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 (لی اهلل علیه و آلهص)پیامبر با  در همراهی (الم اهلل علیهاس)خدیجه حضرت تأثیر وجوه شخصیتی 

 

 1زهرا عبادی

 چکیده

دشوار در  راهی مفاسد اجتماعی مبارزه با ، واخالقی ،برای اصالح عقیدتی (اهلل علیه و آله صلی) اکرم پیامبر

یا نفاق روبروی ایشان قرار گرفته بودند. در این شرایط اغلب جامعه در قالب تکفیر که در حالی  ،پیش داشت

عهده ثری در تحوالت جامعه به ؤنقش م ،هم به عنوان یک همسر و هم به عنوان یک زن ،همسران ایشان

 توان نام برد. حضرترا می (سالم اهلل علیه)منین خدیجه کبری ؤآنها ام المترین ر گذارثیداشتند. از جمله تا

 ،های روحیبا حمایتای ژرف داشت، و پاکدامن بود که بصیرت و اندیشه بانویی آگاه و )علیها سالم( خدیجه

و با بذل اموال خود  ،کوشید حقداشتی در مسیر دون هیچ چشمبرسول خدا، جانبه از و اطاعت همه عاطفی

ای و به به روش کتابخانهاین پژوهش . ساز شکوفایی اسالم بودن اسالم در مقابل دشمنان و زمینهباعث حفظ یارا

 صورت گفته است. شیوه تحلیلی توصیفی

 پیامبر، همراهی.                                 بینش، ،وجوه شخصیتیکلمات کلیدی: ام المؤمنین، خدیجه، 

 طرح مسأله

منسوو  بوه او بوه تحلیول و با احادیثی یاد کرده  منینؤام الم به عنوان ،همسر پیامبر ،عایشه از جهان اسالم

در حوالی کوه  ،کورده اسوت)صلی اهلل علیه و آله( و از نگاه او سعی در شناختن پیامبر هدوران صدر اسالم پرداخت

 .بسنده کرده است به مختصر آشنایی،، اولین همسر پیامبر (سالم اهلل علیها)حضرت خدیجه در شناخت  سفانهأمت

زندگی خود  ،های جاهلیتیعنی در سال)صلی اهلل علیه و آله( ت پیامبرقبل از بعث این در حالی است که خدیجه،

 ،فسواد ،دختران زنوده بوه گوور شوده ،شدمیسالهایی که کرامت زنان نادیده گرفته . است هآغاز کرد پیامبررا با 
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بود. رفتار و اعمال خدیجه کبوری در ایون  را فرا گرفتهر جامعه سسراو  هرایج و مرسوم بودو شرک خرافه ، فحشا

آلوده نساخت و به عنووان به این مسائل هرگز دامن خود را  است چرا که او دوران نشانگر شخصیت واالی ایشان

سال زنودگی  ۵۲در طی  و .بود یشعصر خوهمو به عنوان تاجری موفق الگوی مردان  ،طاهره قریش الگوی زنان

 .کردپشتیبانی می ز ایشانهمه جانبه ا (علیه و آله و سلّم صلی اهلل)مشترک با پیامبر 

نقش بسزایی  خود،  و خصوصیات شخصیتی منحصر به فرد ،به دلیل موقعیت اجتماعی و خانوادگی ،خدیجه 

ام الموؤمنین، بور جهوان اسوالم  لذا شناختن جایگاه و مقام این بانو به عنووان. ه استمعه اسالمی ایفا کرددر جا

   مناسب نیست. ،بانوان تأثیرگذار در اسالماین شناخت  بوده و غفلت از ضروری

ایون . دارد تیّخوود موضووع یبه خوود آنچنان واالست که (،سالم اهلل علیها)جهیحضرت خدوجوه شخصیتی 

بوودن، ( علیها السالم) زهرا اطمهحضرت ف به واسطه مادر یو حتّ الشّأنمیعظ امبریپ یبه واسطه همسرمقام واال 

باید دید امّا برترین شرافت است؛ ، بودن امّ االئمه ، ولتیفض نیباالتر هرچند همسر نبی بودن .مده استبدست نیا

در  اسوت. خود این بانو چگونه شخصیتی داشته که خداوند او را شایسته همسری پیامبر و مادری دخترش کرده

توأثیر  تا از رهگوذر آن بوه، برخی از وجوه شخصیتی خدیجه کبری پرداخته شود ابتدا بهاین پژوهش سعی شده 

 دست یافت. در امر خطیر رسالت،در همراهی او با رسول خدا )علیها السالم( شخصیت واالی خدیجه 

  )سالم اهلل علیها( وجوه شخصیتی خدیجه ـ1

اهلل  یصولّ(اکرم  امبریکه پکاری بس دشوار است. بانویی  جهیخدهمچون قطعاً شناخت تمام وجوه شخصیتی 

 نموود.یمو ادی یو از او به بزرگ گشتیهای مبارکش جاری ماشک بر گونه ،م وینابا شنیدن  )و آله و سلم هیعل

لذا در حد وسع، به نکاتی از برخی وجوه شخصیتی ایون بوانوی بوزرش اشواره  (33، ص31ج ،ق3041مجلسی، )

 خواهد شد.

  یخانوادگ منزلتـ 1ـ 1

نیز این امر صدق  )علیها السالم( خانواده در شکل گرفتن شخصیت فرزند نقش بسزایی دارد. در مورد خدیجه

وَهِویَ خَدِیجَو ب بِنُوتب »انود: درباره نسب او نوشته یخیبودند. کتب تار شیهر دو از قر جهیو مادر خد پدر کرد.می

 بِنُوتب فِهُر.. وَأبمههَوا: فَاطِمَو ب خبوَیُلِدِ بُنِ أَسَدِ بُنِ عَبُدِ الُعبزَّى بُنِ قبصَیِّ بُنِ کِلَا ِ بُنِ مبرَّةَ بُنِ کَعُبِ بُنِ لبؤَیِّ بُنِ غَالِبِ بُنِ

نسوب او بوا  نیبنوابرا« بُنِ حَجَرِ بُنِ عَبُدِ بُنِ مَعِیصِ بُنِ عَامِرِ بُنِ لبؤَیِّ بُنِ غَالِبِ بُنِ فَهِورٍّ زَائِدَةَ  بُنِ الُأَصَمِّ بُنِ رَوَاحَ َ

 .ونوددیپیبوه هوم مو «یلوو»موادر در از طورف و  «یقص»در  یپدر هیو آله( از ناح هیاهلل عل ی)صل امبرینسب پ

  (30، ص1ج ،م3911، ابن سعد؛ 394، ص3ج، ق313۲)الحمیری، 
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 میابوراه نییآ رویو پ شیی قربرجسته هایتی( از بزرگان و شخصهای)سالم اهلل عل جهیپدر حضرت خد لدیخو

بود. او  ارییاحترام بس یمردم صاحب نام، و دارا نیداشت و در ب یخوب اریبس یمال تیبود، او وضع)علیه السالم( 

 اسوتی، ربوودش آماده جنگ با کنانه یقرکه و در جنگ فجار دوم،  ،ی خود بودفهیطابزرش  ،تیی جاهلدر دوره

 (391، ص3ج ،ش311۲ )سبحانی، 3داشت.به عهده طائفه اسد را 

قبل از بعثت به  زیاسالم ن امبریکه پ یمانیپ ۵بود؛« حلف الفضول»برجست   یاز اعضا یکی جه،یبزرش خد پدر

از مظلومان و دفاع از حوق  تیحما مان،یچون هدف آن پ کرد،یدر آن افتخار م تیبه عضو شهیو هم وستیآن پ

  (311، ص3ج، ق313۲)الحمیری،  بود.

هوای عور  از نظور حسوب و ها و خانودانخانه تریناصیلاز  یکیدر  (هایسالم اهلل عل) جهیمادر خد «فاطمه»

و  شیانود کیودر کنوار پودر و موادری ن ،یوری از ثروت و امکانوات زنودگبا  بهره به جهان گشود، و دهید ،نسب

که زنان و  طیرابود که، در آن ش نیا (هایسالم اهلل عل) جهیهای مادر ارجمند خدیژگی. از وافتیپرورش  ،آبرومند

هوای هوا و هوس و در اسارت پرسوتش ،ایهای ثروتمند و صاحب قدرت غرق در زرق و برق دندختران در خاندان

وجوود  اییودنگر ید یو از سو کردمی زارییو ناپسند اعالم ب یهای منفشزاز ار ییاز سو ،بودند یبار و خرافذلت

و  میحضورت ابوراه ش،یخواه خوو عدالت دگرایپدران توح نییو آ نیساخت و به دیها آراسته مخود را به ارزش

حضرت خدیجه نیز راه والودین خوود را  (9صش، 3111، )کرمی فریدنیداشت.  مانیالسالم( ا همای)عل لیاسماع

 گرفت و اصالت خاندان خود را حفظ کرده و همراه آنان بود. در پیش

 اطالعاتو  یآگاهـ 2ـ 1 

از جملوه  تیو تار جاهل رهیدر آن روزگار ت (هایسالم اهلل عل) جهیعر  و اسالم، حضرت خد خیبزرش تار بانوی

یت خود، و آشونایی راهوش و دمرهون  و عالوه بر خاندان خودو را  یاهوآگ نیا ،و منش بود نشیب صاحب نوانبا

 .بودیهودی و نصرانی ا علماء و دانشمندان وب

 تیاز هوش و درا یبرخوردارـ 1 ـ2ـ 1

سرشاری برخوردار بود، آنچنان که دربواره  ریاز هوش، عقل و تدب نکهیا (هایسالم اهلل عل) جهیخد هاییژگیو از

 ق،3043 )اربلوی، «.ورز بوودخدیجه بانویی خردمند و خورد حازم  لبیب ؛ کانت خدیج  امرأة»گفته شده:  شانیا

