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 پيشگفتار

 

  !خواننده گرامی

که دريای بيکران تو اکنون در برابر شخصيتی قرار داريم  من و
می  در راه دين الهی است، اينجا درنگ گذریقربانی و از خود 

امروز با بيان  ب شويم وايش سيرو گواراکنيم تا از آب شيرين 
 .، عطش و تشنگی خويش را فرونشانيمی ايمانی زيرنمونه ها

نمی قرار داريم که مانند ساير ما در برابر خا! گرامیخواننده 
 .بانوان نيست

يَا ( :عليه السالم فرموده استاگر خداوند در باره همسران پيامبر 
 )0F1( ) نَِساَء النَّبِيِّ لَْستُنَّ َكأََحٍد ِمَن النَِّساء

او مانند و بدون شک خديجه بنت خويلد عالی تر از آن است، 
 .همسران پيامبر عليه السالم نيست ساير

                                                            

 . 32سوره احزاب ، آيه ) 1(
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اولين کسی که بل ،وان، نخستين خانمی استخديجه از جمله بان
  )1F2( .ايمان آورداست که 

دار رنزد پيامبر عليه السالم از محبت و منزلت عالی يی برخو او
زيرا پيامبر عليه السالم از سلسله  ؛نسب نيز ظاحبود، بلکه از ل

 .ام حبيبه ديگری را به ازدواج نگرفت از او و غير ،نسب قصی
)
2F

3(  

ذات الهی با ازدواج وی  ؛ زيرافضيلت و منزلت عالی يی دارداو 
ثمره ازدواج شان  و با پيامبر عليه السالم او را گرامی داشت

پيامبر عليه دختر فرزاندان عزيزی بودند، چنانچه فاطمة الزهراء 
 .است السالم نيز از او به دنيا آمده

پيامبر عليه السالم خديجه را گرامی ميداشت، او را بيشتر ياد می 
و نزد ازيرا  ؛می شد و او را می ستود طر او قهرخاه کرد و ب

 ،در حالی که او همسر پيامبر عليه السالم بود .پيامبر گرامی بود
 ،او از جمله بانوان . عليه وسلم به پيامبری مبعوث شدرسول هللا

پيامبر عليه السالم آنچه در  و نخستين خانمی است که ايمان آورد
 به او .به وی اطالع می داد ،رابطه به وحی مشاهده می کرد

                                                            

، زهری، قتاده، موسی بن عقبه، ابن اسحاق ، واقدی و سعيد 1/63عمدة القاری، ) 2(
خديجه،  ،خداوند و پيامبرش ايمان آورد که بهنخستين کسی : بن يحيی گفته اند

 .ابوبکر و علی رضی هللا عنهم بودند
 .7/134فتح الباری ، ) 3(
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تو پيامبری و تو نزد هللا : می گفت اری می داد ولدپيامبر د
در کوه  هنگامی که رسول خدا صلی هللا عليه و سلم. عزيزی

برايش غذا آماده می  او حراء به عبادت ذات الهی می پرداخت،
هر  در راستای عبادت خداوند او را مساعدت می نمود، و کرد و

  )3F4( .سر می ساختيپيامبر دوست داشت، برايش مآنچه را 

صلی  هللا د بر اينکه رسولندانشمندان امت اسالمی اختالف ندار
ری غير از خديجه ازدواج نکرد گسلم در جاهليت با دي هللا عليه و

 ازدواج نکرد و یبا همسر ديگر ،تا آنکه وی وفات نکرده بود و
فرزندی ر همسرانش ديگ ،اواز غير  ،يز نبودنداز همسرانی که کن

پيامبرش  او نخستين کسی است که به خدا و د، ودنبه دنيا نياور
  )4F5( ."سلم ايمان آورد  صلی هللا عليه و

ه پاکدامنی ک هوشياری، اخالق حميده وبه خديجه رضی هللا عنها 
مردم او را به لقب  و مورد اعجاب مردم مکه بود شهرت داشت

  )5F6( .می شناختند» طاهره«

                                                            

 . 4/357الشريعة، تأليف آجری، ) 4(
 . 4/1819االستيعاب، ) 5(
م أ: "تذکر يافته که زبير بن بکار گفته است 2/111چنانچه در سير اعالم النبالء، ) 6(

مادرش و گفته می شد، » طاهره«عنها در جاهليت المؤمنين خديجه رضی هللا 
 ".فاطمه بنت زائده عامری است
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ا و اخالق حميده به وی ارزانی داشته بود و رسعقل  ،ذات الهی
او آمادگی  .وسرپرستی می کردتجارتش را به گونه خوب اداره 

 ،مددگار دعوتش داشت تا رفيق وهمراه پيامبر، شريک زندگی و
 .بلکه همسرش در آخرت باشد

چنين برازندگی های شامخی در شخصيت خديجه رضی هللا  با
قبول دعوت پيامبر عليه السالم  و شريوی بدون ترديد به پذ ،عنها

 .مبادرت ورزيد
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 فصل اول

 ،،، خانم و مادر.... خديجه رضی هللا عنهما 
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 ازدواج اول خديجه

 

خديجه رضی هللا عنها قبل از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم با ابو 
هاله  وهاله بن زراره تميمی ازدواج کرده بود، و دو پسرش هند 

مخزومی  ذعتيق بن عائ پس از وی با از وی به دنيا آمدند، و
 .ازدواج کرد که ثمره اين ازدواج دختری به اسم هند بود

نخست  ،خديجه رضی هللا عنها": فته استذهبی در تأليفش گ
همسر هاله بن زراره تميمی بود، سپس همسر عتيق بن عابد بن 

ی با پيامبر صلی هللا عليه پس از و عبد هللا بن عمر بن مخزوم، و
سلم که بيست و پنج سال داشت ازدواج کرد، در حالی که  و

(".سلم بود خديجه پانزده سال بزرگتر از پيامبر صلی هللا عليه و
6F

7(  

خديجه قبل از پيامبر صلی هللا ": فته استالذری در تأليفش گب
قبيله بن زراره اسدی از هاله هند بن نباش  بوعليه وسلم همسر ا

را او اسم  از وی هند بن الی هاله را به دنيا آورد و و تميم بود
هند گذاشت، سپس همسر عتيق بن عابد بن عبد هللا  ،مانند پدرش

                                                            

 . 2/111سير اعالم النبالء، ) 7(
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سپس پيامبر  و او خديجه را طالق داد که بن عمر بن مخزوم بود،
 .ازدواج کردسلم با وی  صلی هللا عليه و

خداوند او را به پيامبرش  ولی خديجه نامزد ورقه بن نوفل بود
(".ارزانی داشت

7F

8(  

به روايت از واقدی با » الطبقات«سوم به وليفش مابن سعد در تأ
نخستين کسی که با  :گفته است ذری مخالفت ورزيده والب و ذهبی

اره اسم وی هند بن نباش بن زر کهاو ازدواج کرد ابوهاله بود، 
د، سپس با عتيق بن از وی پسری به اسم هند به دنيا آور و است،

از وی دختری به اسم  عابد بن عبد هللا مخزومی ازدواج کرد و
هند به دنيا آورد، که صيفی بن اميه بن عابد بن عبدهللا پسر کاکای 

فرزندان  ،خاطر خديجهه هند با وی ازدواج کرد، فرزندان او را ب
بعدها  کهطاهره می گفتند، اين سلسله نسب در مدينه وجود داشت 

  )8F9( .می گفتند» ام هند«ا را خديجه رضی هللا عنه و ميان رفتند از

تفاوت  ،است با آنچه در تاريخ شهرت داردآنچه را واقدی گفته 
مشهور است که خديجه رضی هللا عنها قبل از پيامبر صلی  .دارد

عتيق بن (و ) ه تميمیرهاله زراابو(تن  سلم فقط با دو هللا عليه و
 .استازدواج کرده ) عابد

                                                            

 . 2/537أنساب األشراف، ) 8(
 .مراجعه کنيد  15،  14/ 8الطبقات الکبری، : به کتاب) 9(
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شوهر دختر  –ذکر يافت تقبال که  –صيفی بن اميه بن عابد 
 .شوهر خود وی خديجه رضی هللا عنها است نه

ری به معنی زير نگاشته شده الذليف بأت» أنساب األشراف«در 
خديجه برای عتيق دختری به اسم هند به دنيا آورد که او ": است

 ثمره اين گرفت و را صيفی بن اميه بن عابد بن عبد هللا به ازدواج
صيفی در بن به بنی محمد  کهازدواج فرزندی به اسم محمد بود 

   )9F10( ."گفته می شد» ان طاهرهفرزند«مدينه 

  

                                                            

 . 538/ 2أنساب األشراف، ) 10(
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 سلم  ازدواج خديجه رضی هللا عنها با مصطفی صلی هللا عليه و

 

فوان ندر ع آيا ممکن است جوانی که تا کنون ازدواج نکرده و
 ؟ق شده و يا بيوه يی ازدواج نمايدطالجوانی قرار دارد با خانم 

صورت کل در جامعه ما ه اين مطلب نزد اکثريت جوانان و يا ب
 می رسد، ولی پيامبر صلی هللا عليه و نظر غير عملی و مشکل به

يست ا درسی آموخت که باسلم در ازدواج با خديجه رضی هللا عنه
 .رداختيار ک ،همسر صالحه و نيکويی را هر چند دختر نباشد

سلم جوانان را در ازدواج  صحيح است که پيامبر صلی هللا عليه و
با دختران باکره تشويق نموده است، چنانچه پيامبر عليه السالم به 

جابر روايت می  .انصاری چنين توصيه کرده اندبن عبدهللا جابر 
 پيامبر صلی هللا عليه و و ازدواج کردميی با خانم بيوه : (کند که

: گفتم: گفت ]جابر[؟ ای جابر ازدواج کردی: سلم برايم فرمودند
ست يا دختر باکره ا: گفت] سلم پيامبر صلی هللا عليه و[بلی، 

پيامبر صلی [ .بيوه است هللا، ای رسول: گفتم: گفت] جابر[؟ بيوه
با او تا  ،را به ازدواج نگرفتی یچرا دختر: گفت] سلم هللا عليه و

پيامبر صلی هللا [با تو بازی می کرد، يا او  بازی می کردی و
تو با او می خنديدی،  با تو می خنديد و او :گفت] سلم عليه و
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عبد هللا : سلم گفتم برای پيامبر صلی هللا عليه و: گفت] جابر[
من  نه يا هفت دختر از او باقيمانده، و و وفات نموده) پدرش(

خواستم خانمی  و خوش نداشتم يک تن ديگر مانند آن ها را بياورم
صالح به ايشان را  کار سرپرستی آن ها را نموده وکه را بياورم 

م دعای خداوند برايت برکت دهد، يا براي: گفت] پيامبر. [آورد
( ).خير کرد

10F

11(  

بر خالف توصيه پيامبرالعياذ بال  و نکار نمی نمايمااين مطلب را 
معانی اين  خواهم ولی می. مننمی خوافرا صلی هللا عليه وسلم 

 .يمياحساس نما هم يکجا سلم را با توصيه نبوی صلی هللا عليه و
منان است، سعی می ورزد تا ازدواج را که پدر همه مؤکه پيامبر 

 .برايشان فراهم سازد ،جوانان به گونه عاطفی بدان عالقمند اند
يم وقتی به جابر انصاری رضی هللا عنه چنين يه می نماحظمال

بيوه را جابر رضی هللا عنه عامل ازدواج با خانم توصيه می کند، 
دختر باکره  زيرا ؛يت حال نه يا هفت خواهرش ميدانداعر

درين  .مشکالت او را رفع نمی سازد بلکه بيشتر می نمايد
سلم نظر جابر را تاييد نموده و به  صورت پيامبر صلی هللا عليه و
 .نزول برکت بر وی دعا می کند

                                                            

 . 3638البکر، حديث شماره صحيح مسلم، کتاب الرضاع، باب استحباب نکاح ) 11(
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معنايش روگردانی از  ،اج با دختر باکرهتشويق در ازدو ،بلی
 .ازدواج با خانم بيوه نيست

بيوه را  اصحاب پيامبر رضوان هللا عليهم اجمعين زنان مطلقه و
ور عالقمندی به ظيا به من اش الهی ودپا غرض کسب اجر و

 .چه بيوه می بودند، بيشتر به نکاح می گرفتندگربانوان صالحه ا

سلم  چنانچه پيامبر صلی هللا عليه وزن بهترين متاع دنيا است، 
تاع دنيا خانم صالحه همه دنيا متاع است و بهترين م: (فرموده اند

  )11F12( .)است

ر شخص هرگاه خانم صالحه بهترين متاع دنيا باشد پس بايد ه
 .متاع خوبی را انتخاب نمايد

يم که ينما ورد خانمی صحبت میچگونه است هرگاه ما در م
 ؟استجهان بانوان  سرور

خديجه رضی هللا عنها الگوی بانوی صالحه يی است که زندگی "
پيامبران قلوب خيلی حساسی  .مرد بزرگی را تکميل می نمايد

خش بيشتر واقعيتی بودند که می خواستند آن بعهده دار  و داشتند
جهاد و مبارزه در راه آوردن  گمشکالت بزر و را تغيير دهند

                                                            

و سند آن  3232، حديث شماره ةی، کتاب النکاح، باب المرأة الصالحسنن نسائ) 12(
 .صحيح است 
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 .نايل شوند، تحمل می کردند د بدانکه می خواستن را یسعادت
که آسايش و  نيازمند بودندکسی  ايشان در زندگی شخصی شان به

آرامش را در زندگی خصوصی شان فراهم آورده، ايشان را 
خديجه رضی هللا عنها  درک نموده و با ايشان همکاری نمايد، که

محمد صلی هللا حضرت گی در زند بود وپيشتاز  در اين صفات
  )12F13( ."ثير بزرگی داشتأسلم ت عليه و

رضی هللا عنها در ميان قبيله قريش سلسله  خديجه منينام المؤ
و خيلی با شرافت بود و دارايی زيادی داشت،  .داشت عالینسب 

مردان را او . د با او ازدواج کنندندزيخويشاوندانش سعی می ور
 قسمتی ،با مضاربت و ش استخدام می کردالخاطر تجارت اموه ب

زمانی که از صداقت، امانت داری  .را برای آنان می داد شلاز ما
تا  ،را فرستاد یسلم شنيد، شخص و اخالق پيامبر صلی هللا عليه و

برايش بهتر  نمايد، و به شام سفر اودارايی  تجارت با مال و برای
سلم  پيامبر صلی هللا عليه و .بپردازد ،از آنچه ساير تجار ميدهند

سره نام داشت به سوی شام يخديجه که مالم غ موافقت کرد و با
 سره با پيامبر صلی هللا عليه ويم معاشرتدر خالل سفر و . رفتند

برای خديجه رضی هللا  آن راه ک عالمات و معجزاتی را ديد ،سلم

                                                            

 . 78فقه السيرة، تأليف غزالی، ص ) 13(
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سلم  صلی هللا عليه و پيامبر اازدواج ب بهوی  و ايت کردکعنها ح
  )13F14( .عالقمند شد

زمانی که رسول هللا  :اين استکی هم از جمله اين عالمات ي
در  ،سلم به بصری از مناطق سرزمين شام آمد صلی هللا عليه و

حتما  زير اين درخت: سطور راهب گفتن .فرود آمدسايه درختی 
آيا در : سره گفتيسپس برای م و نبی يی فرود آمده است

از او جدا که بلی، : چشمانش سرخی به مشاهده می رسد؟ گفت
 .او پيامبر است، و او آخرين پيامبران است: گفت .نمی شود

 وا را می ديد که در شدت گرمی روز بر يی سره دو فرشتهيم
زمانی که پيامبر هنگام ظهر به : می کردند، راوی گفته است هساي

 .ن را ديده استآخديجه  ،اخل شدمکه د

 مردی در سلم و ايت شده که ميان رسول هللا صلی هللا عليه وکح
آن مرد برای پيامبر  و رخ داد بگو مگويی مورد خريد و فروش

ند ياد نما، پيامبر گبه الت و عزی سو: سلم گفت صلی هللا عليه و
 هيچگاه به آن دو سوگند ياد نکرده ام و: سلم گفت عليه وصلی هللا 

 . رويم را می گردانممی گذرم، از آن هر دو  که آن کنار من از

                                                            

 . 1/244النبی ، تأليف ابن هشام،  ةسير) 14(
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اين پيامبراست، راهبان  ،سوگند به خدا: تبرای مسيره گفآن مرد 
ايت روايت شده در اين حک. در کتب شان می يابندما صفت او را 

 ديگران سلم چند برابر آنچه که که تجارت پيامبر صلی هللا عليه و
چند برابر آنچه به ساير خديجه  فايده کرد، و ،فايده می کردند

 .پرداخت بر ايشان ها می داد، یقريش

اخالق عالی  آنچه تذکر يافت و آنچه از امانت دارای و خاطره ب
سره شنيده بود، خديجه رضی هللا عنها عالقمند شد که يپيامبر از م

