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 استاد بهاءالدین قهرمانی نژاد سومجلسه 
هحضرت خدیج مادر حضرت زهرا موضوع:  

 *** تدوین شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
ٍد َو آِلِه الط   َدَنایِّ َس  یالّلُه عل یو َصل   نیَالَحْمُد ِلّلِه َربِّ العالم رض ةُ ی  َبق َمای  ِس  َن یبیِّ ُمَحم 

َ
ِلُتَراِب  َن یلعالمو َارواُح ا یروح نیالّله ِفي األ

ْعُن َعلَ  عداِئهم أجمع یَمْقَدِمِه الِفداء والل 
َ
َن األِن إلَ  نیأ  نیالدِّ  وِم یَ  یمِّ

 
 ...سالم علیکم به محضر همه عزیزان 

 .هامادر حضرت زهرا سالم الله علی رسیم به زندگیمی ،سومین قسمت از مباحث ما پیرامون زندگینامۀ مادران چهارده معصومدر 
رت خدیجه حض ، یعنیبعد مادر امیرالمؤمنین و این بخش پیرامون مادر حضرت زهرا سالم الله علیها ،از مادر پیامبر شروع کردیم

 . استسالم الله علیها 
 

 بانوی بی بدیل
لی الله علیه بانوی بی بدیل و همسر یگانۀ پیامبر ص»او بگوییم توانیم به  کنیم که میخوب ما در مورد یک شخصیتی صحبت می

و ا که موضوع همین حضرت خدیجه یعنی در فخر و فضیلِت  ؛مادر حضرت زهرا که عصمت الله الکبری است ؛«و آله و سلم
چیز در  یعنی اگر ما هیچ .کفایت است مطلب دوهمین  ،و مادر حضرت زهرا سالم الله علیها بود ثانیاا  ،محبوب دل پیامبر بود اولا 

 .همین دوتا کفایت است ،یموین نگامورد ایش
نعمت » یعنی :این است آن معنای مصطلح «خدیجه»واژۀ  ،؟ عزیزان مستحضر باشند در زبان عربهاولا کلمۀ خدیجه یعنی چ

نعمت »ویند گاگر از آن محصول بیشتر داد می ،محصول را امسال بدهد مقدار خاصیمثالا باید این زمین  ؛«بیش از حد توقع ،افزون
 زی نیست کهچی آنلفظی لترجمه تحت ا که بیان شد. اما خدیجه به زبان فارسی در ترجمۀ مصطلح یعنی این ؛«بیش از حد توقع

ستند خوا شد این بود که میعرب فهمیده می آن زماِن  در معنای مصطلِح چون آنچه  ؛شویم آن مثالا بخواهیم خیلی وارد جزئیات
 بنابراین .عنی ایناین واژۀ خدیجه ی؛ این نعمت بیش از حد توقع بوده است، بگویند فرض بفرمایید این نعمتی که امسال به ما رسیده

 شود. است که خیلی باید تبلیغ و ترویجاسامی آن شود، خدیجه از تبلیغ و نوان، چون باید این اسامی ترویج در رابطه با این ع
عنی د یشار گفته میهای فّج خویلد در یکی از جنگ های آن دوره که به نام جنگ «.ُخَویِلد»ایشان دختر فردی بودند به نام 

د اشبنیز وجود داشته  ریبط این واژه ممکن است یک ضبط دیگدر ض حال -در ماه های حرام می جنگیدند  برخی هایی کهجنگ
یعنی خاندان  ؛ها هم جزء حنفاء بودندآن خود  .کستندش م را میافرادی بود که حرمت محرّ در مقابل  اهاما عمدتاا آن جنگ -

لب مربوط مطدر مورد دو مادر بزرگوار قبلی که  قبال که ،رسیدمناف می به حضرت عبد آن ها حضرت خدیجه علیها السالم و نسل
 .توضیح دادمبه آن را 
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 دوشیزه بودن حضرت خدیجه سالم الله علیها

