زنان عالم و جهان معرفی
اش  به مالئکه، به وجود توچندين بار هر روز  ،خداوند متعال !ای خديجه» :گويد می او

 3.«کند می مباهات
به جايی رسید که خداوند بته   ،مان و فداکاریخديجه زنی بود که در اثر اي !آری

ی هتا  بلکه تمام تلختی  ؛نه تنها اين همه ناماليمات را تحمل کرد او .رساندمی سالم  او

 ،ستاخت  متی  را مجروح اجتماعی آن روز را که قلب نازنین پیامبر خدا سیاسی و
 .ر گشتمايه آرامش شوه و ياری داداش  الهی در ادامه سیر و وی را هترمیم نمود

جزءچهارزنبهشتی،خديجه

 : بهشت مشتاق چهار زن است»  :فرمود پیامبر
 ؛مريم، دختر عمران .1
 ؛آسیه، دختر مزاحم و همسر فرعون .2
 ؛خديجه، دختر خويلد و همسر رسول خدا .3

                                                 
 .۷، ص 7 ؛ ج بحاراالنوار.  
 .  ۷ص نهج البالغه فیض االسالم؛ .1
 .۸۸؛ ص تحلیل سیده فاطمه زهرااكبر بابازاده؛  علی. ۸
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ینهمعراجپیامبريآخديجهدر

گشتت آن  آغاز شد و بازاز خانه خديجه معراج پیامبر ها نقل ازای  هطبق پار
مرکتب بتراق را    ،جبرئیل» : امام باقر از روايت شده .نیز در خانه خديجه روی داد

آن  .خانته خديجته آورد و در آن خانته بته محضتر رستول ختدا رستید         شبانه کنار در
از مکته بته ستوی     حضرت را از خانه بیرون آورد و بر مرکتب بتراق ستوار نمتوده و    

 2.«قدس سیر دادالم بیت
له معتراج  ئرابطته بتا مست    برای اينکه به مقام درخشان حضرت خديجه در

  :کنم می را به روايت زير جلب شما نظر ،پی ببريم پیامبر بیشتر
، وقتتی کته در شتب معتراج    : نقل می کنتد  رسول خدا از ابوسعید خدری 

آيتا  » :رئیتل گفتتم  هنگام مراجعت بته جب ، ها برد و سیر داد جبرئیل مرا به سوی آسمان
بته   حاجت من اين است که ستالم ختدا و ستالم مترا    » :جبرئیل گفت« حاجتی داری؟
سالم خدا و جبرئیل را بته خديجته   ، وقتی به زمین رسید پیامبر .«خديجه برسانی

 .ابالغ کرد

 :گفت خديجه

    :«عَلَى جَّبْرَئِيلَ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَ مِنْهُ السَّلَامُ وَ إِلَيْهِ السَّلَامُ وَ»

همانا ذات پاك خّدا سالم است و از اوست سالم و سالم به سوي او بازگردد و 
 .بر جّبرئيل سالم باد

وفاتحضرتخديجه
 ،آوردن کفتن و  ستج مقام حضرت خديجه در پیشگاه خدااين مطلب بیانگر او

هنگامی که حضترت   :ل شدهنق الفاطمیه الخصائص از سوی خدا برای خديجه در کتاب

                                                 
 .54ـ  5۸، ص 4۸؛ ج بحاراالنوار . 
 .7 1، ص 4۸ج  بحاراالنوار؛. 1
 .۸، ص 7 همان؛ ج . ۸
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کفتن مخصوصتی بترای     ،فرشتتگان رحمتت از جانتب خداونتد    ، خديجه رحلت کرد
، بر اينکه مايه برکتت بترای خديجته بتود     افزوناين  خديجه نزد رسول خدا آوردند و

تجلیتل جتالبی توستط     تقتدير و  ،به اين عنتوان  و .رسول خدا گرديد مايه تسلی خاطر
 .آمد حضرت خديجه به عمل خداوند، از

سپس جنازه  .حضرت خديجه را با آن کفن پوشانید پیکر مطهر ،پیامبر اکرم
به سوی قبرستان معلی بردند تا در کنار مادرش حضرت آمنته   ،او را با همراهان
رسول ختدا   .آنجا قبری برای حضرت خديجه آماده کردند در .به خاک بسپارند

ن گوهر پاک را در آنجتا بته   آ سپس بیرون آمد و، میان آن قبر رفت و خوابید در
 .خاک سپرد
با برخ  از زنان ديگر مانند  ،پس از وفات خديجه که حضرت رسولبا اين
ول  در تمام متدت  کته همستران     ؛هم وصلت نموده ...و سلمه ام، صفیه، عايشه

ا نتام او را بت   ،کترد  باز از خديجه به شايستگ  يتاد مت   ، ديگرى در خانه داشت
اش  که درباره چنان. داشت و عزيز م   میاو را گرا  ره خاطرهبرد و هموا احترام م 

او  .هرگز خداوند متعال بهتر از او را بر متن نصتیب نفرمتوده استت    » :فرمود م 
ام آمد و دستم را بتا مهتر و عطوفتت     به يارى، روزى که من نیاز به کمك داشتم

و  زيدنتد ور روزى به من ايمان آورد که جهانیان نسبت به متن کفتر مت     .گرفت
خداونتد از او بته متن     .کردنتد  که جهانیان تکتذيبم مت    ،روزى مرا تصديق کرد

 .«عنايت کرد ی همچون فاطمه،اوالد
، وقتتی حضترت خديجته وفتات کترد     »: آمده است امام صادق از در روايتی

! پدر جتان : گفت چرخید و می به دور پیامبر می، پناه برد به رسول خدا فاطمه
! ای رستول ختدا  : جبرئیتل نتازل شتد و عرضته داشتت      وقت مانمادر من کجاست؟ ه

ای استت   سالم برسانی و بگويی مادرش در خانته  پروردگارت امر فرمود به فاطمه
هايش از ياقوت قرمز ستاخته شتده و    هايش از طال و ستون از ياقوت و زبرجد که اتاق

 .«نشین استه و مريم همبا آسی


