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 فضائل حضرت خدیجه

 ها در آسمان حضرت خدیجه و عقد رسول خدا (1

پس جبرئیل ایستاد و . را بخوان و همسرش خدیجه خداوند به جبرئیل وحی فرمود که خطبه عقد حبیبم محمّد

سپاس از آِن خدایی است که محمد را به نعمتت  اکتراد دا تت و او را از میتان خبقت  برگ یتد و از میتان        : گفت

دهم که معبودی ج  خداوند نیست، یکی است و  ریکی ندارد، و محمّد  می  هادت.. .مود،آفریدگان  وی را انتخاب ن

! به عرشمَگویید، و ای حَ می ای گروه فر تگان مقرّبِ رکوع کننده سجده کننده که تسبیح خداوند. بنده و رسول اوست

پس فر تتگان  . آورد می یقه مرضیّه درمن به امر پروردگار جهانیان، محمّد امین را به ت ویج خدیجه امینه صفیّه صدّ

در این هنگاد خداوند به ایشان وحی فرمود که من  هادت  ما را . دهیم می کنیم و  هادت می  نیدیم، اطاعت: گفتند

  .قبول کردد و عبدد را با کنی د ت ویج نمودد

 پس از مراسم عقد خدا به شخصیّت رسول احترامِ حضرت خدیجه (2

را خواند، و مراسم عقد به پایان رسید،  و حضرت خدیجه خطبه عقد رسول خدا ابوطالبوقتی حضرت 

در این هنگاد آن بانوی گرامی این گونه به . برگردد قصد کرد به خانه عموی ، حضرت ابوطالب پیامبر اکرد

  .ستمبه خانه خودتان وارد  وید، خانه من خانه  ماست، و من کنی   ما ه: آن حضرت خطاب کرد

 چهره زیبای حضرت خدیجه( 3

مردد به ترین   بیه بود؛ حسین مردد به رسول خداترین   بیه طالب عبی بن ابی: فرمود حضرت مجتبی

  .با م می مردد به خدیجه کبریترین  است، و من  بیه حضرت فاطمه

  .نبوده است نقل است که در میان زنان مکّه، زیباتر از حضرت خدیجه

 داشت می را دوست ، حضرت خدیجهرسول خدا (4

  .را دوست دا ت و به وی عالقمند بود ، حضرت خدیجهدر روایت است که رسول خدا
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  .روزی من  ده است محبّت خدیجه: فرمود رسول خدا

 بخشید آن حضرتتمام اموالش را به  بعد از ازدواج با رسول خدا حضرت خدیجه( 5

خواست و به او دستتور داد کته تمتاد     را« ورقه»، پسر عموی  دواج با رسول خدابعد از از حضرت خدیجه

و تماد عمّال و اد  بدهد و از طرف آن بانو به آن حضرت بگوید که همه ثروت و سرمایه اموال  را به رسول خدا

ت و در دست من قرار دادند و تماد آن چی هایی که به ناد من ثبت  ده اس می کارگ ارانی که امر تجارت مرا سامان

بخشیدد، و از این پس من و هر آنچه که از آنِ من بود،   ود، همه و همه را به محمّد می دارد و یا زیر نظر من اداره

سپس ورقه در میان جمعیّت حاضر در کنار کعبه و بین زم د و مقاد آمد و با صدای ببند فریاد . تعبّق دارد به محمّد

وی خودش، ثروت و سرمایه اش، همه خدمتکاران  و همه ما . طببد می خدیجه  ما را به گواهی! ای مردد عرب: زد

بخشیده است و اینها را به جهت تعظیم و اکراد  یمبک و چهارپایان و صداق و مهریه و هدایایی که دارد، به محمّد

  .گواه با یدها  و نشان دادن عالقه اش به وی انجاد داده است، پس بر این گفته محمّد

 بعد از ازدواج با رسول خدا غربت حضرت خدیجه( 6

گرفته،  مکّه از او کنارههای  ازدواج کرد، زن با رسول خدا وقتی حضرت خدیجه: فرمود حضرت صادق

حتّی .. .گذا تند تا بر او وارد  ود نمی کردند، و هیچ زنی را آزاد نمی دوری جستند و دیگر بر او وارد نشده، و به او سالد

قری  و بنی ها م را فراخواند که بیایید مرا در این هنگاد های  فرا رسید، زن وقتی هنگاد والدت حضرت فاطمه