                                              
 .دادیهاي حرام رخ مکه در ماه ندیآن رو فجار گواز جنگ را  نیاـ 1
ائل من قريش إلى حلف، فاجتمعوا له في دار عبد اللَّه بن جدعان ابن عمرو بن كعب ـتداعت قب البعث ، و كان أكرم حلف و أشرفه؛الفضول هذا قبل حلف ـ 2

مرّة. فتعاقدوا  كالب، و تيم بنبن سعد بن تيم بن مرّة بن كعب بن لؤيّ، لشرفه و سنّه، فكان حلفهم عنده: بنو هاشم، و بنو المطلب، و أسد بن عبد العّزى، و زهرة ابن 

 .اتو تعاهدوا على أن ال يجدوا بمكة مظلوما و ... النهى عما كانت تفعله الجاهلية من المحالفة على الفتن، و القتال بين القبائل و الغار
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 یزنودگ اییومزا شوتریزنان کوه از ب ژهیسوادی همه جا را گرفته بود، به ویکه جهل و بدر فضایی  (31۵، ص۵ج

ی نمونوه 3و عقل در سطح باال بوود. مانیدارای کمال، اد ، ا (هایسالم اهلل عل) جهیمحروم و طرد شده بودند، خد

و روایوت کوردن حودیث از  وی اشوعار ،توان در تن ندادن به فرهنگ جاهلیوتبارز هوش و درایت خدیجه را می

  دید.پیامبر 

در این فرهنگ جوایی بورای  بود؛ دیفرهنگ تقل یفرهنگ جاهل قتیدر حق ـ نپذیرفتن فرهنگ جاهلیت:1ـ 1ـ 2ـ 1

جامعه را  ی ارکانهمه یجاهل فرهنگ .مالک، قبول و نکول پدران و اقتدا به رسوم گذشتکان بودبلکه عقل نبود، 

سالم ) جهیزند، اما حضرت خدیدر محدوده ربا دور م ی، از جمله اقتصاد جامعه را و اقتصاد جاهلکرده بودجاهل 

ثوروت  د،یخوط بطوالن کشو یاهلاقتصاد ج نیا یو رو افتیرا  تیفرهنگ عقالن یجاهل یدر آن فضا (هایاهلل عل

خود را اداره کند و  ،آن دوران بود یربا که تجارت رسم اتوانست بیم شانیبه تجارت نداشت، ا یازین شانیکالن ا

و موال  ،کورد میو ربوا را تحور یفرهنگ جواهل شانیاما ا ؛ردیپر خطر شام و حجاز را نپذ یهاخطر تجارت در راه

  (319۲)جوادی آملی،  ۵رساند. یبه سودآور امبریالتجاره خود را تحت اشراف پ

عار و واشوداشوت.  یندگیو ذوق سورا یهره ادبووچو (هایسالم اهلل عل) حضرت خدیجه ـ سرودن شعر:2ـ 1ـ 2ـ 1

که حودود پوانزده  (و آله هیاهلل عل یصل)و معنوی او در شأن رسول خدا  یهای ادبهای مشحون از ظرافتدهیقص

 :مطلب است نیا اییبعثت سروده و خوانده، شاهد گو از سال قبل

 لی الدنیا وملک االکاسرة ودامت.......أننی أمسیت فی کل نعم  فلو

 لم یکن عینی لعینک ناظرة إذا.......سویت عندی جناح بعوض  فما

برای من  شهیهم ران،یو سلطنت شاهان بزرش ا ایها به شب رسانم، و دنی نعمتهمه انیاگر من روز را در م»

 1.«ای ارزش ندارندبرای من به اندازه ی بال پشه هااینی همهبه تماشای چشمان تو نپردازند،  دگانمیباشد، اگر د

  (004، ص۲جق، 3039؛ نمازی، ۲۵، ص31جق، 3041)مجلسی، 

  

 مبوارکام ونو ای قووی دارد.افظهواز به هووش و حووردن حدیث نیوروایت ک  ردن حدیث:ــ روایت ک3ـ 1ـ 2ـ 1

ج  ق، 3043 کالبواذی، )ذکر شده است. ثیدر زمره بانوان راوی حدبه جهت داشتن این ویژگی  جهیحضرت خد

  (11۲، ص۵

                                              
زن و از نظر  نیاترـبیز ییبایدر ز جهیخد ماال؛ً وَ مُرُوَّهً وَ اءًيوَحَ ناًيدِ وَ هًنَّ عِفَّأكْثَرَهُ وَ اً،ـيو اَتَمّهُنَّ رَأ نْ أحْسَنِ النِّساءِ جَمالًا، وَ اَكْمَلهُنَّ عَقْلًا،ـكانَتْ مِ وَ»... ـ  1

 هـانیترآراسته یو عترت و آزادگ ءایوقار و ح ،ییباوري و خداجو نید ،یمنشو پاك یروشآنان بود. او در پاك نیترشمندیو اند نیترخردمند شه،یخرد و اند

 (232، ص2جق، 1331؛ حائري، 204صش،1331، 2)محالتی،ج. «رفتیآنان به شمار م نیثروت و امکانات، ثروتمند تربود و در 
 http://news.esra.ir سایت:، 03:0۰، 24/03/1134 ،404424کد خبر، اسالم ۀنمون ي( بانوهای)سالم اهلل علجهیحضرت خدـ  2

 .دهمیي عالم نمموي تو را به همه تار کی مییگویهمانند آن است که ما م ریتعب نیاـ  3

http://news.esra.ir/
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 یاله انیاد یهااز آموزه یآگاهـ 2ـ 2ـ 1

 شیو اهل کتوا  داشوت، ماننود پسور عموو انیحیبا مس ییهاگفت و شنود (های)سالم اهلل عل جهیخد حضرت

هوای آن و بشوارت یهوای آسومانبوه کتوا  یعیبود، و اطالعات وسو یحیکه از دانشمندان مس «ورقه بن نوفل»

 دهیو( شخصواً دهوای)سالم اهلل عل جهیکه خد ییهاخوا از  نیآخرالزمان داشت، و همچن امبریها به ظهور پکتا 

 دیکنود و خورشویدر مکوه ظهوور مو امبرییوبود که پ افتهیدر راستا نیداشت، و در ا یبه ظهور و نانیبود، اطم

  ،یهای اجتمواعیرو جزء منتظران چنان ظهوری بود، تا در پرتو آن، نابسامان نیوجودش عالمتا  خواهد شد، از ا

 شیرو از پسور عموو نیوا از .ابنودینجات  تیی جاهلهاگیآلودهو مردم از  ابد،یجامعه سامان  یو اخالق یفرهنگ

 (100، ص3جبی تا، )الحلبی شافعی، کرد.  یبه طور مکرر سؤال م امبریپهای آن ورقه، در مورد نشانه

ازدواج نمود و سالهای سوال  (آلهو هیاهلل عل یصل)و خردمندی با حضرت محمد  یاو با کمال آگاه قتیدر حق

 رو نیوا از .کورد دایوعلم و دانوش ارتقوا پ هیبه درجات عال نکهیکرد تا ا ضیاز وجود با برکت آن حضرت کسب ف

  (۵1۵، ص۵ج ق،311۲ )حائری، 3شد.« فاضله»به  ملقب

 یپاکدامنـ 3 ـ1

رشود  یو پاکودامن تیآراست و با درا دهیخود را با اخالق حم اش،لهی( طبق سنت قبهای)سالم اهلل عل جهیخد

ی کارهوای زنوان دوره نکوهیی ازبانزد خاص و عام بوود. بوه واسوطه کرد. فضائل اخالقى وى در آن محیط آلوده،

یعنی این بانوی گرامی حتی پیش از بعثت و نزول قورآن  ها پاک بود،یی آلودگداد و از همهیرا انجام نم یجاهل

 «الطواهرة ، قَبولَ البِعثَو یکانَوت تبودع» بود. عروفم «طاهره»به از این رو  .ستیزیمنش مروش و پاکپاک نیز 

  (99، ص1جق، 303۲)العسقالنی، 

« حیاء و عفاف»شود عبارت است از منجر به انتخا  روشی پاک برای زندگی میدو عامل و خصیصه مهم که 

 که بانو، خدیجه کبری واجد هر دو بود.

  اءیح ـ1 ـ3 اـ

و  زدیوانگیبرم یاجتماع مقرّرات تیو رعا هایکیها و انجام نانسان را به کسب ارزش ییاز سو«  ءایح»ی ژگیو

 یدربارة بازدارنودگ امبریاست. پ زییو قانون ست زییو قانون گر یبرای قانون شکن یگر مانع مهم روانید یاز سو

 ا،یوشورم و ح ؛حِیعَنُ فِعُولِ الُقَبِو صبدهیَ اءبیلحَاَ»د: فرمودنمیو زشتکاری  یاز ستم و گناه و خودکامگ« ءایح»ی روان

 (30، ص3جق، 3034)التیمی اآلمدی، « دارد یانسان را از کارهای زشت باز م

                                              
 . ...على هذه المرأة الجليلة النبيلة االصيلة العقيلة الكاملة العاقلة الباذلة العالمة الفاضلة العابدة ـ1
 



 

۰ 

 

 ینه کس ،هامانیو نه احترام عهد و پشد، می تیدر جامعه رعا همانینبود، نه حرمت م یانسان یژگیو نیاگر ا

نمود و یمقررات افتخار م تیرعابه  ینه کس، و یو بشردوست یو نه به وفا و وفاداری و آزادگ ،دادیبه امانتها بها م

 کرد.یم زارییاعالم ب یجست و نه از گناه و زشتیدوری م دادیاز ستم و ب نه

و  یخدا پرسوتو  ،کردیو پروا م ءایح دگارشیاز آفرخود همواره  یدر زندگ (هایسالم اهلل عل) جهیخد حضرت 

 را سرلوحه زندگی خود قرار داده بود.  یاز نقاط منف یراستگیو پ هابه ارزش یآراستگ ،یمردم خواه

 عفاف ـ2 ـ3ـ1

 و، شود«  فوهیعف» آن حضورت ملقوب بوه رونیوبوود، از ا« عفواف» ارزشمند یژگیدارای و  جهیحضرت خد 

الحمیوری، )« باطواهره لشودة عفافهوا هیوالجاهل یفو یو کانت تدع. »... دیگرد یو جمال باطن ییبایبرخوردار از ز

 ( 399و131، ص3جق، 3033زرقانی، ؛ 313، ص3جق، 313۲

 ق، 3049دی،یفراه) .خودداری از حرام  و به اضافه آن، خودداری از درخواست از مردم است یبه معن «عفت»

کنود و ثموره عفّوت یمو شهیعاقل عفّت پ» نقل شده که فرمود:  )علیه السالم( یمؤمنان عل ریام از (9۵ص ،3ج 

بوه  دیوخواهود بگویزن با عفّت خود مو قت،یدر حق (1۵1، ص3جق، 3034 التمیمی اآلمدی،) .«باشدیقناعت م

 بگذرد. میخواهد از آن حریو نم تشکل داده، قانع اس لیخانواده و فام عیکه در جم یمیهمان حر

د و الگوی زنان پاکودامن قورار شهره کر« طاهره»و را در سراسر حجاز به فاف خدیجه کبری بود که او عحیاء 

 داد.