در دلش را آنچه  سلم شوهرش باشد، و پيامبر صلی هللا عليه و
وبه نلنت منبه در ميان گذاشت، که او باسه بيدوستش نف با ،داشت

م رفت تا با آنجناب موضوع سل نزد پيامبر صلی هللا عليه و
پيامبر به اين مطلب راضی  .با خديجه را در ميان بگذارد اجدواز
آنان نزد کاکای  .مورد صحبت کرداين کاکاهايش در  با وشد

ن بدي پيامبر خواستگاری کردند، و رایخديجه رفتند و از او ب
 بنی هاشم و ،ترتيب ازدواج انجام يافت، در محفل عقد ازدواج

دو ماه پس از  ،اين ازدواج .قبيله مضر حضور يافتندی رؤسا
ت ماده شتر سبرای خديجه بي و. رفتگبرگشتن از شام صورت 

هل ساله چخديجه در آن زمان  .هشت يا نه ساله را مهر پرداخت
از لحاظ نسب، ثروت و عقل بهترين زنان  ،در آن روزگار وبود

 هللا عليه و او نخستن بانويی است که پيامبر صلی وقومش بود، 
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 یرگهمسر ديبا  ،تا مرگ وی سلم با وی ازدواج کرده است، و
  )14F15( .ازدواج نکرد

سلم با او  پيامبر صلی هللا عليه و که زمانی": عينی گفته است
ا خديجه رضی هللا عنه .ست و پنج سال داشتيب ،ازدواج کرد

ن در همه فرزندان پيامبر غير از ابراهيم است که او از بطما
ديگری را نه قبل از وی  غير از خديجه همسر .به دنيا آمد ماريه

او سه سال قبل از  .مرگش ازدواج نکرد تاوی پس از نه  و
برخی ديگر چهار  برخی وفات او را پنج و که هجرت وفات نمود

سلم  پيامبر صلی هللا عليه و او با .سال قبل از هجرت ميدانند
پس از آن وفات  د وست و چهار سال و ششماه زندگی کريب

      )15F16(."يافت

  

                                                            

 .  1/46رحيق المختوم، ) 15(
 . 1/63عمدة القاری ، ) 16(
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 ازدواج خديجه را چه کسی به عهده داشت ؟

 

يج خديجه رضی هللا زوت که چه کسی عهده دارينا رخان برمؤ
خديجه را  :ن اسحاق گفته استباختالف نظر دارند، ا ،عنها بود

 .پيامبر صلی هللا عليه و سلم درآوردپدرش خويلد به ازدواج 
ن اسحاق گفته است که او را با: شامی گفته اند و ن کثيربسهيلی، ا

در کتاب  را ولی اين مطلب .داد نکاحرش عمرو بن خويلد به دبرا
 .مين اسحاق نيافتتأليف ابسيرت 

آنچه به ثبوت  است، واشتباه  اين همه نزد ما: واقدی گفته است
خويلد بن اسد قبل از حرب  ،اين است که پدر خديجه ،رسيده

کاکايش عمرو بن اسد او را به ازدواج  الفجار وفات کرده است، و
 .سلم در آورد پيامبر صلی هللا عليه و

از جابر بن سمره رضی هللا عنه » جم الکبيرالمع«طبرانی در 
. نيدد می چرانسلم گوسف پيامبر صلی هللا عليه و: روايت نموده که

شان شترانی داشتند که برای خواهر همچنان ايشان و شريک 
خديجه شتری را به کرايه دادند و چون وی سفرش را انجام داد، 

شريک آنحضرت صلی هللا عليه و سلم . مبلغی بر دوش او باقيماند
همچنان برای محمد . نزد شان آمده و پولش را مطالبه می کرد
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و که برو و ايشان می فرمود تو بر: صلی هللا عليه و سلم می گفت
روزی خواهر خديجه برای آن کس که . من خجالت می کشم
: محمد کجاست که همراهت نمی آيد؟ گفت: نزدش آمده بود، گفت

مردی را بدين : گفت او. برايش گفتم، ولی او گفت که حيا می کند
قه خواهرش مورد عال ]پيامبر[ .منی نديده اماپاکد و زياد حيای

: نزد پيامبر فرستاد و گفترا  یشخص و يعنی خديجه قرار گرفت
پدرت : گفت ]پيامبر[ !گاری کناستاز او مرا خو نزد پدرم برو و

 ]خديجه[ .ار را انجام نميدهدو اين ک مال و دارايی فراوانی دارد
با او ديدار کن و با او سخن بگو و در وقت  نزد او برو: گفت

وی  .نزد او رفت پيامبرهمانطور عمل کرد و .مستی نزدش برو
 و وقتی صبح شد .شان درآوردبه ازدواج وی را در همان حالت 

او را  ،کار خوبی کردی: ت، برايش گفته شدسنش ]قوم[در مجلس 
: آيا اين عمل را انجام دادم؟ گفتند: گفت ؟به محمد به ازدواج دادی

: مردم می گويند: گفت نزد خديجه رفت، و بلی، از جا بلند شد و
من اين عمل را  در حالی که در آوردمبه ازدواج محمد تو را من 

حرف هايت پراکنده نشود، زيرا  :گفت] خديجه[ .انجام نداده ام
ين مورد ا چنان است، و در سلم چنين و محمد صلی هللا عليه و

مد حرار می ورزيد تا آنگاه که پدرش راضی شد، سپس نزد مصا
 1428.4 :اوقيه(فرستاد  طال ره ياقسلم دو اوقيه ن صلی هللا عليه و

برايم هديه بفرست و  و خريد نما یلباس: تگف ، و)گرام است
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آنحضرت صلی هللا عليه . چنين و چنان کنو  خريد نماگوسفندی 
   )16F17( .و سلم نيز چنان کرد

مهر خديجه رضی هللا  :حسب آنچه تاريخ نويسان تذکر داده اند
که همراه پيامبر  یايت شده شخصحک .ا بيست شتر ماده بودعنه
سلم برای خواستگاری خديجه رضی هللا عنها  لی هللا عليه وص

  )17F18(.حمزه بن عبدالمطلب رضی هللا عنه بود ،رفت

  

                                                            

: گفته است» مجمع الزوائد«، هيثمی در  210 – 2/209المعجم الکبير،  )17(
ابوخالد والبی طبرانی و بزار روايت کرده است، و راويان سند طبرانی به جز 

صحيح اند، و راويان سند بزار همچنان است، به جز  که ثقه است، ساير رجال
صحيح  الرج شيخ احمد بن يحيی صوفی که ثقه است ولی از راويان درجه

 .نيست 
 . 1/189سيرة ابن هشام، ) 18(
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 که چه کسی خديجه را به ازدواج در مورد اينروايات ضعيف 

 آنحضرت صلی هللا عليه و سلم درآورده است؟

 

منين ؤکه چه کسی ام المنرخان را بر ايؤوقتی که اختالف م
رضی هللا عنها را به نبی صلی هللا عليه وسلم به ازدواج خديجه 

ين رابطه بايست روايات ضعيف مشهور را ا در .تذکر داديم ،داد
آنانی که حقيقت جو  و کسی فريب آن را نخورد نيز تذکر دهيم تا

 :به استعانت الهی می نگارمکه نشوند، ر ياند متح

ايی که در سيرت در رابطه به تزويج خديجه رضی هللا عنها تا ج
منحصر به سه روايت  ،رديدگه حظخديجه رضی هللا عنها مال

 :زير است

بن سلمه از عمار بن  در مسندش از حماداحمد امام  -1
عمار از ابن عباس روايت می کند، حماد گمان کرده که بوا

پدرش  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم خديجه را ياد کرد و
 خديجه غذا و .ازدواج بدهدکه او را به بود نيز عالقمند 

شماری از مردم قريش را  مشروبی ترتيب داد، پدرش و
 تسغذا خوردند و نوشيدند تا آنگاه که مآنان  .دعوت کرد
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بن محمد : شدند، سپس خديجه برای پدرش گفت شبيهو و
او مرا به ازدواج  ،عبدهللا از من خواستگاری می کند

. شان درآورداج ازدو عقد خديجه را به او نيز. درآوريد
 .را در آورد و لباس به وی پوشانيدلباس های او  خديجه

وقتی از حالت سکر و مستی اش  .دران چنان می کردندپبا 
اين چه : گفت .ديد لباس پوشانيده شده است ،به هوش آمد

مرا به محمد بن : است و در چه حال استم ؟ خديجه گفت
طالب به وآيا من به يتيم اب: گفت .عبد هللا به ازدواج دادی

: سپس خديجه گفت .ند هرگز نهسوگ ،ازدواج ميدهم ؟ نه
خواهی خودت را نزد قريش  میآيا  ؟الت نمی کشیجخآيا 

 ا خبر ميدهی که مست و بيهوش بودیمردم ر .رسوا کنی
 )18F19(.تا آنگاه که راضی شد پيوسته گفتهمچنان  و

تعليقی نموده و گفته ط در مورد اين روايت ؤونشيخ شعيب ار
ن يا حماد در اتصال سند .اسناد اين روايت ضعيف است: است

يس نيز واقع ين روايت تدلا در وروايت شک و ترديد دارد، 
 علی بن سلمه از از حماد »داليل النبوة«بيهقی در  .شده است

                                                            

 . 2851مسند احمد، حديث شماره  ) 19(
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عمار روايت نموده است، حديث به بوبن زيد از عمار بن ا
  )19F20( .ف استيعاو ض علی بن زيد برمی گردد و

سر رضی هللا عنه روايت بزار در مسندش از عمار بن يا -2
ه مردم در رابطه به ازدواج چمی کند که وقتی او از آن

 ،سلم سخن می گفتند خديجه با رسول هللا صلی هللا عليه و
من نسبت به همه در رابطه به ازدواج : عمار گفت .شنيد

سلم ميدانم، از جمله  خديجه با رسول هللا صلی هللا عليه و
ست و نزديک با وی وفلهذا در جاهليت د ،نش بودمابرادر
سلم بيرون  روزی با رسول هللا صلی هللا عليه و .بودم
ته سوستی نشروی پاز برابر خواهر خديجه که بر  و شديم

رسول  رفتم وسوی او به  و من مرا صدا کرد .ميبود گذشت
: فتگخواهر خديجه  .توقف کرد) سلم صلی هللا عليه و(هللا 

به پيامبر اين  ؟خديجه نداردبا ت نيازی به ازدواج تآيا دوس
نزد  !و سوگند به عمرم ،بلی: پيامبر گفت .مطلب را گفتم

 .موافقت پيامبر او را آگاه ساختم زا خواهر خديجه رفتم و
بيا، فردا نزد ايشان رفتيم، گاوی ذبح  ما فردا نزد :او گفت

برايش  وتن پدر خديجه لباس را پوشانده  بر کرده بودند و
خديجه صحبت کردم، او به  ساخته بودند، با برادر قبه ای

مقام پيامبر به  منزلت و و از رسول هللا و پدرش گفت
                                                            

 . 1/312مسند احمد، ) 20(



25 
 

ايت کرد و تقاضا نمود تا خديجه را به ازدواج پدرش حک
به  درآورد که او هم او راسلم  رسول هللا صلی هللا عليه و

شت آن گاو غذايی تهيه کردند واز گ .آوردشان درازدواج 
: د، وقتی بيدار شد گفتش پدرش خواب .از آن خورديمکه 

ست؟ دخترش که با عمار صحبت يغذا چ و قبه اين لباس و
که دامادت محمد بن است  یاين لباس: گفت ،نموده بود

گاوی است که برايت تحفه  عبدهللا آن را به تو پوشانيده، و
آورده و آن را زمانی که خديجه را به ازدواج وی 

 ار نمود وکاو از ازدواج دادن ان .ذبح کرديم درآوردی،
پدر [بيرون رفت تا به حجر رسيد، بنی هاشم آمدند، و 

که شما گمان  یشخص کجاست؟ رفيق شما: گفت ]خديجه
م؟ وقتی يد من خديجه را برايش به ازدواج داده ادمی بر

خوب اگر به ازدواج وی داده باشم : رسول هللا را ديد، گفت
 .در می آورمبه ازدواج وی او را اکنون  ورنه

اين حديث را از : است بزار در مورد حديث ياد شده گفته
  )20F21( .اسناد ميدانيم سر فقط به همين ترتيب وعمار بن يا

                                                            

 . 250/  4البحر الزخار،  )21(
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اين : استگفته  شده تعليق نموده و می پيرامون حديث ياديثه
ده اند، و در اسناد آن بزار روايت نمو حديث را طبرانی و

 .وک استتراين شخص م بکر شوملی است، وعمر بن ابو

با اسنادش از سعيد بن جبير » االوائل«عسکری در  -3
بانوان قريش در محفلی که : گفته است روايت نموده و

: نزد آنان آمد و گفتداشتند گردهم آمدند، يهودی يی 
 امدپيامبری در ميان شما مبعوث می شود، هر ک عنقريب
برای نسل وی مناسبی  تربت و زمينمی تواند شما که 

شنام دادند و يهودی را د آنان. پس آن را انجام دهد ،باشد
 پيش از اين او .تأثير نموددل خديجه  اين مطلب در .راندند

سلم را استخدام نموده و با  رسول هللا صلی هللا عليه و
خديجه زمانی که  .ميسره به شام فرستاده بود غالمش

طراف مدينه اورود آنان را می ديد، مردی را ديد که از 
در آسمان ابری وجود ندارد مگر به اندازه يی که  می آيد و

پيامبر صلی هللا  اآن مرد همان کهسايه می کند، آن مرد بر 
 و حرف يهودی راست است: خديجه گفت .سلم بود عليه و

پس برای  .محمد است ،مبعوث و فرستاده شده آن شخص
پيامبر کاکايش  .من خواستگاری کن از: محمد گفت

 .خديجه را برايم خواستگاری کن: ابوطالب را ديد و گفت
زيرا تو  ؛بيوه قريش نکنند گفت می ترسم چنين کاری را با

خديجه را برای من خواستگاری : گفت ]پيامبر[ .میييت
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با : ابوطالب با پدر خديجه ديدار نموده و برخی گفتند .کن
اين  - همين روايت صحيح است و – ايش ديدار کردکاک
 با خديجه مالقات کرد و او طلب را به وی تذکر دادندم

از تو  - ی از قريشلاسبرای مرد کهن - فالنی: گفت
مردی که جوانی  پير: خديجه گفت .اری می کندگخواست

به چنين شخصی نيازی  ،بد خلق شده وش را گذشتانده ا
او از : خديجه گفت چه؟محمد : برای خديجه گفت .ندارم

 و هدار بوددر ميان قريش برخور وااليیمنزلت  مقام و
تا يار و  با دارايی ام بر او برمی گردم .زبان فصيح دارد
شخصی را نزد  همان بود که عمويش. غمگسار من شود

 .می دهم زنیبرايت به خديجه را محمد فرستاد که بيا 
می ترسم که : ابوطالب گفت .يامبر رفتابوطالب نيز با پ

اين يک  ؛يرندپذاگر خواهش ما را ن .چنين کاری را نکنند
پيامبر حمزه  شينی کرد و باناو عقب  .فضيحت خواهد بود

 ،علی که با اطنال بازی می کردکنار از  آنان را فرستاد
وقتی داخل منزل  .ايشان همراه شدعلی نيز با  و گذشتند

ستايش خدايی را : سلم گفت پيامبر صلی هللا عليه و ،شدند
اين سخن و حرفی : نمی ميرد، گفتند که زنده است و

می خواستند صحبت  سپس آنچه می خواست و !!است؟
به  چه کسیصحبت نمودی ولی مهر را خوب : گفتند .کرد

وقتی اين سخن به  .پدرم: فتگيرد؟ علی گعهده می 
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پدر و : می گفت علی را بوسه می کرد و ،ابوطالب رسيد
 !فدايت مادرم

سلم  صحيح آن است که پيامبر صلی هللا عليه و: گفته اند
اگر اين مطلب  نج سال داشت، وپ در آن زمان بيست و

علی در هنگام  ،باشد آمده صحيحچنانکه در روايت باال 
، که اين مطلب را داشته استبيش از هفتاد سال شهادتش 
: اشتباه در يکی از دو مورد زير است فته است، وکسی نگ

يا آنچه  و هعلی همراه ايشان بودروايت کرده اند که اينکه 
در مورد سن پيامبر در آن زمان روايت شده است در 

گفته شده که پيامبر در آن روزگار  ،برخی روايات ضعيف
هللا  سال گفته اند، و نجپ برخی سی و سی سال داشت، و

   )21F22( .اعلم
تذکر در مورد آنچه عسکری رحمه هللا : لف می نويسدؤم

اشخاص  ،است، چنانچه در سند روايت درستداده است 
تو را از نقد سند بی  ،مجهول بودن آنان ند کها یمجهول

مطالبی ايت کشرح ح تفصيل ودر ه کچنان .نياز می نمايد
صحيحه ازدواج خديجه رضی ايات کح با وجود دارد که

 .است ، مخالفسلم پيامبر صلی هللا عليه و هللا عنها با

  
                                                            

