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  مقدمه  
 اي براي آشناییه برگزیدگان الهی، وسیلهبی شک مطالعه و تحقیق در سیر

زیرا که شخصیت آنان براي  ؛ با نظام ارزشهاي معتبر و مورد قبول است
   . اهل ایمان به عنوان الگو و نمونۀ رفتاري پذیرفته شده است

چرا که آن تاریخ است ، هاي نمونه شخصیتاز  حضرت خدیجه کبري 
از جایگاهی بس بلند برخوردار است و  اهل بیت واالگوهر در مکتب

 . باشدیکی از چهار زن برگزیدة جهان می به گواهی رسول اهللا 
در این راه  کهباشد میایشان از جملۀ بزرگترین حامیان نشر دیانت اسالم 

اي مهم و شریف آن بانو به اندازهوجود .  هیچ کوششی را فرو نگذاشت
اقامت در مکه ،  ابوطالب حضرت حیاتی بود که پس از در گذشت او و 

   : حضرت فرمان دادآن به  ونددشوار آمد و خدا  براي رسول خدا
  1. »از مکه خارج شو که دیگر تو را در آنجا یاوري نیست «

بانوي بزرگ به لذا تدبر و تفکر در نکات تاریخی که از زندگی این  
هاي سودمندي به انسان می دهد که در دست ما رسیده است درس

  . آیندبسیاري از شئون مختفل زندگی به کار می
زندگانی  ةپاسخ به شبهاتی دربارتالشی اندك دربارة حاضر  کتاب

تعالی و  انشاء اهللا مورد توجه خداوند تبارك و که حضرت خدیجه 
 باشد که خوانندگان. واقع گردد  اهل بیت عصمت و طهارت 

  . دنمحروم نساز شانگرامی ما را از دعاي خیر
ق. ه1431رمضان المبارك  مهدي آقابابایی/  ه اصفهانحوزه علمی  
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   تحریفات در زندگانی حضرت خدیجه کبري 
 حضرت خدیجه کبري  ام المؤمنین آیا در زندگانی

  ؟ صورت گرفته استتحریفاتی 
راهکارهاي منافقین براي کم فروغ نشان دادن جلوه تابناك یکی از 

، تحریف تاریخ صدر اسالم و حذف  در نظر مردم  المؤمنینامیر
غاصبان در راه عملی کردن .  فضائل و مناقب ایشان از آن بوده است

و حذف  آن قدر مصمم بودند که فقط به تحریف ، این سیاست خود
بسنده نکردند بلکه اثري از  المؤمنینتاریخ مربوط به زندگی امیر

که  تا فضائل اهل بیت و یاران و شیعیان ایشان هم باقی نگذاردند
برده و از نبه فضیلت اصل پی  ، ، از فضیلت فرع مخاطب این تاریخ

و طرفداران ایشان به راه  ، اصحاب ، خاندان ، طریق اهلبیت
  . گردندنمستقیم هدایت 

اثري از اهل  ، این تاریک خانه تاریخ نمادر  به همین علت است که
شود، اما در و خواص یاران ایشان دیده نمی بیت پیامبر اسالم 

عوض ، از دشمنان آنان و غاصبین حقوقشان تعریف و تمجید شده و 
توان برایشان فضیلت و منقبت جعل شده تا آنجا که به جرأت می

ه مشابه آن وارد نشده مگر آنک گفت فضیلتی براي آل محمد 
، پیدا شدن دیوار و سقف براي شهر علم کردند براي غاصبان جعل 
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پیامبر و سید پیران اهل بهشت و همچنین دایی و عمه و خاله براي 
  . باشدمسلمین اثر همین سیاست شوم و نکبت بار می

یکی از جنایتهاي منافقین در راه پرده پوشی حق ، تحریف تاریخ 
  . باشدمی حضرت خدیجه کبري  المؤمنینزندگانی ام 

اي ماهرانه صورت گرفته که در نظر اول، هر این تحریفات به گونه
حقیقت آن اذعان  آورد و بهشخصی سر تسلیم در مقابل آن فرود می

دیدي بصیر همراه با توجه به مسلمات اعتقادي  کند، اما اگر بامی
 بند سطور آندروغ و نفاق از بند ، ودمذهب حقه به آن نگریسته ش

  . شودو هدایت از ضاللت شناخته می سره از ناسره وشود نمایانگر می
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   المؤمنینعلل تحریف تاریخ زندگی ام 
 و همچنین با  انتساب ایشان با حضرت فاطمه زهرا - )1

اولین و مهمترین علت این  و اهلبیت پیامبر اسالم  المؤمنینامیر
و  زیرا این انتساب یکی از افتخارات ائمه اطهار ؛ آیدامر به حساب می

ر داي که ، به گونه باعث سرفرازي ایشان در مقابل دشمنانشان بوده است
در مقابل دشمنانشان یکی از موارد افتخار ،  هاي اهل بیت مفاخره

 1. بوده است داشتن مادري مثل حضرت خدیجه کبري

                                                             
: اي خود را به دشمن معرفی نمود و فرموددر روز عاشورا در ضمن خطبه امام حسین  -  1
،  44بحاراالنوار، ج(. ».دانید که جدة من خدیجه دختر خویلد استآیا می! شما را به خدا سوگند« 

دانید که من فرزند همسر پیامبر شما خدیجه آیا می« : و نیز خطاب به دشمن فرمود) 318ص
  )6، ص45بحاراالنوار ،ج(» .هستم کبري 

در مجلس یزید در دمشق ، در آن خطبۀ معروفش در فرازي چنین خود را  امام سجاد 
بانوي بزرگ اسالم   کبري ۀمن پسر خدیج» انا ابن خدیجه الکبري... «: معرفی کرد

  ). 168، ص 4؛ و المناقب ، ج 174، ص44؛ و ج174، ص 45بحاراالنوار ، ج(. هستم
ق هنگامی که کنار پیکر پاره پارة شهیدان .ه 61در کربال روز یازدهم محرم  حضرت زینب 

و حضرت علی  آمد، و مطالبی جانسوز عرضه داشت ، از جمله در آنجا پس از ذکر پیامبر 
  ، از حضرت خدیجه پدرم به فدايِ خدیجه ، » بابی خدیجه الکبري« : یاد کرد و فرمود

  ).59، ص 45بحاراالنوار ،ج(. بانوي بزرگ باد
و اولیاء خدا براي امامان و امامزادگان  هایی که از طرف امامان معصوم نامهدر اکثر زیارت

به او سالم  یاد شده و پس از سالم به پیامبران اولوالعزم تنظیم شده ، از خدیجه کبري 
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سرافکندگی و مایه ننگ دشمنان ایشان اما در مقابل آنچه همیشه باعث 
بوده است حسب و نسب پست آنان و انتساب آنان به مادرانی خالف کار 

هند مادر معاویه از فواحش معروف  : به عنوان مثال . باشدو ناپاك می
زمان خود بود که روابط نامشروع وي با بسیاري از مردان قریشی و غیر 

عمر بن خطاب نیز  ةیا صهاك جدقریشی درتاریخ به ثبت رسیده است 
کنیم گاهی در مجادالتی که افرادي گونه بود؛ تا جایی که مشاهده می آن

 ، به حسب و با وي داشتند، براي آنکه وي را شرمنده و سرافکنده کنند
یابن الصهاك «کردند و از وي به عنوان نسب پست وي اشاره می

  1. بردندنام می» الحبشیه
هم  بلکه حتی خود غاصبین ، و پوشیده نبود اي مخفیالبته این مساله

چنانکه ابن ابی الحدید در شرح .  انددر مواردي به آن اعتراف کرده
  :  نویسدنهج البالغه می

                                                                                                                           
با ایمان به پیشگاه او سالم  ها تجدید گردد و زائرانداده شده است تا همواره یاد او در خاطره

  .دهندعرض کنند و او را شفیع در خانۀ خداوند قرار می
صادر شده ، در فرازي با توجه به حضرت   در دعاي ندبه که از ناحیۀ مقدسه امام زمان

این ابن النبی المصطفی وابن علی المرتضی و ابن خدیجه « : خوانیمچنین می ولی عصر 
واژه  و پسر خدیجه بلند مقام   و پسر علی  پیامبر برگزیدهکجاست پسر » الغراء

ذکر   غراء به معنی شامخ و ارجمند است که در اینجا به عنوان صفت براي حضرت خدیجه
  )199اسطوره ایثار و مقاومت ، ص  حضرت خدیجه(. شده است

هاك مادر بزرگ در مورد ص. 124، ص 29؛  بحاراالنوار ، ج202، ص  28بحاراالنوار ، ج -  1
 عمر آنچه الزم است اشاره شود این است که وي کنیز هاشم بن عبدمناف جد رسول خدا 

 ).المثالب لنسابه کلبی. (بود عبدالعزي بن ریاح با وي زنا کرد و نُفَیل جد عمر به دنیا آمد
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وارد مسجد شد و ) اشدر ایام خالفت غاصبانه(روزي عمر بن خطاب 
بر سر  در مسجد پیامبر مشاهده کرد که سخن مردم حاضر

برخی  در این میان برخی نسب. اجداد خویش است نتساب آنان وا
دادند و آنان را به پدرانی غیر از پدران دیگر را مورد خدشه قرار می

مبادا : عمر بر روي منبر رفت و گفت. دادندادعایی شان نسبت می
عیوب کسی را بیان کنید و ریشه انساب را جستجو کنید که اگر من 

د خارج نشود مگر حالل زاده، امروز بگویم کسی از درب این مسج
ناگهان فردي از . هیچ کس از درب این مسجد خارج نخواهد شد

هنوز .  من و تو استثناء هستیم ! اما اي عمر:  قریش برخاست و گفت
بنشین اي قین بن قین :  حرف او تمام نشده بود که عمر به او گفت

مسائل را گونه  این ، صحبت بر سر عمر بعد از آن.  که دروغ گفتی
   1. ممنوع اعالم کرد
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  عقیل و معاویه

، و در  در جمع شامیان حاضر بود روزي عقیل برادر امیرمومنان 
  . آن هنگام هر دو چشم او نابینا بود

؟  و لشکر برادرت را چگونه دیدي نلشکر م! اي عقیل:  معاویه گفت
  ؟ ايزیرا تو بر هر دو لشکر در آمده

 ۀهم.  بود برادرم مانند لشکرگاه رسول خدالشکرگاه :  عقیل گفت
 ، با این تفاوت که رسول خدا  آنان از قاریان قرآن و نمازگزاران بودند

، ولی در لشکرگاه شما گروهی از منافقین مرا  در میانشان حاضر نبود
  .مکر کردند ها که در لیله العقبه با رسول خدا ، همان استقبال کردند

  ؟ که در پهلوي تو چه کسی جا داردبگو !  اي معاویه
  . عمرو بن عاص:  معاویه
شش پدر بر ، این همان کسی است که چون از مادر متولد شد :  عقیل

االمر او به آخر؟  سر او نزاع داشتند تا معلوم شود که فرزند کیست
  !!! منتسب شد) یعنی عاص(قصاب قریش 

  ؟ اکنون بگو که آن سوي تو چه کسی نشسته است
  . ضحاك بن قیس فهري است:  معاویه
افکند و پدرش بزهاي نر را به بزهاي ماده می ! به خدا سوگند:  عقیل

، اکنون بگو که در پهلوي او چه  گرفتمبلغ ناچیزي دست مزد می
  ؟ کسی نشسته است

  . ابوموسی اشعري:  معاویه
  . )دهندنه پدري که به او استنادش می( است » سراقه«او پسر :  عقیل
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ویه چون دید یارانش بسیار رنجیده خاطر و خشمناك شدند امع
  : ، لذا گفت خواست خشم آنان را فرو نشاند

  ؟ گوییدر حق من چه می!  اي عقیل
  . مرا از پاسخ معذور بدار:  عقیل

  . باید بگویی!  نه:  معاویه
چنانکه در حال خروج از ، لبخندي زد و هم عقیل از جاي برخاست

؟ و  را می شناسی» حمامه«آیا !  اي معاویه:  ه بود گفتمجلس معاوی
  .آنگاه به سرعت خارج شد

؟ ناگزیر  معاویه هر چه فکر کرد ندانست که مقصود عقیل چیست
  ؟ حمامه کیست: مردي نسب شناس را احضار کرد و از او پرسید

  ؟ آیا در امان هستم:  مرد نسابه گفت
  . آري:  گفت معاویه

نام مادر بزرگ توست که در جاهلیت به » حمامه«:  مرد نسب نشاس
  . دادن شهرت داشت فحشاء و زنا

اش را براي پذیرایی از همگان ، آمادگی خود ۀاو با نصب پرچم بر خان
معاویه که در میان جمع خجل شده بود رو به !  داشتاعالم می

  1. ما مثل هم هستیم ۀ، هم ناراحت نباشید: شامیان کرد و گفت
وجود مادري مانند به روشن است که چرا منافقین  ، اوضاعبا این 

  . توانستند قبول کنندنمی را براي اهل بیت  حضرت خدیجه
ورود زنانی مانند عایشه و حفصه به خانه پیامبر  ، علت دوم این امر - )2

 پیامبربه این امید به خانه پا زیرا آنان  ؛ شودمربوط می پاي 
                                                             

 235ص ، 1ج، منتهی اآلمال ؛125ص ، 2،ج ابن ابی الحدید ، شرح نهج البالغه -  1
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 شانواسطه فرزنداناین گذارده بودند که از ایشان صاحب اوالد شوند و به 
 وارث مقام خالفت و جانشینی بشوند بعد از درگذشت پیامبر اسالم

هایشان را نقش بر آب ، اما خداوند با عقیم قرار دادن آنان تمامی نقشه
حضرت به همین خاطر است که وقتی از .  نمود و سعی شان را باطل کرد

 ماندن نسل پسري از پیامبر اسالم  علت باقی صادق جعفر امام 
، ایشان علت این امر را آماده بودن زمینه جانشینی و  سئوال کردند

در عوض کوثر اعطایی  1. بیان نمودند المؤمنینخالفت براي امیر
،  ایشان از آن طریق امتداد پیدا کرد که نسل  خداوند به پیامبر

مسئله  این باشد کهمی فرزند خدیجه کبري  حضرت فاطمه زهرا
  . براي دشمنان و منافقان قابل تحمل نبود

ریشه در ،  المؤمنینسومین علت تحریف زندگی ام  -)3
 به ایشان دارد؛ محبتی که محبت بی حد حصر پیامبر اسالم

بر زنان حسودي مانند عایشه عرصه را ها بعد از وفات ایشان حتی سال
؛ به حدي که از قول عایشه نقل شده که بر  کرده بود و حفصه تنگ

                                                             
به چه علتی براي : پرسیدم عبداهللا بن سنان نقل کرده است که از امام صادق  -  1

  پسري باقی نماند؟ رسول خدا 
. را وصی خلق کرد را نبی و علی  به آن علت که خداوند محمد : ایشان فرمودند

اولویت داشت  بعد از ایشان بود آن پسر در این صورت اگر پسري براي رسول خدا 
. شدن ثابت نمیاپس در اینصورت وصایت ایش .منین ؤاز امیرالم به رسول خدا 

 )6ح، 152ص ، 22ج، بحاراالنوار(
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  خدیجهحضرت به اندازه  کدام از همسران رسول خداهیچ
  1. حسادت نبردم، با اینکه اصالً او را ندیده بودم

دازه را در کنار این حسادت بی حد و حصر ناحال اگر آن محبت بی
اینکه فراموش شود مضافاً ، سومین علت تحریف واضح می گذاریمب

به هر طریق ممکن امکان  شدن نام و یاد حضرت خدیجه کبري
ساخت و در ی را بیشتر فراهم میالمؤمنینام  در مقامیکه تازي آنان 

مینه رشد سایه فقدان ذکر و یاد آن بانوي بزرگوار در بین مسلمین ز
تر بتوانند دین خدا آمد تا بدان وسیله راحتبهتري برایشان فراهم می

را به نفع غاصبان تاویل و تفسیر نمایند و با سوء استفاده از نام ام 
و مردم ایجاد  ی حجابی سترگ میان اهل بیت پیامبرالمؤمنین
  . مانع دسترسی مردم به ایشان گردند کنند و

را  حضرت خدیجه المؤمنینزندگی ام فیرعلت چهارم تح - )4
حقایق زندگی سراسر نور و توان در این یافت که اگر مسلمانان به می

، شأنیت حقیقی  یافتنددست می  حضرت خدیجه المؤمنینبرکت ام
گردید و دیگر براي آنان روشن و آشکار می همسران رسول خدا 

                                                             
رود و خدیجه را به خیر افتاد که پیامبر از خانه بیرون کمتر اتفاق می: دگویعایشه می - 1

یا رسول اهللا، تاکی : چندان که یک روز آتش حسد من مشتعل شد و گفتم. یاد نکند
به ) منظور خودش بوده(خداوند بهتر از او را ! کنی؟ او پیرزنی بیش نبودهخدیجه را یاد می
بهتر از ! به خدا قسم ،نه: من در غضب شد و فرمود پیامبر از سخن! تو مرحمت کرد

جه نصیب من نشد، به من ایمان آورد هنگامی که مردم کافر بودند و تصدیق نبوت خدی
د و اموال خود را در اخیتار من گذارد در وقتی نمن نمود در وقتی که مردم مرا تکذیب کرد

خداوند متعال از خدیجه به من فرزندانی روزي کرد و رحم . که مردم مرا از خود دور کردند
  )211و  207و  202ص، 2، ج ریاحین الشریعه( .تو را عقیم قرار داد
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براي امثال عایشه با آن همه فجایعی که خود اهل تسنن براي او نقل 
  . ، اعتبار و ارزشی قائل نبودند کرده اند

- اماین چهار علت از مهمترین علل دستبرد منافقین در تاریخ زندگی 

زیرا درست تمامی انتظاراتی که آنان از ورود عایشه  ؛ باشدمی المؤمنین
یعنی جلب عالقه پیامبر به آنان و ، داشتند  و حفصه به خانه پیامبر

خود همچنین ادامه نسل ایشان از طریق آنان تا بدان وسیله به اهداف شوم 
، آن را در شخصیتی  نه تنها بر آورده نشد، بلکه در عین ناکامی، برسند 

اي که نه تنها همسر ؛ خدیجه گر یافتندجلوه همچون خدیجه کبري
 و همچنین مادري پر افتخار براي اهل بیت فداکاري براي پیامبر

، بلکه در درجات معنوي به حدي ممتاز است که پیامبر اسالم  ایشان است
 1. اندایشان را یکی از چهار زن برگزیده در بهشت برشمرده  

، بلکه  باشداین مقامی است که تنها همسر نبی بودن تضمین کننده آن نمی
  . نشان از قابلیت و لیاقت خود ایشان براي احراز آن دارد

                                                             
  .7و  2، ص16بحاراالنوار ،ج -  1

افضل اهل النساء خدیجه « : کند که حضرت فرمودندنقل می قرطبی از ابن عباس از پیامبر 
تفسیر القرطبی (» و مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم بنت خویلد و فاطمه بنت محمد

