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انجام  ، این ها را انیم میتوو طیم حیطه در ارتبا چهاردر رابطه با حضرت خدیجه با 

: یمهبد  

کنیم و د براساس تاریخ صحبت ما بای ان،ایش  ن : در بابابیان تاریخ ایش،    ساحت اول_ 

   .معرفی کنیم، یعیمنابع و متون ش یبر مبنا راو نقششان در اسالم  یشانت نامه ازیس

ها و   بی اس دفع شبهات و به شروعوظیفه داریم ،ساحت پیرایشی : ما ،  م ساحت دو_ 

  یخیتار یفضاسال چه به عمد چه به سهو وارد  انیکه در طول سال ییها یشیکج اند

.کنیم،   شده است جهیدرباره حضرت خد عهیش  

ع غیر  از مناب و میکنیم یکردیمارائه مجامع  یبراز ایشان وارد تاریخی که ادر بسیاری م

و این اطالعات را بررسی نکرده بودیم و ذهن جامعه به ایشان    ه استشیعی بود

که اگر از کسی بپرسیم  مانند سن ایشان   د ؛گیز نبودل ان داشت که چنداناطالعاتی 

  )ص(که دو فرزند داشتند و در این سن با پیامبر بودند ل سالهچهیی میگویند ایشان بانو

 تاده جا اف مانم و برایشنیدی را همه ما اطالعات ج کردند و اینداشتند ازدواسال  25که 

است.ویی نادرست برایمان شده الگو   



و بار ازدواج کردند و بر این دارد که ایشان ددر متون تاریخی رسیده بر اهل سنت اصرار 

.چهل سال دارند  

 

اما اختالف بر این که   ؛ داریمان در سن ایش فختالی اعه اثنی عشرشی وایاتما در ر

این روایات اعتبار  ل خدا و تقریبا هم سن رسو بودند و هسال 25 یا 23 یا 22ایشان 

تقدس دادن به  و ییزدا جهیخد یبرا اطالعات غلط را دشمن نیو ا بیشتری دارند 

.وارد اطالعات ما کرده است گریکسان د  

زیرا  در نگاه علم خدا محقق شده بود ا قطع )ص(و رسول خدا ع()حضرت خدیجه جازدوا

.تحقق پیدا کندج دوااز این از قرار است مت و وصایت که جربان اما  

.بع قابل قبولی نداریم که ایشان ازدواج کردند و فرزندی داشتندچ منهیما   

ده  قد و بررسی کرم این موضوعات را نامت پاسخ داده و تب به تمامی این شبهاکتا

.است  

که به مقام ایشان پیدا ی تمعرفت به مقام حضرت خدیجه : ما معرف ،سوم تساح_ 

و  )ص(سیره رسول خدا  ، ثدیامثل دعا ها و احر دیگاز منابع تاریخی  بایدمیکنیم 

.میها توقف و تدبر بکن نیدر ا دیو با )ع( و ... باشد ضرت خدیجهح   

وردند که این هدیه قابل  آ می برای پیامبر هدیه ایکه هرگاه ات ایشان وفمانند بعد از 

.نید سیم کقد این را تتنایشان میگف، تقسیم بود  

ودند :  میکردند و میفرم مقسیا تآن رحضرت   

 ارسلوها الی اصدقا خدیجه 



ن و دوستاران خدیجه  دوستا  

ت که هر کس دوست  نقدرباال اسآبرای شخص اول خلقت  )ع( مقام خدیجه کبری

 از طرف منن هدیه آبه که میگویند  ددار اهی جایگ نچنان آبرای رسول خدا باشد ایشان 

.بدهید  

قرار میگیریم.رسول خدا  مشمول عنایت وبشویم  ا خدیجهاصدقدر زمان حال  ام اگر  

ه  ر بدنه جامعه ما نام شیکی بشان خیلی دی اسم ایبا کمال تاسف و عذرخواهامروزه 

کم ما   شیطان کمو  بی یاد نکنیمافراد خوبا و باعث میشود که نام ایشان را  نظر نمیاید

یم.دقا خدیجه نیستو جزو اصدور میکند  را از ایشان  

ت دارد و بعد متوجه  سم برای او موضوعیااین  اگر کسی اصدقا خدیجه است خودِ

.یبردن لذت مآاز و ر این نام شیرین است چقد که میشود  

روی ان موضوع توقف  دبینی را در تاریخ می ایشان ه نسبت ب وقتی احساس رسول خدا

.کنید  

سر بر  با شنیدن نام حضرت خدیجه)ع(  ایشان که ج حضرت زهرامانند مسئله ازدوا

  وار گذاشتند و گریه کردند.ید

اری مراسم  ز: به عنوان یک شعائر برگ  ها اسک برنامه شعائر و من، چهارم  ساحت_ 

. بشود و ... به نام حضرت خدیجه برگزار جشن ها،  

 

؟ بپردازیم  ید به حضرت خدیجه )ع(با چرا  



ایشان   چون و ایشان را بزرگ میداریم  ندزیرا حضرت خدیجه جده امام زمان هست

میگویند: د ننود را معرفی میکوقتی خ  

خدیجه الکبری ابن ا ان  

ما .وقتی ایشان معرف امام زمان میشوند ، پرداختن به معرف امام زمان موضوعیت دارد 

م  میرسیامت هستند به امام زمان ه امه که شروع منظوماز حضرت خدیج  

.اه پرداختن به ایشان یک پرداختن جدی استگو با این دید  

 

  :میفرمایند)ص(حضرت رسول 

ه  زمانی تصدیقم کرد ک و خدیجه زمانی به من ایمان اورد که همگان کافر به من بودند 

 همگان تکذیبم کردند  

.دا دارندرسول خی برای یه جایگاه واالجکه حضرت خدی ت بر اینساین دلیلی  

در      .ت میشوندسس )ع(و حضرت خدیجه )عج(ن ها نسبت به امام زماننساو امروزه ا

م ، ما باید تصدیق اماایمان اورد همه کافر بودند  وقتی  )ع( حضرت خدیجه زمانی که 

.  یم ، باشخیلی ها ایشان را تکذیب میکنند که در روزگاری،زمان   

 

 

 

 