اا به نظر می ولی واقع ؛ازدواجی داشتند ،قبل از ازدواج با پیامبرخیلی از تواریخ وارد شده که  ن اگرچه در بعضی از تواریخ یااایش
 علیه مرحوم استاد جعفر مرتضی العاملی رضوان الله ،نظریۀ تحقیقی را در دورۀ معاصرکه اولین بار این  ،رسد که با قول تحقیقی

 زرگان زیادما از ب ،ولی در سده های نخستین هجری. ای داشتندتحقیقات گسترده د ودت پیش از دنیا رفتنکه یک م مطرح کرد،
و قبل از ازدواج با پیامبر ازدواجی است داشتیم که این موضوع را مطرح کردند که حضرت خدیجه علیها السالم دوشیزه بوده 

ان یکی از دلیل این است که سن ایشان در زم .لی نمی شود قبول کردبه دلی ،که در تواریخ مشهور هست و این چیزی ؛نداشته
گوید ایشان و آن نظریۀ مشهور که می ؛سال ۳۳سال نقل شده تا  ۸۲از سن حدود است؛ در منابع اولیه چند نوع نقل شده  ،ازدواج

، ۸۲ها سن ایشان را بین  ها یا همزمان با آن تر از آنبا توجه به اینکه منابعی قدیمیداشته است،  سال ۰۴گوید ازدواج کرده و می
ایشان  داین مطلب داریم که نشان می دهبر اینکه ما دلیل دیگری بر  هعالو .به نظر می آید که درست نیست ،اندآورده ۳۳تا  ۸۲

وشته اند که تاریخی ندوشیزه بوده است و قبل از ازدواج با پیامبر ازدواجی نداشته است. مهمترین دلیل این است که تمام منابع 
این بود که با آن  او حال جمال که جای خودش، کمال -ت جمال و کمال و ثروسه تا:  -ایشان به دلیل جمال و کمال و ثروت، 
 در اختیارر بعد از ازدواج با پیامبرا  کرد و ه این ثروتان کمک میبه نیازمند و به بیچاره ها ،ثروتی که در اختیارش بود به مستمندان

 ها یکتا پرست بود.  و جدا از همۀ این ،پیامبر قرار داد
 های افرادازدواج با دو نفری داشته که  وقت ایشان چطور دو آن است؛ همۀ منابع نوشته اند که خواستگاران متعدد را رد کرده

شان اند که ایکه بعضاا اشاره کرده آن منابعی همه ، زیراجور در نمی آیدمطلب این ازدواج کرده؟ با آن ها چرا  ؟!معروفی هم نبودند
 ؛کردند ایشان رد می و ند که خیلی ها از ایشان خواستگاری می کردنده ابه نوعی این را تصریح کرد ،استازدواج داشته  آن قبل

ر روز د - دقت بفرمایید - امیرالمؤمنان نبر ای وهس جور در نمی آید. عال؟ پاست خوب اگر رد می کردند چرا با آنها ازدواج کرده
برخواست رالمؤمنین امی - معین کرد که مثالا خلیفه تعیین کنندرا شش نفر  ،یعنی آن روزی که بعد از کشته شدن خلیفه دوم -شورا 

 ؛شداحد الناسی از شما داماد او ن این است که من داماد پیغمبر شدم که فرماید هایی که می یکی از حرف ؛ها صحبت کرد با این و
 به ازدواج خلیفۀ سوم در از آن ها تا دختران او بودند که دو ،دختر ه قبالا ازدواجی داشته و آن سهخوب اگر واقعاا حضرت خدیج

ود شچرا نگفت این را؟ معلوم میاما  ؛من خودم دو بار داماد پیغمبر شدم !علیای گفت می و عثمان در می آمد در آن جمع ،آمدند
د که ایشان شواز اینجا معلوم می است! ای حضرت خدیجه و جناب پیامبر باقی مانده بوده حضرت زهرا بودهکه تنها فرزندی که بر 

این مطلب رسیده  به یک بخشی از تحقیقاتم پیرامون همین موضوع بودهو دوشیزه بوده و بنده به دلیل همین تحقیقی که داشتم 
ولی آن دیدگاه ها قابل رد است. و به همین دلیل ما این موضوع  جود داردوالبته راجع به این موضوع دیدگاه های دیگری هم  ام.