 . 28/  1ليف عسکری، ائل، تأاالو )22(
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 هنگام ازدواج  اسن خديجه رضی هللا عنه

 ؟سلم چند سال بود با پيامبر صلی هللا عليه و

 

رضی  شهرت دارد اين است که سن خديجه هآنچه در کتب سير
سلم چهل سال  هللا عنها هنگام ازدواج با پيامبر صلی هللا عليه و

 .اشتد پنج سال شصت و ،زمانی که وفات کرد بود، و

در آن آمده  از واقدی روايت نموده و» الطبقات«ابن سعد در 
در آن . سلم با او ازدواج کرد رسول هللا صلی هللا عليه و: است

ار گن روزآنج سال داشت و خديجه در پ ست وبيپيامبر  زمان،
  )22F23( .خانم چهل ساله بود

 .ايت شده استرو ،واقدی متروک است، بلکه مخالف اين روايت
خديجه در : کهاست ن اسحاق روايت نموده حاکم با اسناد از اب

سند اسحاق ولی ابن  )23F24(.زمان ازدواج بيست و هشت سال داشت
 .ده استذکر نداتاين روايت را 

                                                            

 . 132/  1الطبقات الکبری،  )23(
 . 182/  3المستدرک،  )24(
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خديجه بنت : گفت ،ا اسناد از هشام بن عروه روايت نمودهحاکم ب
ای نج ساله پ وقت وفات بانوی شصت و اخويلد رضی هللا عنه

معلوماتی که نزد  و نادر است روايتاين : حاکم گفته است .بود
  )24F25( .او به شصت سال نرسيده بود است، من

به : فته استگابو عبدهللا حاکم : است نگاشته» الدالئل«در بيهقی 
 یمصعب بن عبدهللا زبير: خيثمه خواندم، گفتون أببخط ابوبکر 

و  نج سال رسيدپ خديجه به شصت و: .... روايت نموده گفتبه ما 
  )25F26( .آن صحيح است پنجاه سال و گفته می شود

ايت کرده که سن کبيهقی از حاکم چنين ح: .... ابن کثير گفته است
پنج  هنگام ازدواج خديجه بيست وسلم  يامبر صلی هللا عليه وپ

 برخی گفته و سن خديجه در آن وقت سی و پنج سال و ،سال بود
   )26F27( .پنج سال بود بيست و اند

ابن کثير زمانی که در مورد همسران پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
: از حکيم بن حزام روايت شده که گفت: گفته است ،می نويسد

عباس عمر خديجه رضی هللا عنها چهل سال بود، و از ابن 

                                                            

 .همان مرجع   )25(
 . 71/  2دالئل النبوة ،  )26(
 .  360/  2البداية و النهاية ،  )27(
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روايت شده که عمر خديجه رضی هللا عنها بيست و هشت سال 
  )27F28( .را ابن عساکر روايت کرده است گفتههر دو  که بود،

بر خديجه رضی هللا عنها از پيام: دکتور ضياء العمری گفته است
چهار دختر به دنيا آورده، اين  سلم دو پسر و صلی هللا عليه و

بيست  اينکه ميدهد، يعنی حق را ترجيامطلب روايت ابن اسح
ی ين پيش از پنجاه سالگی به سن نازالب بانواغا .وهشت ساله بود

اد شده از طريق روايات يد، با وجودی که معلومات نمی رس
  )28F29( .ولی نزد تاريخ نگاران شهرت دارد ،حديثی به اثبات نرسيده

هجری در رابطه به معرفی هند  256ی سال زبيربن بکار متوفا
پس از شصت : بنت ابی عبيدة بن عبد هللا بن زمعة گفته است

 . عبدهللا بن حسن بن حسن حامله شدمسالگی به موسی بن 

ساير بانوان پس از  ،از علما شنيده شده که غير از زنان قريش
ساير  ،ز بانوان عربوغير ا بار دار نمی شوندت سالگی شص

ولی اين مطلب  )29F30( .اه سالگی بار دار نمی شوندزنان پس از پنج
ميان  ،اندک اتفاق افتاده و نادر است، چنانچه غير از زنان قريش

 .فرقی وجود ندارد عربی غير ساير بانوان عربی و

                                                            

 . 293/  5البداية و النهاية،  )28(
 .  113/  1السيرة النبوية الصحيحة ،  )29(
 . 28/  13تاريخ بغداد،  )30(
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 گفته ،ريش واقع شودييشتر مورد قبول و پذو بشايد آنچه نزديکتر 
آنانی است که عمر خديجه رضی هللا عنها را در وقت ازدواج با 

 .سلم بيست وهشت سال گفته اند پيامبر صلی هللا عليه و
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 بهترين تحفه يی که برای شوهرش تقديم کرد

 

حکيم بن حزام بن خويلد از : "أليفش نگاشته استابن هشام در ت
در ميان آنان زيد بن حارثه بود،  که شام غالمانی را آورده بود

حکيم بن حزام بود و آن زمان با پيامبر  هخديجه بنت خويلد که عم
به حکيم بن حزام  .عليه السالم ازدواج نموده بود، نزد وی رفت

ی از تو ه ازين غالمان هر يکی را که بخواهای عم: خديجه گفت
صلی  پيامبر .خديجه زيد را انتخاب کرد و آن را گرفت و است

از خديجه  نزد خديجه رضی هللا عنها ديد و زيد را سلم هللا عليه و
او را به پيامبر  و او نيز خواهش کرد تا زيد را برايش ببخشد

پسر خواند،  سلم او را آزاد کرد و پيامبر صلی هللا عليه و .بخشيد
صورت گرفته  ،اين واقعه پيش از آنکه وحی به پيامبر فرود آيد و

  )30F31( .است

  

                                                            

 . 163/  1سيرة ابن هشام ،   )31(
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 محبت خديجه برايم رزق داده شده است

 

 ناميد؟» رزق«شوهر پيوند ازدواج را  آيا ممکن است ميان زن و

برخی مردم را ديديم و شنيديم که زندگی خانوادگی پس از ازدواج 
 غلب مردمفانه اأسنداشته اند، چنانچه متپ شر کت ورا عذاب، فال

 .ن می پندارنديين روزگار چنا در

خيلی  ، ما نمونه هایال بد نيست، در زندگیفنظر ما گرفتن  ديد و
 زيادی از ازدواج هايی را به خاطر داريم که بر اساس محبت و

ه ين گونی چه تعدادی ازلهم ازدواج کرده اند، و با اخالص
که در  شمرده شدهمحبت ها به منزله رزق الهی  ازدواج ها و

ايد، و از خداوند گزار باشد و شکر نمسبرابر آن خدای را سپا
فزونی رزق حالل را  چنانچه کثرت و ،افزونی آن را تقاضا نمايد

 تقاضا می نمايد؟

د ندوستی نخواه هيچ زن و شوهری به اين مرتبه عالی محبت و
 .گر آنکه حالوت اين رابطه و پيوند را احساس کنندرسيد م

خديجه منين ؤسلم و ام الم محبت در پيوند پيامبر صلی هللا عليه و
 .می شود نمودار رضی هللا عنها همين گونه
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بر هيچ : منين عائشه رضی هللا عنها می گويدؤين مورد ام الما در
شکم نيامد، مگر بر رسلم  يک از همسران پيامبر صلی هللا عليه و

 .او در زمان من نبودهرچند خديجه، 

او  در حالی کهعائشه رضی هللا عنها اين مطلب را بيان ميدارد، 
و  پيوند و از خديجه رضی هللا عنها نبوده، او را نديده روزگار در

جمع نموده بود، سلم  با پيامبر صلی هللا عليه و را که او رابطه
سلم  نميداند، ولی از ياد آوری های پيامبر صلی هللا عليه و چيزی

درک  ،اتش ياد می کردفپس از و را ای هللا عنهکه خديجه رض
سلم با ساير  يامبر صلی هللا عليه ومی نمود، محبتی که پ

ه؛ محبتی بسيار ، مانند آن نبودداردزندگی آنان  همسرانش در
 .بزرگ

پيامبر : می گويد ،عائشه رضی هللا عنها سخنش را ادامه داده
: می گفت ،را ذبح می کرد یسلم وقتی گوسفند صلی هللا عليه و

پيامبر صلی هللا عليه  روزی  .)ين به دوستان خديجه بفرستيدا از(
 پيامبر صلی هللا عليه و !!خديجه: گفتم و را به خشم آوردهسلم  و

      )31F32( .بودداده شده  یزومحبت وی برايم ر: سلم گفت

  
                                                            

رضی صحيح مسلم ، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل خديجه بنت خويلد  )32(
 .  6278هللا عنها ، حديث شماره  
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سلم به خديجه پس از  نيکی پيامبر صلی هللا عليه ونمونه های  
 وفاتش 

 

 ،مردان عادتا از همسران شان که زندگی را ترک می کنند
 خاطر می آورند، وه احيانا دردناک آنان را ب خاطره های خوب و

ون چيا آن خاطره، کلماتی  در نهايت با ياد آوری همسر و
از آن محبت ايام  یبخش شادروان، مرحومه بر زبان می آورند، و

 . چون خاطره ها، فرزندان و يامتاع ديگری باقی ميماند  ،ازدواج

گری را خداوند برايش ارزانی ينيکوی د زمانی که همسر خوب و
ناگواری را کاهش داده، خاطرات گذشته  نمايد، رنج مصيبت ها و

ولی ما در برابر مردی قرار  .را از دل و دماغ وی دور می سازد
دعوت در راه خدا مشکالت  داريم که با مصيبت های دنيوی و

 بان است، و خداوند پس از وفات همسر خوب ويدست و گر
وفا انی به وی ارزانی داشت، ولی او در محبت و همسر ،نيکويش

، همچنانکه در يادآوری از دادبرای ما درس بزرگی  ،به محبوب
 .محبوب برای ما الگو گرديد

که  عائشه رضی هللا عنها روايت نمودهمنين بخاری از ام المؤ
ان پيامبر رشک نبردم، چنانچه بر يک از زن چبر هي(: گفت
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 او را نديده بودم، ولی پيامبر صلی هللا عليه و .خديجه رشک بردم
می  حرا ذب یاکثرا وقتی گوسفند اد می کرد، ويسلم او را بسيار 

اخت و به دوستان خديجه می آن را قطعه قطعه می س ،کرد
گويا در دنيا غير از خديجه بانوی  :پيامبر گفتمبه گاهی  .فرستاد

نان بود و از او چنين و چ او: پيامبر می گفت وده ونب یديگر
 .)32F33()ی داشتمانفرزند

ا ؤمنين عائشه رضی هللا عنهدر روايت ديگری امام احمد از ام الم
سلم خديجه  وقتی پيامبر صلی هللا عليه و( :روايت می کند که گفت

عائشه  .توصيف و به نيکويی ياد می نمودرا او  ،را ياد می کرد
ياد می کنی،  بسيار چقدر او را: گفتم  روزی رشک بردم و: گفت

را  اوخداوند برايت بهتر از و  ،ده استاکسی که دندان هايش افت
وقتی که مردم  ؛را برايم نداده اوخداوند بهتر از : پيامبر گفت .داد

وقتی که مردم مرا و  ،او به من ايمان آورد مرا تکفير نمودند،
وقتی مردم محرومم و  و مرا تصديق کرد،ا تکذيب کردند،

و خداوند از او برايم فرزندانی  ،با من همدردی کرد او ،نمودند
 .)33F34( )وقتی از فرزندان همسرانم محروم ساخت ،ارزانی داشت

                                                            

صحيح بخاری، کتاب فضائل الصحابة ، باب تزويج النبی صلی هللا عليه و سلم  )33(
. 

 .حديث صحيح است: شعيب ارنؤوط گفته است )34(
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وفاتش، او وفات از اين است پيوندش پس  و ...اين است خديجه 
پيامبر او را بسيار  .کرد ولی در دل پيامبر عليه السالم نمرده بود

پيوند او را توسط  ،مرگ ویوشيد پس از کو می  ياد می کرد
خاطرات و مساعدت های خديجه را  .دوستان وی زنده نگه دارد

 و فرزندانی را می ديد وياد می کرد  و از آنسپرد  می هظبه حاف
 .شفقت می ورزيد که از وی باقيمانده بودند

با خديجه نبود بلکه  ا دوستان ويژهتنها ب و ارتباط اين پيوند
 شناخته با او محبت شان وخديجه  ای با هرکسی بود که به گونه

 .بودند شده

می  حکايت نموده، ومالک رضی هللا عنه اين مطلب را انس بن 
سلم چيزی آورده می  وقتی برای پيامبر صلی هللا عليه و: گويد

اين را به فالن خانم ببريد، او دوست خديجه بود، : فتگمی  ،شد
 .خديجه را دوست داشتاو زيرا  ،آن را به خانه فالن خانم ببريد

)
34F

35(  

و آنچه مربوط به اين همه توجه در مورد خديجه رضی هللا عنها 
سلم با  پيامبر صلی هللا عليه و اردر ديد شيوه، به بهترين اوست

نمودار  ،ی که در خانه خديجه رضی هللا عنها می آمدلخانم کهنسا
 .می شود

                                                            

 .، اسناد آن حسن است 90/  1ليف بخاری ، أرد، تفأدب الم )35(
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هللا عنها روايت ابن االعرابی و ابوعبدهللا حاکم از عائشه رضی 
سلم آمد  ی نزد پيامبر صلی هللا عليه ونپيره ز: می کنند که گفت

سلم به  پيامبر صلی هللا عليه و .پيامبر نزد من بود در حالی که
پيامبر  .من جثامة مزنی هستم: تو کيستی؟ آن زن گفت: وی گفت

ستيد؟ احوال هشما چطور  .تو حسانة مزنی هستینه خير؛ : فرمود
پدر و : نه است؟ پس از ما چگونه بوديد؟ آن زن گفتشما چگو

ای : ، گفتمبرآمدوقتی . خوب هستيم ؛مادرم فدايت ای رسول هللا
پيامبر  ؟چنين برخورد می نمايی نرسول هللا، آيا با اين پيره ز

 ،خوب همانا پيمانداری .او در زمان خديجه نزد ما می آمد: فرمود
  )35F36( .ايمان است] نشانه های[از 

به  گر می خواهی چشمانت اشکريز شود، پهلوی من بايست وا
پيامبر به  در حالی که !نگرسلم ب رسول هللا صلی هللا عليه و چهره

ش پس از زمان زيادی از وفات - گردن بند خديجه رضی هللا عنها
 .می نگرد  –

سلم  امام احمد از عباد از عائشه همسر رسول هللا صلی هللا عليه و
زمانی که اهل مکه برای اسرای شان : گفت هک روايت می کند
 ب بنت رسول هللا صلی هللا عليه ونفرستادند، زيفديه و عوض 

                                                            

در سند اين روايت  16 – 15/ 1؛ المستدرک، 401/ 1معجم ابن االعرابی،  )36(
صالح بن رستم است و او ضعيف است، ولی متابعات دارد، پس حديث صحيح 

 . 424/  1السلسلة الصحيحة، . است و بدين ترتيب البانی حکم نموده است
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از جمله آن  و فرستاد مالیبيع رالعاص بن الابو رهائیسلم برای 
از خديجه رضی هللا  يکی هم گردن بندی ،که فرستاده بود مالی
آن خديجه  ،بودوقتی ابوالعاص با وی ازدواج کرده که بود  عنها

زمانی که : عائشه رضی هللا عنها گفت. بود را با خود آورده
 قت شديدیر ،سلم آن گردن بند را ديد پيامبر صلی هللا عليه و

ها راگر خواسته باشيد اسيرش را : گفت دست داد و برای شان
 !آنچه فدا فرستاده است برايش باز گردانيد، آنچنان کنيد سازيد، و

آن اسير را  آنان،. چنان کنيم !ای رسول هللا ،بلی :گفتند ]اصحاب[
دارايی فرستاده بود برايش باز  آنچه از مال و آزاد کردند، و

( .گردانيدند
36F

اين همان گردن بندی بود که خديجه رضی هللا  )37
جش با اسرور يعنی روز ازدو عنها به مناسبت خوشی و

هديه داده  اب رضی هللا عنهنيبن الربيع برای دخترش ز صاابوالع
يد و شوهرش به دين ورگين اسالم نب به ديبود و زمانی که ز

جدايی آورد تا آنگاه  ق ويآبايی اش باقيماند، اسالم ميان آن دو تفر
ب رضی هللا عنها گردن بند نير شد، زکه روز غزوه بدر اسي

وی فرستاد تا او را آزاد  رهائیغرض  خديجه رضی هللا عنها را
 سلم پيامبر صلی هللا عليه و تأثير عميق بهبند ردن گاين  سازد، و

ور پوشيده رگردن بندی که ديروز به مناسبت خوشی و س. نمود

                                                            

 . 26362امام احمد در مسندش آن را روايت نموده است، حديث شماره  )37(
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 مناسبت غم و اسير و برای رهائیامروز چه شده که ، شده بود
 .فرستاده می شودسلم  اندوه نزد رسول هللا صلی هللا عليه و
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 افرزندان خديجه رضی هللا عنه

 

