
 در پیشرفت اسالم }خدیجهحضرت نقش 

 *رمضان محمدیحجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

 ، شخریت انکارناپهذیر بهاریو اسهالم   }خدیجهدر میان زنان مشهور باریو، حار، 

جز چند برگهی بهیش در گنجینهة     ،های اوگرچه سینه باریو در احوال و فداکاریااست. 

و هها را خیهرو کهردو    چشهم  شهدو در صهفوا، زمهان،   ثبت فاایلهمین  خود ندارد، اما

 لیاسهت. در میهان فاها   جویان برسهیم نمهودو   مموزی را فراروی حقیقتپندهای عبر،

در راو اسهالم، از  او  امهوال فهراوان   شهدن هزینه  ،}حار، خدیجه نسانی و معنویا

 .شهر، بیشتری برخوردار است

بها چههرو    ،اسهالم  بُهرد پهیش در  }جهخدیحار، نقش ن ییبب ضمن ،این نوشتاردر 

روانهی حاهر،    اقترهادی و های مختلف کمک چگونگی نیز و من بانوی بزرگوار ثرؤم

 شویم.مشنا می ,به رسول خدا }خدیجه

                                                           
 دانشگن .عضوُهيأتُعلميُپژوهشگن ُحوز ُوُ*ُ
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 }شناخت شخصیت حضرت خدیجه

برد اسالم، نیازمند شهناخت شخرهیت و زنهدگی    بررسی نقش حار، خدیجه در پیش

 باشد.ایشان می

از زنهان فهداکار و بها فاهیلت اسهالم،       ،1، دختر خویلد بهن اسهد  }حار، خدیجه

 ,وی بها رسهول خهدا    .اسهت  }زهرا و مادر فاطمه ,نخستین همسر رسول خدا

 رسد که جهدّ به قری بن کال  می ،واسطه در نس  خویشاوندی نزدیکی دارد و با سه

از بیهرو   ،دختر زائهد  هفاطم ،}است. نام مادر حار، خدیجه ,چهارم رسول خدا

و  نوفل )پدر ورقه(، حزام )پدر حکیم و از اصوا  رسهول خهدا(   2.عامر بن لؤ  است

 3.هستند }برادران خدیجه همگی عوام )پدر زبیر(، از اشخاص سرشناس قریش،

 جهوانی  دوران متولد شد. در مکه در ،الفیلعام از پیش سال پانزدو }خدیجه حار،

 و چهون خهود   4مندبرین افراد قریش شداز نظر مادی جزو ثرو، ،با بجار، و بازرگانی

در نزد قریش جایگهاو رفیعهی یافهت و بهه      ،نسپرد جاهلیت سهمگین امواج دست به را

 عنهوان  بعد از اسالم نیز به 5.دادند «طاهرو»به او لق   که رسید پاکی و کمال از ایدرجه

 .گرفت قرار بوجه مورد قرمن در «منینؤالم مّ » نخستین

و حاههر،  پیههامبر خطبههه عقههد ازدواج نخوانههد بههه هنگههام {ابوطالهه  حاههر،

را چنهین   }خدیجهه  جنا ابفاق افتاد،  بعثت از قبل سال 15حدود  که }خدیجه

 بوصیف کردو است:

                                                           

 .120ق،ُص1403ُ.ُابنُحزم،ُعليُبنُاحمد،ُجمْ ةُأنسنبُالع ب،ُبي وت:ُدارُالكتبُالعلمية،1ُ

 .23،ُص2ُق،ُج1417ُ.ُبالذر ،ُاحمدُبنُيحيي،ُأنسنبُاألش اف،ُتحقيق:ُسْيلُزكّنر،ُبي وت:ُدارُالفك ،2ُ

ُپيشين،ُصُُ.3 عندلُاحمدُعبدالموجودُوُديگ ا ،ُُ:تحقيقُ.ُابنُحج ،ُاإلصنبة،121ابنُحزم،ُجمْ ةُانسنبُالع ب،

 .205ُ،ُص1ُق،ُج1415ُ،ُةالكتبُالعلميُدارُ:بي وت

؛199ُ،ُص1ُ.ُابنُهشنم،ُالسي ةُالنبوية،ُتحقيق:ُمصطفىُسقنُوُاب اهيمُابينر ُوُعبدالحفيظُشلبى،ُبي وت:ُدارُالقلم،ُج4ُ

 .13ُ،ُص8ُق،ُج1410ُبُالعلمية،ُابنُسعد،ُالطبقنتُالكب ى،ُتحقيق:ُمحمدُعبدالقندرُعطن،ُبي وت:ُدارالكت