، ، یتتیم ابوطالتب  تو نافرمانی ما کردی و سخن ما را نپذیرفتی، و با محمّد: یاری کنید، امّا در جواب او گفتند

  .فقیری که مال ندا ت ازدواج کردی، ما هم نخواهیم آمد و عهده دار امر تو نخواهیم  د

 بود ، نور دیدگان حضرت خدیجهامیرالمؤمنین (7

حضترت  . را عهتده دار  تدند   امیرالمتممنین ، آن دو تربیت با حضرت خدیجه بعد از ازدواج رسول خدا

کرد و خدمه  می خود همراههای  کرد، با بچه می به تن  فاخر آراست، لباس می ، وی را دوست دا ت، او راخدیجه

آفریدگان ن د او، و ترین  ، و محبوباو، برادر محمد: گفتند می  د که مرددای  پس به گونه. فرستاد می را همراه با او

  .است ان خدیجهنور دیدگ
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 ایمان آورد اوّلین زنی که به رسول خدا حضرت خدیجه (8

مادر تو خدیجه بنت خُوَیبد، اوّلین نفر از  :فرمود به حضرت فاطمه کند که رسول خدا می نقل امیرالمممنین

   .با د می زنان مممن به خدا و رسول 

 بیعت کرد با امیرالمؤمنین آوردن، در آغاز اسالم حضرت خدیجه (9

 بته حضترت خدیجته    رسول ختدا : فرمود درباره آغاز اسالد آوردن حضرت خدیجه حضرت کاظم

. بیعت کن حال دست خود را روی دست من بگذار و با عبی. خداوند تو را به حق و حقیقت رهنمون کرد: فرمود

حضترت  . ن در بعتد از متن استت   موالی تو و متوالی همته متممنین، و امتاد ایشتا      ،این عبی! ای خدیجه: سپس فرمود

کتنم و در پیشتگاه    متی  بیعتت  کنم و بر اساس آنچه فرمودی با عبی می تصدیق! ای رسول خدا: گفت خدیجه

   .دهم می خداوند و حضور تو گواهی

 و یاری آن حضرت به رسول خدا ایمان حضرت خدیجه (11
. یاد کرد و سپس گریه نمتود  ت خدیجهن د دیگر زنان  از حضر روزی رسول خدا: فرمود امیرالمممنین

: فرمتود  چه چی  سبب  ده است که بر پیرزنی از بنی اسد گریه کنی؟ رستول ختدا  : یکی از آن زنان عرض کرد

مرا تصدیق نمود؛ آن هنگاد که  ما کافر بودید، وی به من ایمان  کردید، خدیجه می هنگامی که  ما مرا تکذیب

   .دید، وی برای من فرزند آوردآورد؛ در حالی که  ما عقیم بو

 و کجا مثل خدیجه پیدا: گریست و فرمود یاد کردیم و رسول خدا روزی از خدیجه: گوید می جناب ادّ سبمه

مرا در دین خدا یاری نمود، و با مال  بته متن   . کردند، او مرا تصدیق نمود می  ود؟ هنگامی که مردد مرا تکذیب می

   .کمک کرد

   .به من سود رساند، هیچ مالی به من سود نرسانید آن گونه که ثروت خدیجه: فرمود رسول خدا

                                                           
 1

 به نقل از تفسير فرات كوفي 4 ص ،7ج ،بحاراألنوار - 
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 به نقل از كشف الغمّة 7ص، 3 ج ،بحاراألنوار - 
 3
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 4
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 از آسیب رساندن دشمنان به رسول خدا نگرانی حضرت خدیجه (11

بود کته مبتادا بته وی     به خاطر رسول خدا بی تابی و غم و اندوه حضرت خدیجه: فرمود حضرت صادق

   .آسیبی برسانند

 انوار امامت قرارگرفتن جایگاه حضرت خدیجه( 12

    .امامت است( انوار)همانا بطن مادرت، ظرفی برای : فرمود به حضرت فاطمه رسول خدا

جبرئیل به من بشارت داد که : آمد و به او فرمود ن د حضرت خدیجه رسول خدا: فرمود حضرت صادق

 را ائمّه این امت ،دهد و از نسل او می را از او قرارجنین درون  کمت، دختر است و خداوند تبارک و تعالی، نسل من 