اربع « : نقل نموده که حضرت فرمودند آلوسی از ابن عباس از رسول خدا  )1325، ص 2،ج
مریم بنت عمران، آسیه بنت مزاحم، خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت : نسوه سادات عالمهن

و  44، ذخائر العقبی ، ص 155، ص 3روح المعانی ،ج(» و افضلهن عالماً فاطمه محمد
مریم، آسیه، خدیجه : چهار زن ساالر زنان روزگار شدند() سوره آل عمران 44درالمثور ذیل آیه 

و دهها روایت دیگر مانند .  باشدافضل ترین آنها می  و فاطمه بنت خویلد و فاطمه زهرا 
 .این روایت از خاصه و عامه نقل شده است
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باشد که در آن همسر مهمترین دلیل ما در اثبات این ادعا، کتاب خدا می
  1. اندنوح از غابرین و خیانتکاران به حساب آمدهلوط و همسر 

این حساب مقام  با.  شوداما آسیه زن فرعون از صالحین خوانده می
فقط به واسطه همسري با نبی اکرم   ام المؤمنیندست نیافتنی 

به دست نیامد که دیگر زنان هم بتوانند به این طریق خود را در نزد 
  . کننداد د، قرین ایشان قلم عوام

سران م، غاصبان وقتی فهمیدند مثل خدیجه شدن براي دیگر ه بنابراین
را  سعی کردند مقام و منزلت خدیجه کبري ،  محال است پیامبر 

 در نظر مردم آن قدر پایین بیاورند که دیگر جایگاهی براي ایشان در نزد
بتراشند تا  توانند براي آنان فضیلت و منقبتمردم نماند و در مقابل، آنچه می

بدان وسیله در قلوب مردم جایی برایشان باز نمایند و با این پشتوانه به 
  . اهداف خود برسند

ود دست به البته این اولین بار نبود که منافقان براي وصول به اهداف خ
، بلکه قبل از آن هم براي توجیه عملکرد  زدندهاي شومی میچنین نقشه

، اشتباهات فاحش خود که ناشی از  پوشیخود در عرصه خالفت و پرده 
، دست به تخریب شخصیت نبی  جهل آنان به مسائل ابتدایی دین بود

 –ده و ایشان را در نزد عامه تا حد یک انسان معمولی که ز اکرم
  . باشد تنزل دادندداراي اشتباهاتی فاحش و امیالی فاسد می - نعوذباهللا

 المؤمنینامبا زندگی پر افتخار  منافقان و دشمنان در رویارویی ! آري
اي جز تخریب شخصیت ایشان ندیدند و در این راستا اقداماتی چاره

  . چند انجام دادند
                                                             

  .57/و نمل 60/؛ حجر 83/؛ اعراف 10/م؛ تحری 33و  32/عنکبوت -  1
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  و نتایج آن  المؤمنیناماقدامات منافقان براي تخریب تاریخ زندگی 
حفصه منقبت جعل  وبراي عایشه منافقان تا آنجا که توانستند  -)1

کردند تا براي آنان مجالی براي خودنمایی در بین عوام از مردم 
 ةبرگزیدعنوان مثال روایتی مانند روایت چهار زن  ؛ به درست کنند

ل وسرا جعل کرده و در آن به نقل از ربهشتی که به آن اشاره نمودیم 
حال آنکه آنان از  1؛ عایشه را افضل زنان عالم معرفی کردند خدا 

فهم این مطلب غافل بودند که حب و بغض یا تعریف و تقبیح پیامبر 
، برگرفته از  از افراد بشر مانند بسیاري و ائمه اطهار اسالم 

ها و یا ؛ بلکه این تعریفات و ابراز محبت باشدامیال و غرائز بشري نمی
معیار انجام شده ها تنها و تنها با یک تقبیحات و اظهار ناخشنودي

ان اکرمکم «: ، تقوي است زیرا به واسطه آیه کریمه  است و آن معیار
- می معیار محبت و کرامت در نزد خداوند فقط تقوي 2»عنداهللا اتقاکم

نمود  بایست اذعانمی 3»ال ینطق عن الهوي« : باشد و با توجه به آیه 
قط به اذن ف که تمامی فرمایشات و گفتار صادره از پیامبر اسالم

لذا با کنار هم قرار .  حق تعالی و مطابق با خواست او بیان شده است

                                                             
  .144ص  ، 12، ج کنزالعمال -  1
 .13 ، آیه حجراتسوره  -  2
 .4و 3، آیه  نجمسوره  -  3
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دادن دو مقدمه فوق بسیار واضح است که امکان ندارد پیامبر اسالم 
 ید یا رد افراد داشته باشندمعیاري جز تقوا را در تأی .  

اي که به تصریح اکنون قضاوت در این مورد بسیار آسان است که عایشه
،  را فراهم کرد علماي اهل تسنن بارها اسباب اذیت و آزار پیامبر خدا 

نه تنها سفارشات ایشان را در  اي که بعد از شهادت پیامبر اسالمعایشه
المؤمنین، بلکه به جنگ با امیر ت به ذوي القربی رعایت نکردمورد مود 
،  سوار بر قاطر اکبر پیامبراي که بعد از شهادت سبط ؛ عایشه برخاست

داراي معیار  ، ، آیا با این همه جنایات ن را دادادستور تیرباران پیکر مطهر ایش
کند پیامبري که علم به تقواست و آیا هیچ انسان عقل و خردي باور می

اطالع از گذشته داریم او نیز از آینده  گونه که ماگذشته و آینده دارد و همان
ه را سیده زنان عالم خوانده باشد و او را به عنوان یکی از مطلع است، عایش

  !؟ چهار زن بهشتی یاد نموده باشد
دست بردند و   حضرت خدیجه المؤمنینامدر چینش زندگی  -)2

گونه که مطابق مصالحشان آن را به نحو دلخواه خود عوض کردند و آن
  . بود ایشان را به مسلمین معرفی کردند

توانستند فضائل و مناقب ایشان را حذف نمودند یا به  تا آنجا که -)3
جلوات ایشان در نزد عامه مردم بکاهند  روغدیگران نسبت دادند تا از ف

  . و مردم را به طرف دیگران متمایل سازند
این سه مورد از مهمترین اقدامات منافقین در مسیر تحریف تاریخ زندگی 

، ورود تحریفات  این قدامات ۀنتیج.  باشدمی حضرت خدیجه کبري
باید به این نکته اذعان نمود که .  باشدده در تاریخ زندگی آن بزرگوار میعدی

نشر و .  این اقدامات نتایج بسیار زیادي در تاریخ صدر اسالم برجاي گذارد
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، راه جعل و تحریف را  از طرف دیگر نقل و کتابت روایات پیامبر اسالم 
به صورتی که کافی بود فرعی از  . به دین باز کرده بوددر تمامی امور مربوط 

فروع دین و یا جزیی از اجزاء اعتقادات اسالمی کوچکترین ضرري براي 
دستگاه حکومتی خلفاء و همچنین توابع آنان داشته باشد تا آن را به کلی 
حذف نموده و یا چنان دستکاري کنند که دیگر کارآیی خود را از دست 

ند چنان به شدت دنبال شد که حتی عبداهللا بن عمر هم به این رو.  بدهد
نماز هم از خطر  حتی نموده است که بعد از پیامبر  این مسئله اقرار

   1. تحریف مصون نماند
خدیجه  المؤمنینامدر چنین شرایطی منافقین دست به تحریف در زندگی 

  چه نتایج زدند و به وضوح روشن است که اقدامات آنان در این شرایط
آنان با این اقدامات موفق شدند در .  مخربی توانست به دنبال داشته باشد

  : تمامی اعصار این چنین وانمود کنند که اذهان جمیع مسلمین در
نبود به علت  محبوبترین زنان پیامبر اسالم  خدیجه کبري :اوالً

به قول داشت و  آنکه او بیوه بود و تفاوت سنی زیادي با پیامبر اکرم 
   2. اي از عجائز قریش بوده استخودشان عجوزه

بلکه توجه پیامبر بیشتر معطوف عایشه جوان بوده است و او را در خاطر 
  . داشته استخود عزیز می

در حالی که قبالً با دو  ، در سن چهل سالگی خدیجه کبري :ثانیاً
  . در آمده است  کافر ازدواج نموده بود به نکاح پیامبر اسالم

                                                             
  .168ص  ، 2، ج متشابه القرآن -  1
 . 8و  2ص ، 16بحاراالنوار ، ج -  2
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در  مالی اسالم در سیزده سال حضور پیامبر اکرم ۀپشتوان :ثالثاً
ده است و وب،  باشدبکر که اتفاقاً پدر عایشه هم میمکه ثروت ابی

در راه پیشبرد اهداف دین تاثیر   خدیجه کبري ام المؤمنینثروت 
  . آیدنداشت و یا در مقابل آن به حساب نمی

، سعی در  تاریخ دادن آن به درون آنان با نشر این اکاذیب و رسوخ
اي ماهرانه این داشتند و به گونه  المؤمنیناممخدوش کردن جلوه 

کار را انجام دادند که در مرحله نخست هر شخصی سر تسلیم در مقابل 
از این مسئله بودند که اوالً برخی از این  ، اما غافل آوردآن فرود می

مخالف است و پیروان مکتب اهل  شیعه تحریفات با مسلمات اعتقادي
از چنان استغناي اعتقادي  به علت اتصال به ائمه اطهار بیت 

برخوردارند که اگر هزار دلیل تاریخی بر خالف اعتقادات آنان وجود 
ان پس در نظر آن.  بینند، کنار زدن آن را آسان و سهل می دداشته باش

خ، داللت بر حقیقت آن که تنها ورود یک مطلب در تاری نیستگونه این
الیم عدر مرز ت ، بلکه پیروان مکتب اهل بیت مطلب نیز داشته باشد

پذیرند و هر ؛ هر چه با آن موافق بود را می کنندآن بزرگواران حرکت می
  . نمایندچه مخالف بود را رد می

ه و شواهدي در تاریخ وجود در تمامی موارد یاد شده ادلّ: و مطلب بعد اینکه 
  1.باشددارد که بیانگر حقیقت محض و باطل کننده و خط تحریف و نفاق می
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  در چه سنی با پیامبر اسالم  کبري خدیجه حضرت
   ؟ ازدواج نمودند و آیا قبالً با دو کافر ازدواج کرده بودند

خدیجه  المؤمنیناموارد تحریف در زندگی حضرت یکی دیگر از م
و همچنین  مساله سن ازدواج ایشان با رسول خدا  کبري 
  . باشده میاز کفار مکّ هاي قبلی ایشان با دو نفرازدواج

  
   هنگام ازدواج با پیامبر اکرم  سن حضرت خدیجه 

 4به هنگام ازدواج  تلف، راجع به سن رسول خدا خدر منابع م
،  سال بیست و یک سال، بیست و سه:  قول ذکر شده که عبارتند از

بیست و پنج سال و سی سال است که در میان آنها قول بیست و پنج 
سال قبل از بعثت و روایات متعددي  15در واقع .  سال مشهور است

  :این قول را تأیید می کند از جمله 
زوج بها و هو ابن خمس و عشرین سنۀ، قبل ان یبعثه اهللا نبیاً ... «

  »بخمش عشرة سنۀ
ازدواج کرد و بیست و پنج سال  دیجه با حضرت خ پیامبر «

  1».داشت و هنوز پانزده سال مانده بود تا به پیامبري رسد

                                                             
 .227، ص  1؛ السیرة الحلبیه، ج295، ص 2البدایه و النهایه، ج - 1
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به هنگام پیوندش با واالترین  در مورد سن و سال حضرت خدیجه
خان سن ایشان را بین ها یکسان نیست و مور، دیدگاه جوان روزگاران

  : به شرح ذیل: سال بیان نموده اند  46تا  25
  . سال که بیهقی آن را صحیح دانسته است 25 :الف

  : نویسدگذارد و می، بر این قول صحه می بیهقی
  »، و یقال خمسین سنۀ و هو اصح ثم بلغت خدیجۀ خمساً و ستین سنۀ... «
یا پنجاه سالگی وفات  65در سن  گویند که حضرت خدیجه می« 

  1». تر است، در حالی که سن پنجاه سالگی صحیح یافت
با پیامبر  2پانزده سال قبل از بعثت ، اگر جضرت خدیجه  بنابراین

،  کند، که بیهقی نیز آن را تأیید می ازدواج کرده باشد اکرم 
و سال وفات ایشان هم  3یعنی هنگام ازدواج بیست و پنج سال داشته

  . دهم بعثت است
اند که حضرت خدیجه در میان معاصران نیز برخی از علماتصریح کرده

 در زمان بعثت رسول خدا  حال با . اندساله بوده 40بانویی

                                                             
 .294، ص 2؛ البدایه و النهایه، ج264، ص 1ج ؛ السیرةالنبویه،71، ص 2دالئل النبوه، ج -  1

 زوج بها و هو ابن خمس و عشرین سنۀ، قبل ان یبعثه اهللا نبیاً بخمش عشرة سنۀ؛... « -  2

ازدواج کرد و بیست و پنج سال داشت و هنوز پانزده سال  با حضرت خدیجه  پیامبر
 .116و  110، ص 2الصحیح من سیرة النبی االعظم، ج» .مانده بود تا به پیامبري رسد

، ص  1؛ سیره الحلبیه ، ج  111، ص 2؛ سیراعالم النبالء، ج98انساب االشراف، ص  -  3
 .275، ص 2؛ مختصر تاریخ مدینه دمشق، ج140
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توجه به این که زمان بعثت، پانزده سال از ازدواج ایشان گذشته، پس 
  1. اندهنگام ازدواج بیست و پنج سال داشته

  
  . دهندسال که بیشتر آن را ترجیح می 28) ب

  : نویسدبخاري میابن عماد حنبلی ، به نقل از صحیح 
، و هی بنت اربعین  و تزوج خدیجه و هو ابن خمس و عشرین سنۀ«

  »علی الصحیح فیهما
ازدواج کرد و بیست و پنج سال   با حضرت خدیجه پیامبر«

  ». به احتمال قوي دختري چهل ساله بود داشت و حضرت خدیجه
  : گویدسپس در رد این نظریه می

اند این دیدگاه را ترجیح داده 2تاریخ نگاراندر حالی که بسیاري از «
به هنگام ازدواج با پیامبر دوشیزه اي بیست  ، حضرت خدیجه که

  . و هشت ساله بوده است
   »...شرین وعو رجح کثیرون انها ابنه ثمان و «
  3». ، او دختري بیست و هشت ساله بود و بیشتر محققان بر آنند که«

                                                             
 .14- 13المصطفی، ص ه محبوب -  1
نفر از مورخین سال اول  45در کتاب خود به معرفی  11ابن حماد حنبلی متوفی قرن  - 2

تا هزارم هجري پرداخته و ضمن بیان حوادث مهم و وفیات وتراجم اعالم کوشیده بی 
تألیف بر آنها  ، اما گاه به نقد و تحلیل منابع فراوانی که در طرفیِ خویش را حفظ کند

 .پردازد، می ه داشتهتکی
 فی؛ الصحیح 184و  183، ص 5، ج ؛ جامع االصول134، ص  1، ج شذرات الذهب - 3

 .116، ص 2، ج سیرة النبی االعظم
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  »تزوجها و هو ابن ثالث و عشرین سنۀ و هی ابنۀ ثمان و عشرین سنۀ «
، جوانی بیست و  به هنگام ازدواج با حضرت خدیجه  پیامبر«

   1» .دختري بیست و هشت ساله بوده اند سه ساله و حضرت خدیجه
  : گویدابن عساکر به نقل از ابن عباس می

شرین سنۀ و مهرها عکانت خدیجۀ یوم تزوجها رسول اهللا ابنۀ ثمان و «
  » اثنتی عشرة اوقیۀ و کذلک کانت مهور نسائه

، دختري  ازدواج کرد با پیامبر روزي که حضرت خدیجه «
] نود مثقال مکی[اوقیه  12بیست و هشت ساله و مهریه آن بزرگوار 

  2». کردبود که با مهر دیگر زنان برابري می
  : نویسدمی» البدایه و النهایه«ابن کثیر در 

به هنگام ارتحال پنجاه ساله بود که بیست و پنج  حضرت خدیجه 
  3». سپري کرده بود سال آن را در خدمت پیامبر اکرم

  :گویدبه نقل از ابن عباس می) از شیعیان امیرالمؤمنین(» کلبی«
  » تزوجها بنت ثمان و عشرین سنۀ  ان النبی«
ازدواج کرد و او دختري بیست و هشت  با خدیجه  پیامبر «

   4». ساله بود

                                                             
 .98، ص 1انساب االشراف، ج -  1
 .193، ص 3تاریخ مدینه دمشق، ج -  2
 . 359، ص  2البدایه و النهایه، ج -  3
 .111، ص  2سیر اعالم النبالء، ج -  4
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حاکم نیشابوري قول به بیست و هشت سال را به نقل از ابن اسحاق 
  : کندروایت می

  » و کان لها یوم تزوجها ثمان و عشرون سنۀ«
  1». ، بیست و هشت ساله بود ازدواج کرد روزي که حضرت خدیجه «

را روشن نساخته ، اما آن جا  به طور واضح سن حضرت خدیجه 
  : کند که گفتکه از هشام بن عروه نقل می

  »توفیت خدیجه بنت خویلد رضی اهللا عنها و هی ابنۀ خمس و ستین سنۀ«
  .». در سن شصت و پنج سالگی وفات یافته است حضرت خدیجه «

  »تبلغ ستین سنۀ هذا قول شاذ فان الذي عندي انها لم«:  گویدمی
، ایشان به سن شصت  این سخن نادر و شاذي است و به نظر من «

  ». سالگی نرسیدند
به هنگام  ، ایشان بر آنند به این که سن حضرت خدیجه بنابراین

  . دواج، کمتز از سی سال بوده استزا
  : از ابن عباس نقل شده

اثنتی عشرة اوقیۀ انه تزوجها و هی ابنۀ ثمانی و عشرین سنۀ و مهرا « 
  » و کذلک کانت مهور نسائه

                                                             
 .182، ص  3المستدرك علی الصحیحین، ج -  1
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، دختري  ردکازدواج  با پیامبر روزي که حضرت خدیجه «
نود [= ، دوازده اوقیه  بیست و هشت ساله بود و مهریه آن بزرگوار

  1» .کردبود که با مهریه دیگر زنان برابري می] مثقال مکی
  : گویدابن حماد می

خدیجه علی اثنتی عشرةاوقیۀ ذهباً و هی تزوج   بلغنی ان رسول اهللا«
  » یومئذ ابنه ثمانی و عشرین سنۀ

ازدواج کرد و  با حضرت خدیجه به من خبر دادند که پیامبر«

  2».بیست و هشت ساله بود اش، دوازده اوقیه طال و حضرت خدیجهمهریه
نویري، قول به بیست و هشت سال را پذیرفته و در مورد چهل سال 

معلومی براي  ، سند مشخص و یعنی از نظر ایشان» قیل« :گوید می
  ! وجود ندارد قول به چهل ساله بودن حضرت خدیجه

» فتزوجها و هو ابن خمس و عشرین سنۀ و عشرة ایام و خدیجه یومئذ
  3.»، و قیل بنت اربعین سنۀ  بنت ثمان و عشرین سنۀ