؛ُابنُحج ،379ُ،ُص4ُق،ُج1422ُ،ُةدارالكتبُالعلميُ:عليُمعوضُوُديگ ا ،ُبي وتُ:تحقيقُ.ُابنُعبدالب ،ُاالستيعنب،5

 .199،ُص1ُ،ُجُدارُاحينءُالت اثُالع بىُ:بي وتُ؛ُحلبي،ُأبوالف ج،ُالسي ةُالحلبية،347،ُص8ُپيشين،ُجُُاإلصنبة،
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 بهانویی  خدیجهه،  همانا 1؛اِ َُّخَدِيجَهَُاِمر َأةٌُكنمِلَةٌُمَيرمُونَةٌُفنضِلَةٌُتَخْشَيُالْعنرَُوَُتَحريرُُالشَّننرَ»

 دور بهدنامی  و ننهگ  ههر  از ساحتش که بانویی ؛است زیبندو و مبار  و پرمیمنت کامل،

 .«است ومبرومند شخریت با بودو،

( }عرهر حاهر، خدیجهه   از نفیسه دختر منیه )از زنان هم ،عمر بن واقدمومد بن 

 کند:نقل می

دختر خویلد بن اسد بن عبدالعزی  بن قرىّ، بهانویى خردمنهد، دورانهدیش و     ،خدیجه»

مهود. خدیجهه از نظهر نسه ،     نواالگهر بود. خداوند متعال برا  او خیر و کرامت ارادو 

بمام مردان قریش در مرزو  ازدواج بها او   .بود برین زن قریشبرگزیدو ،شرف و ثرو،

 ایمهریهه  د،حاضهر بودنه   ]حتهی[  از او خواسهتگاری کهردو و   ،بودند و برای این منظور

 2«سنگین بپردازند.

 ,نخستین همسر رسول خدا

جلهد   3بها او ازدواج کهرد؛   ,، نخستین زنى بود که رسول خهدا }حار، خدیجه

به معرفی زنان صهوابه اخترهاص دارد. در ایهن بخهش از کتها        طبقا، الکبریهشتم 

و در ادامهه، شهر  حهال دختهران من      }مزبور، ابن سعد ابتهدا شهر  حهال خدیجهه    

یعقوبى به نقل از عمار بن یاسر دربارو خواستگاری رسول خداحار، را موردو است. 

 از خدیجه گوید: ,

هستم؛ زیرا من دوسهت پیهامبر    ,ابرین مردم به ازدواج خدیجه با رسول خدمن مگاو»

دختهر خویلهد    رفتیم. در راو به خدیجهبودم. روز  من و پیامبر میان صفا و مروو راو مى

ا  و خواهرش هاله برخوردیم. هاله پیش من ممدو، گفت: ا  عمار، میا دوست بو عالقه

دور شهدو   دانم! خود را به پیهامبر کهه از مهن   به خدیجه دارد؟ گفتم: به خدا سوگند نمى

بهازگرد و بها او روز  را بهرا     »بود، رساندم و سخنان هاله را بهه او بهازگفتم. فرمهود:    

                                                           
 .56،ُص16ُق،ُج1403ُالوفنء،ُُةسسؤمُ:بي وتُبحنرُاألنوار،ُمجلسي،ُمحمدبنق ،ُ.1

ُ.101،ُص8ُجُُحج ،ُاإلصنبة،ُپيشين،ُابنُ؛106،ُص1ُ.ُابنُسعد،ُالطبقنتُالكب  ،ُپيشين،ُج2ُ

 .283،ُص3ُق،ُج1409ُ،ُةالْج ُمؤسسةُدارُ:قمُ.ُمسعود ،ُم وجُاليهب،3
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من چنان کردم. چون من روز فرارسید، خدیجه پهدرش مهردو   « خواستگار  قرار بگذار.

نیز بهه همهراو چنهد بهن از      ,بود. پس، به سراغ عمویش عمرو بن اسد فرستاد. مومد

کهرد، ممدنهد. ابوطاله  در جلسهه     پیش منهان حرکهت مهى   عموهایش که ابوطال  پیشها 

خواستگار  ضمن ستایش خداوند متعال و معرفی خاندان خود، گفت: همانا بهرادرزادو  

کهه بهر و  بربهر     شهود؛ مگهر من  من، مومد بن عبداهلل با مرد  از قریش سنجیدو نمى

اگر بهه مهال انهد      که از او بزرگتر است. وگردد؛ مگر منیابد و با کسى مقایسه نمىمى

روندو است. او به خدیجه مایل، و خدیجه نیهز  شوندو و سایهاست، مال، روز  دگرگون

خواهید، از مهال مهن پرداخهت خواههد شهد.      مند است و کابینى که از او مىبه او عالقه

 1«سپس مهریه ایشان را دوازدو اوقیه )چهل درهم( قرار داد.

