
 

 

 باسمه تعالی
 ساالر زنان عالم     

در میان تمام بانوان برجسته جهان ازآغااز  «زن»چهار

بخاطر ویژگیهاا  ااا     قهرمانان راستین تاریخ، تا انجام و

 است.«ادیجه کبر »ن چهار زن یکی ازآ اود در صدرند.

 پیشابرد  درتکوین بنا  اسالم و ،این بانو  با ااال 

جااه   مقاام و  موقعیات و  و آن با بهره گیر  از ثروت سرشار

 عظیمش دردنیا  آن روز سهم بسزائی دارد.

 انواع آزارهاا و  ،همگامی با همسرش و  در این راه و

لی ص» مدعوت رسول اکر پریشانیها را به جان ارید و رنج ها و

ایان کاه اداوناد هایه گااه       کل تعاالیمش و  را با«اهلل علیه وآلاه 

 سعه صدر   بی مانند پذیرفت. نمی سازد با رها پیامبرش را

سنگینی نزول وحی کاه بارا     و «بعثت»درلحظات آغازین 

بحرانای باود در    دورانی بسیارسخت و ،«صلی اهلل علیه وآلاه » پیامبر

 امنیااااات اااااااطر اوساااااخت   تاااااآمین آراماااااش و 

 1می کوشید.
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 زن مسلمان راستین ،مطبوعات هدف ،چاپ دوم،مؤسسه انتشارات امید.

 پس از بعثت رسول گرامی«علیها السالم» ایمان وفداکاری خدیجه

باه رساالت   «صلی اهلل علیاه وآلاه  »مبعوث شدن پیامبر پس از

علیهاا  »الهی نخستین شخصی که به و  ایماان آورد ادیجاه   

 بود.«السالم 

نهااج  192دراطبااه «علیااه السااالم»المااؤمنین علاایامیاار 

 البالغه معروف به اطبه قاصعه می فرماید:

ولم یجمع بیت ٌ واحدٌ یومئذٍ فی اإلسالم غیر رسول اهلل »

وخدیجة وأنا ثالثهما أری نور الوحی والرّسالة وأشمّ ریح النبووّ   

ولقد سمعت رنّة الشیطان حین نزل الوحی علیه فقلت یا رسول 

 2«ا هذه الرّنة؟فقال :هذا شیطانٌ قد أیس من عبادتهاهلل م

 ،به پیامبر  رسید«صلی اهلل علیه وآلاه »روز  که رسول ادا 

نور اسالم وارد نشد جز به ااناه پیاامبر وادیجاه کاه مان      

 سومین نفر آنان بودم که نور وحی ورساالت را مای دیادم و   

عطر نبوت را استشمام مای کاردم. هنگاامی کاه وحای بار       

 ،نالاه شایطان را شانیدم    فرود می آماد، «صلی اهلل علیه وآله»پیامبر

شایطان اسات    این ناله کیست؟ گفت: ،ا  رسول ادا گفتم:

 که از پرستش اویش مآیوس گردید.
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 .399، 192،اطبه «السالم

مایه دلگرمی  پشتیبانی صمیمی برای اسالم و«علیها السالم »خدیجه

 در برابرفشارهای دشمنان «صلی اهلل  علیه وآله»پیامبر

صالی اهلل علیاه   »برابر رسول گرامای   قریش در درآن زمان،

منااف    رساوم و  آداب و کمر همات بسات تاا از بتهاا و     «وآلاه 

 در این راه همه نیروهاا  ااود را بسایج    اویش دفاع کند.

او را از ادا  رسالتش  نمودند تا و  را از دعوتش باز دارند و

برا  ایان منظاور از شایوه هاا  گونااگون       منصرف نمایند.

