
 

 

  کرده بود؟ ازدواجى با فرد دیگر) ص(قبل از پیامبر )س( آیا حضرت خدیجه

  ىمصطف :سؤال کننده

  :پاسخ

  خدیجه برترین همسر

او نخسـتین   .اسـت ى از چهار زن برتر بهشتى اهللا علیه وآله و یکى برترین همسر رسول خدا صل ،سالم اهللا علیهاى خدیجه کبرحضرت 
  .خود را در راه پیشرفت اسالم هدیه کردى ها ىد و تمام اموال و دارائاست که به رسول خدا ایمان آورى کس

   .به او داده استى بهشتى در باره مقام آن حضرت همین بس که خداوند به او سالم فرستاده و وعده قصر
  :نویسد ىعلیه در این باره مى رضوان اهللا تعالى عالمه مجلس

ةَ واررنْ زعمحنِرَانَ وب دمحفَرٍ  معنْ أَبِی جمٍ علسعلیه السالم(م(    ـولَ اللَّـهسأَنَّ ر رِيالْخُد یدعو سثَ أَبدقَالَ ح)  صـلى اهللا

اجـۀٍ قَـالَ   قَالَ لی لَیلَۀَ أُسرِي بِی حینَ رجعت وقُلْت یا جبرَئیـلُ هـلْ لَـک مـنْ ح     )علیه السالم(قَالَ إِنَّ جبرَئیلَ  )علیه وآله

لَامنِّی السمو نَ اللَّهۀَ میجلَى خَدی أَنْ تَقْرَأَ عتاجح  

هو السلَام  ذي قَالَ جبرَئیلُ فَقَالَت إِنَّ اللَّهوحدثَنَا عنْد ذَلک أَنَّها قَالَت حینَ لَقَّاها نَبِی اللَّه صلَّى اللَّه علَیه و آله فَقَالَ لَها الَّ

لَامیلَ السرَئبلَى جعو لَامالس هإِلَی و لَامالس نْهم و.  

گشـتم بـه   ى کـه بـاز مـ   ى درشب معـراج وقتـ  : رسول خدا فرمود: کندى نقل مى امام باقر علیه السالم از ابوسعید خدر

رسـول   ى،که سالم خدا و مرا به خدیجه برساندرخواست من این است : از من داري؟ گفتى آیا خواسته ا: جبرئیل گفتم

است و همه سـالمتیها از  ى بزرگ مصدر سالمتى خدا: که پیام جبرئیل را به خدیجه ابالغ فرمود، در پاسخ گفتى خدا وقت

  .گردد، و بر جبرئیل درود و سالمى او است و تمام سالمتیها به او باز م
محمد البـاقر البهبـودي،   : تحقیق ،تزوجه ص بخدیجۀ رضی اهللا عنها - 5باب  ،7 ص ،16 جنوار، بحار األ، )هـ1111ي متوفا(محمد باقر ی، المجلس

  .م 1983 - 1403، الثانیۀ المصححۀ: الطبعۀ لبنان، -بیروت  -مؤسسۀ الوفاء : ناشر

  :نویسد ىمى محمد بن اسماعیل بخار

3609  یدعۀُ بن سبحدثنا قُتَیملٍ عن عرَةَ رضی اهللا عنه قال أتىحدثنا محمد بن فُضَیرَیۀَ عن أبی هعرةَ عن أبی زار  

  أو شَرَاب فقال یا رسولَ اللَّه هذه خَدیجۀُ قد أَتَت معها إِنَاء فیه إِدام أو َطعام  جِبرِیلُ النبی صلى اهللا علیه وسلم 



 

 

ما وهبمن ر لَامفَاقْرَأْ علیها الس أَتَتْک یفإذا هبفیه وال نَص خَببٍ لَا صنَّۀِ من قَصفی الْج تیا بِبشِّرْهبنِّی و.  

 ،این خدیجه است که آمده و ظرفـى بـا خـود دارد کـه در آن     !اى رسول خدا : جبرئیل خدمت رسول خدا آمد و عرض کرد

گارش و نیز از سوى من به او د، از جانب پروردمپس چون نزد تو آ ؛)شک از راوى است(است ى نوشیدنگوشت یا غذا یا 

  .ه از هر هیاهو و رنجى ایمن است بشارت بدهاز در و یاقوت و طال کاى در بهشت  سالم برسان و او را به خانه
مصـطفی دیـب   . تحقیق د ،2723ص    6ج و  1389ص    3صحیح البخاري، ج  ،)هـ256متوفاي(إسماعیل ابوعبداهللا محمد بن ی، الجعفي البخار
  .1987 - 1407، الثالثۀ: بیروت، الطبعۀ -دار ابن کثیر، الیمامۀ : اشرن البغا،