سهال از عمهرش را    25سالگی، یعنی قری   50سالگی با سن  25از سن  ,رسول خدا

بها زن   که بمام دوران جوانی من حار، بود، با خدیجه گذراند و با خدیجه زندو بهود، 

کرد و او دیگری ازدوج نکرد. بعد از درگذشت من بانوی مکرمه نیز همیشه از او یاد می

 دانست.را بهترین همسرش می

ذکهر شهدو    }از حاهر، خدیجهه   ,اباریخی فرزندانی برای رسول خهد  در منابع

مانهدو  ، بنها یادگار بهاقی }فاطمه زهرا 2است که همگی منان قبل از اسالم درگذشتند.

 . بود که خداوند متعال امامت را در نسل او قرار داد }و خدیجه ,از رسول خدا

 در گسترش اسالم }تأثیر مسلماني خدیجه

 دعو، پنهانی من حاهر،، بنهها چنهد   و در مد، سه سال  ,رسول خدا بعثت ابتدا 

 {مسلمان شدند. در میان مردان، نخستین شخص، حار، علهی  خاندان ایشان از نفر

  3.بود }خدیجه ،زنان بین از و

                                                           
 .14ُ،ُص8ُ.ُابنُسعد،ُالطبقنتُالكب ى،ُپيشين،ُج1ُ

ُج2ُ ُهمن ، ُص1ُ. ُتنريخُيعقوبى،106، ُاحمدُبنُواضح، ُيعقوبي، ُجُدارُصندرُ:بي وتُ؛ ُص2ُ، ُابنُعبدالب ،32ُ، ؛

 .379،ُص4ُاإلستيعنب،ُپيشين،ُجُ

،8ُالطبقنتُالكب ى،ُپيشين،ُجُابنُسعد،ُُ؛378صُُ،1ُ،ُجق1404دارُالكتنب،ُُ:قمُاب اهيم،ُتفسي ُقمي،ُبنُ.ُقمي،ُعلى3

ُ.15صُ
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بر اساس شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بهر جامعهه عرهر جهاهلی، اسهالم حاهر،       

ری مناسه   را باال بهردو و راهکها   ,بوان ببلیغی رسول خدا بوانست،می }خدیجه

بهرای من   ,پیهامبر  نزدیکانرفت از مشکالبی باشد که اسالم نیاوردن برخی برای برون

 وجود مورد.ه حار، ب

کهه مایهه   من عهالوو بهر   ،,در نمهاز همهراو رسهول خهدا     }کیفیت حاور خدیجه

زمینه بوسعه و برویج فرهنگ اسهالم در بهین    بود، ,پیامبرمرامش خاطر خوشوالی و 

 این حاور گوید: چگونگیعفیف کندی در  .را نیز فراهم ساخت زنان

با عباس بن عبدالمطل  که به بجار، اشتغال  من مرد باجر  بودم و در یکى از روزها»

 وارد شددر  ةناگهان مرد  از گوش .گو شدموداشت، به قرد خرید و فروش وارد گفت

جوانى ممدند و بها   ،زنى و بعد ،وپس از ا .و در مقابل کعبه ایستاد و به نماز مشغول شد

اس گفت: این مومهد  از عباس دربارو این دین پرسیدم؟ عب .او به نماز مشغول گردیدند

هها   گهنج  ،هها همین زودیه کند رسول خداوند است و باست که گمان می بن عبد اهلل

سهت  ا همسر او ،دختر خویلد او نیز خدیجه !گرددرو  او گشودو میه کسر  و قیرر ب

 ه اوطاله  اسهت کهه به    و  ایمان موردو و من جوان هم پسر عمویش علی بن ابىه که ب

کاش من من روز به او ایمان موردو بودم و از و  پیهرو   »عفیف گوید: .« گرویدو است

 1!«کردممی

  ,نزد رسول خدا }جایگاه خدیجه

از زنهان بهشهتی و از بهتهرین زنهان و در کنهار       }، خدیجه,در روایت رسول خدا

، و مسیه که قرمن کریم به بهشتی بودن منان بشار، دادو، }حار، مریم بنت عمران

سوگند به خدا که حق »فرمود:  ,در ثنای او همین بس که رسول خدا 2یاد شدو است.