دو و بیست و سال و  ازدواج کرد با حضرت خدیجه پیامبر«
بیست و هشت ساله بود و  ماه و ده روز داشت و حضرت خدیجه

  ». اند که چهل سال داشتگفته
  : گویدابن سعد با اسناد خود به نقل از ابن عباس می

                                                             
 .10، ص 16بحاراالنوار، ج  -  1
 .12، ص 16همان، ج  -  2
 .98، ص 16نهایه االرب فی فنون االدب، ج  -  3
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اخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن ابیه عن ابی صالح عن ابن «
کانت خدیجۀ یوم تزوجها رسول اهللا ابنۀ ثمان و عشرین سنۀ :عباس قال

  » و مهرها اثنتی عشرة اوقیۀ
ازدواج  با پیامبر روزي که حضرت خدیجه:  ابن عباس گفت «

  1». ، دوازده اوقیه بود اش، دختري بیست و هشت ساله و مهریه کرد
به  ، آن است که سن مبارك حضرت خدیجه  پس آنچه مسلم است

خانی که رکمتر از سی سال بود و مو ، هنگام ازدواج با پیامبر اکرم
، دلیلی براي قول خود ذکر  اندبیشتر از سی سال را مطرح نموده

توجه به فرزندانی که حضرت خدیجه  مطلب دیگر اینکه با. اندنکرده
 با چهل ساله بودن ایشان مناسبتی  دنیا آورده بعد از ازدواج به ،

از طرفی وجود . توان مطابقتی با واقع داشته باشیدنداشته و نمی
، خود مطلبی است که  2و استنکاف از پذیرش آنان خواستگاران زیاد

                                                             
  .513و  510، ص 1؛ کشف الغمه، ج 13، ص 8الطبقات الکبري، ج -  1

بلغنی ان رسول اهللا تزوج خدیجه علی اثنتی عشرة اوقیه ذهباً و هی : و قال ابن حماد
 12با مهریه  خبرم کرد ه رسول خدا : ابن حماد گفت یومئذ ابنۀ ثمانی و عشرین سنۀ؛ 

 . بیست و هشت سال داشت ازدواج کرد و حضرت خدیجه اوقیه طال با حضرت خدیجه
خطبها عقبل بن ابی معیط و الصلت بن ابی یهاب و « .23- 22، ص 16بحاراالنوار،ج  - 2

کان لکل واحد منهما اربعمأئۀ عبد و امۀ و خطبها ابوجهل بن هشام و ابوسفیان و خدیجه 
؛ عقبه بن ابی معیط و صلت  ال ترغب فی واحد منهم و کان قد قولع قلبها بالنبی 

  از حضرت خدیجه ابویهاب که هر کدام چهارصد غالم و کنیز داشتند، بن



  ام المؤمنین حضرت خدیجه کبري پیرامون تحریف تاریخی تحلیلی

)30( 
 

وضعیت سنی .  کندیک زن آشکار میوضعیت سنی مناسبی را براي 
هاي طبیعی زن است که از کثرت خواستگاران ، یکی از جاذبه مناسب

؛ زیرا همه کسانی که اخباري نقل کرده و روایاتی از  کندحکایت می
، مردي از  اجماع دارند - از شیعه و اهل سنت –آنان بر جاي مانده 

اشراف قریش و رؤساي آنان نمانده بود که به خواستگاري حضرت 
برود و یا در صدد آن برنیاید، از جمله عقبۀ بن ابی معیط ،  خدیجه

حضرت .... ، ابوجهل بن هشام، و ابوسفیان و  الصلت بن ابی یهاب
، تا جایی که وقتی به  نمودهم از پذیرش استنکاف می خدیجه

بر او خشم گرفتند، از او » قریش«، زنان  همسري رسول خدا در آمد
  : ري کردند و گفتندیگکناره

بزرگتان و اشراف قریش از تو خواستگاري کردند و به همسري هیچ «
یتیم ابوطالب  – یک در نیامدي و به همسري حضرت محمد

 آمديدر  -که مردي فقیر است و مالی ندارد« !  
حال جاي بحث و سئوال است که چرا الزم است این همه اختالف ، در 

مطرح  خصوص سناین بانوي بزرگ به هنگام ازدواج با رسول خدا 
 ؟ آیا غیر عمدي یا این که تعمدي و بر اساس سیاست پنهان است شود

را زیر سئوال  خواهند انتخاب شایسته حضرت خدیجه؟ آیا می
، تن به ازدواج با هر  بانویی به باالي سن چهل برسد، که اگر  ببرند

براي ایشان  در  شرایطی خواهد داد و انتخاب حضرت محمد امین
                                                                                                                           

از او خواستگاري کردند و حضرت  همچنین ابوجهل و ابوسفیان. خواستگاري کردند
  ».می تپید  هیچ رغبتی به آنان نداشت و قلبش فقط براي پیامبر خدیجه



  ام المؤمنین حضرت خدیجه کبري پیرامون تحریف تاریخی تحلیلی

)31( 
 

، کاستن مقام و منزلت و  ؟ آیا هدف ، فضیلت نبوده است این سن
، تا  اي دادهبوده که تن به ازدواج با بیوه چهل ساله ارزش پیامبر

الزم ا ست گفته شود که این دسیسه از به مال و ثروت او دست یابد ؟ 
، به منظور کاستن  ، یهود و پیروان بنی امیه طرف دشمنان اسالم

   1. بوده است شخصیت و عظمت حضرت خدیجه
، منافقان تحمل این همه فضائل و  که قبالً نیز گذشتگونه همان

؛ مخصوصاً  را نداشتند خدیجه کبري المؤمنیناممناقب براي 
کردند که را علم می ايبایست عایشه، می طرف مقابل ایشاناینکه در 

بایست ، پس از یک طرف می داراي هیچ کدام از این امتیازات نبود
کردند و از طرف دیگر با را حذف می  خدیجه المؤمنینامفضائل 

نمودند جعل روایت و تحریف تاریخ، ایشان را به گونه اي معرفی می
  . مقابل ایشان قد علم کرده و سرفرازي کندکه عایشه بتواند در 

انداختن  ، قبالً نیز براي جا چنانکه گذشت این کار شگرد آنان بود
به  خالفت خلفاي سه گانه و توجیه انتساب آنان به رسول خدا 

در نزد مردم و بستن دهان عوام در برابر اشتباهات  »الرسولۀخلیف«عنوان 
و اعمال خالف دین و شرع فاحش آنان، دست به جعل روایات و حکایات 

به  –را نعوذباهللا  تاریخی زدند که به واسطه آن رسول اکرم اسالم 
متمایل به لهو و لعب معرفی کردند تا اگر  عنوان مسلمانی بی قید و بند و

نوشد و یا چرا آشنا به احکام ه گرفت که چرا نبیذ میفردي به خلفا خرد
کنند و یا دین نیستند و یا چرا هر روز حکمی از احکام الهی را عوض می
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 دهندبی گناهان می کنند و یا چرا دستوري به قتلاي جعل میحکم تازه
دهند و را به نزد خود راه می پیامبر و یا منافقان طرد شده در زمان 

دهند و در عوض، یاران و صحابه واقعی ایشان می مقام منصب وبه آنان 
کنند، در کنند و یا دستور قتل ایشان را صادر میرا طرد وتبعید می

تر و به جواب، پیامبري را معرفی کنند که به مراتب از خلفایش پر اشتباه
 »ال ینطق عن الهوي«؛ پیامبري که نه تنها مصداق  تر استدنیا متمایل

کند و براي ها غلط عمل می، بلکه دائماً در تصمیم گیري نیست
، اعتباري قائل نیست و  ها و برخوردهاي خود در برابر افرادموضعگیري

هستم که ممکن است در جذب و گوید من به فردي مانند شما دائماً می
  . یا طرد افراد و قضاوت درباره آنان اشتباه کرده باشم

 ، اما حاشا و اندا به اتباع خودشان معرفی کردهي رگونه پیامبرآنان این
در  اگر نبود آیات قرآن و اگر نبود روایات وارده از ائمه اطهار ، کال

و براي شناخت ایشان   تبیین مقام و شخصیت رسول گرامی اسالم
، یعنی کفار قریش و یهودیان  فقط به تعاریف دشمنان درجه یک ایشان

 شدنجران و دیگر دشمنان ایشان اکتفاء میساکن در مدینه و مسیحیان 
مبرا بودن ساحت مقدسشان از ، در شناخت عظمت وجودي ایشان و 

   . کردهاي منافقان کفایت میبافته
، یعنی پایین آوردن مقام بزرگان دین  کنید که این روشپس مالحظه می

خود اهداف شوم و پلیدي که در دستور کار  در انظار مردم براي رسیدن به
داند میخدا ؛ شگردي که به واسطه آن فقط  ، شگرد آنان بود داشتند

  1. چقدر مردم را از وصول به حقیقت دور و به سمت آنان جذب نمود
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  ؟ مردود است  خدیجه ام المؤمنینبیوه بودن 
 در هنگام ازدواج با رسول خدا المؤمنینامنسبت چهل ساله بودن 

  ن شگرد منافقین یهم نتایجدن ایشان نیز از وبو همچنین بیوه
فاصله  المؤمنیناماما این تهمت ناروا با واقعیت زندگی .  است

زیرا اوالً این نسبت با عقاید مذهب حقه ناسازگاري و .  بسیاري دارد
هت و اعتبار کافی یاً از لحاظ تاریخی نیز فاقد وجامنافات دارد و ثان

  : پردازیمتفصیل این دو مورد میباشد که در ادامه به می
  

با مبانی  بیوه بودن حضرت خدیجه  ناسازگاريِ:  د اولمور
  شیعتاعتقادي 

اکرم  پیامبرعصمت  اعتقادي مذهب حقه جعفريز ضروریات ایکی 
 یعنی حضرت زهرا و اهل بیت ایشان ،    و ائمه هدي می -
شود، دوري از گناه وارد میاي که از این کلمه در ذهن معناي اولیه.  باشد

که اگر چه معنایی درست و مطابق با موازین ، باشد و اشتباه و فکر آن می
کاملترین معناي . باشداعتقادي است، اما در برگیرنده تمام مفهوم آن نمی

خداوند در این  1. ستا وارد شده »تطهیر«آیه  در و عصمت در قرآن مجید
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مبرا از هرگونه ناپاکی و پلیدي و داراي را  آیه اهل بیت رسول خدا 
  . مقام تطهیر دائمی معرفی کرده است

یک قسمت از معناي  ة، در برگیرند اشتباه آن و فکر ، عصمت از گناه
نوعی دیگر از عصمت را نیز متوجه  ، ، اما این آیه باشدآیه تطهیر می

د غفلت می شواغلب در بیان معناي عصمت  . کنداین بزرگواران می
 داراي مصادیق بسیاري ،این ناپاکی.  هرگونه ناپاکیاز دوري یعنی 

 آباء و اجداد معصومین که یکی از آن مصادیق، آلودگیِ، باشد می
در این آیه به طور کلی این مساله  وباشد جاهلیت میبه انجاس زمان 
عباراتی است که در مطلب ، این بر اثبات د ما یؤم.  نفی شده است

  : اندآمده که فرموده هاي وارده از معصومین زیارت نامهغالب 
کنت نوراً فی اصالب الشامخه و االرحام المطهره لم تنجسک الجاهلیه «  

هاي هاي مردان بلند مرتبه و در رحملبشما نوري بودید در ص ؛1بانجاسها
  2». هاي خود نیالود، شما را با آلودگی زنان پاك که جاهلیت

این  معتقد باشد که یکی از اجداد پدري یا مادريِ حال اگر کسی
در  ؛ باشدمیعاري از طهارت و آلوده به انجاس جاهلیت  ، بزرگواران

                                                             
من خواندن ؤمشیعه و یکی از عالئم ( .، زیارت وارث زیارت اربعین امام حسین  - 1

 ).مفاتیح الجنان( ).زیارت اربعین می باشد
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 شوددین خارج می ةمسیر انکار این اصل ضروري دین قرار گرفته و از دایر
  ام المؤمنینبیوه بودن  مقدمه، دیگر وجه ناسازگاريِ با بیان اینحال . 

کتب زیرا بنابر آنچه در  ؛ شودواضح و آشکار میبا مبانیِ اعتقادي تشیع ، 
قبل از ازدواج آن حضرت ،  در مورد ایشان وارد شدهتاریخی تحریف شده 

عتیق بن عائذ « : هاينام با دو کافر بت پرست به با رسول خدا 
ازدواج نموده و از آنان صاحب اوالد شده بودند که  »ابوهاله«و  »مخزومی

  . شیعه است اعتقاديِ این درست بر خالف مبانیِ
طهارت خارج و  ة، ایشان را از دایر با دو کافر بت پرستحضرت ازدواج 

سلب وي را از  و ائمه هدي  قابلیت مادري براي حضرت زهرا
 »آیه تطهیر«از مصادیق  و ائمه هدي   حضرت زهرازیرا ؛  کندمی

،  هایکی از آن ناپاکی ؛ بایست از هرگونه ناپاکی مبرا باشندو میهستند 
  .  باشدهاي جاهلیت میآلودگی پدران و مادران ایشان به آلودگی

طبق .  اندموحد و تابع شریعت عیسوي بوده حضرت خدیجه 
باشد و اگر واج موحد با کافر و مشرك حرام میازد ، هاي توحیديشریعت

-باطل محسوب می ، بر خالف دستور دین چنین ازدواجی صورت بگیرد

که دو  -  با عتیق و ابوهاله المؤمنینامازدواج  ، با این حساب.  شود
،  از لحاظ دینی حرام و در صورت وقوع آن - اند کافر بت پرست بوده
پاکی و  ات بانافم،  این خودو شده است محسوب ازدواجی غیر شرعی 

  . داردطهارت 
ام هاي ازدواج ،شده  فیحرتحال در اینجا افرادي که با توجه به تاریخ 

مقابل دو  ؛ دهندبا عتیق و ابوهاله را مورد تایید قرار می  المؤمنین
  : رندیگقضیه متناقض قرار می
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دو کافر که با  با  المؤمنیناممبنی بر ازدواج  یادعاي تاریخ : اول
عدم قابلیت  طهارت وبایست معتقد به خروج ایشان از میقبول آن 

 حضرت خدیجه ، حال آنکه  باشند عصومین م براي مادري
   . باشندایشان در واقع مادر این بزرگواران می

، آن  که به واسطۀ  اصل اعتقادي عصمت براي معصومین : دوم
بنابراین با .  ن باشنداشپدران و مادران ای معتقد به پاکیِبایست می

، زیر  عصمت که از ضروریات دین است ديِااصل اعتق قبول قضیه اول،
تاریخی ازدواج ایشان  ۀشود و با قبول اصل عصمت، مسالپا گذارده می

  .آیدو کافر بت پرست محال به نظر میبا د
  : آنچه در این دو مسأله متناقض براي ما روشن است

اي صرفاً همسئل ، بت پرست دواج ایشان با دو کافراز اول اینکه 
گونه اعتبار و حجیت خود داراي هیچ تاریخی است که به خوديِ

ت نبی اکرم و در کتاب خدا و نه در سنّ ه؛ یعنی ن باشدشرعی نمی
آن داراي  ۀشود که به واسطنمی دي یافتبراي آن موی ائمه هدي

مملو از که تاریخ صدر اسالم خصوص اینبه ؛  اعتبار و حجیت بشود
 ءمطلب، دیگر هیچ وجه عقالیی براي اتکا توجه به این تحریف است با

  . شودیافت نمی تحریف شده به آن تاریخ
-اصل ضروري دین می،  و اجداد معصومین ءطهارت آبادوم اینکه 

دین  موجب خروج از ، و عدم اعتقاد به آن ، باشد که اعتقاد به آن واجب
 ، در مواجهه این دو قضیه و موراد مشابه آناین حساب  پس با.  گرددمی

،  گرددشود، اصل اعتقادي و آنچه طرد میآنچه مورد قبول واقع می
نصب العین قرار دادن  – این  باشد وتاریخی متناقض با آن می مسائلِ
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تنها راه  –اصول اعتقادي در هنگام مطالعه و تحقیق تاریخ صدر اسالم 
-ف و فرار از انحرافات عقیدتی میفهم تحریفات وارد شده در تاریخ محرَّ

تحریف تاریخ، جز منحرف  ۀزیرا هدف دشمنان دین در مسال ؛ باشد
دور نگه داشتن آنان از حقیقت  کردن مخاطبان آن از اصول عقیدتی و

ي در اولیاي دین نبوده که با نصب العین قرار دادن اصول اعتقاد زندگیِ
  1. گرددحین مطالعه و تحقیق آن ، این تالش آنان ناکار آمد می
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  از نظر تاریخ  عدم اعتبار بیوه بودن حضرت خدیجه :مورد دوم
در زمان بت پرست با دو کافر   ام المؤمنین اعتقاد به ازدواج

و هیچ تردیدي در ،  شیعه دارد با اصول اعتقاديِ ت، مغایر جاهلیت
نکته جالبی که الزم است در این جا به آن ، اما  داشت نبایدبطالن آن 
 دارد حضرت خدیجهبیان می کهاست اي اولیه منابع،  اشاره نمود

!  قبل از ازدواج با پیامبر اکرم با دو کافر بت پرست ازدواج نموده بودند
توان گفت و به طور حتم می.  گرددبر مین اهل تسنّمطالب به این 

شیعه ردپایی از این ادعا  یک از کتب روایی و تاریخیِکه در هیچ 
اگر شخصی به  .دارد  يمل بسیارجاي تأ ، این خودو  شود یافت نمی

، اي داشته باشد اهل تسنن اندك مراجعه کتب تاریخی و رواییِ
داراي موارد متضاد و متناقض  ، هاشود که این کتابمتوجه می

، بلکه از طرف  فقط از طریق شیعهنه  هابسیاري هستند که اعتبار آن
در بین  ، ؛ به عنوان مثال باشدعلماي اهل تسنن نیز مورد خدشه می

از اعبتار  »شش گانه صحاح«، کتب  اهل تسنن آن همه کتب رواییِ
،  »شش گانه صحاح«کتب این  خاصی برخوردار است و در بین

اگر ادعا که طوري به  ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته  »صحیح بخاري«
 »صحیح بخاري« ة، هیچ کتابی را به انداز شود اهل تسنن بعد از قرآن

 ، این حال ، اما با ادعاي گزافی نیست ؛ دهندمورد توجه قرار نمی
نوشته شده که  »صحیح بخاري«کتب زیادي در تنقیح احادیث 
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زیرا احادیث  ؛ دهداحادیث آن را مورد خدشه قرار می بسیاري از
در این تحریف شده فراوانی  هاي تاریخیِلی و نیز نقلجع ساختگی و

اکرم  پیامبرنی با اهل بیت که تعصب و عناد و دشمجود دارد ب واکت
 هاي جعل و ورود این احادیث و نقل ۀتوان از مهمترین ادلرا می

  .  تاریخی به این کتب دانست
،  اهل تسنن دارد حال با اوضاع وخیمی که در کتب روایی و تاریخیِ

