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تاریخ پر از حادثه هاست ولی بعضی از آنها سرشار از درس و 

اموش ناشدنیست  به گونه ای که حتی غبار گذر زمان پیام و فر

آنها را کهنه نمی گرداند و از دریای عظمت شان قطره ای کم 

نمی کند. از جمله این حوادث، حادثه رحلت زنی است که غبار 

غم را بر چهره تابناک پیامبر رحمت نشاند و فقدان چنین 

ا همسری او را مجبور به هجرت کرد. هجرتی که تاریخ ر

دگرگون کرد و جهان را متحول نمود و خدای سبحان با پر کردن 

عالم از حضور پر فروغ فرزندان این زن، این حادثه را  اینگونه 

 جبران کرد و پیامبرش را دلداری داد.

این زن کسی نیست جزخدیجه کبری که مردان عالم در برابر 

رف عظمت او سر فرود آورده اند. کسی که همه بود نبودش را ص

هدفش کرد؛ آن هم در فضایی که سالها گذشت تا نور بعثت 

تابیدن گرفت و هدف عظیمش در روشنایی به چشم دیگران 

آمد و همه در برابر عقل و درایت خدیجه، انگشت حیرت به 

دهان گرفتند!! اگر چه بعضی در همین فضای گرگ و میشی 

نت توانستند شیطنت شبیه عقلشان را به کار بیندازند و سلط

محمد یتیم را حدس بزنند و گرد او جمع شوند و با او همسفر 
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گردند و جریان قوی نفاق را در مدینه مستحکم کنند تا بعد از 

 رحلت او غصب خالفت نمایند و از فرزندانش انتقام بگیرند. 

او مصداق آیاتی شد که بعدها نازل گردید و حکایت ازجایگاه 

 لَمْ ثُمَ وَ رَسُولِهِ آمَنُوا بِاللَّهِ الَّذِینَ ؤْمِنُونَإِنَّمَا الْمُ»عظیم او داشت: 

 هُمُ أُولئِكَ وَ أَنْفُسِهِمْ بِأَمْوالِهِمْ اللَّهِ سَبِیلِ یَرْتابُوا وَ جاهَدُوا فِی

، صداقت خدیجه در گفتار و کردار و رفتارش در «الصَّادِقُونَ

را  ( ص)صداقت رسولاولین برخوردها با رسول خدا آنگاه که 

پانزده سال قبل ازبعثت در سفر تجاری دید، نمایان شد. با این 

صداقت زیست و پایان حیات دنیویش را در سخت ترین شرایط 

به مدت پنج سال در شعب ابی طالب در محاصره کامل در کنار 

حبیبش حبیب اهلل گذراند در حالی که دارائیهایش در این پنج 

ر و بنی هاشم شد و در نهایت با رحلت سال حافظ جان پیامب

مجبور به هجرت شد و حتی  ( ص)خودش و ابوطالب پیامبر

مرکبی که پیامبر را از مکه تا مدینه راه برد شتر خدیجه بود. و 

تا  ( ص)بود که پیامبر ( س)همین صداقت و جان فشانی خدیجه

آخر عمر از او یاد می کرد اگر چه باعث می شد که حسادت 

به این همه عشق و  ( ص)نان برانگیخته شود و به پیامبردیگر ز

( ص)برآشوبند و اعتراض کنند و پیامبر  ( س)عالقه به خدیجه

سخن  ( س)کهکشان حلم را به غضب وادارند تا در مدح خدیجه
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هم توسط  ( ص)بگوید و از او به نیکی یاد کند و خدای محمد

بزرگترین فرشته اش جبرائیل امین به او سالم برساند و آن زنان 

را  در سوره تحریم مذمت نماید.راستی  ( س)حاسد خدیجه

در  ( ص)شنیدنی و خواندنی است سرود زیبای  شیدای پیامبر

من از فرزندان فاطمه )س(، از »عصر حاضر در وصف خدیجه:  

مبارک،  ىحلم و حماسه و فریاد و از آن خانه هاىآن کهکشان

راستى در او  پرسم؟. من فقط از فاطمه )س( مىزنمحرفى نمى

ما نشسته  هاىو دل هاچه درخششى است که تا امروز در چشم

 .زندرا نشانه مى هااست و راه

بگذار تا تمامى سؤالم را بگویم؛ که من همین سؤال را در مورد 

چه  . خدیجهامهم داشته کبرى ىخدیجهمادر فاطمه )س(، 

کرده که این گونه در دل رسول )ص( نشسته؛ تا آنجا که عایشه 

  برد؟حتى پس از مرگ بر او حسادت مى

دامن جمع کنم. این همه ارزش  توانممن از این سؤال سمج نمى

و یا عمل و تقوا، از  و یا عشق و ایمان آیا از معرفت و شناخت

 سر برگرفته؟ کدامین ریشه،

 ىرا باید در جایى دیگر جست؛ چون حتى تقوا توشه هاریشه

راه است. و توشه براى رفتن کافى نیست. و همانطور که گذشت، 
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و  دهدکفاف این مقصد بلند و راه دراز را نمى ،عصمت حتى