با پيامبر وی ازدواج ثمره که  ،رضی هللا عنهافرزندان خديجه 
رگی اکه در شير خو اند عبدهللا قاسم و :ندبودسلم  صلی هللا عليه و

 . ب، ام کلثوم و فاطمه بودندنرقيه، زي وفات نموده بودند، و

همه فرزندان پيامبر صلی هللا ": قالنی گفته استسابن حجر ع
نيا آمده اند به جز سلم از خديجه رضی هللا عنها به د عليه و

پيامبر  فرزندان. از کنيز شان ماريه به دنيا آمده است ابراهيم که
قاسم : عبارت اند از ،که از خديجه رضی هللا عنها به دنيا آمده اند

قبل يا پس از  ؛می شدند که در خرد سالی هکه به همين اسم کني
ب، سپس نييک ز هر ،چهار دختر و. بعثت وفات نموده است

خی ام کلثوم را بر. ندو بعد از آن ام کلثوم و فاطمه ا رقيه،
عبد هللا که پس از بعثت پيامبر صلی  د، ونيدانکوچکتر از فاطمه م

(طيب او را طاهر و ،استسلم تولد شده  هللا عليه و
37F

 .می گفتند )38
زندان ذکور پيامبر رف که دران وی می گوينداآن دو را بر ،برخی

                                                            

طبقات . زيرا در اسالم تولد يافته بود ؛آن را طيب ناميدند: ابن سعد گفته است )38(
 .16/  8ابن سعد، 
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رخان در خرد سالی وفات کرده ؤاتفاق مسلم به  صلی هللا عليه و
(".اند

38F

39( 

قاسم در مکه وفات کرد و او اولين پسرش ": ابن االثير گفته است
(".سپس عبدا ل و دنموبود که وفات 

39F

40( 

  

                                                            

 .103/  7فتح الباری،  )39(
 . 436/  5اسد الغابة،  )40(
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 سلم دختران پيامبر صلی هللا عليه و

 

 زينب رضی هللا عنها  -1

ب بزرگترين نزي ،بدون اختالف: "گفته است البربن عبدا
سلم بود، ولی اختالف در اين  پيامبر صلی هللا عليه ودختران 

برخی از  .ب يا قاسم اول تولد شده اندنيز ؛کدام يک که است
 .نب تولد شده انددانشمندان گفته اند که نخست قاسم وسپس زي

پس از آن قاسم به دنيا آمده  و بنياول ز: ابن کلبی گفته است
 .است

 را خيلی دوست ميداشت، وسلم  پيامبر صلی هللا عليه وزينب 
از ايمان آوردن  بيعشوهرش ابوالعاص بن ر هنگامی که

در  .او به دين اسالم مشرف شد و هجرت کرد ،امتناع ورزيد
از ابوالعاص  .توضيح داديم یص در قسمت ديگرامورد ابوالع

 ".يک دختر به اسم امامه به دنيا آمد يک پسر به اسم علی و
)
40F

41( 

                                                            

 .1854/  4االستيعاب ،  )41(
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ص پسر خاله اان زندگی مادرش ابوالعدر زم: ذهبی گفته است
دختری به اسم  ،ثمره اين ازدواج اش با وی ازدواج کرد، و

زدواج امامه بود که علی بن ابی طالب پس از فاطمه با وی ا
 .اص را به دنيا آوردالعوچنانچه پسری به اسم علی بن اب .کرد

او را روز فتح سلم  گفته می شود که پيامبر صلی هللا عليه و
به گمانم در خرد  در عقب مرکب خود سوار کردند، و مکه

 . سالی وفات کرده است

ب قبل از بعثت پيامبر نابوالعاص با زي: ابن سعد نگاشته است
اين مطلب دور از ، که سلم ازدواج کرد صلی هللا عليه و

 .حقيقت است

شش سال قبل از گرويدن  ب به دين اسالم مشرف شد، ونيز
  )41F42( .هجرت کرد ،سالماشوهرش به 

 ب دختر پيامبر صلی هللا عليه ونيز": البر گفته استابن عبد
سال  و در سلم سلم در زمان حيات رسول هللا صلی هللا عليه و

علت مرگ وی آن بود که او از  م هجرت وفات کرد، وتهش
 .سلم برود نزد رسول هللا صلی هللا عليه و مکه خارج شد تا

                                                            

 .246/  2سير اعالم النبالء ،  )42(
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(هبار بن االسود
42F

يکی از  ؛ وندرا آزاردادگری او يو مرد د )43
که حامله  در حالی را زد و او باالی سنگی افتادزينب آن دو 

طفلش را از دست داد و خونريزی پيدا کرد وهمچنان او  .بود
. هجری وفات نمودهشتم مريض بود تا آنگاه که در سال 

 .دوست می داشت بسياراو را ابوالعاص شوهرش 

 

 عنهاه رضی هللا رقي  -2

بودند که رقيه سه ساله  سلم سی و رسول هللا صلی هللا عليه و
  )43F44( .سلم به دنيا آمد صلی هللا عليه و آنحضرتدختر 

                                                            

هبار بن االسود بن المطلب بن اسد بن عبدالعزی بن : ابن عبدالبر نگاشته است )43(
قصی قريشی اسدی کسی است که وقتی زينب را ابوالعاص شوهرش به مدينه 

و شترش را زد و می فرستاد، او در جمله جاهالن قريش به وی تعرض کرد ، 
هللا صلی هللا  رسول .طفلش را سقط کرد و از دست دادرمانيد و در نتيجه او 

او : (سپس گفت .)هرگاه هبار را يافتيد او را به آتش بسوزانيد: (عليه و سلم گفت
، او )زيرا غير از پروردگار ذات ديگری با آتش تعذيب نمی کند ؛را بکشيد

با  و مسلمان خوبی بود .از فتح مکه به دين اسالم مشرف شدپس  و دستگير نشد
وقتی هبار به دين : است زبير گفته. صحبت شد پيامبر صلی هللا عليه و سلم هم

 را اين مطلب و او او را دشنام می دادند ،يد و به صفت مهاجر آمداسالم گرو
که تو  را دشنام بده کسی: (پيامبر فرمود .برای پيامبر صلی هللا عليه و سلم گفت

 4،  االستيعاب.  و در نتيجه مردم او را به حال خود گذاشتند )می دهدرا دشنام 
 /156. 

 . 1839/  4االستيعاب ،  )44(
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لهب بن عبدالمطلب قبل از هجرت با وی ازدواج عتبه بن ابو
نازل شد، ابولهب ) تَبَّْت يََدا أَبِي لََهٍب َوتَب( هوقتی آي و کرد

با تو زير يک اگر دخترش را طالق ندهی : برای عتبه گفت
با  در حالی همان بود که از او جدا شد .سقف نخواهم زيست

  )44F45( .بود آميزش نکردهاو 

وقتی که مادرش خديجه ) بنزي(او ": ابن سعد نگاشته است
 او و و سالم آوردبنت خويلد به اسالم مشرف شد، ا

 سلم وقتی بيعت رسول هللا صلی هللا عليه وخواهرانش به 
با عثمان بن عفان  او. نمودند که ساير زنان بيعت کردند

ه يکجا هجرت شازدواج کرد و همراه شوهرش دو بار به حب
آن دو : سلم فرموده است رسول هللا صلی هللا عليه و. نمودند

اولين کسانی اند که به از لوط پس  )رقيه و عثمان بن عفان(
در زمان اولين هجرت  )45F46( .هللا تعالی هجرت نموده اند سوی

و از  ردسقط ک ،شان پسری را که از عثمان در بطن داشت
از وی به دنيا آورد و او را  یسپس پسر ديگر .دست داد

                                                            

با او   :نگاشته و اشتباه نموده و گفته است »طبقاتال«ن سعد در باين مطلب را ا )45(
ذهبی در اين نگارش  .ازدواج کرد ،قبل از نبوت لمطلبعتبه بن ابولهب بن عبدا

، تصحيح نموده و گفته است» تاريخ االسالم«ن سعد را در تأليفش موسوم به با
 .ازدواج آن دو قبل از هجرت است: گفته شده، ولی صوابکه چنان 

ای ابوبکر، آن دو : (به لفظ زير روايت نموده است» المستدرک«حاکم در  )46(
. نخستين کسانی اند که پس از لوط و ابراهيم عليهما السالم هجرت کرده اند

 . 47/  4المستدرک ، 
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 هعثمان رضی هللا عنه در اسالم به همان اسم کني .عبدهللا ناميد
به ش را يخروسی رو ،وقتی آن پسر دو ساله شد .می شد

فرزندی به  اوپس از  زد، رويش آماسيد و وفات کرد، و منقار
وقتی رسول هللا صلی هللا  ،پس از شوهرش عثمان. دنيا نياورد

او وقتی  .به مدينه هجرت کرد ،سلم هجرت می نمود عليه و
برای غزوه بدر  و سلم رسول هللا صلی هللا عليهمريض شد که 

عثمان بن عفان مبر به همين منظور پيا آمادگی می گرفت، و
رسول هللا  در حالی کهاو وفات نمود  .را در مدينه گذاشت

ماه هفدهم اين واقعه در  .سلم در بدر بودند صلی هللا عليه و
سلم اتفاق  رمضان پس از هجرت رسول هللا صلی هللا عليه و

مژده پيروزی  زمانی که زيد بن حارثه بشارت و افتاده است و
رقيه دختر پيامبر صلی هللا عليه  ،آورد غزوه بدر را به مدينه

  )46F47(."سلم دفن شده بود و

 

 اام کلثوم رضی هللا عنه -3

                                                            

 . 37 – 36/  8الطبقات الکبری،  )47(
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 يه اش شهرت يافته ونام کلثوم از جمله بانوانی است که به ک
  )47F48( .او بزرگتر از فاطمه است .اسمش را نميدانند

لهب بن عبدالمطلب قبل وبه بن ابيعت: "ابن سعد نگاشته است
وقتی  و با او ازدواج کردسلم  پيامبر صلی هللا عليه واز بعثت 

نازل شد ) تَبَّْت يََدا أَبِي لََهٍب َوتَب( هآيو بعوث شد مپيامبر 
اگر دخترش را طالق ندهی، : رش گفتسبه پيبرای عتابولهب 

همان بود که . حرام است که با تو زير يک سقف زندگی کنم
 .جدا شداز او  گفت وسی ترک را قبل از تماس جنام کلثوم او 

 و سلم زندگی می کرد او در مکه با پيامبر صلی هللا عليه و
او نيز به دين اسالم  ،وقتی مادرش به دين اسالم مشرف شد

و وان به رسول هللا بيعت کردند او نزمانی که با و گرويد
 ش نيز بيعت نمودند، وقتی پيامبر صلی هللا عليه ونخواهرا

به مدينه  ند او نيز با خانواده پيامبرسلم به مدينه هجرت کرد
وقتی رقيه  .نجا زندگی می کردمنوره هجرت نمود و در هما

همسر عثمان بن عفان رضی هللا عنه وفات  دختر پيامبر و
دوشيزه بود در ماه  که عثمان بن عفان  با او در حالی ،کرد

ربيع االول سال سوم هجری ازدواج کرد، و در ماه جمادی 
با  ،تا آنگاه که وفات کرد و سال عروسی نمود اآلخر همان

او در  .زندی به دنيا نياوردراو ف .عثمان رضی هللا عنه بود
                                                            

 . 164ر العقبی، ص ئذخا )48(
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سلم  رسول هللا عليه و و ماه شعبان سال نهم هجری وفات نمود
در می همه را به ازدواج عثمان  ،دنداگر ده دختر می بو: گفت

( ".آوردم
48F

49(  

 

  افاطمه رضی هللا عنه -4

 او و و بود جهاننوی هللا عنها بهترين بافاطمه رضی 
دختران رسول هللا صلی هللا  کوچکترين ،خواهرش ام کلثوم

اختالف  ،ندکوچکتر بود يک در اينکه کدام .سلم بودند عليه و
صحيح آن است که فاطمه کوچکترين دختران پيامبر  .است

 . سالم بودلعليه ا

بن ابی طالب با  علی. او اندکی قبل از بعثت به دنيا آمده است
عده يا اندکی قبل از آن در سال دوم هجری قوی در ماه ذی ال
 . ازدواج کرد ،پس از واقعه بدر

بعد از واقعه احد با وی عروسی : ابن عبدالبر نگاشته است
ب نزي ثمره اين ازدواج حسن، حسين، ام کلثوم و و )49F50( .کرد

 . رضی هللا عنهم بودند

                                                            

 . 37/  8الطبقات الکبری،  )49(
 . 1893/  4االستيعاب ،  )50(
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نخستين کسی است که به پيامبر  ،از جمله دختران پيامبراو 
منين عائشه رضی هللا عنها روايت ؤبخاری از ام الم .پيوست

سلم  در بيماری يی که پيامبر صلی هللا عليه و(: نموده که گفت
با  و فاطمه رضی هللا عنها را خواستند ،نددبه اثر آن وفات کر

فاطمه گريان کرد، سپس او را خواست  .نمودند یگوشروی س
ين مورد از ا در .کردند، فاطمه خنديد یی سرگوشو و با

در اين دردی : گفت کرد و یسرگوش: او گفت .فاطمه پرسيديم
من گريه کردم، سپس  که شد همان .که دارد می ميرد

کسم  يناز خانواده اش من اولسرگوشی کرد و برايم گفت که 
  )50F51( . )پس خنديدم .به او می پيوندمکه 

 

 سلم  غير رسول هللا صلی هللا عليه وثمره ازدواج خديجه با 

سلم به  ثمره ازدواج خديجه با غير رسول هللا صلی هللا عليه و
 :گونه زير است

 ابی هاله رضی هللا عنهبن هند  -5

                                                            

صحيح البخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی صلی هللا عليه و سلم و  )51(
 .  4433وفاته، حديث شماره  
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تميم  و بناو تميمی و از بنی اسيد بن عمر: ابن اثير گفته است
و را و سلم ااو کسی است که رسول هللا صلی هللا عليه  .است

نمود، مادرش خديجه بنت خويلد همسر پيامبر صلی هللا تربيه 
ب، رقيه، ام کلثوم نيخواهرانش از جهت مادر، ز سلم و عليه و

 .و فاطمه رضی هللا عنهن می باشند

هاله بودر مورد اسم ا .بنی عبدالدار بود هم پيمانپدرش 
اختالف است، گفته شده که اسم وی نباش بن زراره بن وقدان 

سم او را مالک بن زراره بن نباش، و عده يی برخی ا است، و
اکثر علمای . اسم او را مالک بن نباش بن زراره ميدانند

 . انساب در مورد اسم وی اختالف دارند

ابوهاله هند بن نباش بن زرارة قبل از : ابن کلبی گفته است
سلم همسر خديجه بود، و ثمره آن ازدواج  نبی صلی هللا عليه و

 . که نواده پسری اش هند بن هند بن هند است هند بن هند بود

فته گور يافته است، برخی بوهاله در غزوه بدر حضهند بن ا
هاله در بوهند بن ا. که وی در غزوه احد حضور يافت ندا

کشته شد، و برخی در صف همراهان علی روز جنگ جمل 
با مصعب بن الزبير کشته ) ابی هاله(هند بن هند بن  ند،گفته ا
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ه در بصره وفات هالبن ابوهند بن هند : ندبرخی گفته اشد، و 
  )51F52( .ی باقی نمانداز او فرزنذ و کرد

(زبير گفت: گاشته استن ابن عبدالبر
52F

هاله روز بوهند بن ا: )53
 و طالب بودوبا علی بن اب در حالی کهشد، جنگ جمل کشته 

روز مختار به قتل  در فرزندش هند بن هند با مصعب بن زبير
برخی گفته است که هند بن هند در : ندير گفته ازب. رسيد

حام جنازه وی ازدمردم بر . وفات کرد وبابيماری  دربصره 
را گذاشتند، مردم می گفتند او فرزند  خود نمودند و جنازه های

صدا  یبانوي. سلم است تربيه يافته رسول هللا صلی هللا عليه و
برخی ديگر . فتندرمردم به سوی او  و کرد، ای هند بن هند

در آن روز  ،هاله در بصره وفات کردواب بن هند: گفته اند
برادر فاطمه بنت  :بازار بصره بسته بود، مردم می گفتند

سلم وفات کرده است، ولی صحيح  رسول هللا صلی هللا عليه و
 . آن است که ابن زبير گفته است

جمل به قتل رسيد، پسر وی هند بن هاله روز جنگ وهند بن اب
در بصره وفات  )وبا( هاله به اثر بيماری واگيربوابن  هند

 . کرده است

                                                            

 . 71/  5اسد الغابة ،  )52(
 .يعنی زبير بن بکار  )53(



54 
 

هاله شخص بوهند بن ا: "البر همچنان نگاشته استابن عبد
 او .توصيف می کرد به زيبائی کسی بود که بليغ و فصيح و

توصف کرده  غبلي زيبا ورا سلم  رسول هللا صلی هللا عليه و
با که وصف او را  و ابوعبيده و ابن قتيبه اين ثنا. است