 ؛ باشدمل میأقابل ت ، فقط از طریق اهل تسننآن هم نقل این مساله 
، براي اثبات موضع خود در بین  زیرا بانیان انحراف و غاصبان خالفت

دست به جعل و تحریف دین و تاریخ دین زدند که نتیجه آن ، مردم 
یعنی اهل ،  بقایاي آنان توان در کتب روایی و تاریخیِمی را امروز

  . تسنن مشاهده نمود
در برخی از کتب ، ممکن است این اشکال مطرح شود که این مساله 

  :گوییم می که در جواب، تاریخی شیعه نیز وارد شده  روایی و
این شیعه نیز به  رده در کتب روایی و تاریخیِاهاي ونقل :اینکه  اول

  . باشداعتبار می فاقد وجاهت وگردد بر میمنابع اهل تسنن که به علت 
 ، مانند سید مرتضی، شیخ طوسی ، بزرگان علما شیعه :دوم اینکه 

و همچنین احمد ، عالمه مامقانی  ، ابن شهر آشوب 1ابوالقاسم کوفی
خود زیر بار این مسأله کُتب بکري و بالذري از علماء اهل تسنن در 

را مورد  حضرت خدیجه ) باکره بودن( »عذراء بودن«اند و نرفته

                                                             
 .72تا ص  69ص  ، ج ، استغاثه -  1
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، غواص دریاي روایات اهل بیت  و چنانچه گفته شد 1.اندتاکید قرار داده
  مجلسی محمدباقر مرحوم عالمه  بحاراالنوار«در کتاب شریف« 

  با رسول اکرم اسالم با ذکر روایتی سن ازدواج خدیجه کبري 
  2. سال بیان کرده است 28را 

         توانند با طرح که میپنداشتند خیال خود می غاصبان به!  آري
عایشه را در نظر مردم محبوب واقعی رسول خدا ، گونه مسائل این
  المؤمنینامو  ؛ حال آنکه  را تنها بیوه زنی جلوه دهند

مبانی اعتقادي شیعی این خیال آنان را باطل و پیروان واقعی مکتب 
  . استگونه انحرافات بیمه نموده را از خطر این اهل بیت 

است که  آن ، رسدآنچه در خاتمه از بحث ذکر آن ضروري به نظر می
قدر براي منافقان آن  چرا عایشه در میان تمامی زنان رسول خدا

، آن همه سعی و تالش  با ارزش است که به خاطر مطرح کردن او
؟ به ...کنند و برند و روایت جعل میکنند و در تاریخ دست میمی

؟ براي بیان علت این امر باید  در این میان استراستی چه سري 
برگشتی داشته باشیم به اساس شکل گرفتن دسته منافقین در میان 

  . اصحاب رسول خدا 
به عنوان خلیفه رسول خدا و  المؤمنینمنافقان بعد از انتخاب امیر

 جانشین ایشان از طرف خداوند و ابالغ آن به وسیله رسول خدا 

                                                             
، امهات 159، ص  1؛ مناقب ابن شهر آشوب ، ج191، ص  22بحاراالنوار ، ج - 1

 .90المؤمنین ، ص 
 .12ص ، 16ج،  بحار االنوار -  2
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، )باشدمی که مشهورترین آن در روز عید غدیرخم(رمان ممکن  ردر ه
اي عده  براي جلوگیري از رسیدن ایشان به جانشینی رسول خدا

یژگی داشتند را گرد خود جمع کردند و به وسیله کمک و وکه دو 
چگونگی غضب خالفت   همراهی آنان قبل از شهادت رسول خدا

 بعد از شهادت رسول خداریزي کرده و را طرح امیرالمومنان
  : ویژگی این افراد. اجرا در آوردندبه را مو به مو  نآ
  .و دشمنی با ایشان  المؤمنینبغض نسبت به امیر :اوالً  
   . بود عدم ایمان واقعی به رسالت رسول خدا  :ثانیاً  

تا واقعیت پردازیم میملعونه  داستان افشاي اسرار صحیفهبه در اینجا 
  . بیشتر روشن گرددمطلب 

آیا کسی از اصحاب پیامبر هست که با تو :  فرمود حضرت علی ... 
  ؟ در این مطلب حضور داشته باشد

گوید من هم از پیامبر شنیدم پیامبر راست می ۀخلیف:  عمر گفت
ابوعبیده و سالم مولی ابی حذیفه و معاذ بن :  همانطور که ابوبکر گفت

  . ما این مطلب را از  پیامبر شنیدیمگوید راست می:  جبل گفتند
که در کعبه  1ايوفا کردید به صحیفه ملعونه:  فرمود حضرت علی 

اگر خداوند محمد را بکشد یا بمیرد امر  «:  بر آن هم پیمان شدید
  ». اهل بیت بگیریدما خالفت را از 

                                                             
به نقل از  111 - 96ص ، 28ج  ، داستان صحیفه ملعونه را در بحار االنوارتفصیل  - 1

  :اش چنین استحذیفه نقل کرده که خالصه
اي اول کسانی که بر غصب خالفت هم پیمان شدند اولی و دومی بودند و اساس و پایه

بمیرد اگر محمد « هایشان هم بر آن پایه بود که که طبق آن پیمان بستند و سایر پیمان



  ام المؤمنین حضرت خدیجه کبري پیرامون تحریف تاریخی تحلیلی

)42( 
 

                                                                                                                           
یا کشته شود این امر خالفت را از اهل بیتش بگیریم به طوري که تا ما هستیم احدي از 

  .آنان به خالفت دست نیابد
بعد از آن ابوعبیدة جراح و معاذ بن جبل و در آخر سالم مولی ابی حذیفه هم به آنان 

اي در د نوشتهاینان جمع شدند و داخل کعبه رفتند و در بین خو. پیوستند و پنج نفر شدند
و در تمام این قضایا عایشه و » ...اگر محمد بمیرد یا کشته شود«: این باره نوشتند که

سپس ابوبکر و عمر جمع شدند و . بودند حفصه جاسوسان پدرانشان در خانه پیامبر 
سراغ منافقین و آزادشدگان فرستادند و مابین خود مشورت و نظرخواهی کردند و بر این 

که » هرشی«ي از حجه الوداع در گردنه دند که هنگام بازگشت پبامبر رأي متفق ش
در راه مکه، در نزدیکی حجفه است شتر حضرت را برمانند به این طریق حضرت را به 

کسانی که اجراي نقشه را بر عهده داشتند چهار نفر بودند که در جنگ تبوك . قتل برسانند
  .نقشه آنان بر آب شد هم همین نقش را بر عهده داشتند ولی این

حرکت  از طرف خداوند در غدیر خم منصوب شد و سپس پیامبر  امیرالمؤمنین 
رسید و آن عده جلوتر رفتند و بر سر راه پنهان شدند، ولی این » هرشی«کرد تا به گردنه 

  .بار هم خداوند آنان را مفتضح کرد و پیامبرش را حفظ نمود
اي ي ابوبکر جمع شدند، و در بین خود نوشتهانهوقتی وارد مدینه شدند همگی در خ

ي خالفت تعهد کرده بودند در آن ذکر کردند، و اولین مطلب آن نوشتند و آنچه درباره
بود، و اینکه خالفت از آن ابوبکر و عمر و  شکستن پیمان و والیت علی بن ابیطالب 

  .شودیابوعبیده است و سالم نیز با آنان است و از این عده خارج نم
ي نفر همان کمین کنندگان در گردنه 14نفر امضاء کردند که  34این صحیفه دوم را 

  :هرشی بودند که عبارت بودند از
ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه، عمرو عاص، طلحه، ابوعبیده جراح، عبدالرحمان بن عوف، 

د بن ابی سالم مولی ابی حذیفه، معاذ بن جبل، ابوموسی اشعري، مغیره بن شعبه، سع
  : وقاص و اوس بن حدثان و بیست نفر دیگر عبارت بودند از

ابوسفیان، عکرمه پسر ابوجهل، خالد بن ولید، بشیر بن سعید، سهیل بن عمرو، صهیب بن 
سنان، ابواالعور اسلمی، صفوان بن امیه، سعید بن عاص، عیاش بن ابی ربیعه، حکیم بن 

هر کدام از اینان جمعیت عظیمی را به دنبال  حزام، مطیع بن اسود مدري و چند نفر دیگر
  . کردندپذیرفتند و از آنان اطاعت میخود داشتند که سخنانشان را می
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  !بودیم؟ ما تو را از آن مطلع نکرده  از کجا این مطلب را دانستی:  ابوبکر گفت
اي زبیر و تو اي سلمان و تو اي اباذر و تو اي :  ندفرمود  حضرت
 پرسم آیا از پیامبر یشما را به خدا و به اسالم ، م ! مقداد

تا آنکه حضرت  -فالنی و فالنی «:  فرمودنشنیدید که در حضور شما 
اند و در آن هم اي نوشتهما بین خود نوشته -همین پنج نفر را نام برد

اند که اگر من ها خوردهقسم انداند و بر کاري که کردهپیمان شده
  ؟» ...کشته شوم یا بمیرم

شنیدیم که این مطلب را به تو  ما از پیامبر ، آري :  آنان گفتند
، و  و هم پیمان شدهعهد بسته آنان بر آنچه انجام دادند  «: فرمود که 

، بر  کشته شدم یا مردماند که اگر من در بین خود قراردادي نوشته
تو . » ، اي علی متحد شوند و این خالفت را از تو بگیرند علیه تو

هرگاه چنین شد دستور  ! پدر و مادرم فدایت یا رسول اهللا:  گفتی
  ؟ دهی چه کنممی

،  اگر یارانی بر علیه آنان یافتی با آنها جهاد کن و اعالم جنگ نما:  فرمود
  . کن و خون خود را حفظ نماو اگر یارانی نیافتی بیعت 

اگر آن چهل نفر که با من  ! به خدا قسم:  فرمود علی حضرت 
ولی به .  کردمنمودند در راه خدا با شما جهاد میبیعت کردند وفا می

                                                                                                                           
هجرت آن را نوشتند،  10نویسندة این صحیفه سعید بن عاص اموي بود و در محرم سال 

ن در سپس آن را به ابوعبیده جراح سپردند و او آن را به مکه فرستاد، آن صحیفه همچنا
  .کعبه مدفون بود تا زمان عمر که آن را از مجلس بیرون آورد
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بدانید که احدي از نسل شما تا روز قیامت به خالفت  ! خدا قسم
   1. دست پیدا نخواهد کرد

هاي گیري حکومتاساس سقیفه و شکلتوان گفت که لذا به جرأت می
؛  ه استچیزي جز این دو مورد نبود   غاصبانه بعد از رسول خدا

هاي غاصبانه و اطرافیان آنان بعد از یعنی غاصبان و صاحبان حکومت
داشتند و ایمان  دشمنی عمیقی با امیرمومنان رسول خدا

قدر در کالم این مساله آن .  نداشتند واقعی به رسالت رسول خدا 
و گفتار و کردار ایشان واضح است که احتیاج به ارائه دلیل و مدرك در 

  . باشداین زمنیه نمی
حال که اساس سقیفه و غصب خالفت و تغییر مسیر اسالم و منحرف 

بسیار طبیعی است ، شدن آن از مسیر اصلی با این تفکر شکل گرفته 
نین دوري د آنان و همچکه معیار نزدیکی به آنان و محبوب شدن در نز

د آنان نیز همین تفکر و همین دو ویژگی از آنان و طرد شدن از نز
؛ اگر چه  باشد؛ یعنی هر کس که این دو ویژگی بیشتر در وجود او باشد

؛  ، محبوب درگاه غاصبان خواهد بود باشد مطرود نبی اکرم اسالم
ب درگاه ، اما محبو بودند  امیه که مطرود رسول خدامانند بنی

بود و محبوب  مروان که مطرود رسول خداشدند و یا  دوم ۀخلیف
از خالد بن ولید برائت   رسول خدا همچنین . درگاه عثمان شد

                                                             
  .233و  232ص ،  اسرار آل محمد  -  1
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-، به گونه اما در درگاه ابوبکر صاحب مقام و جاللت گردید 1. جستند
زیادي از مسلمین و صحابه رسول خدا را قتل  ةدر یک روز عد اي که

رئیس آنان زنا کرد و به خاطر این  »مالک بن نویره«عام کرد و با زن 
  2. عمل از طرف ابوبکر تشویق هم شد

                                                             
، باب 104ص ،  4ب بعث النبی خالد بن الولید و جبا،  61، ص3ج، صحیح بخاري -  1

 .150ص ، 2ج،  رفع االیدي فی االیدي فی الدعاء، مسند احمد بن حنبل
، قسم االول، 1ج،االصابه فی تمییز الصحابه  ؛ 502ص ، 2ج، الملوكتاریخ االمم و  -  2

  .475و  414ص 
خالد بن ولید بیست سال بعد از بعثت پیامبر در اواخر زندگانی آن حضرت به همراه عمرو 

ابوبکر او را حاکم شام کرد و عمر او را عزل کرد پس از . عاص به ظاهر اسالم را قبول کرد
  )96، ص 2اسدالغابه ،ج. (و در همانجا مدفون شد مدتی در شهر حمص مرد

  . در مواردي پیامبر از کارهاي خالد بیزاري جستند
هر کس اسیري « : اي را اسیر کرد و گفتاو بدون اجازه پیامبر بنی جزیمه را به قتل رساند و عده

فرستادند و آن حضرت دستان   مهاجر و انصار اسراء را نزد پیامبر» در دست دارد او را بکشد
جویم به سوي تو از کاري که خالد خدایا من بیزاري می« : مبارك را بلند کرد و دو  بار فرمود

  )107، ص 5؛ صحیح بخاري، ج 341 - 337سبعه من السلف، ص . (»کرده است
هر کس عمار را سب کند، خداوند او را «: فرمودند پیامبر . خالد به عمار ناسزا گفت

  )345 -342سبعه من السلف، ص (» .کندمی سب
او به دستور ابوبکر خواست امیرالمؤمنین را به شهادت برساند ولی قبل از هر اقدامی آن 

چنان فشار دادند که خالد نعره کشید حضرت متوجه شدند و با دو انگشت گلوي خالد را آن
نی و فالنی مرا به این کار فال: آنگاه گفت. و مردم فرار کردند و خالد لباسش را نجس کرد

اند هر کس واسطه شد حضرت او را رها نکرده تا آنکه ابوبکر و عمر فرستادند و امر کرده
و فرزندانش و حضرت  ابن عباس حضرت را به قبر مطهر پیامبر . ابن عباس را آوردند

  .قسم داد و حضرت او را رها کرد  صدیقه
چه اینکه عمر، خالد را براي این کار  ! »این هم نتیجه مشورت با تو« :ابوبکر به عمر گفت

  )303و  302، ص 3شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید معتزلی،  ج. (انتخاب کرده بود
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را  المؤمنین، هر کس از این دو ویژگی مبرا بوده و حب امیر در مقابل
و ارزش داراي مقام   ، هر چند هم نزد رسول خدا داشتهدر دل می

جی و گاهی واجب ، خار ، در نزد غاصبان خالفت مطرود و احترام بوده
، مالک بن نویره و دیگر  ، مقداد ، ابوذر آید که سلمانالقتل به حساب می

ند که یا تبعید شدند و یا از همین موارد هست  المؤمنینصحابی امیر
  . به قتل رسیدند

میان زنان رسول  که چرا درشود ، مشخص می حال با توجه به این معیار
کدام به اندازه عایشه براي منافقان داراي ارزش و قیمتی هیچ خدا
گوي سبقت را   ؛ زیرا در دشمنی با اهل بیت رسول خدا باشندنمی

دشمنی با خاندان رسول  و که بارها به خاطرا.  از دیگران ربوده بود
بود  ایشانرا جاري کرده بود و  فاطمه زهرا حضرت اشک  خدا

 اسباب اذیت و آزار رسول خدا  توهین به امیرمومنان که بارها با
لحظه خانه به بود که از تمامی لحظه جاسوس را فراهم کرده بود و همو 

داد که به خاطر گزارش می) ابوبکر(را براي پدرش  رسول خدا 
   . اقع شدو همین کار خود مورد خشم پیامبر اسالم 

                                                                                                                           
ي او به جرم بیعت ي زیادي از قبیلههمچنین خالد بن ولید مالک بن نویره را با عده

مسر مالک مرتکب خالف شد وقتی عمر این نکردن با ابوبکر کشت و در همان شب با ه
سبعه من . (»کنم، ولی این کار را انجام ندادتو را سنگسار می« : قضیه را شنید، گفت

  )179، ص 1؛ شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید معتزلی، ج 348-346السلف، ص 
اي از مردان ي بنی سلیم فرستاد، عدهدر مورد دیگر هنگامی که ابوبکر او را به سوي قبیله
؛ سبعه  112-110تقویم شیعه، ص . (قبیله را در محل جمع کرد و آنان را به آتش سوزانید

  ).از طبقات الکبري 347من السلف، ص 



  ام المؤمنین حضرت خدیجه کبري پیرامون تحریف تاریخی تحلیلی

)47( 
 

کسی ! ؟ که چقدر این زن مورد توجه منافقین بودشما قضاوت کنید 
واسطه او آنچه ه بود ب سال در خانه رسول خدا 9که بیش از 

درست .  در دین خدا بدعت وارد کردند توانستند روایت جعل کردند و
قرین به نام عایشه  ام المؤمنینبه همین خاطر است که در کتب آنان 

حتی از حفصه هم که   شده و از دیگر زنان رسول گرامی اسالم
؛ کم از عایشه ندراد کمتر نام برده شده است  در بغض اهل بیت 

، بهتر از او مادري  زیرا براي مسلمانان عوام و صاحبان کفر و نفاق
دین از شود تا دلسوزانه و مادرانه براي آنان در تمامی شئون یافت نمی

 احکام گرفته تا اعتقادات و از تاریخ گرفته تا سیره رسول خدا
له است ، با توجه به این مسأ وارد دین کندروایت جعل کند و بدعت 

شود که همیشه مشخص می که ارزش واقعی کالم معصومین
نمودند و بر این مسأله تاکید اي ایشان میهشیعیان را متوجه دسیسه

  . باشدپیشرفت در جهت خالف عملکرد اینان میداشتند که رشد و 
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  ؟ اسالم با حمایت مالی چه کسی پیشرفت کرد
دیگر تحریفاتی که منافقین در تاریخ صدر اسالم وارد کردند جریان  از

.  باشدهاي مالی او در جهت پیشرفت اسالم میثروت ابوبکر و کمک
  :  کردنددنبال می منافقین با این کار دو هدف اساسی را

و او را در راه  1وسیله فضیلتی براي او بتراشند آنکه بدین اول
  .  ثر و صاحب خدمات ارزشمند معرفی کنندؤپیشرفت اسالم فردي م

در جهت پیشرفت اسالم را   ام المؤمنینآنکه کار خدمات دوم 
  . منکر شده و یا بر آن سرپوش گذارند

ت و جزء تحریفات اساما این ادعا به دالئل متعددي، بی اساس 
  : شودتاریخی محسوب می

، یکی از طوائف  ابوبکر فرزند ابی قحافه از طایفه تیم : دلیل اول
ده و از راه وبپدرش ابی قحافه در جوانی صیاد .  باشدقبیله قریش می