 حضرت خدیجه سالم الله علیها قبل از ازدواج با پیامبر دوشیزه بودند و ازدواجی نداشتند.  قاطع می گوییم که را با ضرس
 

 ازدواج حضرت خدیجه سالم الله علیها
ه حضرت ابوطالب برای برادرزاده اش پیامبر انجام کخواستگاری  آندر  که است بخش بعدی که می خواهم عرض کنم این

خود حضرت ابوطالب خواندند، خطبه ای بسیار نغز و پرمعنا،  ،خطبۀ عقد را د،وقتی که حضرت خدیجه پاسخ مثبت دادن ،دادند
 وانده و عین همین ماجرا در رابطهکه عبدالمطلب خ وارد شده است؛با ابوطالب  به در مورد ازدواج مادر امیرالمؤمنینعین همین خط
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ین خطبۀ ا است؛ که باز هم خود عبدالمطلب خواندهاست، داشته وجود با ازدواج جناب عبدالله پدر پیامبر با مادرش آمنه بنت وهب 
سران خود به زنان و به هم آن هااین مسئله، اصالا اهمیتی که  ای است، اصالا بین مشرکین رایج نبودهالعادهعقد واقعاا خطبۀ فوق

ت صالا بی معنی بوده اسا -فرزند دختر را زنده به گور می کردند  که عرب جاهلی - و به مادران خود می دادند آن زمان در بین عرب
یا « زین اب»گذارند را می خود بینیم که اسم اولین دخترمؤمنین میدر زندگی امیرال که حال است خیلی جالب توجه .این مسأله

  !یعنی زینت پدر «زینب» همان
 های حضرت خدیجه بودند که مادر خواهرزادهپیامبر و حضرت خدیجه بودند که در خانه  یدختر  آن سه که کنماین را هم اشاره 

 بنات»ند گفتبه همین دلیل به ایشان می ه است؛به عهده حضرت خدیجه بود آن ها از دنیا رفته بود و تربیت و بزرگ کردن آن ها
زهرا سالم  فقط حضرت ایشاندختر یکی یک دانه  و دختر خوانده های پیامبر بودند، ؛ در واقع«دختران پیامبر» یعنی «رسول الله

 دختر پیامبر و دختر حضرت خدیجه سالم الله علیهم اجمعین.  یعنی الله علیها بود،
 

 در و ی الله علیه و آله و سلم ایمان آاولین زنی که به پیامبر صل
ان اولین کسی که از بین زنان ایم ؛سال بعد پیامبر به مقام بعثت نائل می شوند ۵۲حدود  ند،بود هسال ۸۲ که پیامبر از ازدواج بعد

اما بعد از  !خیص امیرالمؤمنین بوده بال تردیدالبته اولین مؤمن به اسالم شخص ش .حضرت خدیجه سالم الله علیها بود آورد
 سوِل رَ بَمن ءاَمن  ُل أو  ها  از بین همه انسان اما اولین بوده است. که در بین زنان حضرت خدیجه استن دومین مؤمن امیرالمؤمنی

 صالة و السالم بودند.الالله بالتردید وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه 
 

 فرزندان حضرت محمد و حضرت خدیجه صلوة الله علیهم اجمعین
و  ؛داللهقاسم، طیب و عب آمده کهدر بعضی منابع  .سه فرزند پسر داد ها دو یاآن  خداوند به ،بخش بعدی این است که در زندگی

ند اند که فرزند اول پیامبر چون قاسم بود به پیامبر گفتمنابع مختلف نوشته ؛گویند قاسم، طاهر و عبداللهبعضی از منابع می
؛ البته کندر عنایت میو بعد خداوند متعال کوثر را به حضرت خدیجه و حضرت پیامب .که در همان کودکی از دنیا رفتند ؛ابوالقاسم