   .با ند می دهد که بعد از اتماد وحی، خبفای الهی در زمین می قرار

 از زنان برگزیده الهی حضرت خدیجه (13

عبتیهنّ  متریم، آستیه، خدیجته و فاطمته     : خداوند از میان زنان، چهار زن را اختیار نموده است: فرمود رسول خدا

   .السالد

 از زنانی است که به کمال رسیده اند حضرت خدیجه (14

مریم بنت عمران، آسیه همسر : از میان زنان، ج  چهار زن، کسی به مرحبه کمال نرسیده است: فرمود رسول خدا

   .عبیهنّ السالدفرعون، خدیجه بنت خویبد و فاطمه 

 ، صدّیقه این امّت استحضرت خدیجه( 15

   .خدیجه، صدّیقه امّت من است: ودبه جبرئیل فرم رسول خدا

 خشنودی از خداوند رسیده است رضا و به مقام حضرت خدیجه( 16

خشنودی را به رضا و مقاد ... خداوند ده خصبت را به ده نفر از زنان عالم عطا فرموده است: فرمود حضرت صادق

   .عطا کرده است حضرت خدیجه

                                                           
  

 93 امالي صدوق، ص - 
 3

  33، ص3 مناقب، ج - 
 3

 33دالئل االمامة، ص- 
 7

 به نقل از خصال  1 ص ،4 ج ،بحاراألنوار - 
 9

 333، ص  تفسير نور الثقلين، ج - 
 1

 33 مناقب ابن مغازلي، ص - 
  

 به نقل از مناقب 34 ، ص43 بحار األنوار، ج - 
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 کنند می سالم خداوند و جبرئیل بر حضرت خدیجه (17

! ای جبرئیل:  ب معراج هنگاد برگشت، گفتم: فرمود رسول خدا: ابوسعید خُدری گفت: فرمود حضرت باقر

   .سالد رسانی درخواست من آن است که از جانب خداوند و من به خدیجه: آیا درخواستی داری؟ عرض کرد

پرس و جو کرد و چون او  هآمد و از حضرت خدیج روایت  ده است که روزی جبرئیل خدمت رسول خدا

   .رساند می پروردگارش به او سالد: آمد، به او بگو هنگامی که خدیجه: گفت را نیافت، به پیامبر

 کند می مباهات خداوند هر روز بر فرشتگان بزرگوارش به حضرت خدیجه (18

خداوند ع ّوجلّ هر روز چند بار بر فر تگان ب رگوارش به ! ای خدیجه: فرمود به حضرت خدیجه رسول خدا

   .کند می تو مباهات

 اشتیاق بهشت به حضرت خدیجه( 19

مریم بنت عمران، آسیة بنت م احم، خدیجه بنتت خویبتد و   : بهشت به چهار زن مشتاق است: فرمود رسول خدا

   .عبیهنّ السالدفاطمه بنت محمّد 

 از برترین زنان بهشتی خدیجهحضرت  (21

خدیجه دختر خویبد، فاطمه دختر محمّد، مریم دختر عمران و : برترین زنان بهشت، چهار نفرند: فرمود رسول خدا

   .آسیه دختر م احم که زن فرعون بوده است

 سرور بانوان اهل بهشت  حضرت خدیجه (21

   .، سرور بانوان اهل بهشت استخویبد، خدیجه بنت مادر ب رگ حسن و حسین: فرمود رسول خدا

 از همسران بهشتی رسول خدا حضرت خدیجه( 22

   .در دنیا و آخرت است خدیجه بنت خویبد، همسر پیامبر: فرمود روایت  ده است که رسول خدا

                                                           
  

 به نقل از تفسير عيّاشي 3ص، 3 ج ،بحاراألنوار - 
 3

 به نقل از كشف الغمّة 7، ص3  بحار األنوار، ج - 
 4

 37، ص3 بحاراالنوار، ج - 
  

 به نقل از كشف الغمّه 4 -3 ، ص43 بحار األنوار، ج - 
 3

 به نقل از خصال 37 ص ،7ج ،بحاراألنوار - 
 3

  3عيون المعجزات، ص - 
 7

 4 -3 ، ص43 بحار األنوار، ج - 
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 مسرهدانی که خداوند مرا در بهشت  می آیا: به ن دش آمد و فرمود در ایّاد بیماری حضرت خدیجه رسول خدا