د. مرا بردیق کرد؛ بعالی بهتر از او به من نداد. وی ایمان مورد؛ در حالی مردم کافر بودن

                                                           
ُ.74،ُص7ُق،ُج1401ُالفك ،ُُدار:ُ،ُبي وت.ُبخنر ،ُمحمدُبنُاسمنعيل،ُصحيحُبخنر 1

حمدىُعبدالمجيدُُ:تحقيقُ،ُسليمن ُبنُاحمد،ُالمعجمُالكبي ،طب انى؛278ُ،ُص4ُپيشين،ُجُ،ُ.ُبخنر ،ُصحيحُبخنر 2

ُ.266ُ،ُص11ُ،ُجُتيمية مكتبةُابنُة:السلفى،ُقنه 
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 بهه  او از مهرا  . مرا با امهوالش همراههی کهرد. خداونهد    زمانی که مردم مرا بکذی  کردند

   1«کرد. موروم دیگر زنان فرزندان از مرا که هنگامی داد؛ روزی فرزندانی

خَديجَهةَُُُ َأقُْهفَقهنلَ:ُاُُِ,أتىُرَسُولَُاهللُِ َُّجَب َئيلَاِ»در روایتی دیگر، چنین ممدو است که: 

:ُينُخَديجَة!ُهياُجَبَ ئيل ُيُق ِئ كَُالسَّالمَُمِنُرَبِّكَ،ُفَقنلَتُ,السَّالمُمِنُرَبِّْن،ُفَقنلَُرَسُول ُاهلل

ممهد و   ,جبرئیل نزد رسول خدا 2؛خَديجَة:ُاهلل ُالسَّالمُوَُمِنهُُالسَّالمُوَعَلىُجَب َئيلُالسَّالم

رسهانم. من حاهر، فرمهود: ا     الم مهى گفت: از طرف خدای بلندمرببه به خدیجهه سه  

رساند. خدیجهه فرمهود:   خدیجه! این جبرئیل است که از طرف خداوند به شما سالم مى

 «خداوند متعال، خود سالم است. سالم، از او است و بر جبرئیل نیز سالم باد.

چنهان  مد  شدو است؛ ,از زبان رسول خدا }در روایا، بسیاری حار، خدیجه

ا  مرصّهع  جبرئیل نزد من ممد و گفت: خدیجه را به خانه»پیامبر فرمود:  که روایت شدو

مههدو دو کهه نهه صهدایى در من اسهت و نهه بیمهار  و        ]در بهشت[  به یاقو، و زبرجد

، از خانههه وی، پههس از }عههالوو بههر مههد  شههخص حاههر، خدیجههه   3.«سههختى

یت خانهه  ههای مکهه یهاد شهدو اسهت و ایهن فاهل       مسجدالورام، به عنوان بربرین خانه

باشد که میا، بسیاری از قرمن کریم در ایهن خانهه بهر پیهامبر     از من رو می }خدیجه

 4اند.در این خانه به دنیا ممدو }نازل شد و فرزندان خدیجه ,اکرم

کردند که مادرشهان  ، اهل بیت من حار، نیز هموارو افتخار می,عالوو بر رسول خدا

هَهلُُ»ای فرمهود:  در مقابل لشکر ابن زیاد در خطابهه  {امام حسیناست.  }خدیجه

دانید که مادربزرد مهن، خدیجهه دختهر    میا می 5؛تعلمو ُأ ُّجَدَّتيُخَديجةُبِنتَُخ وَيلد...ُ

 }حاهر، خدیجهه   این افتخار نری  ،,رسول خدا زنان دربین.« خویلد است... 
                                                           

 .109ُ،ُص1ُجُُ،م1996دارُالغ بُاالسالمي،ُُ:بي وتُالنض ة،ُالدين،ُال ينضطب  ،ُمحبُ.1

 .102ُ،ُص8ُُحج ،ُاإلصنبة،ُپيشين،ُجُابنُ.2

؛139ُ،ُص1ُق،ُج1418ُث ية،ُمكتبةُالغ بنءُاألُة:منورُةصالحُبنُسنلمُمص اتى،ُمدينُ:تحقيق.ُابنُقننع،ُمعجمُالصحنبة،3ُ

 .188ُ،ُص2ُپيشين،ُجُُالكبي ،،ُالمعجمُطب انى

ُُسند ،ُرحمتُ.4 ُدارُق طبة، ُبي وت: ُعبدال حمنُبنُمحمد، ُتحقيق: ُلبنبُالمننسكُوعبنبُالمسنلك، ق،1421ُاهلل،