. با ذکر فوائد لغوی شرح نموده اند ،فصاحت زيبا سروده شده
سپس ابن . مردم بصره از او يک حديث را روايت کرده اند

سوب به هند بن خديجه همسر رسول هللا نعبدالبر اسناد آن را م
پيامبر صلی هللا عليه : سلم دانسته و گفته است صلی هللا عليه و

با گوشه  او مروان بن حکم گذشت، وبوا سلم از نزد حکم و
 پيامبر صلی هللا عليه و .اشاره می کردو ابرو به ايشان چشم 

لرزه يی و خدايا بر او ارتعاش : گفت وجه شد وتسلم به وی م
  )53F54( .و او در دم لرزيدرا مسلط نما، 

صفت و شمايل : است در مورد او گفته نیالقسابن حجر ع
 از سلم را روايت کرده و رسول هللا صلی هللا عليه و اخالقی

پسرش هند بن هند روايت کرده  ابن عباس و، حسين ،او حسن
  )54F55( . شدهناند، و در اسناد روايت وی کسی است که شناخته 

حديثی که در آن وصف پيامبر صلی هللا ": لف می نويسدمؤ
ال تذکر يافت، حديث حسن بن علی رضی بق و آمدهسلم  عليه و

                                                            

 .  1546/ 4االستيعاب ،  )54(
 . 63/  11هذيب التهذيب، ت )55(
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هند بن ابی ) دائيم(مامايم از : هللا عنهما است که گفته است
ی زيباي ت ونيزدر مورد  ،صيف می توانستوهاله که خوب ت

 که مطالبی مرسيدم وعالقمند بودسلم پ پيامبر صلی هللا عليه و
 رسول هللا صلی عليه و: در وصف پيامبر بشنوم، او گفت را

رويش مانند ماه صاحب جمال و منزلت و قدر بود که  سلم
 و مرد ميانه باالاز  ترشب چهارده می درخشيد، بلند قامت 

پيچ در موهايش  دراز باال، سر مبارک بزرگ وکوتاه تر از 
بود، اگر مو های مبارک جدا می شد، از ميان  )مرغوله(پيچ 

م می دو قسمتش می نمود، ورنه مو های مبارکش اگر بسيار ه
چهره تابناک، پيشانی . گوشش بيشتر نبود دوشد، از دو نرمه 

که کامل بود و به هم  داشت، دراز و باريک ابروان و گشاده
پيوسته نبود و در ميان دو ابرو، رگی بود که خشم آن را به 

بينی کشيده داشت که نوری بر فراز آن  .حرکت وا می داشت
بينی شان را بلند آنکه به آن خوب نمی ديد، . می درخشيد

. ريش شان انبوه بود و رخسار شان بلند نبود. تصور می کرد
موی . دهان شان بزرگ و فاصله دندان های شان زياد بود

وسط سينه تا شکم شان باريک بود که گويا وسط آن، گران 
نيکويی است که حمايل سيمين بر آن آويخته شده که آفرينش 

. فربه، به هم پيوسته، که شکم و سينه برابر بود .آن کامل است
مفاصل شان . سينه شان پهن و ميان دو شانه شان فراخ بود

خوب روی و پيراسته بود که ميان ناف و سر سينه . ستبر بود
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مويی چون خط ادامه داشت که سينه ها و شکم بی موی بود 
. ولی بازو ها و شانه ها و باالی سينه شان پر موی بود

خوان های هر دو بازوی شان بلند و بزرگ بود و کف است
انگشتان قوی و کف دست ها و پا . دست شان پهن و گسترده

 .های شان ضخيم بود

اطراف اعضای وجود شان کشيده بود و شکم شان باريک 
. باريک و پا های شان برابر بود که گويی آب از آن می برآمد

د بر می داشت، با وقتی به راه روانه می شد، گام ها را بلن
و به گونه ای متمايل به جلو . وقار و فروتنی راه می رفت

به تيزی راه می پيمود که گويا از بلندی به سراشيبی گام . بود
هرگاه به چيزی می نگريست، با همه وجود به آن . بر ميدارد

نگاه شان به پايان دوخته بود و نگاه شان به . نگاه می نمود
بيشتر نگاه شان، . شان به آسمان بودزمين، بيش از نگاه 

اصحاب خويش را رهبری می  .درنگ و تأمل و تفکر بود
 . ، در سالم دادن بر او سبقت می کردنمود و هر که را می ديد

 ! منطق و کالم شان را برای من صفت کن: به او گفتم: گفت

رسول خدا صلی هللا عليه و سلم اندوهی پيوسته داشت و : گفت
سکوت شان طوالنی . فکر بود و آرامشی نداشتهميشه در ت

آغاز و پايان صحبت شان . بود که بدون نياز سخن نمی گفت
صحبت ) سخنان کم لفظ پر معنی(با جوامع الکلم . نام خدا بود
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. سخن شان روشن بود که نه اندک بود و نه اضافه. می کرد
نعمت را بزرگ می . خشن و بد اخالق و اهانت کننده نبود

هرچند اندک می بود و چيزی از آن را نکوهش نمی داشت 
عادت شان بر اين بود که چشيدنی را نه می ستود و نه . کرد

دنيا و آنچه برای آن است او را به خشم نمی . نکوهش می کرد
آورد و هرگاه بر حق ستمی روا داشته می شد، هيچ چيزی در 

ش را برابر خشم شان قرار گرفته نمی توانست تا آنکه انتقام
برای خود خشمگين نمی شد و انتقام هم نمی . می گرفت

 .گرفت

هرگاه اشاره می نمود، با همه دستش اشاره می کرد و هرگاه 
هرگاه صحبت . به شگفت می آمد، دستش را بر می گردانيد

می نمود، دست های خود را به هم می پيوست و کف دست 
 .درون انگشت ابهام چپ می زدراستش را به 

مگين می شد، روی بر می گردانيد و هرگاه شاد می چون خش
بيشترين خنده شان تبسم بود که . شد، چشمش را می بست

 .می درخشيد) ژاله(دندان های مبارک شان مثل دانه تگرگ 

من مدتی آن را از امام حسين رضی هللا عنه پنهان : حسن گفت
داشتم و سپس آن را برای او گفتم و ديدم که او در شنيدن و 
حفظ اين حديث بر من سبقت جسته و همان سوال که من از 

 .وی می کردم، او نيز نموده است
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همچنان ديدم که او از پدرش از ورود و خروج و شکل رسول 
خدا صلی هللا عليه و سلم پرسيده و چيزی از آن را نگذاشته 

 .است

هرچند اين حديث از مفاهيم : من می گويم: مؤلف می گويد
چنانکه شيخ . برخوردار است اما بسيار ضعيف استوااليی 

بدان اشاره کرده » مختصر الشمائل«البانی رحمه هللا در 
 .است

 

 هاله بن ابی هاله -6

او برادر هند بن ابی هاله اسيدی تميمی هم : ابن عبدالبر گفته است
پيمان بنی عبدالدار بن قصی است، صحبت پيامبر را دريافته و از 

  )55F56( .ت کرده استسرش هند روايپاو 

هاله ريح نموده که صت صحت مطلب باال طبری مخالفت کرده و با
مسلمان نشده، بر عکس برادرش هند رضی هللا عنه که صحبت 

 .پيامبر را دريافته بود

                                                            

 . 775/  2االستيعاب،  )56(
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ابوهاله با خديجه بنت خويلد رضی هللا عنها : نی نگاشته استاطبر
هاله وفات بود،  –دو مرد  –هاله  ثمره آن هند و ازدواج کرد و

هند به دين اسالم مشرف شد، حسن بن علی عليه السالم از  کرد و
  )56F57( .دراو روايت می ک

الهالی، به فتح هاء و در آخر آن الم، : سمعانی نگاشته است
منسوب به هاله است، هاله اسم اسم مرد است، علی بن محمد بن 

از  یی مصرلهاله تميمی های بعمرو بن تميم بن زيد بن هاله بن ا
او از پدرش محمد بن عمرو . منسوب به آن است ،مردمان مصر

، سلم داخل شد روايت می کند که نزد پيامبر صلی هللا عليه و
هاله را  ،سلم بيدار شد ايشان خواب بودند، پيامبر صلی هللا عليه و

قاسم الابو ،از او. هاله ،هاله، هاله :و گفتند در بغل خود فشردند
  )57F58( .ايوب طبرانی روايت کرده استسليمان بن احمد بن 

 

 عتيق رضی هللا عنها  هند بنت -7

                                                            

 . 40المنتخب فی ذيل المذيل، ص  )57(
 . 625/  5االنساب ،  )58(
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از  »الخوةا«دار قطنی در کتاب : قالنی نگاشته استسابن حجر ع
از او چيزی  اسالم آورد، ازدواج کرد و: گفته است وی نگاشته و

  )58F59( .روايت نکرده است

 

 

 

 

 

  

                                                            

 . 347/  8االصابة ،  )59(
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 فصل دوم

 پايداری و فداکاری به خاطر خدا و پيامبرش 

 صلی هللا عليه و سلم
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 زمانی که و حی فرود آمد

 

منين عائشه رضی هللا عنها روايت نموده که ؤز ام المامام بخاری ا
ی ياؤسلم ر آغاز وحی به رسول هللا صلی هللا عليه و: گفت

ايشان خوابی را نمی ديدند مگر آنکه مانند . صالحه در خواب بود
، و در پسنديدندسپس گوشه نشينی را  .سپيده صبح نمودار می شد
وشه چندين شب تن فتگر و در آنجا با ندغار حرا خلوت می گزيد

به عبادت مشغول می  .قبل از اينکه به نزد خانواده اش برگردد
می گرفت، تا وشه تهمچنان و شد، سپس نزد خديجه بر می گشت 

آمد و  فرشته و ،به ايشان رسيدرا ندای حق حآنگاه که در غار 
مرا : من خواننده نيستم، پيامبر گفت: پيامبر گفت .وانبخ: گفت

: بخوان، گفتم: گفت کرد، و و نهايت فشار داد، سپس رهاگرفت 
می خواننده نيستم، سپس مرا بار دوم گرفت و نهايت فشار داد، 

من خواننده نيستم، : بخوان، گفتم: گفت ها کرد، ورسپس مرا 
رها کرد،  نهايت فشار داد، سپس مراسوم مرا گرفت و  سپس  بار

ْنَساَن ِمْن َعلٍَق ) 1(اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق : (گفت و ) 2(َخلََق اْإلِ
بخوان به نام پروردگارت، آنکه آفريد، انسان «. )اْقَرْأ َوَربَُّك اْألَْكَرمُ 

بخوان و پروردگار تو بزرگوارترين . را از خون بسته آفريد
 .»است) انبخشندگ(
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قلبش می که سلم در حالی  پيامبر صلی هللا عليه و ،ن جمالتيبا ا
مرا : گفت نزد خديجه بنت خويلد داخل شد و و .برگشت ،رزيدل
آنگاه که ترس و خوف از يچانيدند تا پاو را  .يچانيدپيچانيد، مرا بپب

ايت کواقع شده بود حرا برای خديجه آنچه  و سپس وی دور شد
سوگند به ذات الهی : خديجه گفت .ترسيدم جانمبر  :و فرمود کرد

و رحم را که خداوند تو را هرگز ذليل نمی سازد، تو پيوندها 
حق  حوادثزی می کنی و در ا، مهمان نوپيوسته می داری

، پيامبر را خديجه با خود برد تا او را نزد همياری می نمائی
ورقه  .ردآو خودالعزی پسر کاکای اسد بن عبد ورقه بن نوفل بن

، و به گراييدهنصرانيت بود که در عهد جاهليت به کيش  یشخص
از انجيل به خط عبری آنچه می خواست  آشنا بود وخط عبری 
خديجه برايش  .الی بود که نابينا شده بودسمرد کهن .می نوشت

ای پسر کاکا، از برادر زاده ات بشنو، ورقه برای پيامبر : گفت
سلم  ؟ رسول هللا عليه ومشاهده می کنیه چه ای برادر زاد :گفت

: ورقه برای پيامبر گفت .ايت کردکديده بود ح را آنچهوی برای 
ای  .وند بر موسی فرستاده بوداسری است که خد امين اين همان

بودم می اش زنده کدر آن روزگار جوان می بودم، ای  اش منک
 عليه ورسول هللا صلی هللا  .زمانی که قومت ترا اخراج می کنند

بلی، : آيا آنان مرا اخراج می کنند؟ ورقه گفت: سلم گفت
 با وی عداوت و ،که تو آوردی بياوردرا هرشخصی مانند آنچه 

به تو کمک و  ،مباگر من آن روز گار را دريا .دشمنی می شود
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و مساعدت زيادی خواهم کرد، سپس اندکی بعد ورقه وفات کرد 
  )59F60( .وحی قطع شد

سلم به غار حرا برگشت تا آن خلوت را با  عليه وپيامبر صلی هللا 
به انجام  -ورقه نوفل برايش گفته بود  چنانچه - اشتياق وحی

 .برساند، ولی وحی قطع گرديد

 ،سلم ماه رمضان را تکميل کرد زمانی که پيامبر صلی هللا عليه و
در غير آن شکلی  را مسالالنزلش برگشت، ناگاه جبرئيل عليه مبه 

 .به اول ديده بود، ديدکه در مرت

پيامبر صلی هللا : بخاری از جابر بن عبدهللا روايت کرده که گفت
در  .ردسلم را شنيدم که از انقطاع وحی صحبت می ک عليه و

آوازی را از  ،در حالی که من راه می رفتم: صحبت خود گفت
اه همان فرشته يی را گنا و سرم را بلند کردم .جانب آسمان شنيدم

 ی ميان آسمان وچوکی ي بر که ديدم ،در حرا نزدم آمده بود که
: گفتم از ديدن ناگهانی وی ترسيدم، برگشتم و .ته بودسزمين نش

يَا أَيَُّها (خداوند آيات  .يجانيدپيچانيد، مرا بپمرا ب ،يچانيدپمرا ب
ثِّرُ  ْجَز فَاْهُجر(را تا ) اْلُمدَّ اين واقعه قبل از  نازل کرد، و) َوالرُّ

 .فرضيت نماز بود
                                                            

به روايت بخاری در الصحيح، کتاب بدء الوحی، باب کيف کان بدء الوحی الی   )60(
 .رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
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يک ماه در : است هآمد ،در حديثی که مسلم آن را روايت کرده
پائين  ،با پايان يافتن مدت مجاورتم در حرا و حرا خلوت گزيدم

عقب و  مقابل و .آواز داده شدم که در ميان دره راه می رفتم .شدم
سپس برايم صدا  .راست و چپ خود را ديدم، هيچ کسی را نديدم

سرم را بلند  و س صدا شدمسپ .کسی به نظرم نيامد دمنگاه کرشد، 
باالی تختی در فضا بود، لرزه ) جبرئيل عليه السالم(او .کردم

يچانيد، مرا پمرا ب: گفتم خديجه آمدم ونزد  .آمد مشديدی بر اندام
 من آب ريختند، پس از آن خداوند آيه زير را فرو يچانيد، برپب

ثُِّر يَا أَيَُّها ( :ستادفر َوثِيَابََك ) 3(َوَربََّك فََكبِّْر ) 2(قُْم فَأَْنِذْر ) 1(اْلُمدَّ
ْجَز فَاْهُجر) 4(فَطَهِّْر   . )َوالرُّ

و پروردگارت را به . برخيز و بيم ده. ای جامه بر خود پيچيده«
و از پليدی دوری . و جامه خويش را پاک ساز. بزرگی ياد کن

  .»گزين

سلم وحی نازل شد، و بدين  هللا عليه وگونه بر پيامبر صلی  نيبد
ترتيب خديجه رضی هللا عنها به اثبات رسانيد که خانمی است با 

وقتی همسرش را در حالت .حکمت، ديد وسيع و دارای عقل رسا
صحبت  رد خوب ووکرد، او را با برخ هخوف و ترس مشاهد

را و نيکو پذيرايی کرد و با سوگند به او اطمينان داد که خداوند ا
. نمی سازد ليلذ نگهميدارد، و هرگز او را خوار و دپناه خو در
و رحم را پيوسته تو پيوندها : گفت ،با برشمردن صفات پيامبر او
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همياری می حق  حوادث، مهمان نوازی می کنی و در می داری
  .نمائی

زمانی که  .جاهليت اين مطلب واضح بوددوره نزد مردمان 
ی وجود داشته باشد، نزد خداوند ياد شده در شخص نيکویصفات 
به گونه  و زيرا خداوند عادل و کريم است ؛پسنديده استنيکو و 

پاداش يا کيفر می  ،طبيعی به انسان ها در برابر آنچه انجام ميدهند
 .دهد
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ن در رابطه به امتحان وحی از جانب يحکايت افسانه يی دروغ
 خديجه

 

ات حظمنين خديجه رضی هللا عنها و لؤالمدر حالی که سيرت ام 
 دشواری را که او در پهلوی شوهرش رسول هللا صلی هللا عليه و
سلم زندگی می کرد، و پيامبر برای وی آنچه در غار حرا ديده 