  خدیجه، یکی از بهترین زنان بهشتی

کند که حضرت خدیجه سالم اهللا علیها و حضرت مریم سـالم اهللا علیهـا برتـرین     ىنقل مى در روایت دیگرى محمد بن اسماعیل بخار
  :هستندى زنان بهشت

رجاء حدثنا النَّضْرُ عن هشَامٍ قال أخبرنی أبی قال سمعت عبد اللَّه بن جعفَـرٍ قـال سـمعت    حدثنی أَحمد بن أبی  3249

هائسرُ نخَیرَانَ ومنَۀُ عاب مرْیا مهائسرُ نا رضی اهللا عنه یقول سمعت النبی صلى اهللا علیه وسلم یقول خَی یلۀُعیجا خَد.  

بهتـرین بـانوان   : فرمـود ى از رسول خـدا شـنیدم کـه مـ    : کند که فرمودى نقل م) علیه السالم( ىعبد اهللا بن جعفر از عل

  .بهشت مریم دختر عمران و خدیجه است
دار ابـن  : ناشـر  مصطفی دیب البغـا، . تحقیق د ،3248ص    3صحیح البخاري، ج  ،)هـ256متوفاي(محمد بن إسماعیل ابوعبداهللا ی، الجعفي البخار

  .1987 - 1407الثالثۀ، : بیروت، الطبعۀ -کثیر، الیمامۀ 

زیرا رسول خدا صلى اهللا علیه وآله همواره به یاد خدیجه بـود   ؛موقعیت حضرت خدیجه را هیچ یک از همسران رسول خدا نداشتند ى،آر
ته شده و به رسـول  از همسران آن حضرت برانگیخى زنانه برخى ها همین مسأله سبب شده بود که حسادت ،کرد ىیاد مى و از او به نیک

  .کند ىخدا اعتراض نمایند که چرا این همه از خدیجه یاد م

  :به برتري حضرت خدیجه اعتراف عائشه

  :نویسد ىبه نقل از عائشه مى بخار

3605   ت علـى   حدثنا سعید بن عفَیرٍ حدثنا اللَّیثُ قال کَتَب إلی هشَام عن أبیه عن عائشَۀَ رضی اهللا عنها قالت مـا غـرْ

ت على خَدیجۀَ هلََکت قبل أَنْ یتَزَوجنی لما کنـت أَسـمعه یـذْکُ    رُها وأَمـرَه اهللا أَنْ  امرَأَةٍ للنَّبِی صلى اهللا علیه وسلم ما غرْ

ا منها ما یهلي فی خَلَائدهالشَّاةَ فَی حذْبإِنْ کان لَیبٍ ومن قَص تیا بِبشِّرَهبنَّیهعس.  



 

 

بـا  قبـل از ازدواج مـن   و  مبر هیچ زنى آن قدر حسد نورزیدم که بر خدیجه حسد ورزیدم، او را درك نکرد :گویدى معایشه 

و کـرد   او را بیشـتر یـاد مـى   ) صلى اهللا علیه وآلـه ( حسدم به این سبب بود که رسول خداى رسول خدا از دنیا رفته بود، ول

دوسـتان  ى رانمـود بـ   را ذبح مىى گوسفند هر گاهو از طال و در و یاقوت بشارت داده بود  ىبهشتى خداوند او را به خانه ا

  .فرستاد خدیجه هدیه مى
دار ابـن  : ناشـر  مصطفی دیب البغـا، . تحقیق د ،1388ص    3صحیح البخاري، ج  ،)هـ256متوفاي(ابوعبداهللا محمد بن إسماعیل ی، الجعفي البخار

  .1987 - 1407 الثالثۀ،: عۀبیروت، الطب -کثیر، الیمامۀ 

  :کند ىدر روایت دیگر نقل م

ْأذَنَت هالَ 3610 ۀُ وقال إِسماعیلُ بن خَلیلٍ أخبرنا علی بن مسهِرٍ عن هشَامٍ عن أبیه عن عائشَۀَ رضی اهللا عنها قالت استَ

ْئذَانَ خَدیجۀَ فَارتَاع لذَلک فقال اللهم هالَۀَ قالت  بِنْت خُویلد أُخْت خَدیجۀَ على رسول اللَّه صلى اهللا علیه وسلم تاس رَففَع

ت فقلت ما تَذْکُرُ من عجوزٍ من عجائزِ قُرَیشٍ حمرَاء الشِّدقَینِ هلََکت فی الدهرِ قد أَبدلَک اهللا خَ   یرًا منهافَغرْ