   تو، مریم بنت عمران، کُبثُم خواهر موسی و آسیه همسر فرعون قرار داده است؟

 در بهشت جایگاه حضرت خدیجه (23

در بهشت بشتارت دهتم کته    ای  به خانه خداوند ع ّوجلّ به من امر فرمود که به خدیجه: فرمود رسول خدا

   .مصالح  از زمرّد است و در آن هیچ رنج و سختی نیست

 در برزخ جایگاه حضرت خدیجه (24

برد و  می پناه به رسول خدا وفات یافت، حضرت فاطمه وقتی حضرت خدیجه: فرمود حضرت صادق

 :عرض کرد پس جناب جبرئیل نازل  د و به رسول خدا. گرفت می چرخید و از مادرش سراغ می دور آن حضرت

از جواهر است که ای  همانا مادرت در خانه: و به او بگوییکند که به فاطمه، سالد رسانی  می پروردگارت به تو امر

   .با د می وی هم نشین آسیه و مریم. دیوارهای  از طال و ستون های  از یاقوت قرم  ساخته  ده است

به قصری از جواهر بشارت دهم که در آن، هیچ رنج و  به من امر  ده است که به خدیجه: فرمود رسول خدا

 .  سختی نیست

   .هم اکنون در قصری است که چهار در به سوی بهشت دارد خدیجه: فرمود خدا رسول

 در مکّه استحباب زیارت خانه حضرت خدیجه( 25

.در مکّه، مستحبّ است تشرّف به من ل حضرت خدیجه: نویسد می فقهای عظاد در کتب فقهی خود
  

 

  در کنار صلوات بر دخت گرامیش، حضرت زهرا حضرت خدیجه صلوات بر( 26

 :، چنین آمده استمنقول از حضرت عسکری صبوات بر حضرت زهرا در 
ِكيَِّة، َحبِيبَِة َحبِيبَِك » يَقِة، فَاِطَمَة الزَّ دِّ ْصِفيَائَِك، الَِِّت انْتََجبْتََها َو   اللَُّهمَّ َصلِّ لََعَ الصِّ

َ
ِحبَّائَِك َو أ

َ
مِّ أ

ُ
َو نَِبيَِّك، َو أ

َتَها لََعَ نَِساِء الَْعالَِميَ  لْتََها َو اْخََتْ  . فَضَّ

                                                           
 9

 1 ، ص9  بحار األنوار، ج - 
31

 به نقل از كشف الغمّه  3 ، ص43ج ،بحاراألنوار - 
3 

 به نقل از امالي طوسي  ص ،3 ج ،بحاراألنوار/  3 امالي طوسي، ص - 
3 

 به نقل از كشف الغمّة 3ص، 3 ج ،بحاراألنوار - 
33

 به نقل از امالي صدوق 19 ص،   ج ،بحاراألنوار - 
34

 39، ص1  جواهر الكالم، ج /437، ص  الدروس الشرعية في فقه اإلمامية، ج - 
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الَِب لََها  ْوالِدَهااللَُّهمَّ ُكِن الطَّ
َ
َها، َو ُكِن اثلَّائَِر اللَُّهمَّ بَِدِم أ ْن َظلََمَها، َو اْستََخفَّ ِِبَقِّ  .ِممَّ

ِة الُْهَدى، َو َحِليلََة َصاِحِب اللَِّواِء، َو الَْكِريَمَة ِعنَْد الَْمََلِ ا ئِمَّ
َ
مَّ أ

ُ
، فََصلِّ َعلَيَْها َو لََعَ اللَُّهمَّ َو َكَما َجَعلْتََها أ لَْعَ

َ
َها ْْل مِّ

ُ
 أ

 
َ
ٍد َصَّلَّ اللُ َخِدجيََة الُْكْْبَى، َصالةً تُْكِرُم بَِها وَْجَه أ بِْلْغُهْم َعِّنِّ ِِف  بِيَها ُُمَمَّ

َ
يَّتَِها، َو أ ْعُيَ ُذرِّ

َ
َعلَيِْه َو آِِلِ، َو تُِقرُّ بَِها أ

الم فَْضَل اتلَِّحيَِّة َو السَّ
َ
اَعِة أ    «. َهِذهِ السَّ
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