از  یبه يک که را می نويسم، فراموشم نشود ،بود حکايت می کرد
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است وحی به ن و آن عبارت از رابطه خديجه يافسانه های دروغ
که نزد مردم و در کتاب ها شهرت پيدا کرده است، اشاره نمايم، 

 ازتا نخست  نيمرده می شود تا در برابر آن درنگی کب نياز و
منين خديجه رضی ؤسپس به نصرت ام الم و دفاع نماييم پيامبر

 .هللا عنها بکوشيم

اسماعيل بن ابی حکيم موالی آل زبير برايم : ابن اسحاق گفت
کرد که برايش از خديجه رضی هللا عنها روايت شده که روايت 

آيا  !ای پسر کاکا: سلم گفت او برای رسول هللا صلی هللا عليه و
مرا  ؛ پيشت که آمدت که نزد تو می آيدتمی توانی هرگاه آن دوس

مرا  ،وقتی او نزد تو آمد: بلی، خديجه گفت: اطالع دهی؟ گفت
د هميشه نزد پيامبر آمد، رسول جبرئيل عليه السالم مانن .دهاطالع 

اين  ای خديجه،: سلم برای خديجه گفت هللا صلی هللا عليه و
ای پسر کاکا بر : خديجه گفت .نزد من آمده است که جبرئيل است

رسول هللا صلی هللا : وی گفتار .نشينبخيز و بر زانوی چپ من 
آيا : سلم برخاست و بر زانوی خديجه نشست، خديجه گفت عليه و

ر ب رد وگبر : فتلی، خديجه گب: را می بينی؟ پيامبر گفت او
 رسول هللا صلی هللا عليه و: خديجه گفت .نشينبزانوی راست من 

آيا : خديجه گفت .سلم برگشت و بر زانوی راست خديجه نشست
گرد و در بغلم  بر: بلی، خديجه گفت: می بينيی؟ پيامبر گفترا او 

سلم برگشت و در  هللا عليه و رسول هللا صلی: نشين، خديجه گفتب
: آيا او را می بينی؟ پيامبر گفت: بغل خديجه نشست، خديجه گفت
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رسول هللا صلی  که در حالی با حسرتخديجه : بلی، راوی گفت
 .چادر خود را دور کرد ،سلم در بغل وی نشسته بود هللا عليه و

 .نه: ا او را می بينی؟ پيامبر گفتآي: سپس برای پيامبر گفت
باش، سوگند به خدا که و شاد ثابت قدم ! ای پسر کاکا: يجه گفتخد

اين حديث را : ابن اسحاق گفته است .او فرشته بود نه شيطان
مادرم فاطمه از : او گفت .برای عبد هللا بن حسن روايت کردم

ن حديث را از خديجه روايت می کرد، مگر من از يشنيدم که هم
سلم را ميان  هللا عليه ورسول هللا صلی : گفت می او شنيدم که

ين وقت جبرئيل رفت، خديجه به ا در .خود و چادرش قرار داد
است نه ) فرشته(اين ملک : سلم گفت رسول هللا صلی هللا عليه و

  )60F61( .شيطان

تا تکميل شدن گفته آمد ارزيابی اين روايت را به گونه آنچه 
ما شاع و لم «خير نموده بودم تا آنکه کتاب محتويات اين کتاب تأ

ليف استاد عوشن را مطالعه نمودم، أت »ةيثبت فی السيرة النبوي
 . به گونه خوبی ادا نموده استرا دريافتم که حق موضوع 

(ل ضن اسحاق معباسناد روايت ا: شته استاستاد عوشن نگا
61F

62( 
است، است، اسماعيل بن ابی حکيم از هيچ يک از صحابه نشنيده 

. و خديجه رضی هللا عنها قبل از هجرت وفات نموده است
                                                            

 . 157/  1السيرة النبوية،   )61(
 .اصطالح علم حديث   )62(
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همچنان است اسناد روايت ديگرش، روايت فاطمه بنت حسين از 
سلم  مادر بزرگش فاطمه بنت رسول هللا صلی هللا عليه و

(مرسل
62F

است، پس چگونه از خديجه رضی هللا عنها شنيده  )63
 . است

 .روايت کرده است »النبوةل ئدال«بيهقی از طريق ابن اسحاق در 
)
63F

64(  

سلسلة االحاديث «سوم به أليفش موسيزدهم ت دشيخ البانی در جل
 .از حواله آن به طبرانی ستوده استپس را نقد هيثمی  »الضعيفة

 : البانی در مورد روايت متذکره دو علت را تذکر داده است

يحيی بن سليمان بن نضله مدينی را که در اسناد روايت  -1
  )64F65( .از حيث روايت ضعيف می داند ،است

 تثقمؤوی يی که نسبت به او ياد شده با راوی همچنان را -2
نموده که اين دو علت از اسباب  تو معتمدتر است مخالف

 .ضعف روايت شمرده می شود

د يمل و تدبر شود، در می يابأهمچنان هر گاه در متن اين روايت ت
، عاليم الئکات مدکه گويا خديجه رضی هللا عنها طبايع و عا

                                                            

 . اصطالح علم حديث   )63(
 . 152/  2داليل النبوة،   )64(
 . 6097سلسلة االحاديث الضعيفة، حديث شماره   )65(
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نبوت و داليل وحی را ميداند، در حالی که چنين چيزی در مورد 
زيرا او زنی بود که وحی را  ؛خديجه رضی هللا عنها امکان ندارد

 .از آن نميدانستقبل 

می چيزی زيرا هرگاه خديجه رضی هللا عنها قبال در مورد وحی 
شوهرش اتفاق با را دانست، نزد ورقه بن نوفل نمی رفت تا آنچه 

 .آن را تعبير و تفسير نمايد ،افتاده

 ک، داليل وحی وئخديجه رضی هللا عنها هرگز به طبيعت مال
سلم نميدانست تا  عاليم نبوت نسبت به پيامبر صلی هللا عليه و

 .موزدياشيطان را به پيامبر ب فرق ميان فرشته و

همچنان روايت ياد شده مخالف آن روايتی است که در صحيح 
سلم برای ام سلمه رضی  خاری از قول پيامبر صلی هللا عليه وب

مرا در مورد عائشه اذيت ! ای ام سلمه: گفته شده است اهللا عنه
ف هيچ يک از شما الحسوگند به خدا که وحی برايم در  !کنم

 )65F66(.شه نازل نشده استزنان غير از عائ

منين خديجه رضی هللا عنها روايت شده ؤهرگاه آنچه از ام الم
صوصيت را به عائشه خپيامبر آن مزيت و  می بود،صحيح 

 .رضی هللا عنها اختصاص نمی داد

                                                            

 .فضل عائشه رضی هللا عنهاباب  ة،فضائل الصحاب، کتاب بخاریصحيح   )66(
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همچنان بی فائده نيست هرگاه ياد آور شويم که يکی از عادات 
که وحی را بر پيامبر صلی هللا عليه و سلم  جبرئيل عليه السالم

روايت مسلم از عائشه رضی هللا فرود می آورد، چنين بود، در 
و هنگامی که لباس : ... عنها از پيامبر صلی هللا عليه و سلم است

(بر تو وارد نمی شود) جبرئيل(از تن بکشی او 
66F

67(. 

 

 

  

                                                            

ول عند دخول القبور والدعاء ألهلها، صحيح مسلم، کتاب الجنائز، باب ما يق  )67(
 . 2256حديث شماره 
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 ی هاشمندر دره ب

 

منين خديجه رضی هللا عنها در پهلوی همسرش مصطفی ؤام الم
 می کرد، ومساعدت را قرار گرفت؛ او سلم  صلی هللا عليه و

شيد و در صورت مواجه شدن به خم می بيکتحهمت او را 
ک می نمود، مال و دارايی اش ممصائب و ناگواری ها او را ک

با  را وی به مصرف می رسانيد، و پيامبر یرا در راه پيروز
اين . دلجويی می کرد از ايشان ت تسلی می داد وميشفقت و صمي

شرکان در که زمانی موزی تجا ر پيمان ظلم ودموضعگيری وی 
بنی هاشم و بنی با توافق نمودند تا  گردهم آمدند وه ننی کنابخيف 

ند، به منازل شان يمانمطلب ازدواج نکنند، خريد و فروش ن
هم صحبت نشوند تا آنگاه که رسول هللا  هم نشين وبا آنان نروند، 

ين ا و در. درنسلم را برای کشتن به ايشان نسپا صلی هللا عليه و
 با: ( پيمانی نوشتند که در آن نگاشته شده بود وورد عهد نامه م

ذيرند، و هرگز بر آنان ترحم وشفقت حی را نپبنی هاشم هرگز صل
، )را برای کشتن به ايشان بسپارند )محمد(ننمايند تا آنگاه که او 

 .به خوبی نمودار می شود
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مدت المانه را ظره اصالمطلب اين مح یبنی هاشم و بنخديجه با 
مواد غذايی يا به گونه  .، تحمل کردندبارسه سال بدون خوار

سری به آنان می رسيد و يا هم در ماه های حرام که حق داشتند 
از دره غرض خريد نيازمندی های شان بيرون رفته و با اسعار 

 . گزاف خريداری نمايند

ابن هشام در تأليفش تذکر می دهد که حکيم بن حزام بن خويلد 
را  -که هنوز به دين اسالم مشرف نشده بود -  عنهرضی هللا

فشار قرار داده بود، عمه تحت محاصره اقتصادی ظالمانه سخت 
اش خديجه را می ديد که گرسنگی و تنگدستی برای وی مشکل 

 . به دره رفت ،با غالمش که گندم را حمل می کرداو د، نمی آفري

 مشکالت وين ا ايت ابن هشام را که ازکعبارت ح ،در زير
چنانچه حکايت شده  –: "خوانيد میسختی ها حکايت می کند 

به  خويلد بن اسد روبن هل بن هشام با حکيم بن حزام جوبا –است 
گندم را برای عمه اش  که با حکيم بن حزام غالمی بود .و شدر

خديجه در آن زمان همسر پيامبر  .ه بنت خويلد حمل می کردخديج
هل با حکيم بن حزام جر دره بود، ابود و سلم صلی هللا عليه و

ند به بری؟ سوگ یا غذا را به بنی هاشم مآي: و گفت صحبت نموده
نمی گذارم تا آنگاه که ترا در مکه رسوا خدا تو و غذايت را 

تری بن هاشم بن حارث بن اسد آمد و به خبدرين حال ابوال .نسازم
غذا را به : گفت هلجاو چه کاری داری؟ ابوبا تو : هل گفتجابو
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ش نزد او غذای عمه ا: تری برايش گفتخبابوال .بنی هاشم می برد
آيا او را از فرستادن غذايش باز  .ستدبود، آن را به وی می فر

يد تا رزهل امتناع وجابو .بگذارباز راه اين مرد را !! ميداری
 رتری با استخوان شتخبابوال .نداه که يکی با ديگری درگير شدآنگ
زه بن مکوب نمود، ح لت و زخمی ساخت و را زد و هلجابو

آنان  .اين صحنه را مشاهده می کرد عبدالمطلب نزديک بود و
سلم و اصحاب  نميخواستند غذايی به رسول هللا صلی هللا عليه و

 .بد گويی نيز می کردنداز ايشان شان برسد، چنانچه 

خفا و  سلم قومش را شب و روز و در اما پيامبر صلی هللا عليه و
( ).آشکار دعوت می کرد

67F

68(   

  

  

                                                            

 . 236/  1السيرة ،   )68(
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 وفات خديجه رضی هللا عنها

 

سلم و آنانی که با آنحضرت صلی هللا عليه  پيامبر صلی هللا عليه و
سلم بودند سال دهم بعثت نبوی، سه سال قبل از هجرت به سوی  و

 . ی يافتنديهاراقتصادی  همدينه منوره ازين محاصر

شديد  همحاصر سلم پس از اين ولی پيامبر صلی هللا عليه و
حتی نکشيده بود که خديجه رضی هللا هنوز نفس را ،اقتصادی

 پيامبر صلی هللا عليه و .اش ادامه يافت یبيمار و عنها بيمار شد
خدمت او می  سلم پهلوی خديجه رضی هللا عنها به تيمار داری و

 .پرداخت

بعثت  ل پس ازبنابر روايت صحيح، خديجه رضی هللا عنها ده سا
 .نبوی وفات کرده است

بنابر قول : "نگاشته است» فتح الباری«قالنی در سابن حجر ع
پس از دهم خديجه رضی هللا عنها در ماه رمضان سال  ،صحيح

برخی  سلم وفات کرده است، و بعثت پيامبر صلی هللا عليه و
، و عده ای هفت سال پس از بعثت گفته بعثتاز هشت سال پس 

نج پسلم بيست و  پيامبر صلی هللا عليه و ،روايت صحيحبنابر . اند
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ابن عبدالبر بيست و چهار سال و چهار . سال با وی زندگی کرد
 آمده حديث عايشه رضی هللا عنهادر ولی چنانچه ماه گفته است، 

که وفات خديجه را سه سال پيش از هجرت گفته است رأی 
واقعه ده سال  ناي ،صحيح را تاييد می نمايد و بنابر رأی صحيح

  )68F69( ."قبل از بعثت بود

وفات خديجه سه روز پس از وفات ابوطالب ": عينی گفته است
  )69F70( ."بود

سلم از اثر وفات خديجه رضی هللا عنها  پيامبر صلی هللا عليه و
ين حالت پيامبر نگران ا مسلمانان از گشتند وخيلی زياد متأثر 

هللا عليه وسلم رفت و شدند، خوله بنت حکيم نزد پيامبر صلی 
جه حالت خاصی برايت با از دست دادن خدي !ای رسول هللا: گفت

 .زندان و خانم خانه بودربلی، مادر ف: پيامبر گفت .دست داده است
)
70F

71(  

خوله بنت حکيم رضی هللا عنها بسيار سعی و تالش داشت که پس 
 جاسلم ازدو از خديجه رضی هللا عنها با پيامبر صلی هللا عليه و

 . کند
                                                            

 . 100/  7فتح الباری،   )69(
 . 63/  1عمدة القاری،   )70(
سند اين روايت با وجود مرسل : گفته است" االصابة " قالنی در سابن حجر ع  )71(

 . 102/  8االصابة ، . بودن، قوی است
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خديجه خانمی بود که در سخت ترين شرايط دعوت پيامبر را 
فضای همراهی کرد، خوله می خواست با شفقت و گرمی 

 .فقدان خديجه را تعويض نمايد ،خانواده

يحيی روايت نموده که  از ابوسلمه و »المسند«امام احمد در 
وقتی خديجه وفات کرد، خوله بنت حکيم همسر عثمان بن : گفتند

آيا ازدواج نمی کنی؟ پيامبر ! ای رسول هللا: مظعون آمد و گفت
اگر خواسته باشی با دختر باکره و : با چه کسی ؟ خوله گفت: گفت

دختر خانه : پيامبر گفت .اگر خواسته باشی با خانم بيوه ای
رين مردم نزد شما، عائشه دختر محبوب ت: له گفتکيست؟ خو

سودة : خانم بيوه کيست ؟ خوله گفت: بکر، پيامبر گفتبنت ابو
بنت زمعة، بر تو ايمان آورد و از آنچه می فرمايی پيروی ات 

خوله به خانه ابوبکر  !پس برو و به هر دو بگو: امبر گفتپي. کرد
و برکتی را بر شما ای ام الرومان، خداوند چه خير : رفت و گفت

مرا : چه مطلبی است؟ گفت: انی داشته است؟ خوله گفتزار
ه و از عائشه خواستگاری فرستادسلم  رسول هللا صلی هللا عليه و

 بکر آمدبکر باشيد، ابوظر آمدن ابوتمن: ام رومان گفت .کرده است
برکتی را بر شما  ای ابوبکر، خداوند چه خير و: خوله گفت و

: چه مطلبی است؟ خوله گفت: است؟ ابوبکر گفتارزانی داشته 
سلم فرستاده و از عائشه  مرا رسول هللا صلی هللا عليه و

او مناسب است؟  رایآيا ب: خواستگاری کرده است، ابوبکر گفت
 اين دختر برادرش است، خوله نزد رسول هللا صلی هللا عليه و
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نزد  :پيامبر گفت .سلم برگشت و اين مطلب را به پيامبر گفت
ابوبکر برگرد و برايش بگو من برادرت و تو برادرم در اسالم 

ت و برای ابوبکر خوله برگش .هستی، و دخترت مناسب من است
تظر باش، و بيرون شد، ام نم: ابوبکر گفت .اين مطلب را گفت

مطعم بن عدی عائشه را به پسرش خواستگاری : رومان گفت
که خالف آن ده است ند به خدا هيچ وعده ای نکرگسو .کرده بود

ابوبکر نزد مطعم بن عدی در حالی که خانمش  .عمل کرده باشد
ای پسر : همسر مطعم گفت .رفت ،حضور داشتام الفتی 

چنانچه می  .و شده باشیربه  قحافه شايد به دوست ما روابو
نمايد، ابوبکر به مطعم بن عدی  یخواهی با خانواده شما خويش