 .297ه294صُ
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 از او و نسهل  از {معرهوم  امهام  از طریق او باقی بماند و یازدو ,نسل پیامبر که شد

 بیاید. وجود به }فاطمه طریق

 همراه، یار همیشه}خدیجه

ویههو در مراحهل   بهه  ،,پیامبر اکهرم نی نمونه در بمام مراحل زندگانی ، ز}خدیجه

به شمار سوز برا  من حار، همسر  همراو، مهربان و دل بود. او، دعو، من حار،

طبق عاد، هر سهاله بهرای مهدبی     ,هنگامی که مومد ،از بعثت پیشها . سالرفتمی

رفهت بها خهود را ممهادو دریافهت وحهی نمایهد، حاهر،         برا  عباد، به کوو حرا مهى 

کرد. گاو با بردن بوشهه غهذا   می را پشتیبانی اوپیوسته  ،ضمن همدلی با او }خدیجه

کهه من   هنگامى همهنین کرد ومی را مالقا، ایشاندر پایین کوو حرا  ،برای من حار،

 وی حار، در غار حرا به نبو، برگزیدو شد و نخستین وحی الههی را دریافهت کهرد،   

را در راو  یشزنی بود که من حار، را بردیق کرد و همه ثهرو، و دارایهی خهو   یناوّل

یهار و غمخهوار    ،ههای نخسهت بعثهت   او در سهال  1.ایثهار کهرد   ,رسول خهدا دعو، 

شهم،  هاریم اقترهادی و اجتمهاعی بنهی   بهر بوه   هنگامى که مشرکان مکهه  .بود ,پیامبر

با  هامن طال  مورور کردند و از هر گونه اربباطپیمان شدند و منان را در شع  ابیهم

با فرستادن نمایندگانی از طهرف   }حار، خدیجه ند،ورزیدقبایل دیگر ممانعت می

اله   سعی در متقاعد کردن ابوجهل داشت با مانع ورود مواد غذایی به شع  ابوط ،خود

بهرای   ،حکیم بن حهزام  ،اشبا کمک برادرزادو نتیجه نگرفت، خویش وقتی از کار .نشود

 .2.شع  مذوقه بهیه کرد

ویهو در دوران سهه سهال مورهور    به ،در بمام مد، دوران بعثت }حار، خدیجه

انفهاق   در راو حفهظ و مانهدگاری اسهالم    امهوالش را  ،طال هاشم در شع  ابىشدن بنى

 و همهدلی  بهود. همهین همراههى    ,همهراو پیهامبر   ،هها ها و رنجو در همه سختى 3کرد

                                                           
 .116،ُص1ُپيشين،ُجُُ،ُأنسنبُاألش اف،.ُبالذر 1
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، }عالوو بر خدیجهه  ، مایه مرامش پیامبر در برابر مزارها  مشرکان بود.}خدیجه

را همراهی نمود و در مواردی نیهز از   ,بأسی از او، رسول خدانیز به امیمه خواهرش 

   1فت.رگبیعت  ,برای رسول خدازنان 

 و پیشرفت اسالم }دیجهخ ثروت

جزيه ةُُمندبرین زنان ازدواج کند، از ثرو، ,که با رسول خداقبل از این }خدیجه

 ،رسهد مهی  ممدو بود. به نظهر  . بخش مهم ثرو، او، از طریق بجار، به دستبود الع ب

از طریق پدرش به وی به ارث رسهیدو   }بخشی از ثرو، حار، خدیجه کمدست

ی هاسپرد با به سفراموالش را به مااربه به مردان امینی مى }باشد. حار، خدیجه

سود حاصله را برابر قانون مااربه بقسیم کنند. از این  بعد از بازگشت، بجاربی بروند و

داری و اخهالق نیکهوی   امانهت  ،گهویی با شناختی که قبل از بعثت از درایت، راست ،رو

برای بجار، بهه شهام    ،مش میسروهمراو غال بهاز او خواست با  ،داشت ,رسول خدا

  2.ودبر

را با شهام همراههى کهرد و بها      کاروان ،}با پذیرفتن پیشنهاد خدیجه ,رسول خدا

نیز منههه   }مند ساخت. خدیجهدادوستدها  خود، کاروان را از سود سرشار  بهرو

 3.را که وعدو کردو بود، به من حار، پرداخت

کارگیری مردان امین و با درایت بهود. دربهارة   ه ب ،در بجار، }موفقیت خدیجهراز 

ولی  ؛سندی در دست نیست به هنگام ظهور اسالم، این بانوی بزرگوارمقدار دقیق اموال 

نقهش اصهلی را در    ،مدی داشهت و بجهار،  مجا که قریش بشکیال، اقترادی کاراز من

در منطقهه   ،}بوان بخمین زد که ثرو، بازرگانی خدیجهمی کرد،اقتراد منان ایفا می

                                                           
هن ُآستن ُقدسُرضو ،ُبهُكوشش:ُمحمدجعف ُينحقي،ُمشْد:ُبنيندُپژوهشروضُالجنن ،ُُ،ابوالفتوحراز ،ُ:ُ.ُر.ک1