 . خواهدتحلیلى دیگر مى

؛  «مِنَ المُحْسِنِینَ انَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِیبٌ»: شنویمما در این آیه مى

احسان هستند  ىیعنى رحمت خدا به کسانى که در مرحله

نزدیك است. نزدیکى با وصال، تفاوت دارد. و این را هم 

 ىباالتر است؛ چون تقوا به اضافه از متقى ،محسن که دانیممى

احسان.  چون احسان، خوب خوبى کردن است، با  شودصبر مى

که  بینىسامان رساندن است. و تو مى زیبایى کار خوب را به

این مرحله، پس از گذشت از اسالم و ایمان و تقوا و احسان، 

خوب،  هاىاین خوب ها،. پس اینشودتازه به رحمت نزدیك مى

 ىکه جلوه هاکه خود رحمت واسع حق هستند، این هااین

 هااین اند،که بر تمامى هستى باریده هامحبت او هستند، این

 اند؟و چگونه پرواز کرده اندچه کرده

مرحوم صدوق در علل الشرایع آورده: خداوند به موسى 

چرا تو را به مقام کلیم اللهى  دانىیا موسى! مى»: فرمایدمى

 تردلى از دل تو خاشع ها،و صورت هارساندم؟ چون در میان دل

 «.نیافتم تر،و صورتى از تو متواضع

که با تمامى عصمت و با تمامى  شوندانتخاب مى هایىپس آن

متواضع  ىبه اخبات رسیده باشند و دل خاشع و چهره ها،خوبى
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هستند. مخبت  باالتر از محسنین داشته باشند. مخبتین

. گرددو سیراب مى شودهمچون زمین فرو افتاده، سرشار مى

. سازدو محدودیت، محرومیت مى آوردغرورها، محدودیت مى

و در این مرحله از  وصال و لقاء است ىاخبات مرحلهانکسار و 

و با او به سوى او  گیرىانکسار و اخبات، تو از حق بهره مى

و واصل  رسدو مى شکند. و این پایى است که نمىآیىمى

 .شودمى

و  ( س)کبرى ىبلوغ و تمامیت خدیجه توانىبا این نگاه، مى

در برابر رسول  ( س)را بفهمى؛ که خدیجه( س)زهرا  ىفاطمه

براى خودش حدى نگذاشت و سهمى نگرفت و فاطمه ( ص)خدا 

، از تمامى توانش کمك گرفت (ص))س( در برابر ولىّ رسول خدا

و سینه و صورت نیلى گرفت، ولى رخ از مولى نهان کرد و چهره 

 به او نشان نداد. 

محمد امین است که مورد توجه  نیازبى ىو این راه یافته ...  

بیشترین بهره و  هایشو در تجارت شودمى( س)خدیجه 

. و همین کفایت و غنا و اقتدار است که آوردبهترین سود را مى

و با تمامى  کشاندبیدار و آگاه را به سوى او مى ىخدیجه

و مهر را  داردوا مى( ص)خواستگارها، به خواستگارى رسول 

تمامى اموال و حتى تمامى  گاهو آن گیردخود به عهده مى
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واگذار ( ص)کارهاى خودش و دخترانش را به کفایت رسول 

برداشت  ( ص)رسول ىو از ثروت خود بدون اجازه نمایدمى

او را  ،( س)خدیجه وفا و صفا و فناى . و همینکندنمى

که همیشه  جا. تا آنسازدمى( ص)در وجود رسول  ترینمحبوب

جوان با تمامى اقتدار  ىکه عایشه جااو را پیش چشم دارد تا آن

به حسادت  ،( س)و اعتماد به نفسش، حتى پس از مرگ خدیجه

 ( ص)در زبان و چشم و دل رسول بیندچون مى شود؛مبتال مى

او نیست. و باالتر از حسادت به شماتت  ىجایى براى جلوه

که چرا این قدر به یاد کسى هستى که خداوند بهتر  پردازدمى

و  آشوبدبرمى ( ص)که رسول جااز او را به تو داده است. تا آن

 «.   را به دست نیاورده است(س) که بهتر از خدیجه کندتأکید مى

سالم بر چنین زنی که منازل اسالم و ایمان و تقوی و احسان  

و حبیبه حبیب خدا شد.  را در نوردید و به مقام اخبات رسید

باشد که ما هم درس بگیریم و دل از دنیای دنی بر کنیم و بار 

 بندیم و بر پاشنه ی خانه او بوسه زنیم. 

 عَلَیْكِ یَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى اللَّهُ صَلَّى