 ی ژرف(شهیی )بصیرت و اندیو نوگرا یشینواندـ 4ـ 1

و  ظالمانه ینیو انزواگز رییگآن روز جامعه عر ، به گوشه ینه مانند زن عادی و معمول (ملسالهاایعل) جهیخد

 یزن اشراف یجنس یها و بردگها و خفّتها و اسارتینینشه بود و نه همچون زنان اشراف، شبتن سپرد یلیتحم

 با داد و سخت منتقد و مخالف آن بود.یبها نم جیرا یپرستبت نییشناخت. او به آیم تیرا به رسم حجاز مکّه و

افزود، بور اقتصواد جامعوه، یم شی، بر مال حالل خوراه نیو از ا پرداختیخود به تجارت م شهیفکر و اند ییایپو

، کوردیاداره مو شیبوا کواروان بوزرش خوو یرا به خاطر همراهو ی، گروهکردیم قیو ثروت سالم تزر دیخون مف

و  یتر از همه به ندای آزادمنشاخت و بهتر و مطلو سیرا برطرف م یزندگ لیبه کاال و وسا متنوع مردم ازهایین

 (0۲1و0۲1صش، 3191 خصائص،) .دادیبا روزگارش پاسخ م شیخو زییستو ستم یخواهادیآز
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 عاطفی بودنـ 5ـ 1

دارای  نکوهیواال و ارزشمند داشوت، ازجملوه ا یتیشخص ،یدر ابعاد گونان انسان (ملسالهاایعل) جهیخد حضرت

 مستضعفان داشت.کارگزاران خود و  خانواده،به  ایژهیو مهر و محبت و، بود یعاطف ممتاز تیشخص

 کارگزارانمحبت به ـ 1ـ 5 ـ1

 (1۲ص ،۵ج توا، بی طبری،) 3خدیجه بنت خویلد صاحب شرف و منزلت، زنى تاجره، و مالدارترین قریش بود.

داد. )اربلی، ن خود هدیه میراداد و قسمتی از سود آن را به کارگزااو مال خود را برای تجارت به مردم مضاربه می

مون صواحبه  تیورأ موا» فرماید:باره می( محمد امین که یکی از کارگزاران او بود در این31، ص: ۵، جش311۵

بهتر از  ییکارفرما منلنا؛ الّا وجدنا عندها تحفهً من طعام تَخُبأَهب  یما کنّا نرجع انا وصاحب جهیمن خد راًیخ ریألج

ی گووارا بورای موا آمواده یکه غذا یدیمدیم یم،رفتیکار نزد او م هر وقت که من و دوستم پس از یدم،ند یجهخد

 (09، ص3جبی تا، ، الرازی الدوالبی؛ ؛ 34و9، ص31ج ق،3041)مجلسی،  .«کردیم یهکرده و به ما هد

 امبریوکوه پ یهنگوام ثت را یاد کورد؛بعپانزده سال قبل از توان های دیگر سخاوت خدیجه کبری میاز نمونه

روزی بوه محمد امین،  یرضاع مادر هیسعد مهیازدواج کرد، حل (هایسالم اهلل عل) جهیبا خد (و آله هیاهلل عل یصل)

موضوع را با  نیاحضرت  کرد، تیآن سال شکا یو خشکسال یآمد و از قحط (و آله هیاهلل عل یصلمحمد )مکه نزد 

او  د،یبخشو هیی سعدمهیحل چهل گوسفند و شتر بهکبری  جهیخدو گذاشت،  انیدر م (هایسالم اهلل عل) جهیخد

و شووهرش بوه مکوه آموده و مسولمان  مهیبه سوی خاندانش بازگشت، سپس بعد از طلوع اسالم، حل یبا شادمان

 (043ص  ، 3۲ج ق، 3041 )مجلسی، ۵.شدند

و او  شدیو درماندگان محسو  م مانیتیپناهگاه امن  وستهیپ ،)علیها السالم( جهیحضرت خد خانههمچنین 

 (۲03ش، ص3191)خصائص،  د.شدنیمند مو فقرا از او بهره کردیم یدگیهمواره به مستمندان رس

  مهربان یهمسرـ 2ـ 5اـ 

)ص( را امبریوپ یکوه وقتوچنان ؛داشوتمهر و محبتوی وافور  شیبه همسر خو)علیها السالم(  جهیحضرت خد

 ،یسرور و نور چشم من، به خدا سوگند کوه توو محبوو  منو یا، یبیحب ای یدیس ای»داشت: یعرضه م ،دیدیم

، 3ج، ش 3131 )البکوری، 1«یزتوریعز مون شیتو باد، تو از هموه آنوان پو یمن فدا شانیهمه مال و قوم و خو

 (۵90ص

                                              
  .كانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن ماالـ  1
بعيـرا ،  ه جدب البالد وهالك الماشية فكلم رسول اهلل خديجة، فأعطتها أربعين شاة وـد تزوج بخديجة فشكت إليـق أن حليمة قدمت على رسول اهلل بمكة و ـ 2

 .وانصرفت إلى أهلها ، ثم قدمت عليه  بعد االسالم فأسلمت هي وزوجها
 . ارب و أحب إلي من ذلكـال و األهل و األقـا قرة عيني و اهلل أنت حبيبي و أعز عندي من المـا سيدي و يـك يـالت خديجة إنما تهنيني بسالمتـقـ  3
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ترین مددکارِ روز سختى برای پیغمبر بود. همواره در شدائد و دشواریهاى اسالم موجب قوىاو بهترین انیس و 

داشت و با آن قدرت مالى و شهرت مقامى که داشت، بوا تسلى خاطر پیغمبر گردید و از بذل مال خود دریغ نمى

داشوت. یار او را دوسوت موىزجر و تهدید و تبعید شوهر ساخت، لذا رسول خدا )صلى اللَّه علیه و آله و سلّم( بس

 (00۵، صش3130)ابن طاووس، 

 مادری دلسوزـ 3ـ 5ـ 1

حضورت  یژگویو نیا انگریب ری. ماجرای زبرای فرزندان خود بود آگاه یمادر دلسوز و مرب کی جهیخد حضرت

  باشد: یم جهیخد

آمود، او  ادتشیبه ع سیروزی اسماء بنت عم د،یکه به مرش وی انجام ،)علیها السالم( جهیخد مارییب امیا در

شوی،  یزنان عالم محسو  م نیو ناراحت مشاهده کرد، و به او دلداری داده و گفت: تو از بهتر انیگر را جهیخد

و آن حضورت بارهوا توو را بوه  ،یاسالم هسوت یتو همسر رسول گرام دی،یراه خداوند بخش در تو تمام اموالت را

 ؟یو نگران هست انیهمه چرا گر نیداده است. با ا بشارت بهشت

ها و اسورارش  یبه مادر دارد، تا نگران ازیهستم که دختر هنگام زفاف، ن نیفرمود: اسماء! من در فکر ا جهیخد

 نباشود یترسم که کسیکوچک است، م د،یرا به عنوان محرم اسرار مطرح نما شیو خواسته ها د،یبگو مادر هرا ب

 مادری کند. شیراشود، و ب یمتکفّل کارهای وی در هنگام عروس که

زنده ماندم بوه  کنم که اگر تا آن موقعیگفت: ای بانوی من ! نگران نباش من با تو عهد م سیبنت عم اسماء

 ن،یامو) 3.میوی را برطورف نموا یو عواطف یروحو ازهواییموادری کونم، و ن)علیها السالم(  فاطمه جای تو برای

 (141، ص3ج  ،ق3041

 رسوولکرد؛ زیرا نیز مادری می )علیه السالم( بلکه برای علی بن ابی طالبخدیجه نه تنها برای فرزندان خود 

 .خوود قورار داد یرا که شش سال داشوت تحوت سرپرسوت )علیه السالم( یعل(، و آله و سلم هیاهلل عل یصلّ)خدا 

 بوزرش خوود یتویترب قیوو تحت نظارت دقه را پرورش داد )علیه السالم( ی، عل)علیهما السالم( امبریو پ جهیخد

 .اسالم طلوع کرد دینمودند تا آن هنگام که خورش

                                              
ها أتبكين وأنت سيدة نساء العالمين وأنت زوجة النبي ص ومبشرة على لسانه بالجنة. فقالت: ـد وفاتها فقلت لـاة خديجة فبكت خديجة عنـكنت حضرت وفـ  1

زفافها ال بد لها من امرأة تفضي إليها بسرها وتستعين بها على حوائجها وفاطمة حديثة عهد بصبا وأخاف أن ال يكون لهـا مـن يتـولى ما لهذا بكيت ولكن المرأة ليلة 