 .171،ُص19جُش،1371ُ

 .294،ُص2ُق،ُج1398ُالفك ،ُُدارُ:بي وتُ.ُابنُكثي ،ُابوالفداءُحنفظ،ُالبدايةُوالنْنية،2

 .13،ُص8ُ.ُابنُسعد،ُالطبقنتُالكب ى،ُپيشين،ُج3ُ



 

 

 

 
   209  در پيشرفت اسالم }نقش حضرت خديجه

 

جاههای   و در وایفا کهرد  بُرد اسالمبرای معرفی و پیش ر اهمیتی راثر و پُؤم ، نقشحجاز

  .زدودو است ,از چهرو مبار  رسول خدا غمغبار  مختلف،

 262مرداق کامل و بارز میهه شهریفه    ،انفاق اموال خود به جهت }حار، خدیجه

 .کننهد مهی  انفهاق  خدا راو در را خویش هایدارایی منان»فرماید: می است که 1سورو بقرو

 . ]اینهان[ رسهانند مهی  مزاری نهه  و گذارنهد مهی  منیتی نه اند،نمودو انفاق منهه پی از گاومن

 نهه  و داشهت  خواهنهد  بیمهی  نهه  منهان  و اسهت  موفهوظ  پروردگارشهان  نزد شانپاداش

 «.شوندمی اندوهگین

را در راو اقامه بوحیهد   یشهمه اموال خو ،داشتیگونه چشممن حار، بدون هیچ مری،

رسهول  در اختیار مخرین فرستادو الهی گذاشت.  ،لود جهان عرر بعثتمدر جامعه شر 

هماننهد   ثروبهی  هرگز ههیچ  2؛خَديجَةَُمنل ُنَفَعَنيمنُُمِثل ُقَطُُّمنلٌُنَفَعَنيُمن: »فرمود ,خدا

 «نبخشید. سود من به خدیجه، ثرو،

بهه مدینهه،    ,به قدری زیاد بود که ظاهراً با هجهر، رسهول خهدا    }اموال خدیجه

در واپسین روزههای خهود    ,بوسط من حار، صرف بقویت اسالم شد. رسول خدا

بهرای   }مانهدو خدیجهه  به کمک اموال بهاقی دستور داد  {در مکه، به حار، علی

ن عبهد  هجر، خود و فواطم )فاطمه بنت اسد، فاطمه بنت مومّد و فاطمه بنت زبیهر به  

هاشم که همراو او هجر، کنند، چند عدد شتر بخرد. ابوعبیهدو  المطل ( و کسانى از بنى

چیز  داشت که این گونه خرج  ,خدا رافع، گفتند: میا رسولگوید: به عبیداهلل ابن ابى

کنههد؟ گفههت: مههن از پههدرم دربههارو همههین موضههوع پرسههیدم. گفههت: مگههر از ثههرو،  

به اندازو ثرو، خدیجه مهرا   فرمود: هیچ مالى ,خبر ندار ؟ رسول خدا }خدیجه

بدهکار و اسیر را  }ه بود، با مال خدیجهدر مک ,نفع نداد. با زمانى که رسول خدا

بخشید و فقرا  اصوا  خهود را  کرد و به نیازمندان مىگیر  مىمزاد، و از نابوان دست

 }خدیجهه  پرداخهت. خواستند هجر، کنند، مىکرد و هزینه منان را که مىمهمان مى
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روانهی   فشهارها   برابهر  در و خانه در او صمیمى یار بهترین ،عالوو بر وقف اموال خود

  1.بود ,خدا ولرس بر قریش

هبه  ؛ثری را ایفها کهرد  ؤاسالم نقش م گسترشدر راو  ،}ثرو، خدیجهبدین بربی ، 

از حربه اقترادی نیز غافل نمانهد و   ،کارگیری همه بوان خودهکه قریش با ب زمانی ویهو

مد، سه سال پیامبر و یارانش را در مواصهرو کامهل اقترهادی     مالی،با ایجاد بنگناهای 

رفهت و بقویهت   بوانسهت در راو پهیش   }اموال خدیجهه  در چنین شرایطی، قرار داد.