از هر  «صلی اهلل علیه وآله»آزار رساندن به پیامبر در استفاده کرده و

 گیاااار   شااااد بهااااره ا  کااااه تصااااور ماااای  وساااایله

کاه تاا دیاروز     است که محماد  را  کردند. جا  شگفتی می

  کاذاب اواناده   دانستند اماروز جاادوگر و   امین می وصادق 

 ایشانهمسر  مهربان منتظر در اانه آن زمان  در 3 شد. می

 .را تسلی دهد حضرت بود تا وجود

 پیشرفت اسالم در«علیها السالم»ش حضرت خدیجهنق

 بااانو  اردمنااد حجاااز ازجنبااه هااا  گوناااگون در 

 استوار  اسالم نقش سرنوشت ساز  داشت: پیشرفت و

انساان   «علیهاا الساالم  »ادیجهحضرت  ،.پیش از هر چیز1

نوگرایی بود که ناه تنهاا باه شارایر تیاره وتاار        نواندیش و

،که در بینش اوش بین نبود وآن را نمی پسندید روزگارش،
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با مردم زمانش بسیار متفااوت   زندگی وعمل کرد، منش و و

به هماین   ؛روند جامعه مخالف جریان تاریخ و منتقد و بود و

همااره باا   آیین حق گرا  ابراهیم ایماان داشات و   دلیل به 

 دانایان عرب در گفت و مسیح و دانشمندان مذهب موسی و

رهایی مردم اویش از بال   دراندیشه   راه نجات و شنود و

از شارک   استبداد واشونت بود و باله رو ،دن شرک، جهل،

 1واپسگرایان سخت بیگانه بود. ظالمان و گرایان و

علیهااا »وکارساااز ادیجااه  موضاا  گیاار  دلیرانااه  .2

 در دفاع از حقاوق وآزاد  و  آیین جدید و درحمایت از«الساالم 

   باازرآ آن در آن توفاان جهاال وجنااون و  امنیات آورنااده 

اشاونت از ساو  اساتبداد     دنباله رو  و انگیزش تعصب و

بارا    ،گام بلند دیگر  بود که راه را به تدریج گشود وگران

 اش را در سامانی آیاین آ  پیامبر فرصت ساز  نمود تا اود و

 چشم انداز همگان قرار دهد.

شاااکیب وصاااف ناپاااذیر  پایااادار  قهرماناناااه و .3

زام  کار شکنی ها، در برابرتوفان مشکالت،«علیها السالم»ادیجه

 و هاا  زنادان  هاا،  درفش داغ و ،ها اشونت ،تمسخرها ،ها زبان

صاالی اهلل علیااه »رنااج هااا پابااه پااا  پیااامبر حصاارها و ،تبعیاادها

حادثه تااریخی پژوهشاگران    تاریخ و چیزهایی نیست که«وآله
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 چرا که این سومین گام آن باانو  آزاده و  آنها رااز یاد ببرد،

 مردم بود. نجات جامعه و تاریخ ساز در پیشرفت دین و

 «علیها السالم»وفات حضرت خدیجه

سرنوشاات چناین بااود کاه درسااال دهاام    متآسافانه، 

یعنای  اساتوارترین یااراود    پیغمبار نیرومنادترین و   ،دعوت

چند روز یاا چناد    پس از و از دست بدهد عمش ابوطالب را

 نبااز ااویش  جا همسر فداکار ورحسب ااتالف روایات بماه 

لحظه ها  آغاز وحی  یاور  او از که نخستین بانو  باور  و

صلی اهلل علیه »آسودگی اود را به پا  محمد تمام دارائی و بود و

همه امکاناتش را تاا دم آاار باه اادمتش      وریخته بود «وآله

آن  2راهام از دسات داد.  «علیها الساالم »یعنی ادیجه گمارده بود

هم رمضاان ساال دهام    بانو درسن شصت وپنج سالگی در د

جان به جان آفرین تسلیم  ،بعثت دراارج از شعب ابو طالب

سال وفات این دو اسوه جاودانه اسالم از ساو  اااتم    3کرد.

 نام گرفت.«عام الحزن»النبیاء 
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 بزرگ بانوی اسالم «علیها السالم»حضرت خدیجه

 

 

 

 

 
 