 .لوقت ان أقوم مقامك في ذلك األمرامرها حينئذ قالت أسماء بنت عميس فقلت لها يا سيدتي لك عهد اهلل علي ان بقيت إلى ذلك ا
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 و باطن یظاهرجمال ـ 6ـ 1

انود، در ظواهر و بواطن سورآمد همگوان بوده ییبایدر ز خی( که به شهادت تارلیه السالم)ع یحسن مجتب امام

 نشیتوانا، طرح آفر یکه خدا گاهآن»فرمود: « أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ فِي»سوره انفطار   1 هیآ ریرابطه با تفس

فورد بوه رسوول  نیترهیو منش، شب مایدر س بوطالب،( را از پدرش الیه السالم)عیعل د،یها را آفررا افکند و انسان

( و مون در الم اهلل علیهوافرد بوه فاطمه)سو نیترهی( را شبلیه السالم)ع نیو حس دی( آفرلی اهلل علیه و آله)ص اهلل

، 30جق، 30۵1 )قمی، 3.«( هستمعلیها السالم)یکبر جهیخد ام،هیگرانما یفرد به جده نیترهیو منش، شب مایس

 (31۲ص

 کجوایصفات سه گانه هرگواه در  نی، و اداشت کجایمال و جمال و کمال را  )سالم اهلل علیها( جهیحضرت خد

»... بوود.  نیچنو نیوا زیون)علیها السوالم(  جهیدهند، و خدیبه زن، آثاری از عظمت و بلندی مقام م جمع شوند،

در  جوهی؛ خدوَ مبربوَّهً وَماالً اءًیوَحَ ناًیوَدِ هًوَأکُثَرَهبنَّ عِفَّ اً،یوَکانَتُ مِنُ أحُسَنِ النِّساءِ جَمالًا، وَ اَکُمَلهبنَّ عَقُلًا، و اَتَمّهبنَّ رَأ

و  یروشوآنوان بوود. او در پواک نیترشومندیو اند نیتورخردمنود شوه،یزن و از نظور خورد و اند نیباتریز ییبایز

ثوروت و امکانوات، بوود و در  هوانیتورآراسوته یو عترت و آزادگ ءایوقار و ح ،ییباوری و خداجو نید ،یمنشپاک

 (۵1۵، ص۵جق، 311۲؛ حائری، ۵40، ص۵جش، 311۲)محالتی، «رفتیآنان به شمار م نیثروتمند تر

 (اهلل علیه و آله و سلم )صلیپیامبر  همراه )سالم اهلل علیها(  خدیجه  ـ2

ابون ) .ایموان آورد و نمواز خوانود (صلى اللَّه علیه و آله) نخستین زنى بود که به پیامبرخدیجه )علیها سالم( 

بهتورین زنوان  «خیر نساء الجنّ  خدیجو  بنوت خویلود»فرمود: میاره او پیامبر درب( 00۵ص، ش3130طاووس، 

ن و بودین ترتیوب یکوی از چهوار ز (3111، ص0، جبن حجاج، بوی توا )مسلمبهشت خدیجه دختر خویلد است. 

 ( 391، ص3ج، ش3133ابن بابویه، ) ۵بهشتی نام گرفت. 

سوالم فرسوتاد و او را وی که خداوند به وسیله جبرئیل به است چنان آن (سالم اهلل علیها)مقام خدیجه یابلند

مصیبتى بزرش بود  (صلى اللَّه علیه و آله و سلّم)درگذشت خدیجه براى پیامبر از این رو  .پاداش عظیم وعده داد

کردند، یا یبسیارى به پیامبر احترام م بود و به احترام خدیجه )علیها سالم(  خدارسول زیرا خدیجه وزنه زندگى 

د و در اثر خدمت به اعتراف تمام فرق اسالمى یک رکن پیشرفت اسالم بر دوش خدیجه بو. شدندمتعرض او نمى

ابون )بوه خوود گرفوت. « ام الموؤمنین»و فداکارى او پیغمبر توفیق حاصل کرد و به همین جهت به حوق لقوب 

                                              
و كـان  طالب أشبه النّاس برسول اللّـه، يبن أب يّكان علـف(، و آله هياللّه عل يصلّ) صوره محمّد يطالب عل يهر أبـظ يف( السّالم هيعل) ايّعلصوّر اللّه  ال:ـقـ  1

 ي.الكبر جهيو كنت أشبه النّاس بخد( السّالم هايعل) أشبه الناس بفاطمه يّبن عل نيالحس
دختـر  بهترین زنان بهشت چهارند، خدیجه :میدانید این چیست؟ گفتند خدا و رسولش داناترند، فرمود :رسول خدا بر زمین چهار خط کشید و فرمود ـ 2

 خویلد؛ فاطمه دختر محمد، مریم دختر عمران، آسیه دختر مزاحم زن فرعون.
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دیلموی، ) شود. ی بهتورین بنودگان خودا )حسونین علیهموا السوالم(و جوده (00۵و001ص، ش3130طاووس، 

 (033، ص: ۵ج ،ش3133

کرد که مانند مریم، مائده آسومانى بورایش نوازل خدیجه )علیها سالم( آنچنان پیامبر را اطاعت و همراهی می

شد. چنانچه نقل شده است، روزی جبرئیل بر پیامبر نازل شود و ظرفوى از بهشوت آورد کوه طعوام و شورا  مى

دگارش و من، به او سالم برسوان و بهشتى بود. و گفت: اى رسول خدا این مائده برای خدیجه است. از طرف پرور

، 0)مسلم بن حجواج، بوی توا، ج 3. به او مژده بده به یک قصرى در بهشت که در آنجا سر و صدا و مشقت نیست

 (3113ص 

آن  پیامبر )صولی اهلل علیوه و آلوه و سولم(در سال دهم بعثت رحلت کرد و  (سالم اهلل علیها)خدیجه حضرت 

اخطوب ) ۵.«بهترین و برترین زنان عوالمینی تو !به سوی خوبی و پاکی بشتا » :مودسال را عام الحزن نامید و فر

از  دیجه )سالم اهلل علیها( به عنوان اولین همسر رسول خدا چه قبلخ (۲۵، ص 3ج، ش3113 ،خوارزم و سماوی

فراوانی را تحمول داشت و در این راه رنج و سختی پیامبر  نقش مؤثری در پیشبرد اهداف آن،بعد از چه و  عثتب

 همواره همراه و پشتیبان او بود. ، ونمود

 قبل از بعثت ـ1ـ 2

بدین ترتیوب  1.ازدواج کرد (صلی اهلل علیه و آله و سلم) محمد بن عبداهلل ،با امین عر خدیجه قبل از بعثت 

شورایط ممکون تورین ه دست او فرستاده خویش را در سختمتی گره خورد و خداوند باسرنوشت او با سرنوشت 

  .یاری و مساعدت کرد

                                              
 فِي بِبَيْتٍ وَبَشِّرْهَايَ أَتَتْكَ، فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ، وَمِنِّي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اهللِ َهذِهِ خَِديجَةُ قَدْ َأتَْتكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إَِدامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شََرابٌ، َفإِذَا هِ ـ  1

  .صَبَنَ وَلَا فِيهِ صَخَبَ لَا ،قَصَبٍ مِنْ الْجَنَّةِ
ات المؤمنين و أفضلهن، و سيّدة نساء ـا خديجة! أنت خير امّهـأقدمي خير مقدم ي»ال لها: ـا، ثمّ قـا لهـه و دعـول اللّه صلّى اللّه عليه و آلسكى رـفبـ  2

 «العالمين.
 عالمه مجلسی سه نقل در رابطه با ازدواج خدیجه کبري آورده:ـ  3

 .تزوج رسول اهلل خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنةالف ـ 

 .  يومئذ ابنة ثماني وعشرين سنةـ ب 

   رة التيميكانت خديجة قبل أن يتزوج بها رسول اهلل عند عتيق ابن عائذ بن عبداهلل بن عمرو بن مخزوم، ثم خلف عليها بعد عتيق أبوهالة هند بن زراج ـ 

 شود. براي اطالعات بیشتر به سـایت زیـر مراجعـه شـود.رسد هر چند کمتر مطرح میتر به نظر میاول و دوم صحیح( قول 10ص ،1۰ج ق،1403 ،یمجلس)

67481ps://fa.shafaqna.com/news/tth/ 
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 در اختیار گذاشتن اموالـ 1 ـ1ـ 2

به  ،حتی خانه خود ،بعد از خواندن خطبه عقد در اختیار گذاشتن اموال  خدیجه )سالم اهلل علیها(اولین اقدام 

بوه سووی خانوه  بیتک فبیتی و أنا جاریتک؛الی » :عرض کردایشان بود و به  پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

نیوز، پس از ازدواج  (۲13، ص۵، جق3100قمی، ) .«خود بیایید که خانه من خانه شما و خودم خدمتکار شمایم

عمووی  ،خواندندرا یتیم و تهیدست می)صلی اهلل علیه و آله و سلم( برای جلوگیری از تحقیرات مردم که محمد 

گیرد کوه خوود و شما را شاهد میخدیجه دانید، ب : ای عر تا با صدای بلند بگوید ،بن نوفل را فرستادورق  خود 

مهریه و هدایایش را به محمد بخشیده و این کار به خاطر عالقه و  ،امالک دامها ،از غالمان و کنیزان شهمه ثروت

ان طعن و استهزاء را بریود و باین تصمیم بزرش ز( 33ص، 31ج ، ق3041مجلسی، ) 3.«محبت او به محمد است

و  کورد،آمواده  ،و پیامی که از طرف خداوند خواهود داشوت )صلی اهلل علیه و آله و سلم(جامعه را به نفع محمد 

، 34ج، ش313۵)طبرسوی،  ۵غنی سواخت. خدیجه )سالم اهلل علیها(را با اموال  پیامبر خودبدین صورت خداوند 