                                                             
قلم همواره در طول تاریخ در دست چاپلوسان و در خدمت زورمداران بوده، و بسیاري  - 1

تاریخی به خود گرفته تا  از حقایق مسلم تاریخی دستخوش تحریف شده و رنگ واقعیت
ها بردارد، علمی خود پرده از روي واقعیتهاي جایی که اگر پژوهشگري بر اساس یافته

دالیل متقن اثبات کرده  یکی از پژوهشگران معاصر، با. موجب شگفت همگان خواهد بود
او داستان که تنها یار غار پیامبر، عبداهللا بن بکر بن اریقط بوده و در عهد معاویه و با پول 

به جاي عبداهللا یار غار معرفی  )باشدمنظور ابوبکر می( غار جعل شده و شخص دیگري
 )61ص ، نجاح الطایی، یار غار( .شده است



  ام المؤمنین حضرت خدیجه کبري پیرامون تحریف تاریخی تحلیلی

)49( 
 

وي در سن  1. ذراندهگمیشکار پرندگان و فروش آنان زندگی خود را 
پیري نابینا شد و چون ابوبکر توانایی مالی براي نگهداري از وي و 

آوردن  ، الجرم براي به دست رسیدگی به امور معیشتی او را نداشت
که یکی از اشراف  2»عبداهللا بن جدعان«قوت روزانه خود به خدمت 

 ایستاد و مردم را براي خوردن غذامکه بود در آمد و بر سر سفره او می
قوت کرد و بدین واسطه از عبداهللا بن جدعان به اندازه دعوت می

این در حالی بود که خود ابوبکر نیز  3؛ گرفتالیموت خود مزد می
هاي مدرسه ، معلم زیرا تا قبل از اسالم ؛ وضعیتش بهتر از ابوقحافه نبود

-می یهودیان بود و به واسطه تعلیم فرزندان آنان حقوقی را از ایشان
 اسالم نیز به خیاطی روي آورد و کرد و بعد ازو گذران امور می گرفت

                                                             
 .50و  49ص ، التعجب البوالفتح کراجکی   -1
   .بسته شد» حلف الفضول« او پیمان  کسی است که در خانۀ -  2

هاي مکه که یکی از از بعثت جمعی از شخصیت حدود بیست سال قبل: در تاریخ آمده که
بود، براي حفظ امنیت مکه و اطراف ) جد پدري حضرت خدیجه (» اسد بن عبدالعزّي«آنها

آن، مجلسی تشکیل دادند و هم پیمان شدند تا به حق مظلومان رسیدگی کنند و از ظلم 
فضل بن فصاله، «اي ستمگران جلوگیري نمایند و چون سه نفر از اعضاي مرکزي آن به نامه

گذاشتند، با توجه » حلف الفضول«بودند نام این پیمان را » فضل بن وراعه و فضیل بن حارث
  .به اینکه حلف به معنی سوگند و پیمان است

به این   پیامبر. که در آن هنگام بیست سال داشت به این گروه پیوست پیامبر اکرم 
اگر اکنون نیز مرا به عضویت در آن : فرمودبعثت مینمود و پس از پیمان احترام شایانی می

در » لقد شهدت خلقا ما احب الی به حمر النعم« : فرمودو نیز می. پذیرمپیمان دعوت کنند می
پیمانی شرکت کردم که حاضر نیستم آن را بشکنم و در عوض شتران سرخ موي حجاز 

  )24-23سطوره ایثار و مقاومت ، صحضرت خدیجه ا. (را به من بدهند) هاگرانبهاترین نعمت(
به نقل از مدرك مثالب  407تا  405ص، 2ج،  الطرائف ؛ 66، ص30ج، بحاراالنوار - 3

 .270ص ، 13ج،  کلبی، شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید
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آورد و در آنجا دستاري پهن حاصل دست این کار را به مسجدالحرام می
این وضعیت  1. فروختآمدند، میجاري که به آنجا میکرد و به تُمی

. اما در مدینه هم وضعیتی بهتر از این نداشت.  مالی ابوبکر در مکه بود
به شهادت اهل تسنن وي در مدینه براي معاش و تهیه خانه  زیرا

  . محتاج به کمک انصار بود
، اسالم را از ثروت  حال، چگونه شخصی با این اوضاع اسفناك مالی

، خدمات ارزشمندي در جهت  کند و با نثار مالخود مستغنی می
بایست سئوالی است که مدعیان آن می! ؟ هددپیشبرد آن انجام می

  . ب آن را بدهندجوا
هایشان مبنی بر در حالی که خود اهل تسنن روایت زیادي در کتاب

مدینه و همچنین طریقه  فقر مالی ابوبکر در زمان حضور وي در
اي ، دیگر چه جاي شک و شبهه اندگذران زندگی وي در مکه آورده
  ؟ مانددر دروغ بودن این ادعا باقی می

  : از ابوهریره وارد شده است که »الجمع بین الصحیحین«در کتاب 
، ناگهان چشمشان به  از منزل خارج شدند قتی رسول خدا و

را از  چه چیزي در این وقت شما:  ابابکر افتاد و به آنان فرمودند عمر و
  ؟  خانه بیرون آورده است

  2. گرسنگی:  آنان در جواب گفتند
حال اگر فردي .  استآمده این روایت در کتب روایی اهل تسنن 

هاي به این روایت و امثال آن بنگرد و همچنین به بافته، منصف 

                                                             
  .214و  213ص  ، مرحوم شیخ مفید ، االفصاح -  1
 .به نقل از الجمع بین الصحیحین،  407ص  ، 2ج،  طرائف -  2
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منافقان در راه اثبات ثروت و تمکن مالی براي ابوبکر نیز توجه کند که 
، دیگر هیچ شکی در  انداز هر راه ممکن سعی در اثبات آن را داشته

  . مانددروغ بودن ادعاهاي منافقان باقی نمی
خدمات مالی ، البته فقط اثبات تمکن مالی ابوبکر نیست که مدعیان 

، بلکه سئوال دیگري نیز در  وي به اسالم را دچار مشکل کرده است
، باز هم از طرف  اینجا مطرح است که بر فرض اثبات ثروتمندي وي

هاي مالی ابوبکر در چه ماند و آن اینکه این کمکآنان بی جواب می
جهتی صرف شد و کدام گره از کار مسلمین با این زمانی و در چه 

،  ؛ به عنوان مثال ها باز شد و چه آثار و نتایجی را در بر داشتکمک
 خدیجه کبري  المؤمنینامحد و حصر هرگاه صحبت از ثروت بی

یکی ،  آیدو نثار کردن آن در راه پیشرفت اسالم صحبتی به میان می
هاي سه شود تاثیر آن در واقع گرفتارياز نتایجی که براي آن ذکر می

عده زیادي از افراد خانواده و اصحاب و  رسول خدا سال حضور 
، ایشان و  زیرا در طول این سه سال ؛ باشدایشان در شعب ابی طالب می

همراهانشان با تحریم همه جانبه کفار مکه مواجه بودند و با سختی و 
 ام المؤمنیند و فقط دارایی گذراندنمکان میعسرت زندگی را در آن 

گشود و ادامه حیات می بود که در آن ایام گره از مشکالت مادي ایشان
  . کرددر آن مکان را براي ایشان میسر می

بکر در چه زمانی و در چه جا و مکانی مصروف اما ثروت ابی
؟  اي از زمان؟ در چه برهه در مکه یا در مدینه ؟ پیشرفت اسالم شد

که  خدیجه  المؤمنینامآیا در مکه با وجود ثروت مثال زدنی 
 . کردنداشراف قریش براي تجارت خود دست نیاز به درگاهش دراز می
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اسالم  به واسطه غنائم به دست آمده از جنگ با کفار، رسول خدا 
؟ در  نمودنو پیامبر بزرگوار آن را مستغنی از هرگونه احیتاجات مالی 

هاي مالی ابوبکر به فریاد اسالم رسید و کدام از زمان کمککدام برهه 
گوي این ؟ مدعیان این گونه اکاذیب باید جواب مشکل را حل کرد

  . تاکنون پاسخی به این سئواالت داده نشده است و؟  سئوال باشند
یکی از آیات قرآن مجید که در واقع محک بزرگی براي  : دلیل دوم

ن اضر در مدینه و همچنین مشخص شدشناسایی ایمان مسلمانان ح
» نجوي«را دارد، آیه  ل خدا وسمعرفت و عشق و عالقه آنان به ر

 خداوند در این آیه شرطی را براي مالقات با رسول خدا .  باشدمی
دهد که هر کس مایل به مالقات با ایشان پیش روي مسلمین قرار می

، صحابه  قبل از نزول این آیه 1.بایست قبل از مالقات صدقه بدهداست می
رسیدند و حتی وقت و بی وقت به خدمت ایشان می رسول خدا 

ایشان را فراهم مورد خود موجبات اذیت هاي مکرر و بیگاهی با مراجعه
، اما با نزول این آیه دیگر هیچ یک از ایشان به حضور رسول  کردندمی
به حضور اشرف براي رسیدن زیرا حاضر نبودند  ؛ نرسیدند خدا

.  پولی را خرج نموده و صدقه بدهند اسالم  رسول گرامی ، کائنات
، فقط  شیعه و اهل تسنن یتنها به شهادت روایات وارده در کتب روای

  2. رسیدندمی دادند و به حضور ایشانمی هر روز صدقه المؤمنینامیر

                                                             
  .12، آیه  مجادلهسو ره  -  1
 .218ص ،  5مستدرك الوسائل ، ج -  2
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     خ شد و که این آیه بعد از مدت کوتاهی نس البته قابل ذکر است
اي که از آن به جاي ماند این بود که بر عالمیان مشخص شد که ثمره

، یک یاور و یک ناصر در راه  تنها یک عاشق رسول گرامی اسالم 
؛  ابالغ رسالت خویش دارد و آن هم کسی نیست جز علی مرتضی 

ترین شرایط حامی و پشتیبان رسول همان بزرگواري که در سخت
بوده و فقط با نصرت او بود که نهال نوپاي دین، بارور شد و  خدا

  . از خطر نابودي نجات یافت
، درست همین آیه و جریانات  وم ما در رد کمک مالی ابوبکرسدلیل 

بکر اموال خود ابی زیرا اگر فرض کنیم ؛ باشدبعد از نزول این آیه می
ست در این زمان بای، پس می را نثار اسالم و پیشرفت آن کرده باشد

احتیاج به صرف مال و  رسول خدا هم که رسیدن به خدمت 
 ، وي را از اولین کسانی ببینیم که با دادن صدقه به صدقه دادن دارد

رسیده و تا زمان نسخ این آیه بر آن مداومت داشته ن میاخدمت ایش
قدر شجاعت و از خودگذشتگی دارد که در مکه آن زیرا کسی که. است
زمان غربت اسالم و غلبه کفر ثروت هنگفتی را خرج اسالم و در 

بایست در مدینه و در زمان قدرت مسلمین کند ، به طور حتم می
گرفتن اسالم و مسلمین نیز دست از دست و دلبازي برنداشته و براي 

نه اینکه به ، صدقه بدهد  رسیدن به خدمت نبی مکرم اسالم 
  . با ایشان را بزندخاطر نزول این آیه قید مالقات 

بکر در ابی، البته ممکن است مدعیان این مطلب در جواب بگویند که 
مدینه فقیر بوده و قدرت بر دادن صدقه براي رسیدن خدمت رسول خدا 

  را نداشته که در جواب آنان باید گفت که :  
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ثر مهاجرین در آن کبلکه ا، به او نبوده فقر در مدینه مختص  : اوالً
  . اند و در همان شرایط نیز این آیه نازل شدفقیر بودهروز 
نیز در آن ایام دستشان از  المؤمنینبه شهادت روایات، امیر : ثانیاً

 دارایی مالی خالی بوده و براي رسیدن به خدمت رسول خدا 
  . رسیدنددادند و به خدمت ایشان میگرفتند و صدقه میرض میق

در موارد متعددي از افرادي که به خداوند در قرآن مجید :  مچهاردلیل 
اند و براي پیشرفت آن از مال خود مایه گذاشته اسالم از جان و خاطر

-براي تقدیر از کمک ؛ مثالً ، یاد کرده است اندهیچ کمکی دریغ نکرده

در آیه » الضحی«در سوره   خدیجه ام المؤمنینهاي بی دریغ مالی 
به   نیازي رسول خدااز ثروت ایشان و بی »فاغنی ووجدك عائالً«

خاطر تقدیر از  و یا مثالً خداوند به 1. کندواسطه آن ثروت یاد می
، آیه  که در نماز انگشتري را به فقیر صدقه داده بودند  المؤمنینامیر

انما ولیکم اهللا و رسوله والذین یقیمون الصاله و یؤتون الزکاه و هم «
  . امثال این آیات در قرآن مجید بسیار است. را نازل کرد »راکعون
وال اینجاست که اگر واقعاً ابوبکر صاحب اموال و دارایی بسیاري ئحال س

اي که این نثار مال سبب ، به گونه بوده و آن را در راه اسالم خرج نموده
، پس چرا خداوند در قرآن مجید از آن یاد نکرده  پیشرفت اسالم گردیده

؟ این هم از آن دست  اي در تقدیر از این عمل وي نازل نشده استآیهو 
  . بایست جواب گوي آن باشندهایی است که منافقین میسئوال

                                                             
 .33، ص 43بحاراالنوار، ج -  1
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گونه که در روایت شریف نبوي وارد شده است که ایشان همان
در بدو امر بعثت » اسالم با غربت و تنهایی آغاز گردید«:  فرمودند

هیچ یک از متنفذین مکه و اشراف و  رسول گرامی اسالم 
 بزرگان آن حاضر به قبول اسالم و کمک و همراهی رسول خدا 

- نشدند و همواره سعی در جلوگیري از ترویج آن در میان مردم می
نمودند و تنها در میان بزرگان قریش ، دو عموي گرامی ایشان ، یعنی 

و همچنین  طالب و حضرت حمزه سیدالشهداء حضرت ابی
در تمامی لحظات تبلیغ در کنار ایشان  حضرت خدیجه کبري 

البته قابل ذکر . بوده و یاور و حامی و پشتیبان ایشان در این امر بودند
است که هر سه این بزرگواران در قبل از بعثت ایشان به رسالت آن 
بزرگوار معتقد بودند و سالیان درازي منتظر بعثت ایشان بودند و با 

به ایشان  به ایشان از جانب خداوند، بی درنگ ایمان خودابالغ رسالت 
  . را اعالم داشتند

به غیر از این بزرگواران در میان بزرگان مکه ،  رسول گرامی اسالم 
، ابوجهل و  هیچ یاور دیگري نداشت و اشراف مکه، مانند ابوسفیان

-سعی در سنگ اندازي و کند کردن مسیر تبلیغ دین می... ابولهب و 
؛ گاهی  یافتهاي گوناگونی بروز میان به صورتنمودند و این کار آن

گرفتند و گاهی مسلمانان و پیروان ایشان که تصمیم بر ترور ایشان می
بودند را شکنجه و اذیت  هاي فقیر و تنگدستدر آن ایام بیشتر از خانواده

کردند و زمانی هم با تحریم همه جانبه ایشان و جمیع آزار می و
  . روانشان اسباب هجرت ایشان را به شعب ابی طالب فراهم نمودندپی
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ایشان بعد از بعثت به مدینه سیزده سال در مکه به امر تبلیغ دین 
هاي زیادي ها و مرارتخدا مشغول بودند که لحظه لحظه آن با سختی

در  خدیجه کبري  ام المؤمنین، اما وجود ذي جود  همراه بود
هاي مالی ایشان در آن ایام به رسول کمک کنار ایشان و همچنین

هاي بی دریغ دو عموي گرامی ایشان و همچنین حمایت خدا 
ا براي ایشان میسر نمود، بود که حضور در مکه با آن شرائط سخت ر

دیگر   ام المؤمنیناي بعد از رحلت حضرت ابوطالب و به گونه
د و چه خوب ندمکه براي ایشان جاي امنی نبود وبه مدینه هجرت نمو

اند، هنگامی از زحمات ایشان تقدیر کرده رسول گرامی اسالم 
هاي کفار همه توطئه که سبب پایداري و استقامت اسالم در مقابل آن
و دیگر شمشیر  و منافقین را یکی دارایی خدیجه کبري 

  . بیان نمودند  المؤمنینامیر
مال خدیجه :  اال بشیئینما قام و الاستقام دینی «  :  قال رسول اهللا 

: دین من بر پا و مقدم نشد اال به دو چیز؛   و سیف علی بن ابی طالب

   .«1و شمشیر حضرت علی بن ابیطالب  اموال حضرت خدیجه 
   

                                                             
و  77ص ، 3ج، ؛ تنقیح المقال233ص  ، 2ج ، ؛ شجره طوبی 164ص ، االنوارالساطعه -  1

  .103 -95ص  ،  تحریف تاریخ؛  312، ص 6ج، اعیان الشیعه
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  دفاع نموده است ؟  آیا ابوبکر با مال از رسول خدا
هاي سیره و اخبار را هر کس به تاریخ آگاهی داشته باشد و کتاب

داند که ابوبکر شخصی فقیر و بی مال بود و در مطالعه کرده باشد می
ها بود ، در دوران جاهلیت معلم بچه) تا با آن انفاق کند(آمدي نداشت 

   1.کردو در دوران اسالم خیاطی می
پدرش نیز از نظر مالی وضعیت بدي داشت و دائم با فقر و ناداري 

          کرد و همیشه با سختی و تنگدستی زندگی دست و پنجه نرم می
ها تأمین کرد ، بیشتر عمرش از راه شکار کبوترها و با فروش آنمی

. دانست ، تا اینکه نابینا شد کرد و جز این، کار دیگري نمیمعاش می
ابوبکر از تأمین معاش پدرش عاجز بود ، به ناچار پدر ، به عبداهللا بن 

ابوبکر را مأمور از وي کمک خواست ، او هم پدر  پناه برد و 2جدعان
                                                             

؛ در برخی از منابع آمده که ابوبکر بزار بوده 184یار غار، قاضی نوراهللا شوشتري، ص  -  1
  .5030، ح 341، ص 3؛ الفردوس، ج575؛ المعارف، ص 215االعالق النفیسه، ص : است
هاي دوران عبداهللا بن جدعان از طایفۀ تیم بود و از ثروتمندان و بخشنده - 2

خ نقل هاي او در تاریهاي زیادي پیرامون بخششداستان. شدجاهلیت شمرده می
شده است ، یعقوبی تاریخ نگار معروف او را جزء حاکمان عرب در زمان جاهلیت بر 

پس از نبوت در  که رسول خدا » حلف الفضول«داستان معروف . شمرده است
روایت شده که  آن شرکت داشت ، در خانۀ او به وقوع پیوست ، از رسول خدا

بودم که دوست ندارم به جاي آن  در خانۀ عبداهللا بن جدعان شاهد پیمانی: فرمود 
شترهاي سرخ مو را به من بدهند و اگر در زمان اسالم به این پیمان فراخوانده شوم 