او : م همان را بگويم، مطعم گفتآنچه می گويی می خواست: گفت
ابوبکر از نزد مطعم  .يعنی همسرش همين مطلب را می گويد

خارج شد در حالی که خداوند آنچه را که در دل خود نسبت به 
و برای خوله  ابوبکر برگشت .وعده اش داشت دور نموده بود

رسول  او. واهبخسلم را نزد من  رسول هللا صلی هللا عليه و: گفت
عائشه را به ازدواج داد برای آنحضرت  و ابوبکر ا خواستهللا ر

 .عائشه در آن وقت شش سال داشت در حالی که

خداوند چه خير و : سپس خوله نزد سوده بنت زمعه رفت و گفت
اين چه مطلبی : سوده گفت .برکتی را بر تو ارزانی داشته است

فرستاده تا سلم  مرا رسول هللا صلی هللا عليه و: خوله گفت ؟است
خوش می شوم هرگاه : سوده گفت .تو را به او خواستگاری نمايم
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سن پدر سوده مرد م .اين مطلب را به او بگويی نزد پدرم بروی و
حج رفته نتوانسته بود،  کناسو بزرگسالی بود که غرض ادای م

پدر  .خوله نزد وی رفت و با مراسم عهد جاهليت احترامش کرد
: وله بنت حکيم، پدر سوده گفتخ: و گفتاين کيست، ا: سوده گفت

مرا محمد بن عبدهللا فرستاده است : اری داری؟ خوله گفتچه ک
همتای : که سوده را برای وی خواستگاری نمايم، پدر سوده گفت

اين : خوله گفت ؟چه نظر دارد) سوده(ت تخوبی است، دوس
سوده  .او را نزد من بخواه: در سوده گفتمطلب را می پسندد، پ

بن دخترکم او ادعا دارد که محمد : ا خواستم، پدر سوده گفتر
عبدهللا بن عبدالمطلب او را فرستاده است که از تو خواستگاری 

وست داری تو را به او به می کند و او همتای خوبی است، آيا د
پيامبر را نزد من : بلی، پدر سوده گفت: سوده گفت ؟دهمازدواج 

سوده را به  و او سلم نزد او آمد يه وبخواه، رسول هللا صلی هللا عل
عبد بن زمعه برادر سوده وقتی از حج  .ازدواج او در آورد

بر سر خود خاک می پاشيد، و پس از آنکه مسلمان شد  ،برگشت
سلم با سوده بنت زمعه  وقتی رسول هللا صلی هللا عليه و: گفت

من در آن وقت  ؛ زيراازدواج کرد بر سر خود خاک پا شيدم
  )71F72(."احمق بودم

                                                            

: شعيب االرنؤوط در تعليق به اين حديث گفته است. 212/  6مسند احمد،   )72(
. اسناد اين حديث به خاطر محمد بن عمرو بن علقمه بن وقاص حسن است
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 .ندمقرون و مسلم متابعت او را روايت نموده ا ،بخاری
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 فضيلت و منزلت عالی خديجه رضی هللا عنها
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 فضيلت و منزلت عالی خديجه رضی هللا عنها

 

، او از جمله او بسيار استصفات عالی : "ذهبی نگاشته است
 یخانم .که شخصيت شان به کمال خويش رسيده است است یزنان

 .سخاوتمند و از اهل بهشت بود ،نداريبزرگمنش، د هوشيار،
ساير از  سلم او را توصيف می نمود و پيامبر صلی هللا عليه و

رام قايل خيلی بسيار به وی احت و می دانست منين برترؤامهات الم
به هيچ من : شه رضی هللا عنها می گفتبود، به گونه يی که عائ

که پيامبر صلی هللا عليه ه به خديجه کخانمی رشک نبرده ام چنان
 .رشک برده ام ،سلم از وی بسيار ياد می کرد و

ند که کونه نيز تبارز می گمنزلت و مقام وی در نزد پيامبر بدين 
و ابا خانم ديگری قبل از وی ازدواج نکرده بود، و چند فرزند از 

تا  ، ووی ازدواج نکرد در زندگیهرگز با ديگری داشت، و 
از اين رو، فقدان او سبب تأثر و . ستر نشدهمبکنيزی  وفات وی با

خديجه بهترين  اندوه رسول خدا صلی هللا عليه و سلم گرديد؛ زيرا
 و امبر از دارايی خودش مصرف می کردهمدم بود، برای پي

 نمود کهسلم برای خديجه تجارت می  پيامبر صلی هللا عليه و
داشتن منزلی از به  خداوند به پيامبر دستور داده بود که خديجه را
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 .اندوه و سر و صدايی وجود نداردده دهد در آن نی در بهشت مژ
)
72F

73( 

غاز وحی و تصديق او از آدر ابواب : "ابن حجر نگاشته است
ثبات وی را در اين موضوع تذکر  سلم و صلی هللا عليه و پيامبر

داديم، که اين مطلب بر باور قاطع، عقل رسا و تصميم صحيح 
بهترين همسران  از اين رو، شکی نيست که او. وی داللت دارد

( ".پيامبر بود
73F

74(  

 یل بخصوصئاز فضامنين خديجه رضی هللا عنها ام المؤ
دار است که او را از ساير همسران پيامبر امتياز و ربرخو

  : از آن جمله ويژگی بخشيده است،

ايمان ستين کسی است که به پيامبر عليه السالم نخخديجه   -1
 .مطلب قبال تذکر يافت اينکه آورد، 

سلم در زمان حيات وی هرگز با  پيامبر صلی هللا عليه و  -2
کنيزی  خانم ديگری ازدواج نکرد و تا وفات وی با

 .ستر نشدبهم
 ا محبوب ترين همسران پيامبر بودخديجه رضی هللا عنه  -3

محبت او را  که شخص رسول هللا صلی هللا عليه و سلم
                                                            

 .110/  2سير اعالم النبالء ،   )73(
 .  100/  7فتح الباری ،   )74(
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که خداوند به وی  زق و روزيی وانمود کردهرچون 
منين عائشه ؤدر اين مورد ام الم. ارزانی داشته است

من بر هيچ يک از همسران : رضی هللا عنها گفته است
در حالی که او را نديده خديجه رشک نبرده ام  چونپيامبر 

سلم وقتی  پيامبر صلی هللا عليه و: عائشه گفت .ام
دوستان آن را به : گوسفندی را ذبح می کرد می گفت

روزی در برابر اين مطلب : عائشه گفت. خديجه بفرستيد
سلم  رسول هللا صلی هللا عليه و!! خديجه : قهر شدم و گفتم

ارزانی شده چون رزق و روزی محبت وی برايم : گفت
  )74F75( .است

بخاری از علی  .خديجه رضی هللا عنها بهترين زنان است  -4
صلی هللا  طالب روايت کرده که گفت، رسول هللابوبن ا

 ،)بنو اسرائيل( بهترين زنان امت: سلم فرمودند عليه و
  )75F76( .خديجه است ،)اسالمی(مريم و بهترين زنان امت

سلم بيشتر خديجه و پيوند خديجه  پيامبر صلی هللا عليه و  -5
رضی هللا عنها را بعد از وفات وی به خاطر می آورد و 

 عنها هللامنين عائشه رضی ؤبخاری از ام الم. ياد می کرد

                                                            

ل خديجه بنت خويلد رضی الصحابة، باب من فضائحيح مسلم، کتاب فضائل ص  )75(
 . 6278ل عنها، حديث شماره 

صحيح بخاری، کتاب مناقب االنصار، باب تزويج النبی صلی هللا عليه و سلم   )76(
 .  3815خديجه و فضلها رضی هللا عنها، حديث شماره 
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من بر هيچ همسر پيامبر صلی هللا : روايت کرده که گفت
. بردم ه رشکسلم رشک نبرده ام چنانچه بر خديج عليه و

از  .قبل از ازدواج من وفات کرده بوداو  در حالی که
خداوند  و پيامبر می شنيدم که خديجه را به خاطر می آورد

ن منزلی از به پيامبر دستور داده بود تا به خديجه در داشت
و هرگاه گوسفندی را ذبح در بهشت برايش مژده دهد،  نی

می کرد از آن به دوستان خديجه تا جايی که به آنان می 
 . می فرستاد ،رسيد

منين عائشه رضی ؤدر روايت ديگری که مسلم از ام الم
رشک نبردم : شه گفتکه عائ ، آمدها روايت کردههللا عنه

سلم در مورد هيچ يک از  بر پيامبر صلی هللا عليه و
زيرا او را  ؛مسرانش چنانچه بر خديجه رشک بردمه

من او را هرگز نديده  در حالی کهبسيار ياد می کرد، 
  )76F77( .بودم

از ": نگاشته است» فتح الباری«قالنی در سابن حجر ع
ن از رشک بردن به اثبات می رسد، و رشک برد ،آن

بد نباشد، از جانب پسنديده و جانب بهترين زنان که عمل نا
شه بر همسران تر از آن عمل بد نيست، و عائ زنان پائين

                                                            

صحيح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل خديجه رضی هللا عنها،   )77(
 .  6280حديث شماره 
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سلم رشک می برد، ولی در مورد  پيامبر صلی هللا عليه و
خديجه بيشتر رشک می برد، سبب آن را تذکر داده است، 

بردنش به خاطر آن بود که پيامبر صلی هللا عليه و رشک 
ايتی که بعد از آن ياد می کرد، و در رو تروسلم او را بيش

: زيرا در آن گفته است ،آمده واضح تر ازين روايت است
سلم بيشتر او را ياد می  زيرا رسول هللا صلی هللا عليه و

 . کرد
رشک بردن و غيرت زن آن است که فکر می کند با ديگر 
بيشتر از وی محبت دارد، و بيشتر ياد کردن داللت بر 

  )77F78( ."محبت بيشتر دارد
شارت سالم ذات بعليه السالم به خديجه مژده و جبرئيل   -6

و مژده منزلی در . الهی و سالم خودش را به وی داد
هريرة چنانچه در حديث ابو. به وی دادرا نيز بهشت 

جبرئيل نزد پيامبر : رضی هللا عنه روايت شده که گفت
 اينک !رسول هللايا : گفت وسلم آمد،  صلی هللا عليه و

با او ظرفی است که در آن  در حالی که مدهآخديجه 
بر  ،، هرگاه او نزدت آمداستغذا يا نوشيدنی  نانخورش يا

و برايش به  برسانمن سالم  روردگارش وپاو از جانب 

                                                            

 . 131/  11فتح الباری،   )78(
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اندوه آن  در شارت بده کهببهشت  نی درداشتن منزلی از 
  )78F79( .نيست و سر و صدايی

ايت حک علما گفته اند، اين: گفته استقالنی سع رابن حج
عليه  و"بيانگر فقاهت وی است، زيرا خديجه نگفت 

قعده نماز چنانچه برخی از صحابه کرام در " السالم
سلم  می گفتند که پيامبر صلی هللا عليه و" السالم علی هللا"

خداوند خودش سالم است، : و گفت فتن آن نهی فرموداز گ
بر  بگوئيد، خديجه نيز صحيح فهميده بود که" التحيات ل"

خداوند جواب سالم گفته نمی شود چنانچه بر ساير 
 یاميگويند، زيرا سالم اسمی از اسم مخلوقات جواب سالم

 .هللا تعالی است
ب نيست که دعا برای سالمتی است و مناس ،سالمهمچنان 

 . سخ داده شودپا بدان گونه بر ذات الهی
بگويم و " عليه السالم " گويا خديجه گفته است چگونه 

م اسم الهی است، بلکه سالمتی از او خواسته می شود، سال
ثنا و شود مناسب نيست مگر  از اين روايت فهميده می

 . ذات الهی بر ستايش،

                                                            

صحيح بخاری، کتاب مناقب االنصار، باب تزويج النبی صلی هللا عليه وسلم   )79(
 .  3820خديجه و فضلها رضی هللا عنها، حديث شماره 
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سپس مناسب . فرستاده است ثنابه عوض سالم بر خداوند 
که پاسخ سالم به خداوند و جبرئيل عليه السالم را گفته 

به  ،قايل شدهميان هر دو يعنی ذات الهی و مخلوق فرق 
 "السالم جبريل علی و: "ونه يی که به جبرئيل گفته استگ

کسی  سالم از اين پاسخ جواب "و عليک السالم: "باز گفته
 یکه سالم را آورده و ذاتی که سالم را فرستاده معلوم م

 . شود
معلوم می شود که جبرئيل هنگام پاسخ دادن همچنان 

و پيامبر صلی جواب سالم را بر جبرئيل  ؛حضور داشته
صورت عام ه يک بار ب :سلم دو بار گفته است هللا عليه و

و يک بار به گونه خاص، سپس شيطان را که شنيده است 
گفته اند جبرئيل سالم . از دايره دعا خارج ساخت

سلم به  پروردگار را به واسطه پيامبر صلی هللا عليه و
عائشه همچنان وقتی به . خاطر احترام پيامبر رسانيده است

مستقيما سالم نفرستاده بلکه  ،رضی هللا عنها سالم فرستاده
اما . سلم فرستاده است از طريق پيامبر صلی هللا عليه و

زيرا او  ؛سالم را مستقيما مخاطب قرار دادهمريم عليها ال
مريم را به خاطری مستقيما : فته استگنبی بود، و برخی 
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ا با وی هنگام زيرا شوهر نداشت تا يکج ،مخاطب قرار داد
  )79F80( .قرار دادن احترام می شدمخاطب 

ل علما را بر اين فضيلت القالنی استدسن حجر عبسپس ا
منين خديجه رضی هللا عنها بر ؤکه بيانگر فضيلت ام الم

ست تذکر ا عليه و سلم ساير همسران پيامبر صلی هللا
ا بر ام د، بخصوص افضليت خديجه رضی هللا عنهميده
زيرا او بهترين  زيرا اعائشه رضی هللا عنهمنين المؤ

سلم پس از خديجه رضی هللا  همسران صلی هللا عليه و
 . ا بودعنه

ابوبکر بن داود : لی گفته استيگويد که سه ن حجر میاب
ايت استدالل می کند که خديجه از عائشه بهتر کبر اين ح

ا از جانب شه رضی هللا عنهبرای عائ جبرئيل زيرا ؛بود
برای خديجه از جانب پروردگار  وخود سالم گفته است، 

  .سالم گفت
ابن عربی می پندارد که در افضليت خديجه بر عائشه 

در که اختالفی را  و ضی هللا عنها اختالفی وجود نداردر
سته است، هر چند نمردود دا ،اين مورد در گذشته بوده

ديجه رضی هللا افضليت خ جحبنابر آنچه تذکر يافت قول را
 .عنها است

                                                            

 . 106/  7فتح الباری،   )80(
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خديجه وارد  ح ترين روايتی که در مورد افضليتصري
ن عباس بی از حديث ائاو نسروايتی است که ابوداود  ،شده

هترين زنان ب: گفته است وا .مرفوعا روايت کرده اند
اين . بنت خويلد و فاطمه بنت محمد است بهشت خديجه

 . ده استشمرروايت را حاکم صحيح 
شه رضی هللا عنها فضايل بی عائ: ر گفته استسبکی کبي

يت فاطمه، شماری دارد، ولی آنچه ما اختيار می کنيم افضل
در . است اشه رضی هللا عنهسپس خديجه و پس از آن عائ

امه نلت فاطمه رضی هللا عنها چنانچه در زندگييمورد فض
سپس . سردار زنان مسلمانان است، وی تذکر يافته است

معلوم می شود که  اهراظآنچه : سبکی در اخير گفته است
ک را بر ياينکه هيچ جمع ميان هر دو روايت اولی است و

 .ديگری ترجيح نميدهيم
آيا هيچ کسی گفته است که يکی از سبکی می پرسد، 

همسران پيامبر غير از خديجه و عائشه بهتر از فاطمه 
اين حرف آنانی است که گفته شان : گويداست؟ سپس می 

مورد اعتماد نيست، و اينکه همسران پيامبر به خاطر قرار 
رفتن شان به منزله پيامبر در بهشت، از همه اصحاب گ

پيامبر افضليت دارند، قولی است مردود، و آن را محمد 
سبکی گفته . بن حزم گفته است که ظاهرا قول فاسدی است

سلم پس از خديجه  صلی هللا عليه وهمسران پيامبر : است
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شه رضی هللا عنهما در افضليت مساوی و برابر اند، و عائ
لَْستُنَّ : (زيرا خداوند فرموده است ؛آنان بهترين زنان اند

( ) .َكأََحٍد ِمَن النَِّساء
80F

81(   
 
 
 
 
 

  

                                                            

 .  106/  7فتح الباری ،   )81(
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 جه رضی هللا عنها روايت شده استاحاديثی که در مورد خدي

 

اوفی رضی هللا عنه روايت بی هللا بن اعبدبخاری از : حديث اول
د و ما سلم عمره کردن رسول هللا صلی هللا عليه و: نموده که گفت

زمانی که به مکه داخل شدند طواف  .نيز با ايشان عمره نموديم
کردند و ما نيز با ايشان طواف نموديم، سعی ميان صفا و مروه 