 (313ص

دیود ای درخشان و ممتاز میآیندهامین عر  بلکه او در چهره و رفتار  ،نبود مال از روی هوا و هوسل این بذ

فیک لقرابتک وسطتک فی قومک وأمانتک وحسن  رغبت قد إنى یا ابن عم» :به همین جهت به محمد عرض کرد

 تشرف و امانتداریبا من،  تدیمن به خاطر خویشاون !ای پسر عمو ؛خلقک وصدق حدیثک ثم عرضت علیه نفسها

و بوا ( 1۲، ص۵جبی تا،  )طبری، «م.در میان قوم خود و به جهت اخالق نیک و راستگویت به تو تمایل پیدا کرد

  .این را اثبات کرد )صلی اهلل علیه و آله( بذل مال در راه محمد

 روحی از مسائل جانبی قفراهم کردن وسایل برای فرا ـ2ـ 1ـ 2

را  )صلی اهلل علیه و آله و سولم(انتظار نبوت محمد  ءدینی و علماکه از طریق کتب )سالم اهلل علیها( خدیجه 

 جمله د. ازهای خود برسفارغ از مسائل جانبی به برنامه محمدکرد تا ام شرایط را برای ایشان فراهم میتم ،داشت

نزدیک مکه قرار داشت کوه مسویری صوعب العبوور  کوهی این غار در بود. حرا غار در عبادت ،حضرت هایبرنامه

ا وجوود فراهم و سختی رساندن طعام بهمسرش غذا و نوشیدنی برای  خدیجه )سالم اهلل علیها(داشت و حضرت 

پیوامبر  نوزد جبرئیول جهت همین به شد.می ایشان همنشین حرا در  را اوقاتی و، کردارتفاع کوه را را تحمل می

یَا رَسبولَ اهللِ هَذِهِ خَدِیجَ ب قَدُ أَتَتُکَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِیهِ إِدَامٌ أَوُ طَعَوامٌ أَوُ » کرد: عرض و آمد و سلم()صلی اهلل علیه و آله 

 فِیهِ صَخَبَ لَا قَصَب.، مِنُ  ِالُجَنَّ فِی بِبَیُت. وَبَشِّرُهَاشَرَا ٌ، فَإِذَا هِیَ أَتَتُکَ، فَاقُرَأُ عَلَیُهَا السَّلَامَ مِنُ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ، وَمِنِّی، 

پس زمانی که آمد سالم ما را به او برسان و او  ،ه برای تو طعام و نوشیدنی می آوردک استخدیجه  این؛ صَبَنَ وَلَا

                                              
والصداق و الهدايا لمحمد ص و يا معاشر العرب إن خديجة تشهدكم على أنها قد وهبت نفسها و مالها و عبيدها و خدمها و جميع ما ملكت يمينها و المواشي ـ  1

 .جميع ما بذل لها مقبول منه و هو هدية منها إليه إجالال له و إعظاما و رغبة فيه
 .أي فأغناك بمال خديجة« فَأَغْنى» أي فقيرا ال مال لك« وَ وَجَدَكَ عائِلًا»ـ  2
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، 04ج، ق30۵3 ،بن حنبل و احمد 3113، ص0، جبن حجاج، بی تا مسلم) .«را به خانه ای در بهشت بشارت بده

  ( 1۲9ص

هاى عمیوق یافت. اندیشوهبیشتری به خلوت و انزوا گرایش  پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(، قبل از بعثت

روحش را  ،گویا مکه و اجتماع آن ؛شدمیتر روز به روز بیش ،اش با مردمدرونى، ناسازگارى محیط و فاصله روحى

شوتافت راف مکه و غار حرا مىهاى اطدر طول سال، بارها به کوه (11، ص3ج ،ش3119 نصیری رضی،) آزرد.مى

خدیجه با توجه به آگاهی ( ۵41، ص31ج ق، 3040 )ابن ابی الحدید، 3رسید.و این امر در ماه رمضان به اوج مى

بوه راحتوی بوه ایشوان کرد کوه امور منزل را طوری مرتب می ،به عبادتپیامبر از میزان عالقه  )سالم اهلل علیها(

بلکوه  ،کوردنه تنها برای او مزاحمتی ایجواد نموی پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(عبادت بپردازد و با درک روحیات 

 .دل و همراه او بودهمیشه هم

 تبعثبعد از ـ 2 ـ2

از غار حرا به خانه وی ، اعالم کرد پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(جبرئیل از جانب خداوند مقام نبوت را به  وقتی

مصطفوی، ) ۵،ای بودکه منتظر چنین لحظهخدیجه  .در میان گذاشت خدیجه )سالم اهلل علیها(آمد و ماجرا را با 

) ابون هشوام  1.«امیدوار بودم که روزی رهبور خلوق و پیغمبور ایون موردم شووی» :گفت (ش 3111، ش3111

. اسالم مخفیانه بود و هنوز امر به ابالغ عمومی نشده بوددر آغاز راه دعوت به  (۵11،ص 3ق، ج313۲الحمیری، 

خود بوا خبور موی  نبوتتنها افراد خاص و مورد اعتماد را از  پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(به همین جهت 

 .بود خدیجه )سالم اهلل علیها(از جمله آنها حضرت  ،کرد

 ـ در زمان بعثت و دعوت مخفیانه1 ـ2ـ2

ییود و تصودیق أرا ت پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(نبوت  ،در همان روزهای اول بعثت اهلل علیها(خدیجه )سالم 

 .ایمان بوددر نمود و از سبقت گیرندگان 

 

که  میزان خطرات پذیرش اسالم به حدی بود ،و گمراهی مردم هلدر سالهای ج :تایید و تصدیق نبوتـ 1 ـ1 ـ2ـ2

 کلینوی،) تا دسوتور اعوالن آن رسوید.داشتند، اسالم خود را پنهان می حضرت خدیجه ومدتها رسول خدا )ص( 

                                              
 .من كل سنة شهراحراء أنه كان يجاور فيـ  1
بن أسد، الشاعر صاحب العلم في الجاهليّة، و كان قد قرأ الكتب و تبحّر في التوراة و اإلنجيل، و هو الّذى لقيته خديجة في  نوفل ـ ولد نوفل بن أسد: ورقة بن 2

 .أمر النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و وصفته له فبشّرها بنبوّته

 .نَبِيَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ فو الّذي نَفْسُ خَدِيجَةَ بِيَدِهِ إنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَـ  3
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اول زنی است که  به خدا و فرسوتاده اش  خدیجه )سالم اهلل علیها(طبق اتفاق مسلمین  (۵19،ص۵ج ،ش313۲

 (۵30، ص: ۵ج، ش311۵، کلینی) .«ایمان آورده و او را تصدیق کرده است

را  (پیامبر )صلی اهلل علیه و آلوهآنچنان  ،به عنوان یکی از زنان شاخص آن عصر (سالم خدیجه )علیهاحضرت 

، 3جق،  30۵3ابون مغوازی، ) 3.نامیود «صودیقه اموت اسوالمی»ایشان را رسول خدا کرد که یید و تصدیق میأت

روزگواری در کنار نبی خدا به زنان آن عصور نویود خدیجه کبری حضور  (1۵، ص۵جبی تا، ابن کثیر، و  ۵99ص

به طووری کوه  ،ثری در گرایش بانوان به اسالم داشتؤداد و نقش مختن حقوق زنان را میبهتر و به رسمیت شنا

  .بانویی به نام سمیه بود ،اولین شهید راه اسالم

حضرت خدیجه )سالم اهلل علیها( در روزگاری بوه پیوامبر )صولی اهلل علیوه و آلوه(  : سبقت در ایمانـ 2 ـ1 ـ2ـ2

در  .دادنودمجنون به ایشان می و جادوگر ر،ساحتکذیب کرده و نسبت ایمان آورد که بسیاری از صحابه ایشان را 

 :و آله و سولم( فرمووداین شرایط ایمان خدیجه )سالم اهلل علیها( آن قدر ارزشمند بود که پیامبر )صلی اهلل علیه 

کورد و چوون هموه از گردانیدند، او به من رو مىخدا شاهد است خدیجه زنى بود که چون همه از من رو بر مى»

کردند، خدیجه به من کرد چون همه دعوت مرا تکذیب مىگریختند، خدیجه به من محبت و مهربانى مىمن مى

 ( 001ص: ش، 3130، ابن طاووس« )کرد.آورد و مرا تصدیق مىایمان مى

را اظهار کنود مون بوا عبواس بون  یحیى بن عفیف از پدرش روایت کرده پیش از آنکه پیغمبر اکرم امر نبوت

جوان دیگرى  . بالفاصلهنماز مشغول شده بو کعبه ایستاده ه اول ظهر جوانى آمد رو ب .المطلب نشسته بودیمعبد

هم اقتودا  آنها ،رکوع رفته نماز مشغول شد، جوان به آمد بطرف راست او ایستاده و زنى هم آمد پشت سر آنها ب

امر عظیمى مشاهده  :عباس گفتمه من ب .سجده گذاردنده آنها هم سر ب سجده رفت،ه ب کرده با وى برکوع رفتند،

و پودرش عبود جوان کیست؟ این جوان محمد پسر برادرم، ن میدانى ای .آرى چنانست که میگوئى :گفت .میکنم

 دختور خویلود اسوت. بن ابى طالب است و این زن خدیجوهعلى اللَّه بن عبد المطلب است و این جوان دیگر نیز 

 ،این دینى که هوم اکنوون بودان توجوه دارده پروردگار او که خداى آسمانها و زمین است او را ب :گویدمی محمد

 (13ش، ص3114مفید،)باشند. این دین نمیه مأمور داشته و سوگند بخدا بجز این سه نفر متدین ب

را نزد خود خواست و خدیجه  ،صلی اهلل علیه و آله و سلم( رسول خدا )روزی  :مجلسی نقل می کندهمچنین 