  ام المؤمنین حضرت خدیجه کبري پیرامون تحریف تاریخی تحلیلی

)58( 
 

کرد تا هر روز در جمع مردم ، صدا را بلند کرده و آنها را به میهمانی 
اش را عبداهللا بن جدعان فراخواند ، در برابر این کار مزد اندکی که روزانه

ابوبکر مالی نداشت که به رسول . نمود کرد دریافت میتأمین می
گونه بود کسی که فقر خودش و ناداري پدرش آنکمک کند ،  خدا

   1.، توان کمک به دیگران را هم نداشت 
  

  بررسی وضع مالی ابوبکر و پدرش
و ال یاتل اولوا الفضل منکم و السعه ان «: شیخ مفید پس از ذکر آیۀ 

یوتوا اولی القربی و المساکین و المهاجرین فی سببیل اهللا و لیعفوا و 
داران و سرمایه؛ و  ان یغفر اهللا لکم و اهللا غفور رحیم لیصفحوا اال تحبون

توانگرانِ از شما نباید سوگند یاد کنند که به خویشان و مستمندان و 
، چیزي ندهند ، و باید درگذرند و چشم بپوشند ، آیا  مهاجرین در راه خدا

اي دارید که خداوند شما را بیامرزد ؟ وخداوند آمرزندهدوست نمی
و نقل سخنان برخی از اهل سنّت که ابوبکر را مصداق  2». استبخشاینده 

  :نویسد اند ، میاین آیه دانسته
هاي مشهور و همۀ قرائن و شواهد نشانگر فقر خبرهاي صحیح و روایت

باشد ، بین اهل دانش اختالفی نیست که او در ابوبکر و ناداري او می
کرده است ، پدرش می جاهلیت معلّم بوده و در دوران اسالم خیاطی

                                                                                                                           
؛ السنن الکبري، 87، ص 1السیره النبویه، ابن هاشم، ج. (»کنمآن را اجابت می

  ).76، ص 4؛ االعالم، زرکلی، ج169، ص 1؛ تفسیر قرطبی، ج367، ص 6بیهقی، ج
  .آورده است  50، ص » التعجب«فوق را مرحوم کراجکی در کتاب  مطالب - 1
  .22سوره نور ، آیه  - 2
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شکارچی بوده و پس از نابینا شدن محتاج دیگران شد تا اینکه عبداهللا 
بن جدعان او را استخدام کرد تا مردم را به میهمانی وي دعوت کند و 

  .داددر برابر این کار روزي یک درهم به وي می
کسی که پدرش چنین وضعیتی داشته باشد و در آمدش این اندازه باشد فقیر 

آید و نیازمند کمک دیگران است ، بنابراین معنی ندارد گفته حساب می به
   1!کرد کمک می شود او با مال خودش به رسول خدا

  :  نویسد همچنین در جاي دیگر می
اند کرده  گونه که برخی افراد نادان ادعا اگر ابوبکر اموالی داشت و آن

شد ، وف میکرد ، باید بین مردم معرکمک می به رسول خدا
در رکوع نماز  گونه که داستان خاتم بخشی امیرمؤمنان علیهمان

هاي آن چنان شهرت یافته که همه از آن آگاهی دارند ، همچنین انفاق
حضرت در شب و روز آشکار و پنهان امري کامالً شناخته شده است و 

پس از دستور  علی. خداوند در قرآن دربارة آن سخن گفته است 
، از صدقه دادن  قرآن ، به صدقه دادن پیش از نجوا با رسول خدا

نهراسید این مطلبی است که همۀ تاریخ نگاران و مفسران بر آن 
متفقند و غذا دادن وي به مسکین و یتیم و اسیر نیز به قدري معروف 

به » هل اتی علی االنسان«است که نیاز به توضیح ندارد ، و در سورة 
    2... فصیل آن پرداخته شده استت

                                                             
  . 176االفصاح ، ص  - 1
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هاي مالی وي به رسول هاي ابوبکر و کمکپیرامون بذل و بخشش
کدام از آنها اند ، اما هیچمطالب زیادي را از اهل سنت نقل کرده خدا

اعتباري ندارد ، حتی گاهی خود آنها پس از نقل داستانی در این زمینه به 
    1.د که نادرست است انرد آن پرداخته و با صراحت گرفته

مرحوم شیخ مفید پس از آنکه انفاق مال توسط ابوبکر را رد نموده ، 
  :نویسد چنین می

با آنکه خداوند در این مورد به پیامبرش خبر داده که خودش متولّی 
هاي دنیایی و دار همۀ حاجتباشد ، و عهدهنیازي او از مردم میبی

  : آخرتی وي شده و فرموده است 
 و وجدك عائالً فاغنی؛* ووجدك ضاالً فهدي*الم یجدك یتیماً فاوي «

و * آیا یتیمت نیافت و در پناه گرفت؟ و تو را بیره یافت و راه نمود
   2»مسکین یافت و بی نیازت کرد

اگر با این فرض، براي آن حضرت جایز بود که به بخشش دیگران 
و تردیدي ! ران باشدنیازمند باشد ، باید در هدایتش نیز نیازمند دیگ
نیاز از دیگران کرده نیست که خداوند آن حضرت را در هدایتش بی

] به اقتضاي یکی بودن اسلوب و روشی که در آیه وجود دارد[است ، و 
   .  نیاز کرده استخداوند او را در دنیا و آخرت از دیگران بی

احب به عالوه ، اگر در مواردي که خداوند بر شمرده بنا شود کسی ص
فضیلت گردد ، باید آن فضیلت به پدران بزرگوارش و به عمویش 

                                                             
  . 187ص قاضی نوراهللا شوشتري ، یارغار ،  - 1
 .8-6/ ضحی  - 2



  ام المؤمنین حضرت خدیجه کبري پیرامون تحریف تاریخی تحلیلی

)61( 
 

و به همسرش خدیجه دختر خویلد ،  و فرزندانش ابوطالب
  .اي در موارد فوق نداشته  است یابد ، نه ابوبکر که بهرهاختصاص می

خداوند متعال در دوران یتیمی رسول خدا ، وي را در پناه جدش 
از وي در حمایت ابوطالب بود و او بود که  عبدالمطلب قرار داد ، پس

سرپرستی وي را بر عهده داشت ، او را پرروش داد ، در بزرگسالیش او 
را یاري کرد و با جانفشانی خود و فرزندانش وي را از شر دشمن حفظ 
. نمود و اموالی را که از پدرانش به وي رسیده بود در راه او خرج کرد 

شدند ، پس از آن مندان آنها شمرده میآنها از بزرگان عرب و ثروت
آورد ، از دیگران بی حضرت با اموالی که در تجارت شام به دست می

به  همچنین اموالی که از همسرش حضرت خدیجه. شد نیاز می
همۀ اهل دانش . ساخت وي ریسده بود ، او را از دیگران بی نیاز می

هیچ یک از افراد .  دانند که او چه مال هنگفتی در اختیار داشتمی
مانند ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و سعد و سعید و 
عبدالرحمان و ابوعبیده بن جراح و دیگران در آن اموال سهمی 
نداشتند که به وسیلۀ آن صاحب فضیلتی شوند ؛ بلکه همۀ آنها فقیر 

بی نیاز کرد ، همۀ آنها  بودند و خداوند آنها را به سبب پیامبرش
ت و بی مقدار بودند و با اظهار پیروي از آن حضرت و پذیرش پس

  .نبوتش به قدرت حکومت دست یافتند 
بر فرض بپذیریم که در میان افراد باال کسانی بودند که پیش از اسالم 

اي برخوردار بودند ، شدند ، یا اینکه از شرافت قبیلهثروتمند شمرده می
اي در فقر ران تاریخ شبههولی آیا هیچ یک از اهل دانش و جستجوگ
  ابوبکر و بدحالی او در جاهلیت و اسالم دارد ؟
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هاي قریش ترین طایفهآیا تردیدي وجود دارد که قبیلۀ او از پست
  !شد و همۀ افرادش گرفتار فقر بودند ؟شمرده می

کمک  توانست با آنها به رسول خدااگر او اموالی داشت که می
باید با قسمتی از  –اند بی اطالع ادعا کردهگونه که افراد آن –نماید 

کرد تا مجبور نباشد با بلند کردن صدایش و آنها پدرش را بی نیاز می
فراخوانی مردم به سفرة عبداهللا بن جدعان ، دستمزد ناچیزي بگیرد و 

  !به وسیله آن جانش را حفظ کند و آبرویش را نگه دارد 
هاي کهنه خیاطی و فروش لباساگر ابوبکر چنین مالی داشت به جاي 

پرداخت و با و دست دوم در کنار درب خانۀ خدا ، به تجارت می
داشت ، و از آموزش بچه ها و سر و کله زدن با تاجران سر و کار می

شد ، نداشتن سرمایۀ کافی او را مجبور به این کارها آنها بی نیاز می
ها در انفاق مال از کرده بود و این ، دلیل بر نادرستی ادعاي ناصبی

  .سوي ابوبکر است 
اند ابوبکر اموالش گونه که افراد بی اطالع گمان کردهبه عالوه ، اگر آن

که همه بر آن  –کرد ، خالی بودن قرآن از ستایش کار وي را انفاق می
-انفاقی در راه خدا کردهبا اینکه قرآن افرادي را که اندك  –اتفاق دارند 

هاي او براي رضاي خدا نبوده و ان این است که انفاقاند ، نشاند ستوده
ها نیفتد ، که در این صورت خواسته به این وسیله اسم او بر سر زبانمی

   1.نوعی نفاق و دورویی است 
  :نویسد مرحوم سید مرتضی می
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ها هاي ابوبکر در کجا بوده است؟ چه شاهدي بر صحت این انفاقانفاق
یا قبل : هاي ادعایی از دو صورت بیرون نیست وجود دارد ؟ این انفاق

  . شده است از هجرت و در شهر مکه بوده ، و یا در مدینه انجام می
نه سپاهی تجهیز  اگر بگویید در مکه بوده ، که در آنجا رسول خدا

انفاق . کرده ، نه نیرویی اعزام نموده و نه با دشمنی جنگیده است 
به عال وه ، آن حضرت در . گسترده براي چنین کارهایی مورد نیاز است

در وسعت بوده و به قدر کافی  با داشتن مال حضرت خدیجه مکه
وال مال در اختیارش بود و تا زمانی که به مدینه هجرت فرمود این ام

را داشت وضعیت خوب مالی حضرت در مکه امري بدیهی و معروف 
را به خانۀ خود آورد و  بود و به همین جهت امیرالمؤمنین علی

کمک کرد تا  کفالت او را بر عهده گرفت و به حضرت ابوطالب
فشار زندگی او کمتر شود ، کسی که محتاج به انفاق ابوبکر باشد 

  . کند چنین کاري نمی
منظور انفاق ابوبکر پس از هجرت باشد ، که ابوبکر بدون هیچ  و اگر

  .اي وارد مدینه شد و به همین جهت نیازمند کمک انصار بود اندوخته
در مدینه میهمان  اند که ، رسول خداهمۀ مورخان روایت کرده

کردند ، هیچ کس انصار بود و آنها به نوبت از حضرتش پذیرایی می
را بر عهده داشته و  نه میزبانی رسول خدانگفته ابوبکر در مدی

  .مخارج زندگیش را تأمین کرده است 
دو یا سه روز گرسنه بود و از شدت  شد که سول خداگاه می

انفاق و مواردي که در مدینه نیاز به ! بست گرسنگی سنگ به شکم می
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داشت کامالً معلوم بود ؛ زیرا در آنجا تجهیز سپاه وجود داشت و هیچ 
  !نگفته که ابوبکر در این موارد انفاقی داشته است کس 

: اند شیعیان در مورد انفاق ابوبکر و ادعایی که در این مورد شده ، گفته
او فردي تهیدست بود و امکاناتی نداشت تا انفاق نماید ، براي اثبات 

یکی اینکه او به دیگران درس : اند این ادعا به مواردي استشهاد کرده
گرفت ، این کار درآمد چندانی نداشت ر برابرش دستمزد میداد و دمی

دیگر اینکه او . و کاري نبود که افراد برخوردار و ثروتمند انجام دهند 
  .فروخت دوخت و میلباس می

دیگر اینکه پدرِ او به نداري و فقر معروف بود ، او در برابر دریافت و 
- جدعان دعوت میدسمتزدي اندك مردم را به سر سفرة عبداهللا بن 

از این کار معاف [کرد ، اگر ابوبکر ثروتمند بود دست کم پدرش را 
   1.ساختبی نیاز می] کرد و او رامی

  :نویسد مرحوم سید بن طاووس می
اند این یکی از ادعاهاي عجیب و غریبی که گروهی از مسلمانان گفته

: آمده که خداوند به پیامبرش فرموده ] قرآن[در کتاب آنها : است که 
  .»و خداوند تو را مسکین یافت و بی نیازت کرد و وجدك عائالً فاغنی ؛«

بلکه ابوبکر با مال خویش : اند اما آنها این سخن را انکار نموده و گفته
ان را رد نموده و و چه نازیباست که کتاب خودش! پیامبر را بی نیاز کرد
اند که ابوبکر با وجودي که تاریخ نگاران گفته! اند قرآن را نقض کرده

نه ثروتی از قدیم داشت و نه سابقه ریاستی در خاندانش بود ؛ نه 
خودش و نه پدرش و نه پدربزرگش ، در حالی که پیامبرشان حضرت 
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- بوده اي است که همیشه داراي ریاست و ثروتاز طایفه محمد
اند، آن حضرت تا زمانی که در مدینه بود ، عالوه بر مال خودش و مال 

نیز در اختیارش بود ،  ، مال خدیجه کفیل و عمویش ابوطالب
ه نیمدو پس از هجرت به . ثروتی که از نظر فراوانی ضرب المثل بود

نیز با فتوحات و غنائم جنگی که در اختیارش بود بی نیاز از ثروت 
در کدامیک از این دو زمان ، ابوبکر ثروتی داشت تا دیگران بود ، 

  !  را بی نیاز گرداند ؟ رسول خدا
پدر [کند این است که ابوقحافه هاي جالبی که مطلب فوق را تأیید میاز نکته
داد به شدت تهیدست و فقیر بود تا جایی که به کارهاي پست تن می] ابوبکر

این ! ی و انفاقی داشته است ؟، کسی که وضعیت پدرش این باشد چه ثروت
  ! ادعا جز تهت و دروغ چیزي نیست 

از جمله مطالبی که در این مورد نقل شده آن چیزي است که صاحب 
که از  –منذر بن هشام بن محمد بن سائب کلبی » المثالب«کتاب 

در آن کتاب گفته  –دانشمندان بزرگ و سرشناس اهل سنت است 
و مردم ( دادند بر طعام ابن جدعان ندا می آنها که: نویسد است ، او می

  :عبارتند از ) کردندرا به آن دعوت می
  .اندسفیان بن عبداالسد مخزومی، فرزندان و نسل او در مکه - 1
. اند مدینه در او فرزندان تیم، بن سعد بن عامر بن عثمان ابوقحافه - 2 

عبداهللا بن اي که در سوگ و در این مورد امیه بن ابی صلت در مرثیه
  :جذعان سروده چنین گفته است 

  و آخر فوق دارته ینادي              مشمعلّ بمکۀ    داع   له  
  لباب البرّ علی بالشهاد              الی ردح من الشیزي علیها
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او در مکه دعوت کنده اي دارد که او مشمعل است ، و دیگري که بر 
به خوردن غذاي او نان و عسل باالي خانه اش صدا می زنند و مردم را 

  .کنند در ظرفهاي چوبین است دعوت می
    1.تا پایان سخن کلبی. سفیان بن عبداالسد و دیگري ابوقحافه است: مشمعل 

در ادامه سید ابن طاووس سخنی از ابن عباس در تفسیر آیۀ شریفه 
و از نکات عجیب و غریبی که در : نقل کرده و چنین ادامه داده است 

گویند پیامبر خدا یارانش تناقض گویی آنها وجود دارد این است که می
کنند یا نه ؟ کرد تا روشن شود آیا آنها با او مواسات میرا آزمایش می

خواست یا اینکه می! داشت و به همین جهت خودش را گرسنه نگه می
ها باشد ، از با تحمل گرسنگی براي آنها الگوي صبر در برابر سختی

نقل کرده » الجمع بین الصحیحین«هایی که حمیدي در کتاب یتروا
 اند تا با رسول خداشود که ابوبکر و عمر ثروتی نداشتهمعلوم می

که به عنوان  103مواسات کنند ، او در مسند ابوهریره در حدیث 
  :متفردات مسلم نقل کرده ، چنین آورده است 

از خانه خارج شد ، ابوبکر و عمر را دید که   در یکی از روزها رسول خدا 
  اید ؟  چرا در این ساعت از خانه بیرون آمده: از خانه بیرون آمده بودند ، فرمود 

  ! گرسنگی ما را به اینجا کشانده است ! اي رسول خدا : گفتند 
سوگند به خدایی که جان من در دست اوست ، من : حضرت فرمود 

و در ادامه آمده که یکی از ! ام بیرون آمده هم به همین جهت از خانه
   1.انصار با مقداري خرما از آنها پذیرایی کرد 
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  :نویسد مرحوم سید بن طاووس پس از نقل این روایت می
اند ، چگونه با وجود این روایت که خود آنها شهادت به درستی آن داده

  !شود براي ابوبکر و عمر ثروتی ادعا کرد ؟می
توان در پاسخ اشکال فوق گفت این است که ، ي جالب که میهااز نکته

انگشترش را در راه خدا بخشید و خداوند این آیه  علی بن ابیطالب
  :نازل فرمود اش دربارهرا 
انما ولیکم اهللا و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصاله و یؤتون الزکاه « 

پیامبر اوست و نیز کسانی که گمان سرور شما ، خداوند و بیو هم راکعون ؛ 
دارند و در حال رکوع اند ، همان کسانی که نماز را بر پا میایمان آورده

    2.»دهندزکات می
چند قرص نان به یتیم و مسکین  همچنین حضرت علی و فاطمه 

ابوبکر بنابر اعتقاد . نازل شد» هل اتی«و اسیر دادند و دربارة آنها سورة 
انفاق کرد ، اما دربارة وي حتی  آنها مال زیادي را بر رسول خدا 

! و حتی یک کلمه در قرآن از او تشکر نشده است ! یک آیه نازل نشد 
ي انفاق ابوبکر از ریشه باطل و شود که ادعااز این مطلب فهمیده می

   3!فهمند دروغ است و زشتی این این ادعا را همه می
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  یک سئوالپاسخ به 
، به  پس از سیر آسمانی پیامبر روایات بر آنند که حضرت خدیجه 

هاي کتاب باردار شد و این بیان بر اساس آنچه در حضرت فاطمه 
، گرچه  بعثت رخ داده استهاي دوم یا سوم حدیثی آمده در سال

که  گیریمبا این بیان نتیجه می.  اندهاي دیگري را گفتهرخی سالب
با توجه به والدتشان در سال سوم هجري  حضرت فاطمه زهرا 

افزون بر دو سال در شکم مادر بوده که این به طور قطع نادرست است 
   ؟ شود که راه جمع میان این دو سخن چیستو این پرسش طرح می