بهه   ایو کمهک شایسهته   ا نمایهد ی اقترادی قریش را خنثهااسالم بخش مهمی از بوطئه

 باشد. در این زمینه  مسلمانان

، بهه عواطهف من   ,پیهامبر عالوو بر کمهک بهه اههداف دعهو،      }حار، خدیجه

حلیمه سعدیه، دایهه رسهول خهدا    وقتی کهچنان ؛دادمی پاسو مثبت هموارو حار، نیز

 ،سالى و هالکت چهارپهایش شهکایت کهرد   نزد من حار، ممد و حلیمه از خشک ,

چهل گوسهفند و یهک    ،بارو سخن گفت و من حار،با خدیجه در این ,رسول خدا

   2.اش بازگرداندشتر بارکش به او داد و با نیکى او را به خانوادو

که چند روزی بیشتر من حار، را شیر ندادو نیز با این ,اکرمرسول  ثُوَیبَه، دایه دیگر

بود و از عنایا، او بهی  }مورد بقدیر حار، خدیجه ,عالوو بر رسول خدا ،بود

از ابولهه ، عمهو  من حاهر،     ،ضمن نیکهی بهه او   }بهرو نماند. حار، خدیجه

را  }پیشهنهاد خدیجهه  ابولهه   ولهی   ؛خواست ثویبه را به او بفروشد با مزادش کنهد 

 3.نپذیرفت و از فروختن و  سرباز زد

. هنگهامی کهه   است ,نمونه دیگر، خریدن زید بن حارثه و بخشیدن من به رسول خدا

، در بازار نوجوان زیبارویی را دیهد کهه از عقهل و اد  برخهوردار بهود      ,رسول اکرم

خدیجهه بهه موهض    حاهر،   4کهردم. فرمود: اگر نزد من مالى بود، او را خریداری مهی 
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 ,خرید و من را بهه رسهول خهدا    صد درهمشنیدن سخن من حار،، زید را به هفت

 و من حار، نیز زیاد را پذیرفت و سپس او را مزاد کرد. 1اهدا کرد

 ،,پیهامبر رد دعو، الههی  بُیشپدر صرف اموال خود برای  }ایثار حار، خدیجه

با اهدای امهوال و   ،ران هجر،سرمشق زنان مسلمان گشت و منان در مقاطع مختلف دو

سیس مدینه را بقویهت کردنهد و من را   أبی اقترادی دولت بازوهابنیه یش،زیورمال، خو

در حل مشکال، اقترادی مدینه قدم  ،با ایثارگری خود و از بنگناهای مالی نجا، دادند

دختهر   «رملهه »فداکاری  ،}سی به حار، خدیجهأی بارز این بهااز نمونه. ندبرداشت

حارث بن ثعلبه است که خانه وسیع و نزدیک به مسهجد خهودش را در اختیهار رسهول     

ی هها مهورد اسهتفادو   ی کهه داشهت،  به جهت موقعیت مناسب منزلگذاشت و من  ,خدا

سهای قبایهل قهرار    ؤمول مالقها، حاهر، بها ر    و سرای حکومتیمتفاوبی مانند مهمان

   2.گرفت

 }نقش عاطفي خدیجه

کهه ایجهاد   نبود؛ چه ایهن  ,به رسول خدا }کمک حار، خدیجه ایثار اموال، بنها

ههای  گیرهای شایسهته او در موقعیهت  های مناس  برای ببلیغ من حار، و موضعزمینه

نمود. البته باید به این نکته بوجه داشت که مهال   مختلف نیز کمک شایانی به پیامبر می

به عنوان همسر، نه ثرو، او و نه قبیلهه و   ,از طرف پیامبر }انتخا  شدن خدیجه

و راههی   ,و ایمان و عشق او به پیامبر }ببارش بود، بلکه پاکی و صداقت خدیجه

 بر بود.با ارزش ,که در پیش گرفته بود، از هر چیزی در نزد رسول خدا

ههای راو رسهالت،   هها و گرفتهاری  هرگهز از رنهج   }از طرف دیگر، حار، خدیجه

وج  باعیف روحیه همسهرش نشهد و ایهن همراههی و همهدلی، از      شکایتی نکرد و م

 نیز باالبر بود. }های مالی خدیجهکمک
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نیکویی شناخت و با بمام را به ,قدر و ارزش رسول خدا }مری، حار، خدیجه