اقرار به رسوالت ؛ دوم ،یگانگی خدااقرار به  ؛اول ؛برای اسالم شروطی است: »گوینداین جبرئیل است و می :فرمود

و برائوت از دشومن پیروی از روش وصی مون  ؛چهارم ،اصول و مهمات شرع به اقرار به معاد و عمل ؛سوم ،پیامبر

، ص: ق 3193مجلسی، . )ها اقرار کرده و از سبقت گیرندگان به اسالم بودنیز به آن خدیجه )سالم اهلل علیها( .«او

                                              
 .«أمّتي صدّيقة هذه»ـ  1
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، قموی)3«السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِككَ المُُقَََّّبُكونَ»ات همسرش مصداق آی بوتش نبا سبقت در پذیر و( ۲۵9

 شد. (۵11، ص: ش3114حسکانی، ) ۵ «وَ ما يَسمتَوِي المأَحمياءُ» و (03۵، ص: ۵ج، ش3111

 مردم عموم   دعوت خویشاوندان وـ 2ـ2ـ2

خود  انچهل تن از خویشاوند (پیامبر )صلی اهلل علیه و آله ،ر به دعوت خویشاوندانام و 1ه انذاریبعد از نزول آ 

در فراهم کوردن امکانوات نیز خدیجه دعوت کرد و  ،که در اختیار ایشان بود ،خدیجه )سالم اهلل علیها(را به خانه 

نشوین علی به عنوان وصی و جانورانی، بیت این و در  رسان پیامبر بود،یاریو تهیه غذا  نانبرای استقبال از مهما

                                                                                         بعد از آن امر به دعوت عمومی شد.معرفی گردید.  پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(

به سبقت گرفتن در اسالم اکتفا نکرده و  خدیجه )سالم اهلل علیها(در این دوران حضرت  :تبلیغ دینـ 1 ـ2ـ2ـ2 

، با تبلیغوات زبوانی و عملوی در نشور ایشان .های فراوانی داشتدر میان مردم تالشترویج دین ت تبلیغ و جهدر

و از بذل مال و جان و آسایش خود دریغ نداشت. ایشان همواره  هشد خود همسو با همسر ،رشد و شکوفایی دین

پرداخت و بوا عبوارات کوتواه مقوام بلنود می پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(االت روحی به معرفی و بازگو کردن کم

زن نابینوایی کوه نوزد بورای  پیامبر )صولی اهلل علیوه و آلوه(روزی که مانند  ؛کردرسالت را به دیگران گوشزد می

 خدیجه )علیهواو زن بینا شد.  ،که برای تو دو چشم سالم باشد ؛دعا کرد ،حضور داشت خدیجه )سالم اهلل علیها(

 0.«ةو ما ارسلناک اال رحُ» :نیز فرموود پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(و  ،این دعا مبارک است :عرض کرد (سالم

پیوامبر نماز خواندن ایشان در کنار کبری، خدیجه همچنین از اقدامات عملی ( 33، ص31، جق3041مجلسی، )

و  ۲3۵ص: ، ش3133مفیود، ) در مسوجدالحرام بوود (علیوه السوالم)و مووال علوی  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

که ایون  ،به خصوص زنان بودو  مردم، حاجیان، که موجب جلب توجه بازرگانان  (141، ص: 3ج بی تا، ،کراجکی

این چه دینی است  ؟اندگرایش پیدا کرده یآیا به دین جدیدد؟ کنناین سه نفر چه می ؟حرکات به چه معناست

تا بدین گونه با دیون جدیود اسوالم  ،پردازندحترام در کنار مردان به عبادت میند و با ااکه زنان نیز در آن سهیم

 .آشنا شوند

  
هموواره  خدیجوه )سوالم اهلل علیهوا(راز و نشویب رسوالت، وف رودر راه پ :ای روحی و عاطفیـهحمایتـ 2ـ2ـ2ـ2

 بود. از جمله:                                                                               )صلی اهلل علیه و آله و سلم(پیامبر بخش خاطر تسلی

                                              
)تفسیر  .رَسُولُ اللَّهِ ص وَ خَِديجَةُ وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ ُذرِّيَّاتُُهمْ تَلْحَقُ بِِهم« السَّابِقُونَ السَّابُِقونَ أُولئِكَ الْمُقَرَُّبونَ»يَقُولُ اللَُّه: . 11و10(، آیه 1۰واقعه)ـ  1

 (412، ص: 2القمی، ج
 .)الَْأْمواتُ( برابر نیست علیهم السّالم، با  زندگانی کفار مکه ـ و زندگانى مانند على علیه السّالم، حمزه، جعفر، حسن، حسین، فاطمه، خدیجه2
 «. وَ أَنْذِرْ عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبينَ»؛ 214(، آیه 2۰شعراء) ـ  3
  إِلَّا رَحْمَة. وَ ما أَرْسَلْناكَ ارَكٌ فَقَالَخَدِيجَةَ امْرَأَةٌ عَمْيَاءُ فَقَالَ ص لِتَكُونَنَّ عَيْنَاكِ صَحِيحَتَيْنِ فَصَحَّتَا فَقَالَتْ خَدِيجَةُ هََذا دُعَاءٌ مُبَوَ كَانَ عِنْدَ ـ  4
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 نگوران برخوورد موردم و ،مبعوث شد پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(وقتی  :کاستن نگرانی از برخورد مردمـ 1ـ2ـ2ـ2ـ2

 :گفتآمیز میو با نگاهی احترام هداداو را دلداری همواره  خدیجه )سالم اهلل علیها(. پذیرش از جانب آنها بود عدم

من امیدوارم که تو پیغمبر این  ،در دست او است خدیجه )سالم اهلل علیها(به خدایی که جان  ،شاد باش و پایدار»

 ،کنویتو با خویشوان نیکوی مویخدای متعال تو را خوار نخواهد کرد ( 3۵، ص1ج بی تا، )ابن کثیر، 3،امت باشی

)ابون هشوام، « و از زحموت در راه حوق بواک نوداری. ،کنویاز مهمان پذیرایی می ،بریرنج می ،گوییراست می

مقوم قلب مبوارک رسوول  ،و این گونه با برطرف کردن غم و اندوه و تبدیل آن به نشاط (۵11، ص3جق، 313۲

را همسرم قرار داد  خدیجهسپاس خدا را که اطعام کرد و لباس پوشاند و »تا جایی که رسول خدا فرمود:  .اهلل بود

 (       ۵43، ص1ج، ق3033 حاکم نیشابوری،) ۵و من عاشق او بودم.

را تکذیب کرده رسول خدا  ،بت پرستان و مشرکان ،بعد از علنی شدن دعوت :آزار دشمنان برایتسلی ـ 2ـ2ـ2ـ2 ـ2

بمثل ما  یهنب وذیَما اب» :فرمودند پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(به طوری که  ،به دشمنی با ایشان برخاستندو 

 خدیجه )سالم اهلل علیها(ولی تا  (۲1، ص19، جق3041)مجلسی،« ی مثل من آزار ندید.پیامبر هیچ ؛ وذیتاب

اکرم پیامبر همیشه همراه و همدل  ،دودزمیو نگرانی را از ذهن و خاطر ایشان  هدادایشان را دلداری  ،زنده بود

نه تنها به  خدیجه )سالم اهلل علیها( (33، ص۵ش، ج311۵اربلی، )نمود. آسان می بر وی امر قریش راو  بود

 ،بزرش درک کندرا با آن روح  پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(توانست بلکه به عنوان کسی که می ،عنوان همسر

                                                                       .روزی الهی بود ،بود و این آرامشایشان موجب آرامش 

یعنوی قاسوم و خوود دو فرزنود فووت ق در فرا پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( :تسلی برای وفات فرزندانـ 3ـ2ـ2ـ2ـ2

 !ای کووه» :فرموود ه ورو کوردبود، در وفات قاسم به کوهی که کنار جنازه او غمگین بودند، به طوری که  عبداهلل

، ۵ج ق،3139 )یعقووبی، 1«شودی.متالشوی موی ،آموداگر بر تو موی ،آنچه بر من در مورد مرش قاسم وارد شده

)حواکم  0کورد. «زید بن حارثه»اقدام به خرید  ،برای کم کردن این غم خدیجه )سالم اهلل علیها(حضرت  (1۵ص

 پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(ترین شرایط روحی با دلداری به در سخت ( و34ص، 0ج ق،3033 ،نیشابوری

                                                                      .برداشترسول خدا گامی دیگر در راه حمایت از  ،و زدودن گرد و غبار اندوه از دل ایشان

 ـ شعب ابی طالب3ـ 2ـ 2ـ 2

خود را در خطور که مشرکان  ،مردم را به دین اسالم فراخواند اًرسم پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(بعد از اینکه 

 دیگر در اقدامی .منصرف کنند شاز راه را ه و آله(پیامبر )صلی اهلل علینتوانستند  هر چه تالش کردند،، یدنددمی

ای بوه نوام شوعب در منطقوهآنوان را و  ،هداحاصره اقتصادی و اجتماعی قورار دمسلمانان را در م ،تصمیم گرفتند

                                              
 .إنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ نَبِيَّ هَذِهِ الْأُمَّةِبِيَدِهِ  خَدِيجَةَ نَفْسُ الّذي فو فَقَالَتْ: أَبْشِرْ يَا بن عمّ واثبت،ـ  1

 .«خَدِيجَةَ، وَكُنْتُ لَهَا عَاشِقًا الْخَمِيرَ، وَأَلْبَسَنِي الْحَرِيرَ، وَزَوَّجَنِي أَطْعِمْنِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي»ـ  2
 .جبال مكة: يا جبل لو أن ما بي بك لهدكتوفي القاسم ابن رسول اهلل، فقال و هو في جنازته، و نظر إلى جبل من ـ  3
  .فَوَهَبَتْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَلِخَدِيجَةَ حَارِثَةَ بْنُ زَيْدُ وَكَانَـ  4
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مانند همیشه نقش مووثری  (سالم خدیجه )علیهادر این دوران سخت و جانکاه حضرت  .طالب محصور کردندابی

 (11، ص3، جبی تا ،)بحرانی  3در پیشبرد اسالم داشت.