  :  پاسخ
ممکن است گفته شود سیر آسمانی پیامبر بیش از یکبار بوده  -1

 1. نیز همین پاسخ آمده است» کافی«همانگونه که در .  است
شود که معراج آن حضرت منحصر به یک مرتبه از اخبار استفاده می

در سفینه البحار از حضرت .  اندشده نبوده ، بلکه مکرر به معراج برده
  : نقل شده که فرمود امام صادق 

عرج بالنبی الی السماء ماه و عشرین مره ما من مره اال و قد اوصی « 
  »اکثر مما اوصاه بالفرایض  اهللا عزوجل فیها بالوالیه لعلی و االئمه
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نبود در  وبرده شد ها یکصد و بیست مرتبه پیغمبر اکرم به سوي آسمان« 
دوستی حضرت علی  ةکرد دربارمگر اینکه خدا به او وصیت می ، هر مرتبه

 1». نمودزیادتر از آنچه سفارش درباره فرائض می ، و ائمه هدي 

در سال دوم یا سوم بعثت  این دیدگاه را بپذیریم که فاطمه   -2
اي ظریهو این دیدگاه با ن... جهان را به نور والدتش نورباران ساخت 

 . سازگار استهاي همین دو سال رخ داده است که معراج از ماه
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ام المؤمنین است یا  حضرت علی آورنده و ایمان نخستین اسالم 
  ؟حضرت خدیجه 

هرگز به خدا شرك  مشهور بین مردم آن است که علی بن ابیطالب 
بلکه او تابع  ، نورزیده است تا اینکه ایمان خود را جدیداً از سرگرفته باشد

اعمال و افعال خود بود او در  در تمام و اقتدا کننده به رسول خدا 
این مرحله به حدي رسید که خداوند متعال او را یاري و توفیق داد تا به 

   1. مقام عصمت نائل آمد
نخستین فردي است که اسالم آورده است   پس علی بن ابیطالب

پیامبر  خدا و برادر ةمن بند«:  گویداي است که میاو همان گوینده و
گوید جز هیچ کس این کلمه را نمی» او هستم و من صدیق اکبرم

هفت سال جلوتر   گو و افتراگر باشد من با پیامبر خداآنکه دروغ
  2. از مردم نماز گزاردم

 : گویند کهمی علی حضرت ولی برخی از حسدورزان به مقام
نخستین مسلمانی است که اسالم آوره است و   خدیجه حضرت 

  3. ایمان آورده است  نخستین مخلوقی است که به پیامبر خدا 
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نخستین ایمان آورنده از قشر   ولی صحیح آن است که خدیجه 
نخستین  و این علی  آن هم بعد از حضرت علی  باشدزنان می

 ، روایت از سلمان باشد که به او ایمان آورد چون اینفرد از مردم می
، زید بن ارقم آمده است و ابن اسحاق و  ابوذر، جناب ابوسعید خدري

  1. اندزهري نیز به آن ملزم شده
و صحابه نخستین پیش از عهد اموي این معنی را مورد تأیید و تأکید 

نخستین وارد شونده  «:  فرموده است پیامبر خدا 2. اندقرار داده
نخستین فرد اسالم آورنده حضرت علی بن به من در حوض کوثر و 

   3». باشدمی  ابیطالب
را نخستین شخص مسلمان معرفی  اند که خدیجه امویان کوشیده

، بلکه به عنوان  نمایند نه از روي محبت و دوستی به خدیجه 
چون آنان دشمنان محمد  سرپوش گذاردن بر فضائل حضرت علی 

  . باشندمی آل محمد  و
اند اسالم آوردن ابوبکر را بر او مقدم بدارند عموماً این کوشیدهسپس 

اند که ادعاي آنان به نابودي کشانده شده است چون علماء ادعاء نموده
یعنی  4. اسالم آوردن ابوبکر سالها پس از بعثت نبوي رخ داده است

 ۀنفر از مسلمانان، دقیقاً بعد از واقع 50پس از اسالم آوردن بیش از 
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،  قبل از هجرت بنا به روایت واقدي یمو نل اء و معراج که یک سااسر
رخ داده است یعنی ابوبکر اسالم آورده است در حالی که سن علی 

 21 1. پیش از هجرت یمسال بوده است دقیقاً یک سال و ن  
- این علی است که نخستین ایمان آورنده«:  فرمودند پیامبر خدا 

  2». و با من نماز خواند ي من است که مرا تصدیق نمود
ابوبکر پس از هفت « :  از اسالم آوردن او بگوییم ابوالقاسم کوفی گوید

  3». سال از بعثت رسول خدا اسالم آورد
 اند که حضرت علیبسیاري از مردم بر آن رفته:  گویدمسعودي می

در  بلکه او؛ ، استیناف کرده باشد  هرگز شرك نورزید تا با اسالم خود
، تابع و پیرو پیامبر و اقتدا کننده به او بود او  تمام افعال و اعمال خود

بالغ گردید در حالی که در همین وضعیت بود خداوند متعال او را نگه 
داشت و قلبش را محکم نمود و او را توفیق تبعیت و پیروي از پیامبر 

تین خدا را عنایت فرمود و برخی از مردم بر آن هستند که او نخس
ایمان آورنده به رسول خدا است و پیامبر خدا او را دعوت به اسالم 
نمود در حالی که او در جایگاه تکلیف بود با ظاهر قول خداي عزوجل 

خویشاوندان نزدیک خود را انذار نما و  4»وانذر عشیرتک االقربین«

                                                             
  .60ص، 2ج،  ؛ تاریخ طبري 28ص  ، 3ج،  النهایه البدایه و -  1
 .نقل از طبرانی در تفسیر کبیر به 76ص ، 1ج، مجمع الزوائد -  2
 .31ص  ، 2جه ، االستغاث -  3
 .214، آیه شعراءسوره  -  4
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بود چون نزدیک ترین فرد به رسول خدا و  آغاز آن از حضرت علی 
  1. ترین آنان بودمطیع

نخستین فرد اسالم آورنده  علیحضرت :  و سیوطی نیز گفته است
   2. اندنقل نموده باشد و برخی از مردم بر این امر اجماعمی

دست علی بن ابیطالب  رسول خدا :  گویندابوذر و سلمان می
 این شخص اولین کسی است که به من ایمان : را گرفت و فرمود

- اولین کسی است که در روز قیامت دست در دست من می، و  آورده
این امت و ] حق و باطل از[نهد و او راستگوي بزرگ و جداکننده

  3. است پیشواي مومنان
اولین  علیحضرت :  کند کهاز پدرانش روایت می امام صادق 

  4. کسی بود که اسالم آورد
اولین کسی باشد که به من ایمان  علی :  فرمود رسول خدا 

آورد و اول کسی باشد که در روز قیامت با من مصافحه نماید و دست 
 ي حق از باطل است، و او صدیق اکبر و جداکننده به دست من دهد

.5  
  

                                                             
  .276ص ، 2، ج مروج الذهب -  1
،  1؛ حلیه االولیاء ، ج136، ص  3؛ المستدرك حاکم  ، ج185تاریخ الخلفاء سیوطی،  ص  - 2

  .28 -26، ص  و  یار غار 318، ص 1؛ سیره حلبی ، ج81، ص   2؛ خطیب بغدادي ، ج66ص 
 .455ص  ، 1ج،  امالی شیخ طوسی -  3
 .767ص  ، 1ج، همان -  4
 .3ش،  39ص  ، 1ج ، فرائدالسمطین حموینی -  5
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   رسول اهللا نخستین یار  بن ابیطالب علىحضرت 

تابعین و بزرگان صحابه و  امام على حضرت قائلین به تقدم اسالم 
طالب ابىبن  بسیارى از محدثان و مورخان اهل سنت بر این باورند که على

 حضرت على و امام شخص پیامبر اکرم و . باشد نخستین مسلمان مى
   .دانند مى حضرت على، نخستین مسلمان را  ،  حسن مجتبى

مالک ، زید بن ارقم ، عبد اهللا بن عباس ، انس بن : از صحابه و تابعین 
سلمان فارسى ، ابو ایوب انصارى ، ابوذر غفارى ، جابر بن عبداهللا انصارى ، 
مقداد ، خباب بن ارت ، محمد بن کعب انصارى ، ابو سعید خدرى ، عفیف 
کندى ، خلیل بن احمد فراهیدى ، ابن ابى لیلى ، ابو اسحاق ، عمر بن 

موسى اشعرى ، خطاب ، سعد بن ابى وقاص ، عبد الرحمن بن عوف ، ابو 
  .  باشند که به احادیث آنها اشاره خواهد شدمى. . . حسن بصرى و 

  : از محدثان و مورخان اهل سنت 
  : گوید مى) ق  151( ابن اسحاق  

حضرت نخستین کسى که از پیامبر پیروى کرد و به او ایمان آورد ، 
  1. باشدمی و بعد از او زید بن حارثه  على بن ابیطالب

و پیروان  طبق قول اهل بیت : گوید مى) ق  346(  مسعودى
   2. باشدنخستین مسلمان و نمازگزار مى  علىحضرت ، آنان 

   1. است نیز قایل به تقدم اسالم امام على ) ق  354( ابن حبان 
                                                             

  . 540ص  ، 1ج ، تاریخ االمم و الملوك.  168ص  ، المعارف  -  1
 .  198ص ،  التنبیه و االشراف -  2
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   2. داندرا نخستین مسلمان مى  علىحضرت نیز ) ق  458( بیهقى 
  ) : ق  463( خطیب بغدادى 

   3.را تصدیق کرده است اول کسى است که پیامبر  على حضرت 
  : گوید مى) ق  463( ابن عبد البرّ قرطبى 

اولین مردى است که به خدا و رسول خدا ایمان آورد  طالب بن ابىعلى
    4. نخستین زنى است که به خدا و رسول او ایمان آورد   و خدیجه

  ) : ق  597( ابن جوزى  
   5. هستند و حضرت على  اسالم حضرت خدیجهپیشگامان در 

  ) : ق  630( عزّالدین ابن اثیر جزرى 
   6. باشدمى امام على حضرت تقدم در اسالم با

، حضرت طبق نظر بسیارى از علما و بزرگان  : گویددر جاى دیگر مى
   7. باشدنخستین مسلمان مى  امام على

نیز نخستین مسلمان و نمازگزار را ) ق  654( سبط بن جوزى 
   8. داندمى  علىحضرت 

                                                                                                                           
 .  52ص  ، 1ج ؛ کتاب الثقات ؛ 68و  67ص  ،  1ج، و اخبار الخلفاء  هالنبوی هلسیرا -  1
 . 570ص ، 1ج ، السنن الصغیر ؛ 365ص  ،2ج ،السنن الصغرى ؛ 95و  94ص ،  9ج ، سنن الکبرى -  2
 .133ص  ،  1ج ، تاریخ بغداد  -  3
 . 197ص  ، 3ج ، االستیعاب  -  4
  .164و  163صص  ،الوفاء باحوال المصطفى -  5
 . 485و  484صص  ،  1ج ، الکامل فى التاریخ  -  6
  .  16ص  ،  4ج،  هاسد الغاب -  7
 .  26ص  ،الخواص ه تذکر -  8
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  على حضرتنیز قایل به تقدم اسالم ) ق  656( ابن ابى الحدید 
    1. است و بحث مفصلى در این رابطه دارد

سلمان و ابوذر، مقداد ، خباب و زید بن اسلم روایت : گوید مى) ق 764( صفدى 
   2. نخستین مسلمان بوده و بر همگان برترى دارد  اند که امام علىکرده

نیز بر این باور است که حضرت على نخستین ) ق  808( دمیرى 
   3. مسلمان و نمازگزار است

  ) : ق  852( ابن حجر عسقالنى 
و داماد  ، پسر عموى پیامبر  طالببن ابى علىحضرت 

   4.اول مسلمان باشدو بهتر این است که ایشان . . . باشد ایشان مى
  : گوید در جاى دیگر مى

  5. طبق قول اکثر اهل علم ایشان اول کسى است که اسالم آورده است
بر  گروهى از متأخرین نیز قایل به تقدم اسالم حضرت على 

   6. باشندهمگان مى
   

                                                             
 . 148ص ، 13؛ ج 319ص ،  4؛ ج 32ص ، 1ج،  هشرح نهج البالغ -  1
   .  269و  270ص  ، 21ج ، الوافى بالوفیات -  2
 .  79ص  ، 1ج ، الحیوان الکبرى هحیا -  3
جالب این است ، در چاپ جدید تقریب التهذیب ، کالم .  39ص ، 2ج ،  تقریب التهذیب -  4

اولین نفر : گویند جمعى مى«: اند اند و این گونه نوشتهابن حجر عسقالنى را تحریف کرده
  . 231ص  ، 3ج ، تحریر تقریب التهذیب » است طالب بن ابى که به اسالم گروید على

 .   506ص  ،  2ج ه ،االصاب -  5
 . 21ص ، ؛ شباب حول الرسول 269ص  ، 1ج،  الفقه االسالمى هعموسو -  6



  ام المؤمنین حضرت خدیجه کبري پیرامون تحریف تاریخی تحلیلی

)77( 
 

  
  
  
  ؟ چه قدر بوده است هریه فرزانه قریش حضرت خدیجه م

عموي ، ورقه بن نوفل پسر  پایان رسیدچون مراسم خواستگاري به 
  ، حضرت ابوطالب باشددینار می 4000مهریه خدیجه : خدیجه گفت

آن مبلغ را به عهده  حضرت خدیجه  . با خرسندي پذیرا شدند
، مبلغ چهار هزار دینار با خلعتی به خدمت عباس عموي پیامبر  گرفتند

تقدیم  خدیجه حضرت فرستاد تا آن را تحت مراسمی به خویلد پدر 
 درهم از آن را به عنوان مهریه فرستاد 500ولی پیامبر اکرم فقط  1. کند

 2. ، تا مهرالسنه باشد

رسید به ورقه دستور داد که آن را  چون مهریه به دست خدیجه 
تقدیم کند و اعالم کند که همه اموال خدیجه  به محضر پیامبر 

 نوفل در میان زمزم و مقام ورقه بن .  به آن حضرت متعلق است
خدیجه  !هان اي امت عرب:  ابراهیم ایستاد و با صداي رسا اعالم کرد

، غالمان و  این مبلغ را با همه اموال ، گیرد کهشما را گواه می
  3. طلبددارد و شما را به گواهی میکنیزانش به محمد امین تقدیم می

                                                             
  .374ص  ، 5ج ، الکافی -  1
  .73ص  ، 3ج،  حلی هم،  عال القواعد -  2
  . 87ص  ، امهات المعصومین -  3
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آسمان  !معشر عرباي :  در مراسم عقد فرمود خویلد پدر خدیجه 
، کسی را که از محمد  ن بر فراز خود حمل نکردهیسایه نینداخته و زم

برتر باشد همه گواه باشید که من او را به دامادي خود برگزیدم و به 
  1. این پیوند مقدس مفتخر هستم

هاي ، عطریات و جامه ، احشام ، اغنام اموال آنگاه حضرت خدیجه 
گذاشت تا ولیمه عروسی را بر  ابوطالبفراوان در اختیار حضرت 

سفرة بسیار باشکوهی گسترد و  حضرت ابوطالب .  عهده بگیرد
  2. سه روز تمام اهالی مکه و پیرامون آن را میهمان کرد

ترتیب   اي بود که از سوي پیامبر اکرم و این نخستین ولیمه
  3. داده شد

یاد  ۀعالوه بر مهری،  در سیره حلبیه آمده است که حضرت ابوطالب
  حضرت خدیجه  ۀشتر جوان نیز از مال خود جزو مهری 20شده، 

  حضرت خدیجه  ۀمهری : کند کهولی طبرسی تصریح می. قرار داد
ي دیگر همسرانش همین بود، که مهریه) همان مهر السنه( 4اوقیه 5/12

  5. مقدار بود
  : اندفرموده امام باقر و امام صادق  

                                                             
 .7ص  ، سید عبدالرزاق مقرم  ، وفاه الزهرا -  1
 .397ص  ، 3ج ، من الیحضر الفقیه -  2
  .40ص  ، نقل از ام المومنین خدیجهبه  36ص ،  سرچشمه کوثر -  3
  .درهم است 40هر اوقیه برابر با  -  4
 .219و  12و  10، ص  16؛ بحاراالنوار ، ج275، ص 1اعالم الوري ، طبرسی، ج -  5
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اته و ال تزوج شیئاً من نسائه علی نشیئاً من ب   رسول اهللاما زوج «
  رسول خدا عشر اوقیه و نش یعنی نصف اوقیه ؛  اکثر من اثنی

هیچ یک از دختران خود و نه هیچ یک از زنانش را به بیش از دوازده  
   1». تزویج نکرد اوقیه و نیم

عباسی نیز با دختر مامون  ن ازدواج حضرت جواداالئمه جریاو در 
  : آمده است

الزواجه و هو   و بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اهللا... «
  » ...اثنتا عشره اوقیه و نش و علی تمام الخمس مائه

به زنانش بذل فرمود   من صداق او را همان قرار دادم که رسول خدا « 
  2». و آن دوازده اوقیه ونیم بود که تمامی پانصد درهم بر ذمه من است

   

                                                             
  .147ص ، اعالو الوري -  1
 .398ص  ، 3ج ،من ال یحضرالفقیه  -  2
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داراي  قبل از ازدواج بار سول خدا  آیا حضرت خدیجه 
  ؟ فرزند بوده است
اي از حدیث نگاران ومورخان او را بانوي صاحب فرزند این موضوع که پاره

اند دیدگاهی سست است و طرفداران آن بدان جهت دستخوش خوانده
» هاله«، خواهري به نام  حضرت خدیجه اند که این اشتباه شده

داشت، و او داراي فرزندان دختر و پسر بود و آنان به خاطر مهر و صفاي 
اندیشمند و پر مهر خویش، و به دلیل آگاهی و مدیریت و امکانات  ۀخال

ي آن حضرت در قلمرو مدیریت و مراقبت و ، بیشتر در خانه او ةگسترد
ندان خویش اي که او را بر مادر و خانه و خا؛ به گونه تربیت او بودند

و او نیز براي تربیت و سازندگی و شکوفایی شخصیت !  دادندترجیح می
اي خردمندانه و ظریف و با درایت و رعایت نکات تربیتی و آنان به گونه

اي در رجهت رشد و رستگاري نمود و به گونهعاطفی با آنان رفتار می
تند نه پنداشمی کوشید که مردم آنان را فرزندان خدیجه آنان می

  : براي نمونه 1. هاله خواهر او
گسترده  هايپژوهش در مورد دختران پیامبربرخی محققان و اندیشمندان 

  :  اند و نظر آنان در این باره چنین استنموده یمستند و جالب، ، تحلیلی 
  :  نویسددر این مورد میشیخ ذبیح اهللا محالتی 

                                                             
، ؛ فروغ آسمان حجاز431ص  ،  10ج،  ؛ قاموس الرجال77ص  ، 3ج ، تنقیح المقال - 1

  .139و 138ص 
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همسرش ازدنیا رفت و دو داشت که » هاله«خواهري به نام » خدیجه«
، و آن حضرت که داراي ثروتی بسیار و  سرپرست نهادفرزندش را بی