در ميان می پيامبر را ما نيز با ايشان سعی انجام داديم، ما  ،کردند
 ابن تا مبادا کسی از مردمان مکه او را هدف قرار دهد از گرفتيم،

 :گفتنه، : اوفی دوست من پرسيد، آيا به کعبه داخل شد؟ گفتی اب
برای : ايت کن؟ گفتحک ،ی ما آنچه برای خديجه گفته بودبرا

 شارت و مژده دهيد که در آنبخديجه به منزلی از نی در بهشت 
   )81F82( .نيست و صدايی و سر اندوه

اوفی رضی هللا عنه روايت شده  بیدر روايت ديگری از ابن ا
سلم خديجه را به منزلی در  آيا رسول هللا صلی هللا عليه و: است

                                                            

 .صحيح البخاری ، کتاب ابواب العمرة، باب متی يحل المعتمر؟   )82(
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(نیبلی، به منزلی از : بهشت مژده داد؟ گفت
82F

شارت بدر بهشت  )83
  )83F84( .نيست  اندوه و سر و صدايیداد که در آن 

جبرئيل نزد پيامبر : هريرة رضی هللا عنه آمده استدر روايت ابو
است اين خديجه  !ای رسول هللا: گفت سلم آمد و صلی هللا عليه و

غذا يا  نانخورش يابا وی ظرفی است که در آن  و آمدهکه 
بر او از جانب پروردگارش  ،قتی او نزد تو آمدو .نوشيدنی است

شارت ده بمن سالم بگو، و برايش به منزلی از نی در بهشت  و
   )84F85( .نيست اندوه و سر و صدايیکه در آن 

در روايت عبد هللا بن جعفر بن ابی طالب به سند حسن از پيامبر 
دستور يافته ام که : سلم روايت شده که گفت صلی هللا عليه و

                                                            

نی ( مراد از قصب : ه اندجمهور علما گفت. قصب در فارسی به معنی نی است  )83(
و گفته شده که مراد از آن نی طاليی . که داخل آن خالی باشد است ی، لؤلؤ)

 قصب گوهر عبارت از گوهری: علمای زبان گفته اند. مرصع با جواهر است
. هر ميان خالی را قصب گويند: گفته اند. که ميان خالی آن دراز تر باشد است

خطابی گفته . در تفسير حديث روايت شده که منزلی از لؤلؤی ميان خالی است
 .مراد از منزل قصر است: است 

يج النبی صلی هللا عليه و سلم ل الصحابة، باب تزوصحيح بخاری، کتاب فضائ  )84(
ل خديجه لم، کتاب فضايل الصحابة، باب فضائخديجه بنت خويلد؛ و صحيح مس

 .آنچه روايت شده عبارت مسلم است. ام المؤمنين
ل الصحابة، باب تزويج النبی صلی هللا عليه و سلم صحيح بخاری، کتاب فضائ  )85(

الصحابة، باب فضايل خديجه حديجه بنت خويلد؛ و صحيح مسلم، کتاب فضايل 
 .ام المؤمنين
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که در  در بهشت مژده دهم) نی(خديجه را به خانه ای از قصب 
  )85F86( .نيست اندوه و سر و صدايیآن 

شه رضی هللا عنها امام احمد از مسروق از عائ: حديث دوم
سلم خديجه  وقتی پيامبر صلی هللا عليه و: روايت نموده که گفت

 ]ائشهع[. دنمواو را به بهترين وجه توصيف می  ،را ياد می کرد
را ياد  بينی سرخکچه اندازه : يک روز رشک بردم و گفتم: گفت

: پيامبر گفت .داده است را اومی کنی، خداوند برايت بهتر از 
زمانی که مردم مرا  .را برايم نداده است اوپروردگار بهتر از 

، و زمانی که مردم مرا ايمان آورداو برايم  تکفير می کردند
، با دارايی و مالش با من مرا تصديق کرد او تکذيب می کردند

مردم مرا محروم ساختند، و خداوند از زمانی که  ،همدردی کرد
که از فرزندان زنان زمانی  انی ارزانی داشتاو به من فرزند

  )86F87( . ديگر مرا محروم ساخت

منين عائشه رضی هللا عنها روايت ؤاز ام الم یدر روايت ديگر
سلم بيشتر خديجه رضی  شده است که رسول هللا صلی هللا عليه و

خداوند به عوض پيره  :گفتم: عائشه گفت .اد می کرديهللا عنها را 

                                                            

حديث عبدهللا بن جعفری بن ابی طالب، حديث  –مسند اهل البيت  –مسند احمد  )86(
 . 1758شماره 

شعيب االنؤوط در .  356/  41  –حديث عائشه رضی هللا عنها  –مسند احمد  )87(
 .حديث صحيح است: مورد اين حديث گفته است
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بسيار  وش سرخ شده، نن قريش که دو جانب دهنی از پيره زناز
چهره رسول هللا : عائشه گفت .همسری داد ،قبل وفات کرده است

حی ، چنانچه هنگام فرود آمدن وسلم تغيير کرد صلی هللا عليه و
ی شد ، همچنانکه در هنگام رعد و برق دگرگون متغيير می کرد

  )87F88( .تا دريابد که نشانه رحمت است يا عذاب

بخاری از علی رضی هللا عنه روايت نموده که : حديث سوم 
بهترين : فتگسلم شنيدم که می  از پيامبر صلی هللا عليه و: گفت
امت ( بهترين زنان عمران وبنت مريم  )بنو اسرائيل( زنان

   )88F89( .خديجه است )اسالمی

احمد به سند صحيح از ابن عباس رضی هللا امام : حديث چهارم 
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم چهار : عنه روايت نموده که گفت

خدا : ميدانيد اين چه است؟ گفتند: فتگ ه وخط بر روی زمين کشيد
: فتگرسول هللا صلی هللا عليه وسلم  .و پيا مبرش دانا تر اند

بهترين زنان بهشت خديجه بنت خويلد، فاطمه بنت محمد، آسيه 
   )89F90( .ندعمران ا بنتفرعون و مريم  زنبنت مزاحم 

                                                            

 7771دب، باب النهی عن انقضاض النجم، حديث شماره المستدرک، کتاب اال  )88(
. 

َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب (تعالی صحيح بخاری، کتاب احاديث االنبياء، باب قول هللا   )89(
 . 3432حديث شماره  ،)َمْريَم

 .انداسناد آن صحيح و را ويان آن ثقه : شعيب االرنؤوط گفته است  )90(
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ا و يا در ضعيفی که از خديجه رضی هللا عنه برخی از احاديث
 مورد وی روايت شده است

 

از طريق  »المعجم الکبير«ابويعلی در مسندش و طبرانی  -1
هللا بن حارث بن س از عبدسهل بن زياد از ازرق بن قي

لد رضی هللا عنها روايت نموده که ينوفل از خديجه بنت خو
رسول  يا: سلم پرسيد و گفت او از پيامبر صلی هللا عليه و

: فتخديجه گ .در بهشت: دانم از تو کجايند؟ گفتفرزن! هللا
اوند می خد: بر گفتبدون آنکه عملی انجام داده باشند؟ پيام

فرزندانم از : گفت خديجه .دانست که چه عمل می کنند
 .در آتش: د؟ پيامبر گفتنرک بودند کجايشوهرانم که مش

؟ پيامبر شندبدون آنکه عملی انجام داده با :خديجه گفت
 . خداوند می دانست که چه عمل می کنند: گفت

اين حديث را : نگاشته است »جمع الزوائدم«می در ثهي
ثقات راويان سند آن که طبرانی و ابويعلی روايت کرده اند 

اند ولی عبدهللا بن حارث بن نوفل و ابن بريده خديجه را 
  )90F91( .نديده اند

                                                            

 . 217/  7مجمع الزوائد،   )91(



98 
 

: امام احمد از علی رضی هللا عنه روايت کرده که گفت -2
خديجه در مورد دو پسرش که در جاهليت وفات کرده 

آن دو : لم گفتس رسول هللا صلی هللا عليه و .بود، پرسيد
 اندوهگينوقتی چهره خديجه را : گفت ]علی[ .در آتش اند

دشمنی می آنان  با اگر محل هر دو را می ديدم،: گفت ،ديد
ای رسول هللا، فرزندانم از تو چگونه : ، خديجه گفتداشتم
سپس رسول هللا صلی : گفت ]علی[ .در بهشت: گفتاند؟ 

فرزندان شان در مسلمانان و : سلم فرمودند هللا عليه و
سپس  .ان و فرزندان شان در آتش اندکبهشت اند، و مشر

َوالَِّذيَن : (زير را خواند هسلم آي رسول هللا صلی هللا عليه و
يَّتَُهم يَّتُُهْم بِإِيَماٍن أَْلَحْقنَا بِِهْم ُذرِّ ( ) .آَمنُوا َواتَّبََعْتُهْم ُذرِّ

91F

92(  
مجهول اسنادش به خاطر : "شعيب االنؤوط گفته است

 . "ضعيف است ،بودن محمد بن عثمان
چه در مورد  دانسته نشد: گفته است »الميزان«هبی در ذ

خبر  کهم رفته اگاری معلومات يسبدر جا های کسی 
سپس سند روايت  او. منکری از او روايت شده است

 »جامع المسانيد«ابن جوزی در  .متذکره را آورده است
در اسناد آن : آمده »کنزالعمال«چنانچه در : گفته است

                                                            

 .مسند احمد   )92(
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و هيچ حديث وی مقبول نيست،  که عثمان استبن محمد 
  )92F93( .در مورد تعذيب اطفال صحت ندارد یحديث

قظان عمران بن عبدهللا از يالواز اب »تدرکسالم«حاکم در  -3
يمان لنزد حذيفه بن ا: سعدی روايت نموده که گفت هربيع

از  .آمدم بود، سلم که در مسجد رسول هللا صلی هللا عليه و
سلم می  رسول هللا صلی هللا عليه و: وی شنيدم که می گفت

خديجه بنت خويلد از نخستين زنانی است که به خدا : گفت
   )93F94( .ورده استآسلم ايمان  صلی هللا عليه وو محمد 

: حديث متذکره را شيخ البانی ضعيف شمرده و گفته است
شايد به ذهبی در مورد آن سکوت کرده اند، و  حاکم و

انش باشد، زندگينامه ابو يوخاطر مجهول بودن برخی را
ها و اسما نيافته ام، در سند آن  تکنيجمله قظان را در يال
 .يد بن عجب االنباری است که آن را نيز نشناخته ام عس

ن ميمون از ب از مهاجر »جم االوسطالمع«طبرانی در  -4
 عنها روايت نموده که فاطمه برای پيامبر فاطمه رضی هللا
؟ کجاستخديجه در مادر ما : سلم گفت صلی هللا عليه و

سخن بيهوده و که در آن ) نی(در خانه يی از قصب : گفت
: فاطمه گفت .فرعون زنمريم و آسيه  .رنجی وجود ندارد

                                                            

 . 134/  1مسند احمد،   )93(
 . 184/  3المستدرک،   )94(
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نه، بلکه از نی مرصع با جواهر و : از اين نی؟ گفت
  )94F95( .مرواريد و ياقوت

حديث متذکره را : گفته است »مجمع الزوائد«می در ثهي
ن ميمون ب از طريق مهاجر »المعجم االوسط«طبرانی در 

ن ميمون را ب مهاجر. از فاطمه روايت نموده است
نشناختم، و گمان نمی کنم که او از فاطمه شنيده باشد، وهللا 

  )95F96( .ندا هان آن ثقيوااعلم، ساير ر
ن کثير روايت نموده ب از سعيد »الکبيرالمعحجم «طبرانی  -5

ی سلم در حال جبرئيل نزد پيامبر صلی هللا عليه و: که گفت
 است که اين خديجه: پس گفتس .آمد ،راء بودحکه در غار 

برايش بگو خداوند برايت سالم  .آمد) نوعی غذا(س يبا ح
جبرئيل از : پيامبر برايش گفت ،وقتی خديجه آمد .می گويد

با تو است قبل از آمدنت برايم خبر  که ذايیآمدن تو و غ
برای خديجه سالم می گويد،  خداوند: داد، و جبرئيل گفت

ذات الهی سالم است، وسالمتی از جانب : خديجه گفت
 .باد سالم نيز بر جبرئيل وست وا

                                                            

 . 139/  1المعجم االوسط،   )95(
 . 223/  9مجمع الزوائد،   )96(
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طبرانی آن را : نگاشته است »مجمع الزوائد«می در ثهي
و در اسناد آن محمد بن حسن بن زياده وجود  روايت کرده

     )96F97( .ف استيعاو ضدارد 
منين عائشه ؤاز ام الم »المعحجم االوسط«در طبرانی  -6

رسول هللا صلی هللا : رضی هللا عنها روايت نموده که گفت
  )97F98( .سلم برای خديجه از انگور بهشت خورانيد عليه و

حديث متذکره را : نگاشته است »مجمع الزوائد«می در يثه
روايت نموده و در سند آن  »جم االوسطالمع«طبرانی در 

(. کسی است که آن را نـشناختم
98F

99(  
د روايت کرده اوراز ابن ابی  »المعجم الکبير«طبرانی در  -7

سلم نزد خديجه رفت  رسول هللا صلی هللا عليه و: که گفت
فات بيماری ای که به اثر آن و ؛ر بوداو بيما در حالی که

چه  ای خديجه از تو، با حالت ناگوار: برايش گفت و يافت
سعادت زيادی را  خير و ناگواریمی بيبنم؟ و خداوند در 

می نهد، آيا ميدانی که خداوند با تو در بهشت برايم مريم 
بنت عمران، کلثم خواهر موسی و آسيه همسر فرعون را 

خداوند  ،ای رسول هللا: جه گفتخدي .داده است همسریبه 

                                                            

 .197/  4مجمع الزوائد،   )97(
 .  168/  6المعجم االوسط ،   )98(
 . 225/  9مجمع الزوائد،  )99(
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با : بلی، خديجه گفت: چنان کرده است؟ پيامبر گفت
  )99F100( .ودگی و فرزندانآسآرزوی 

طبرانی آن را : نگاشته است »مجمع الزوائد«ثمی در يه
محمد بن حسن  اسناد آن منقطع االسناد روايت کرده و در

  )100F101( .ضيعف است که اوزباله است بن 
امام احمد در مسندش از عفيف الکندی روايت نموده که  -8

نزد عباس بن  .آمدمتاجری بودم و به حج : گفت
از او های تجارتی را المدم تا برخی کاآالمطلب عبد

خدا من نزد او او تاجر بود، سوگند به  خريداری کنم؛ زيرا
برآمد،  خيمه ایمردی در نزديکی وی از  که در منی بودم

ن را ديد زوال کرد، ايستاد و آوقتی  و ديدفتاب آبه سوی 
که از آن، آن  خيمهسپس زنی از آن  :گفت .نماز ادا کرد

وی ايستاد و نماز  آن زن عقب. مرد بر آمده بود، بر آمد
مده با وی ايستاد آبر خيمهجوانی از همان گزارد، سپس نو

عباس، اين کی : برای عباس گفتم: و نماز گزارد، گفت
المطلب برادر زاده عبد هللا بنن عبدمحمد ب اين: است؟ گفت

اين همسرش : اين زن کيست؟ گفت: گفتم: گفت .ام است
اين نوجوان کيست؟ : گفتم: خديجه بنت خويلد است، گفت

                                                            

 .451/  22المعجم الکبير،  )100(
 . 218/  9مجمع الزوائد،  )101(
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: گفت. طالب پسر کاکايش است یاين علی بن اب: گفت
نماز می گزارد و گمان دارد : او چه می کند؟ گفت: گفتم

غير از همسرش و اين نوجوان  که او پيامبر است و کسی
او گمان می کند  پسر کاکايش از او پيروی نکرده است، و

: گفت .کسری و قيصر به رويش باز می شود که خزاين
پس از  او -. شعث بن قيس می گويداپسر کاکای که عفيف 

اگر در آن  - اسالمش را نيکو ساخت آن اسالم آورد و
سومين نفر با  ،می کردمن روز خداوند اسالم را نصيب 

  )101F102( .علی بن ابی طالب رضی هللا عنه می بودم
جدا  هاسناد حديث متذکر: شعيب االرنؤوط گفته است

 . ف استيضع
مسندش از عائشه رضی هللا عنها روايت در امام احمد  -9

نموده که خديجه رضی هللا عنها از رسول هللا صلی هللا 
رسول خدا  .سلم در مورد ورقه بن نوفل پرسيد عليه و

در حالی  او را در خواب ديدم: صلی هللا عليه و سلم فرمود
می پندارم اگر از اهل دوزخ  و لباس سفيد پوشيده بود که

 .می بود لباس سفيد بر وی نمی بود

                                                            

حديث عباس بن عبدالمطلب، حديث شماره  –مسند بنی هاشم  –مسند احمد  )102(
1787. 
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، اسناد اين حديث ضعيف است: وط گفته استؤشعيب االرن
 .ف است، می باشديعکه خود ض عهيزيرا در سند آن ابن له
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