 دانست اگر از حمایت همسرش دستمی خدیجه )سالم اهلل علیها(ضرت ح ی:صبر و تحمل سختـ 1ـ3ـ2ـ2ـ2

که تاکنون در ناز و نعمت زندگی کرده و در  . ایشانکفار مکه در امان نیستغضب از خشم و  یزاو ن ،برندارد

و با بقیه مسلمانان  ،تحریم شد پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(قبیله خود جایگاه واالیی داشت به جرم حمایت از 

از جانب  ، وبر آسایش و آرامش خود ترجیح دادطالب را در شعب ابی پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(زندگی در کنار 

 ( 04ص:  ش،3133،مجلسی)ه مقام رضا و خشنودی رسید. خداوند ب

را گرمای هوا و آزار و اذیت مشرکین  ی،گرسنگاز قبیل ی یهاسختی ،کهولت سنوجود با در این ایام حضرت 

پیوامبر بواز از ولوی ، و در بستر بیماری افتواد هشد ترروز ضعیفکه روزبه کرد تا جاییتا سر حد مرش تحمل می

هرگوز از توو » فرموود:  پیوامبر )صولی اهلل علیوه و آلوه(از ایون رو  خواست.عذر تقصیر می علیه و آله()صلی اهلل 

 ق، 311۲ ،حوائری) ۵«تقصیری ندیدم و تو نهایت تالش خود را به کار بردی، و در خانه من بسیار خسته شودی.

                                                                (                                                      ۵10، ص۵ج

قبول از بعثوت  دیجه )سوالم اهلل علیهوا(وخوال بوا برکوت حضورت وومواطور که همان :بذل مالـ 2ـ3ـ2ـ2ـ2

ولوی  ،شودموی خورج اکورمپیامبر در جهت اهداف نیز بعد از بعثت  ،بود پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(رسان یاری

 طالب داشت. بیشترین نمود را در شعب ابی

ایه نیواز داشوتند و بهتورین منبوع مسلمانان برای فراهم کردن غذا و مایحتاج خود به سورم ،در دوران تحریم

هویچ موالی » :فرموود پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سولم(به طوریکه  ،بودخدیجه ال پر برکت وما ،مین سرمایهأت

خدیجوه )سوالم اهلل در این مدت امووال ( 301، ص3جبی تا، بحرانی، )  1«د نرساند.سوبه من خدیجه مانند مال 

. با اینکوه ایون دیرسبا شگردهای مختلف به آنان می که شدرهایی با بار گندم و خرما میمین شتأصرف ت علیها(

و از پیامبر نخواسوت کوه در  و در مقابل آن انفاق، چیزى طلب نکرد، مایه عزت و پایداری مسلمانان گردید اموال

حکیموی، قوانین اسالمى و امور مربوط به قوانین و احکام، جانب ثروتمندان یوا زنوان را بیشوتر در نظور بگیورد. )

  (139، ص: ۲جش، 3114

خدیجوه رسان اسالم بوود و آخورین بخوش از دارایوی نیز یاریاو ثروت این بانوی بهشتی حتی بعد از رحلت 

 ( 1پژوهشوگران قوم، بوی توا، ص)صرف سفر هجرت به مدینوه شود.  طالبعلی ابن ابی توسط )سالم اهلل علیها(

آن سوال را  پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم(ت رحلت کرد و ثدر سال دهم بع )سالم اهلل علیها( کبری خدیجه

                                              
إن باع شيئا أن ينهبوا ماله، و كانت خديجة لها مال كثير، فأنفقته على رسول الّله )صلى اللّه عليه و آله و سّلم( نهوه أن يبيع من بني هاشم شيئا، و يحّذرونه ـ  1

 في الشعب.
ولقت فأني قاصرة في حقك فأعفني يا رسول اهلل )ص( قال رسول اهلل: حاشا وكال ما رأيت منك تقصيرا فقد بلغت جهدك وتعبت في داري غاية التعب  ـ 2

  .أموالك وصرفت في سبيل اهلل جميع مالك بذلك
 .)عليها السالم( جةخدي مال ما نفعني قطّ ما نفعنيـ  3
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)اخطب خوارزم و  «عالمینی.بهترین و برترین زنان تو  !به سوی خوبی و پاکی بشتا » :عام الحزن نامید و فرمود

  (۵1ص ش،3113 ،سماوی

 گیرینتیجه

توان دریافت که ایشان از سطح می (سالم اهلل علیها)ررسی برخی از وجوه شخصیتی حضرت خدیجه ا بب 

 خود عصرهم مردان حتی و زنان برخی باالیی از درک و درایت برخوردار بود. همین امر باعث شد تا خود را از

 ناظرتهای مسیحیت و یهودیان از منآموزه طبق که نبی آخرین ظهور. باشد حقیقت درک دنبال به و کرده جدا

و وقتی نمود حق را در محمد امین ، زیست؛ تا شاید الیق دیدار موعود باشدن بود؛ به همین جهت پاک میآ

 جانبه به خدمت او شتافت.  یافت همه

در اثر خدمت  ،بود)صلی اهلل علیه و آله و سلم( حامی پیامبر  ترین شرایطدر سخت )سالم اهلل علیها(خدیجه 

وزنه زندگى رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( بود. به  و فداکارى او پیغمبر توفیق حاصل کرد؛ چرا که وی

ر نبی در کناوی حضور شدند. کردند، یا متعرض او نمىاحترام خدیجه )علیها سالم( بسیارى به پیامبر احترام مى

ثری در گرایش ؤداد و نقش مخدا به زنان آن عصر نوید روزگاری بهتر و به رسمیت شناختن حقوق زنان را می

با بذل اموال خود، باعث حفظ یاران اسالم در مقابل  خدیجه )سالم اهلل علیها( همچنین .بانوان به اسالم داشت

هیچگاه نخواست که در قوانین اسالمى و   علیها(خدیجه)سالم اهلل دشمنان و زمینه ساز شکوفایی اسالم بود، 

خود به عنوان  امور مربوط به قوانین و احکام، جانب ثروتمندان یا زنان را بیشتر در نظر بگیرد و با قرار دادن خانه

توان گفت: خدیجه دار االنذار، از وصی و جانشین پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( حمایت کرد. بنابراین می

هم در اصالح عقیدتی، هم در اصالح اخالقی و هم در ایجاد قسط و عدل در جامعه،  )سالم اهلل علیها(کبری 

 همراه و پشتیبان رسول خدا بود. 
بلکه ریشه در اعماق  ،زمینی باشد ،توانست تنها به جهت عشقیاین حمایت عمیق و همه جانبه نمی 

 ؛مطلو  بزرش شده بود یای شریف و تحت شرایطخانوادهداشت. او در خدیجه کبری الی واشخصیتی 

خدیجه )علیها سالم( مانند و دغدغه حمایت از ستمدیدگان را داشت.  ،جو بودپذیر و حقای که حقخانواده

در  و های ادیان الهی مطلع بودکرد و از آموزهتبعیت می (علیه السالم)ابراهیم توحیدی آیین  خاندان خود از

ای پرسود زد. از همه چیز خود به همین جهت در نهایت آگاهی و درایت دست به معامله ،ت داشتتجارت مهار

 ، الیق سالم خدا باشد. )صلی اهلل علیه وآله( گذشت تا با همراهی پیامبر

نیکو و تن ندادن به فرهنگ  وصاف شاید بتوان گفت آنچه خدیجه را خدیجه کرد تنها برخورداری از اموال و ا

؛ آنچنان که خداوند اموال خدیجه )علیها سالم( را به خود بلکه بهره جستن از آنها در مسیر حق بود ،نبودجاهلی 

او از اموال و موقعیت اجتماعی خود  «.نیاز کردیمما تو را فقیر یافتیم و بی»نسبت داده و به پیامبرش فرمود: 

گوهر  ،ند و با اطاعت همه جانبه از نبی خداجانبه از همسرش به عنوان پیام آور وحی حمایت کگذشت تا همه
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الگوی فرا زمانی و مکانی برای تمام  ووجودی خود را آنچنان درخشان کرد که از برترین زنان بهشتی نام گرفت 

د؛ چرا که به اعتراف تمام فرق اسالمى یک رکن پیشرفت اسالم بر دوش خدیجه )علیها حق جویان عالم ش

 سالم( بود.

 

 فهرست منابع:

 منابع فارسی

 *قرآن کریم، ترجه فوالدوند.