سرپرستی خواهر و  ، اي سرشار بوددرایت و هوش و عاطفه
هاي خود را به عهده گرفت و پس از امضاي پیمان زندگی خواهرزاده

ها همچنان مورد مهر و محبت ، خواهرزاده نیز مشترك با پیامبر
، به  اش بودنددر قلمرو سرپرستی و مراقبت مادرانه و آموزگارانه او و

و محمد  ، آنان را دختران خدیجه  همین جهت برخی از مردم
 1.»هاله«پنداشتند نه می  

   : نویسددر این باره می حضرت خدیجه«محمد دخیل در کتاب 
حدیث  زینب و رقیه بر خالف پندار برخی از تاریخ نگاران و آورندگان

که خواهر  خواه او خدیجه ، نه دختران پیامبر و همسر عدالت
و » هاله«ی امنگ، اما به خاطر  هاي خدیجه و فرزندان هاله بودندزاده

  2. اندنسبت داده شده یشانبه ا خدیجه حضرتشهرت جهانی 
 عالمه خبیر ابوالقاسم علی بن احمد بن موسی بن االمام جواد 

االستغاثه «در کتاب ] ق352متوفاي ) [ره(مشهور به ابوالقاسم کوفی 
  :  نویسدتحقیق کرده می» فی بدع الثالثه

                                                             
 .38، ص 2؛ تاریخ یعقوبی، ج 268، ص 2ج،  ریاحین الشریعه -  1
  .11ص ، دخیلمحمد  ، خدیجه  -  2
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و حضرت  ، دختران رسول خدا) همسران عثمان(رقیه و زینب «
اي که مردم عوام، به دلیل عدم نیستند و این شبهه خدیجه

   1». اندمعرفت و فهمشان در مورد انساب ایجاد کرده
 اي که در مورد دختران ارجمند پیامبراز پژوهش گسترده «

،  انجام شده ، چنین دریافت که ازدواج رقیه و کلثوم با پسران ابولهب
و همچنین جدایی از آنان به خاطر تاریک اندیشی و یک دندگیِ 

و سپس ازدواج عثمان  شوهرانشان در دشمنی و عداوت با پیامبر
  2. با آن دو ، یکی پس از دیگري واقعیت ندارد

،  ، سه دختر با نام زینب ، رقیه و ام کلثوم فرزندان هاله پس در واقع
:  اند و درست این است که بگوییمبوده خواهر حضرت خدیجه

داشته که با » هاله«بنت خویلد خواهري به نام  حضرت خدیجه
هاله از این مرد ، فرزندانی را آورد و . ازدواج کرد» بنی مخزوم«مردي از 

، حضرت  چون خواهرش.  وقتی همسرش از دنیا رفت؛ پریشان شد
؛ خواهر و فرزندانش را تحت کفالت خود قرار  ثروتمند بود خدیجه

، فرزندانش   با رسول خدا داد و پس از ازدواج حضرت خدیجه
   3. ماندند و به آن حضرت منسوب گردیدند در حجر رسول خدا

                                                             
 .64، ص 1االستغاثه، ج -  1
؛ مناقب ابن شهر آشوب 191، ص 22؛ بحاراالنوار ، ج160، ص 1مناقب آل ابی طالب ، ج - 2

  . 60، ص 1، ج
در کتاب انوار درخشان، سید محمد حسین حسنی  .269، ص  2الشریعه، جریاحین  -  3

  . بوده اند ربیبه پیامبر و خواهرزاده حضرت خدیجه :می نویسد 414، ص 7همدانی، ج
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   یک بازنگري درباره فرزندان خدیجه
دانشمند لبنانی، جعفر مرتضی عاملی کتابی به نام  و اخیراً محقق

که کتابی مستند و تحلیلی و  1تالیف نموده» ؟ بنات النبی ام الربائبه«
هاي جالب است، او در این کتاب پس از نقل روایات مختلف از کتاب

  : گیردهاي گوناگون چنین نتیجه میشیعه و اهل تسنن و بررسی
ازدواج رقیه و ام کلثوم با پسران :  توان نتیجه گرفتها میاز بررسی - 1

نشده است و در مورد ، سپس با عثمان از امور واهی است و ثابت  ابولهب
 2. ، تشابه اسمی موجب این اشتباه گردیده است عثمان

قبل از پیامبر  شواهد متعددي وجود دارد که حضرت خدیجه  -2
   3.دوشیزه بوده است ازدواج نکرده است و هنگام ازدواج با پیامبر 

                                                                                                                           
در پاروقی صفحه » اآللوسی و التشیع«سید امیر محمد قزوینی در فصل یازدهم کتابش 

  :آورده است 231
ابنتی هاله اخت خدیجه رضی اهللا عنها من ذلک یقوي  قیل ان رقیه و ام کلثوم کانت«

رقیه : و قال جماعه آخرون کانتا  ربیبتیه من جحش؛ گفته اند که . القول انهما لیستا بناته
از این رو چنین . بود و ام کلثوم، دختران هاله بودند و هاله، خواهر حضرت خدیجه 

برخی نیز گفته اند که آن دو . ستندنی می نماید که آند و دختر ، از آنِ حضرت خدیجه
 » .دختر، فرزندان جحش بوده اند

به ) ش.ه1375( 1416ق تالیف یافته و چاپ دوم آن در سال .ه 1413این کتاب در سال  - 1
  .صفحه از طرف دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم چاپ و منتشر شده است 148قطع رقعی در 

 .124و ص  75ص  ، بنات النبی  -  2
 .93تا ص  88ص  ، همان -  3
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  :  نویسدمیکند که نقل می) ابن شهر آشوب(سوري  ۀاز عالمو 
با خدیجه  همانان پیامبر  »قدتزوج خدیجه و هی عذراءان النبی « 

 این » البدع«و » االنوار«چنانکه دو کتاب . که دوشیزه بود ازدواج کرد
رقیه و زینب دختران : کند آنجا که در آنها نقل شده مطلب را تأکید می

 1. اندهاله خواهران خدیجه بوده
کند حدیثی ا ست که از یکی از اموري که مطلب فوق را تأیید می

  :  فرمود نقل شده که خطاب به حضرت علی  پیامبر 
نا اَ م اوتلَ هراً مثلی وص نا، اوتیتأو ال  احد نَّهتَؤم یالثاً لَیا علی اوتیت ثَ« 
ثلیم «  
که به  ،ارزانی گردیدبه تو سه امتیاز و ویژگی  ، در زندگی !علی جان «

  ! ، ارزانی نشد حتی به من ،هیچکس دیگر از مردم
به تو افتخار دامادي من داده شد در حالی که من پدر همسري  -1

 ! بسان تو ندارم

 )فاطمه حضرت( امهمانند دختر فرزان به تو همتا و همسريِ - 2
 !ارزانی نگردیدتو در حالی که به من همتا و همدلی بسان ، عنایت شد 

 حضرت: ساز مانند پسرانی ارجمند و تاریخ، ن واسطه وبه تو بد -3
، اما شما  ، اما به من عنایت نشد عنایت گردید حسن و حسین 

 2. از من هستید و من از شما

                                                             
 .159ص  ، 1ج، مناقب آل ابی طالب  -  1
  . 50ص ،  عبداهللا شافعی ، ؛ مناقب74ص ،  5ج ، احقاق الحق -  2
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 شود که پیامبراز این روایت با توجه به ویژگی اول فهمیده می
  . بود منین علی ؤتنها یک داماد داشت و آن حضرت امیرالم

ام کلثوم و رقیه به عنوان بعضی بر این باورند که اصرار برخی در مورد 
و همسران عثمان از این رو است که فضائل  دختران پیامبر

، از این  اشی کم رنگ کنندرترا با رقیب  مخصوص حضرت علی
صاحب و همسر دو نور ام کلثوم و (رو عثمان را به عنوان ذوالنورین 

 ، به اعتقاد همه ولی با اینکه حضرت زهرا  ، خوانندمی) رقیه
گردیده چنین لقب  علیرین زنان دو جهان بود و همسر حضرت برت

  1. دهندیا امثال آن را به آن حضرت نمی
  

  پاسخ به دو سئوال
دخترانی  اگر پیامبر:  آید نخست اینکهدر اینجا دو سئوال پیش می

، پس  یم با پسران ابولهب و سپس با عثمان ازدواج کردند، تا بگوی نداشت
به میان آمده است آنجا  چرا در قرآن سخن از دختران رسول خدا 

به  !اي پیامبر ؛ ...یا ایها النبی قل الزواجک و بناتک« : خوانیم که می
روسرهاي بلند خود را بر :  همسران و دخترانت و زنان مومنان بگو

  2».)و حجاب را رعایت کنند(خویش فرو  افکنند 
دعاها یا روایات سخن از دختران پیامبر به میان و همچنین در بعضی از 

  : است آمده مثالً در یکی از دعاهاي ماه مبارك رمضان آمده
                                                             

 .120و  119ص  ،  بنات البنی ام ربائبه؟ -  1
 . 59 ، آیه احزابسوره  -  2
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  »...اللهم صل علی رقیه و ام کلثوم ابنتی نبیک«
  . » خدایا درود فرست بر رقیه و ام کلثوم و دو دختر پیامبرت «

اشاره شد و آن یم که قبالً یگودر پاسخ به هر دو سئوال همان را می
بودند و پس از  این بانوان دختران هاله خواهر خدیجه:  اینکه

، و پس از  در آمدند خدیجه  حضرت مردن پدرشان تحت کفالت
تحت سرپرستی پیامبر قرار  با خدیجه   ازدواج پیامبر

گرفتند و به عنوان دختران پیامبر خوانده شدند و اسالم را پذیرفتند و 
  ... کردند و هجرت به مدینه

بنابراین چه مانعی دارد که منظور از دختران در آیه و دعاي مذکور ، 
باشند و یا منظور از آیه مذکور همچون   هاي پیامبردختر خوانده

  2. باشد تنها حضرت زهرا  1آیه مباهله
  

   

                                                             
 . 61 ، آیه  آل عمرانسوره  -  1
ص  ، و حضرت خدیجه اسطوره ایثار و مقاومت 269ص  ، 2ج، ریاحین الشریعه - 2

248- 251. 
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  پیرامون حضرت خدیجه  ي تالیف شدههاشماري از کتاب
  . غالب ، سیالوي ، الطاهرهغراء انوارالساطعه من ال -1
 . ، عبدالستار بعاج ، خدیجه الکبري -2
 . عایشه ، بنت الشاطی ، نساء النبی -3

 . عایشه ، بنت الشاطی ، با پیامبر -4

ترجمه دکتر  ، علی محمد علی ،دخیل ، حضرت خدیجه  -5
 . فیروز حریرچی

 . عبدالحمید ، زهراوي ، ام المؤمنین خدیجه  -6

 . محمود ، سبلی ، حیاه ام المومنین خدیجه  -7
 ، طهماز ، السیده خدیجه ام المومنین و سباقه الی االسالم -8

 . عبدالحمید محمود

 ، عمر ، ام المومنین نظرات فی اشراق فجر االسالم  خدیجه -9
 . عبدالمنعم محمد

  . احمد عبدالجواد ، الدومی ، خدیجه ام المومنین -10
  بثینه ، توفیق ،خدیجه ام المومنین -11
  . ذوالفقار ،نارمه ، خدیجه ام المومنین -12
  . عبداهللا ، عالئلی ، خدیجه ام المومنین -13
  . احمد عبدالسالم ، عبدالسالم هلوانی ، المومنینخدیجه اول ام - 14



  ام المؤمنین حضرت خدیجه کبري پیرامون تحریف تاریخی تحلیلی

)88( 
 

  . محمد عبدالغنی،  حسن  ، خدیجه بنت خویلد -15
  . دارعبدالباقی ، سرور ، خدیجه زوجه الرسول - 16
 . یقطب، محمد عل ، بنت خویلدامهات المومنین خدیجه  -17
  . محمد کامل حسن ، محامی ، خدیجه بنت خویلد اول اهل القبله - 18
  . عبدالمنعم ، هاشمی ، ت خویلدبنام المومنین خدیجه  -19
  . محمد علی،  کرمی فریدنی ، فروغ آسمان حجاز خدیجه  - 20
  محمد ،محمدي اشتهاردي ،اسطوره ایثار و مقاومت حضرت خدیجه  - 21
  . علی اکبر ، مهدي پور ، سرچشمه کوثر -22
 ، نیم نگاهی به مدیریت و کار آفرینی حضرت خدیجه کبري  -23

  . محمد علی،  کرمی فریدنی
  .سید محمد ، حیدري ،ثروتمندترین زن روزگار حضرت خدیجه  - 24
  . سید موسی ، احمدي ، تحریف تاریخ -25
  . سید احمد ، موسوي ، حضرت خدیجه  - 26
  .میرسید حجت ، موحدابطحی ، کبريیادواره بزرگداشت خدیجه - 27

 زندگانی حضرت خدیجه  براي، عنوان کتاب  155به معرفی  مؤلف
  .اند اشاره کرده

 ، کرمی فریدنی ، نگاهی نو به زندگانی حضرت خدیجه  -28
  . محمد علی

  . کمالی نیا و دیگران ، خدیجه شکوه زندگی -29
  . محمد تقی ، کمالی نیا ، خدیجه کبري -30
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،  سید محمد حسن و مهرپرور،  سجاد ،) شعر(،  شمع محفل طه -31
  . علی رضا

 ، الشرهانی ، حیاه السیده خدیجه بنت خویلد من المهد الی اللحد -32
  . حسین علی

  . علی رضا،  مهرپرور ، )شعر(غروب ماه حجاز  -33
  . سید هاشم ، الموسوي ، منین خدیجه الکبري بنت خویلدؤالمام - 34
جزء در یک  8 ، علی محمد علی دخیل ، خدیجه بنت خویلد -35

  . بیروت ،مجلد 
  . ابراهیم محمد حسن الجمل  ،منین خدیجه بنت خویلد ؤام الم - 36
  .العایب  ،سلوي بالحاج صالح ،  یا خدیجه... دثرینی  -37
    .زهیر مصطفی یازجی  ، منینؤالمخدیجه ام - صحابیات حول الرسول - 38
  . واصف احمد فاضل کابلی،  منین السیده خدیجهؤسیره ام الم - 39
  م1955 ، قاهره،  ؟، منینؤالمخدیجه ام -40
  . محمد،  منتظر ، نمونه زنها -41
  . سید محمد،  حسینی شیرازي ، امهات المعصومین -42
. سید محمد ، حسینی شیرازي ، امهات المومنین -43

باشد، ولی فصلی از البته این دو کتاب مستقل در زمینه حضرت نمی
  .باشدآنها راجع به حضرت می

کاري از  ، ماخذ شناشی توصیفی زندگانی حضرت خدیجه  -44
  .باشد می ه حضرت خدیجه یگروه پژوهش مدرسه علم
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-عنوان می 208ه شامل کجلد آن  386، در  جلد کتاب 1100ۀبا مطالع

  )نرم افزار شیدا(. دست یافت شود به مطالب مربوط به حضرت خدیجه 
ذکر شماره صفحات و کتاب موجود در کتابخانه اشاره  در این کتاب

زندگانی حضرت  ۀکتاب مستقل در زمین 22و حدود .  شده است
  .هم نام برده شده است خدیجه

،   المؤمنین خدیجه بن خویلد، بانویی در قلب مصطفیام -45
. محمد ابراهیمی:  ، مترجم دکتر محمد عبده یمانی: ف تألی

 ، و ازدواج با حضرت رسول تاریخ زندگانی حضرت خدیجه  - 46
. ، شرکت نسبی کانون کتاب، ناصر خسرو

. ، حریوي حالوه)السیدة خدیجه(المراة العصریه و امهات المؤمنین  - 47
، ابراهیم محمد  خدیجه بنت خویلد المثل االعلی لنساء العالمین -48

. حسن جمیل
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  منابع و مآخذ
  قرآن کریم

 فی البدع الثالثه ، ابوالقاسم کوفی استغاثه -1
 .ش1380اسدالغابه ، ابن اثیر ، انتشارات اسماعیلیان ، تهران ،  -2

محمدباقر : ، سلیم بن قیس هاللی ، مترجم  اسرار آل محمد - 3
 .ش 1380انصاري خوئینی زنجانی ، انتشارات دلیل ما ، چاپ سیزدهم ، 

، علی قرنی گلپایگانی ،  اسرار معراج حضرت رسول اکرم -4
 . ش 1373انتشارات کتابچی ، چاپ دوم ، 

االصابه فی تمییز الصحابه ،  ابن حجر عسقالنی ، دارالفکر ، مصر  -5
 .ق1415ق ، دارالکتب العلمیه ، 1328

 .ق1413االفصاح ، شیخ مفید ، کنگره شیخ مفید ، قم ، چاپ اول ،  - 6
انتشارات اندیشه  صادق حسن زاده ،: امالی ، شیخ طوسی، مترجم -7

 .ش 1388هادي ، چاپ اول ، 
 امهات المومنین ، آیت اهللا العظمی سید محمد شیرازي -8
: انساب االشراف ، احمد بن یحیی بالذري، الطبعه االولی ، تحقیق -9

 . ق.ه1397شیخ محمد باقر محمودي، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 
خویلد، الشیخ االنوار الساطعه من الغراء االطهره خدیجه بنت  -10

 .ق1421مؤلف ، المطبعه علمیه، الطبعه االولی، : غالب السیالوي ، ناشر
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مؤسسه الرساله : االوائل ، طبرانی ، سلیمان بن احمد، ناشر -11
 .ق1403الفرقان، یبروت، الطبعه االولی، 

اسالمیه ، تهران ، : بحاراالنوار ، عالمه محمدباقر مجلسی ، ناشر  -12
 .چاپ مختلف 

النهایه ، اسماعیل بن عمر ، ابن کثیر ، داراحیاء التراث البدایه و  -13
 .ق 1408العربی ، بیروت ، 

 .بهجه المحافل ، یحیی بن ابی بکر العامري ، دارصادر  -14
 . تاریخ االمم و الملوك، محمد بن جریر طبري، موسسه االعلمی، بیروت - 15
تاریخ الخلفاء ، جالل الدین سیوطی، مکتبۀ المثنی، بغداد ،  - 16

 .ق1383الثالثه،  الطبعه
تاریخ الخمیس ، حسین الدیار بکري ، موسسه شعبان ، بیروت ،  -17

 .ق 1383مصر 
تحریف تاریخ ، سید موسی احمدي، انتشارات اعالم التقی ، قم ،  -18

 .ش 1384چاپ اول ، 
 . التعجب ، ابوالفتح کراجکی ، مکتبه المصطفوي ، قم -19
 تفسیر القرطبی ، محمد بن احمد قرطبی -20
، عبدالحسین نیشابوري ، انتشارات دلیل ما ، چاپ تقویم شیعه  -21

 .ش1383سوم ، 
حضرت خدیجه اسطوره ایثار و مقاومت ، محمد محمدي  -22

 .ش1384اشتهاردي ، موسسه انتشارات نبوي، چاپ دوم، بهار 
حلیه االولیاء ، ابونعیم اصفهانی احمد بن عبداهللا، مصر قاهره،  -23
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