وجود با من حار، پیوند خورد و بمهام ایثهار و احسهان او نیهز از همهین بیهنش مایهه        

هها و  جوشید و هرگهز رنهج  جهت یاری من حار، می گرفت. از این رو، پیوسته درمی

گردانهی او نشهد و در راسهتای رشهد و بوسهعه اسهالم،       ها، عامل سسهتی و روی سختی

 نمود. ,بیشترین کمک عاطفی و روحی را به رسول اکرم

 }حضرت خدیجه تکریم

را به اختالف، سهه بها سهی و پهنج روز پهس از       }زمان درگذشت حار، خدیجه

و  1یعنى سه سال پیش از هجهر،  ،در دهم رماان سال دهم بعثت ،درگذشت ابوطال 

در قبرسهتان حجهون دفهن     ،}بدن مطهر من حاهر،  2.اندسالگى دانسته 65در سن 

از این مریبت سهخت موهزون گشهت و من سهال را بهه جههت از        ,شد. رسول خدا

 ایهى رد بها  ,خدا رسول 3.سال حزن و اندوو نامید ی خویش،دست دادن دو یار با وفا

 سهر  بهر  وحهى  نهزول  هنگهام  به و کردمى پا  من با را خود صور، و دست پیوسته که

 .نهاد قبر درون یشخو دست با و کرد کفن را }خدیجه حار، کشید،مى

 زنهى  ،جههان  بهاریو . بهود  ,پیامبر صمیمى یاور و باوفا و مهربان همسر }خدیجه

 ششهوهر  سمقهد  اههداف  بهه  رسهیدن  و خدا راو در گونه این که }خدیجه همانند

من حار، پیوسهته در بمهام طهول     ،از این رو 4.است ندیدو خود به ،باشد گزارخدمت

خهاطرو من بهانو  فهداکار را بهه      ،ممهد می هنگامی که نام خدیجه به میان ،زندگانی خود

 }دوستان حار، خدیجه ؛ با جایی کهکردمی د و برایش استغفارنمومی بزرگی یاد

زنهدو نگهاو    هها یاد من بانو را در خاطرو ،و با فرستادن هدیه برای منان 5نمودمی بکریم را

                                                           

 .35ُ،ُص2ُ.ُيعقوبي،ُتنريخُيعقوبى،ُپيشين،ُج1ُ

ُ.14ُ،ُص8ُ.ُابنُسعد،ُالطبقنتُالكب ى،ُپيشين،ُج2ُ

،ُةدارُالكتبُالعلميُ:محمدُعبدالحميد،ُبي وتُ:بهُكوششُالدين،ُإمتنعُاألسمنع،تقيُمق يزى،ُ؛35،ُص2ُ.ُهمن ،ُج3ُ

 .45،ُص1ُ،ُجُق1420

 .55ُش،ُص1385ُرحمت،ُتْ ا :ُسمت،ُُآور.ُمي ش يفي،ُسيدُعلي،ُپينم4

ُ.109،ُص1ُ.ُبالذر ،ُأنسنبُاألش اف،ُپيشين،ُج5ُ



 

 

 

 
   213  در پيشرفت اسالم }نقش حضرت خديجه

 

 }بهه حاهر، خدیجهه    ,خدا رسول همسران از برخى حساد،حتی  1.داشتمى

 بردارد. شد با من حار، دست از بوسین خدیجهمانع نمی نیز

 }را به حاهر، خدیجهه   اسالم بمدن در شهید مطهّر ، نمونه عالی نقش مؤثر زنان

 نویسد:مثال زدو و چنین می

 خاطر بسلیى مایه سخت وقت، من در که کنیممی مشاهدو را بانویى چهرو مبعث، هنگام»

 کهردو  اسهالم  نثار را خود هستى بمام صمیمیّت، نهایت در و است بودو ,اکرم پیغمبر

 و بهودو  بهر بهزرد  اکهرم  رسول از سال پانزدو که است موترمه «خدیجه» بانو، این است.

 را او پایهان ]عمهر[،   با خدا رسول اما بود؛ وپنج سالهشرت بقریباً رفت، دنیا از که وقتى

 و زدمهی  حلقهه  چشهمش  در اشهک  گهاهى  شهد، مهى  بردو که نامش و کردنمى فراموش

 2«.کرد هافداکاری چه زن این بودند، گذاشته بنها مرا که وقتى از دانیدنمى گفت:مى

                                                           
ُبخنر ،1 ُجُُ. ُپيشين، ُص4ُصحيحُبخنر ، ُابنُحبن ،231، ُبي وتُ؛ ُبت تيبُابنُبلبن ، ُةسسؤمُ:صحيحُبنُحبن 

ُ.467ُصُ،15ُق،ُج1414ُ،ُةال سنل
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