و  ش.3133: کتابچى، الخصال، مترجم: کمره اى، محمد باقر، چاپ: اول، تهران ابن بابویه، محمد بن على، .3

 ، بى تا.: علمیه اسالمیهترجمه فهرى زنجانى، احمد، چاپ اول، تهران

 .ش3130: نوید اسالم، ، قماپ دومداوود، چ، الطرائف، مترجم: الهامى، ابن طاووس، على بن موسى .۵

: انتشارات إسالمی ، تهران ،چاپ سوم اى، على بن حسین،کشف الغم ، مترجم: زواره اربلى، على بن عیسى، .1

 ش.311۵

 ، ناشر(س) خدیجه )سالم اهلل علیها( حضرت حوزه، زندگینامه قم، مجله علمیه حوزه پژوهشگران .0

 اصفهان. قائمیه رایانهای تحقیقات مرکز :دیجیتالی

قم: طوبای محبت،  ،چاپ سومخصائص ام المومنین خدیجه الکبری سالم اهلل علیها ،تهرانی، حسین .۲

 ش.3191

: دار قمچاپ اول،  ، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، مترجم: روحانى، احمد،حسکانی، عبید اهلل بن عبد اهلل .1

 ش.3114الهدى، 

کد  ،۵3/41/319۲، اسالم  نمون ی( بانوهای)سالم اهلل علجهیرت خدحض عبداهلل، ،جوادی آملی .3

 .41:41، 0403۵9خبر

ان: دفتر ، الحیاة، مترجم: آرام، احمد، چاپ اول، تهرحکیمى، محمدرضا و حکیمى، محمد و حکیمى، على .1

 ش.3114،نشر فرهنگ اسالمى

: اسالمیه، ، تهرانچاپ سومدیلمى، حسن بن محمد، إرشاد القلو ، مترجم: رضائى، سید عبد الحسین،  .9

 ش.3133

 :قم (، بی چا،اهلل علیه و آلهتجزیه و تحلیل کاملی از زندگی پیامبر اکرم صلییت)فروغ ابد ی،جعفر،سبحان .34

 ش.311۲      بوستان کتا ، 

 ش.3111 انتظار، یمنسم: دوم، ق چاپ یهاالسالم،عل یجهخدفروغ آسمان حجاز  یدنی، علی،فر یکرم .33
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، ترجمه کتا  کنز الفوائد و التعجب، مترجم: کمره اى، محمد باقر، چاپ اول کراجکى، محمد بن على، .3۵

 : چاپخانه فردوسى، بى تا.تهران

 الروض  من الکافی یا گلستان آل محمّد، مترجم: کمره اى، محمد باقر، چاپ اول، کلینی، محمد بن یعقو ، .31

 ق.311۵: کتابفروشى اسالمیه، تهران

 ش.313۲: اسوه، ، قماقر، چاپ سومأصول الکافی، مترجم: کمره اى، محمد ب وووووووووووووووووووووو ، .30

بحار  1۲، شیعه در پیشگاه قرآن و اهل بیت علیهم السالم) ترجمه جلد تقىمجلسی، محمد باقر بن محمد  .3۲

 ق.3193تابخانه مسجد حضرت ولى عصر، : ک، تهراناألنوار(، مترجم: تهرانى، على، چاپ اول

بحار األنوار(، مترجم:  01، زندگانى حضرت زهرا علیها السالم) ترجمه جلد ووووووووووووووووووووووووووووووو  .31

 .ش3133اسالمیه، : ى، محمد جواد، چاپ اول، تهراننجف

 ش.311۲ یه،دارالکتب اإلسالم: تهران یعه،أحوال النساء الش یف یعهالشّر یاحینر ،اهلل ی، ذبیحمحالت .33

 مفید، محمد بن محمد، ترجمه الفصول المختارة للمفید، مترجم: آقا جمال خوانسارى، محمد بن حسین .31

 ش.3133مؤمنین، : انتشارات ، قمولچاپ ا

: اسالمیه، ، تهرانوووووووووووووووووووو ، اإلرشاد للمفید، مترجم: ساعدى خراسانى، محمد باقر، چاپ اول .39

 .ش 3114

  ش.3119، چاپ شصتم، قم: نش معارف، تاریخ تحلیلی اسالممحمد،  ،نصیری رضی .۵4

 

 منابع عربی

  العظمی اهلل آی  مکتب : قم چا، بی البالغ ، نهج شرح هب اهلل، عبدالحمیدبن معتزلی، الحدید ابی ابن .۵3

 .ق3040 ،(ره) النجفی المرعشی

 المذاهب بین للتقریب العالمى اول، قم: المجمع ، چاپ(ع)البیت أهل الواسطی، مناقب المغازلی ابن .۵۵

 هجری. 30۵3 العلمی ، الدراسات و التحقیقات الثقافی ، مرکز المعاونی  -اإلسالمی 

المحقق:  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد ،بن أسد الشیبانیبن حنبل بن هالل ا .۵1

 جری.هو 30۵3 ،الطبع  األولى، الناشر: مؤسس  الرسال  ،عادل مرشد، وآخرون، شعیب األرنؤوط

  العربی، بی تا. التراث إحیاء ادار والنهای ، بی چا، البدای  اسماعیل، الدمشقی، کثیر ابن .۵0

 بن نبعیم بن حمدویه بن محمد بن اهلل عبد بن محمد الحاکم اهلل عبد أبو ،البیع بابن المعروف النیسابوری .۵۲

عطا،  القادر عبد مصطفى: الصحیحین، تحقیق على ، المستدرک(هو04۲: المتوفى) الطهمانی الضبی الحکم

 ق.3033العلمی ، الکتب األولى، بیروت: دار: الطبع 

أحمد بن محمد بن الحسین بن الحسن، الهدای  واإلرشاد فی معرف  أهل الثق   ،الکالباذیأبو نصر البخاری  .۵1

 ق.3043بیروت: دار المعرف  ،  ،األولى الطبع  ،المحقق: عبد اهلل اللیثی (،بخاری یحرجال صح)والسداد 
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قم: نشر  ،چاپ اول ،األنوار و مفتاح السرور و األفکار فی مولد النبی المختار، أحمد بن عبد اهلل ،البکری .۵3

 ق.303۲ش و 3131 شریف الرضی،

الهدی،  دوم، قم: انوار السالم، چاپ علیه الحسین محمد، مقتل سماوی، احمد، بن موفق خوارزم، اخطب .۵1

 ق.30۵1- ش3113

بی چا،  ،السّالم یهمکشف الغم  فی معرف  األئمه عل ،أبى الحسن على بن عیسى بن أبی الفتح ،االربلی .۵9

 ق. 3043 ی،دار الکتا  اإلسالمبیروت:  ی،الطبعه األول، بی تا؛ دار االضواء االئم  :بیروت

، حسن یدالسین، إعداد: األمیعه، الش یانأعیم، محسن بن عبد الکر ی، السیدالشقرائ یالعامل ینیالحس یناألم .14

 ق.3041دار التعارف،  بیروت:الطبعه الخامسه، 

اإلسالمی ،  المعارف ، بی چا، مؤسس (ع) األطهار آله و محمد أحوال فی األبرار حلی  هاشم، البحرانی، السید .13

 بی تا.

دار  :قم ،چاپ دوم رجائى، سید مهدى: محقق ،غرر الحکم و درر الکلم ،تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد .1۵

 .ق3034،الکتا  اإلسالمی

 هجری.311۲ یدری ،الح النجف: المکتب  الخامس ، الطبع  طوبى، شجرة مهدی، الحائری، محمد .11

 ، بی تا.دار الکتب العلمی  ، بی چا، بیروت:السیرة الحلبی  ،أبو الفرج ،الحلبی الشافعی .10

، السید محمّد جواد ،المحقق: الحسینی الجاللی ،الذریّ  الطاهرة ،أبی بشر محمّد بن أحمد ،الرازی الدوالبی .1۲

 ی، بی تا.مؤسس  النشر اإلسالمقم:  بی چا،

 یّهبالمنح المحمد یّهشرح المواهب اللّدن،  یوسفبن  یعبد اهلل محمد بن عبد الباق ی، ابومالک ی مصریزرقان .11

 یه،دار الکتب العلمیروت: ب ی،، الطبعه األولیزمحمد عبد العز ،: خالدییقتحق ،وَ آله وَ سَلَّم یهِالبله عَلَ لیصَ

 ق.3033

: انتشارات ناصر خسرو، هران، تم، چاپ سو، مجمع البیان فى تفسیر القرآنطبرسى، فضل بن حسن .13

 ش.313۵

 الطبری، ابن جریر، تاریخ االمم الملوک، بی چا، بیروت: الناشر دارالتراث، بی تا. .11

 و األبیاری ابراهیم السقا، مصطفی تصحیح: هشام، ابن سیره به معروف النبوی  السیرة هشام، ابن عبدالملک، .19

 .ق313۲ بیروت: دارالوفاق، شلبی، عبدالحفیظ

: عبد تحقیق، فی تمییز الصحاب  اإلصاب ، بن حجراأبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد  ،العسقالنی .04

 ق.303۲ یه،دار الکتب العلمیروت: ب ی،الطبعه األول ،على محمد، أحمد معوض ،عادل ،الموجود

مؤسسه دارالهجره، ائی، ابراهیم، قم: رفراهیدی، خلیل بن احمد، العین، تحقیق: مخزومی، مهدی، سام  .03

 .ق3049

األنوار، بی چا،  بحار علی فیها الواردة النصوص تطبیق مع اآلثار و الحکم مدین  و البحار عباس، سفین  قمی، .0۵

 ق. 3100 اسوه، قم:
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 ش.3111: دار الکتا ، ، قم، تفسیر القمی، چاپ سومقمى، على بن ابراهیم  .01

 ق.30۵1قم: دار الغدیر،  ، بی چا،بحر الغرائبتفسیر کنز الدقائق و ، محمدرضا، قمی مشهدی  .00

: دار إحیاء التراث العربی، بیروت(، چاپ دوم، بیروت -بحار األنوار) ط مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى  .0۲

 ق. 3041

 بنقل المختصر الصحیح ، المسند(هو۵13: المتوفى) النیسابوری القشیری الحسن أبو الحجاج بن مسلم  .01

 دار: الباقی، بی چا، بیروت عبد فؤاد محمد: وسلم، المحقق علیه اهلل صلى اهلل رسول ىإل العدل عن العدل

 العربی، بی تا. التراث إحیاء

ارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، : وزتهران التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، چاپ اول، مصطفوى، حسن  .03

  ش.3111

 ق.3039 ی،مؤسسه النشر االسالم :قم چا،، بی البحار ینه، مستدرک سف، علینمازی شاهرودی  .01

األولى،  الطبع ، المحقق: إحسان عباس ،الطبقات الکبرى، بن سعد کاتب ، محمدالواقدی المعروف بابن سعد .09

 .م3911، دار صادر :بیروت

 ق.3139 دارصادر، :الیعقوبی، بی چا، بیروت اسحاق، تاریخ بن احمد یعقوبی، .۲4

 