وزها باید ر  ،شبانه روز داوند به پیامبر می گویند چهلخ ،شوندخواهند متولد  زمانی که حضرت زهرا می ها وجود دارد؛ خیلی نکته
شوی برای آن  اءیهکه م برای این ،دور باشی گی خصوصی خودند از ز  روز باید ۰۴ها را به عبادت قیام کنی و این  روزه باشی و شب

 .شودحضرت زهرا منعقد می هروز یعنی شب چهلم نطف ۰۴بعد از این  ؛ه حضرت زهرا سالم الله علیها استودیعه بزرگ الهی ک
ضرت ند که حمی بی و وجود دارد: آمده است که پیامبر وارد خانه می شوندو سنی  مطالبی که عرض می کنم در منابع شیعه

می یا خدیجة»که  فرمایدمی  ؛سخن می گویدخدیجه دارد 
ِّ
سی نه که کاخدر  ؟زدی داشتی حرف می چه کسیبا « ِبَمن ُتَکِل

 است. معجزه بزرگ یک این  که صحبت می کنم؛ من است با این فرزندی که در بطن و رحم ویدگ می ؛نیست
 

 رحلت مادر حضرت زهرا سالم الله علیها
 ند،بود ه سال ۲زمانی که حضرت زهرا  ،زهرا سالم الله علیها را به دنیا می آورندحضرت  خود که حضرت خدیجه فرزند وقتی

م الله الحضرت زهرا س .کندجان به جان آفرین تسلیم می یعنی در رمضان سال دهم بعثت .روندحضرت خدیجه از دار دنیا می
 - ی که پیامبر مژده داد که مادرت خدیجه به عنوان یکی از پنج زن برگزیده بهشت استوقت ند؛اماگریه می کرد وعلیها بسیار ناله 
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حضرت  چهارم حضرت زهرا و پنجمین ،مریم مادر مسیح و بعد آسیه همسر فرعون و سوم ،یعنی اول حوا مادر همۀ ما انسان ها
 به این شکل حضرت زهرا آرام گرفتند.  -خدیجه، پنج زن برگزیدۀ بهشتی هستند 

 
 افتخار ائمه علیهم السالم

می ی شته این بوده که ائمه وقتبه محضر شما عرض کنم که یکی از سعادت های بزرگی که حضرت خدیجه سالم الله علیها دا
 میزمان  امام به ندبه معروف شما در همین دعای .دند که بگویند مادر ما خدیجه استکر افتخار می ،معرفی کنندخود را خواستند 

 ناأ» رمایندمی ف اند کرده ایراد شام در که معروفی خطبه در العابدین زین امام خود ؛ در جای دیگر«الغراء الخدیجة یابن» که گویید
ردند که افتخار می کیعنی « بن فاطمة الزهراءإا نأ الغراء الخدیجة بنإ ناأ» گوید می و کند می معرفی طور همین و «المنی و ةالمکّ 

 .ودندکه برای این بزرگوار قائل باست احترامی  نشان دهنده و این ؛مادرشان و مادر بزرگشان حضرت خدیجه سالم الله علیها بود
 

 بهترین همسیر
عضی از زنان ب .یامبر همواره از او یاد می کردندکه پ ، دلیل بوداین شخصی که واقعاا به این اوج از مقام و معنویت نائل شده بود

 تنها دیجهخفرمود: پیامبر می  ، آنگاهمی زدند هایی ها گاهی از روی حسادت حرف این ؛پیامبر هم یک مسائل دیگری پیدا کردند
 .شدن عنایت همسر من به خدیجه از بهتر(  خالصه و) کرد تصدیق مرا او کردند تکذیب مرا همه که زمانی آن که بود همسری

 فراوان است اما به همین مختصر بسنده کردیم. پیرامون ایشان مطالب
 ....نالطاهری آله و محّمد علی الله صّلی و
 