به محضر رسول خدا را گرفـت، رسـول خـدا بیـاد خدیجـه افتـاد و بـر        ى ابهاله خواهر خدیجه اجازه شرفی: گویدى عائشه م

از پیر زنان قریش که دندانهایش ى چقدر از پیر زن: خدایا هاله آمده است، من ناراحت شدم و گفتم: افروخته شد، فرمود

  .کند، او مرده است و خدا بهتر از او را به تو داده استى افتاده بود یاد م
دار ابـن  : ناشـر  مصطفی دیب البغـا، . تحقیق د ،1389ص    3صحیح البخاري، ج  ،)هـ256متوفاي(ابوعبداهللا محمد بن إسماعیل ی، الجعفي البخار

  .1987 - 1407الثالثۀ، : بیروت، الطبعۀ -کثیر، الیمامۀ 

  :نویسد ىاحمد بن حنبل به نقل از عائشه م

انا عبد اللَّه قال انا مجالد عنِ الشعبی عـن مسـرُوقٍ عـن عائشَـۀَ      حدثنا عبد اللَّه حدثنی أبی ثنا علی بن إِسحاقَ 24908

ت یومـاً فقلـت مـا أَکْ      أَحسنَ الثَّنَاء قالـت فَغـرْ ثَـرَ مـا   قالت کان النبی صلى اهللا علیه وسلم إذا ذَکَرَ خَدیجۀَ أَثْنَى علیها فَ

عز وجل بها خَیراً منها قال ما أبدلنی اهللا عز وجل خَیراً منها قد آمنَت بی إِذْ کَفَرَ بـی   تَذْکُرُها حمرَاء الشِّدقِ قد أَبدلَک اهللا

اءالنِّس الَد ا إِذْ حرمنی أَوهلَدالناس وصدقتنی إِذْ کذبنی الناس وواستنی بما لها إذا حرمنی الناس ورزقنی اهللا عز وجل و  

چقـدر از یـک   : کرد، یک روز ناراحت شدم و گفـتم ى مى ترین ستایشها را از وکرد بهى از خدیجه مى هر گاه رسول خدا یاد

کـه  ى خداوند بهتر از او نصیبم نفرمـوده اسـت، وقتـ   : خدا بهتر از او را به تو داده است؟ فرمودى کنى دندان یاد مى زن ب

را تکـذیب کردنـد، مـال و    کـه دیگـران مـ   ى همه مردم از من رویگردان بودند او به من ایمان آورد، و تصدیقم کرد وقت



 

 

زنـان  کـه از دیگـر   ى داد وقتـ ى که دیگران محرومم کردند، خداوند از او به من فرزنـد ى ثروتش را در اختیارم گذاشت وقت

  .محروم بودم
  ؛مصر –رطبۀ مؤسسۀ ق: شرنا ،117ص    6مسند أحمد بن حنبل، ج ، )هـ241متوفاي(أحمد بن حنبل ابوعبداهللا ی، الشیبان

عمر عبـد  . تحقیق د ،238ص    1ووفیات المشاهیر واألعالم، ج تاریخ اإلسالم  ،)هـ748متوفاي( س الدین محمد بن أحمد بن عثمان،شمی، الذهب
  .م1987 - هـ1407األولی، : بیروت، الطبعۀ/ لبنان -دار الکتاب العربی : السالم تدمري، ناشر

  :گوید ىبعد از نقل این روایت مى هیثم

  .حسنرواه أحمد وإسناده 
 -دار الکتـاب العربـی     /دار الریان للتراث: ناشر ،224ص    9مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ، )هـ 807متوفاي (بن أبی بکر علی ابوالحسن ی، الهیثم

  .هـ1407 –القاهرة، بیروت 

  :عائشه به آدرس ذیل مراجعه کنیدى ها تحقیق بیشتر در باره حسادتى برا

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=8526 
که اهل سنت دوسـت دارنـد   ى اما از آن جای ؛ماند ىنمى باقى هیچ تردیدى بنابراین در مقام و منزلت حضرت خدیجه سالم اهللا علیها جا

ى این بود که مدع ،اند که یافتهى او دارند و تنها چیزى براى تراش در فضیلتى و لذا سع ،نمایندى عائشه را برترین همسر رسول خدا معرف
ى در حـال  ؛انـد   شدند عائشه تنها همسر باکره رسول خدا بوده و دیگر همسران رسول خدا از جمله عائشه قبل از آن حضرت همسر داشته

  .استداشته ى زیرا بر اساس نقل، عائشه هم قبل از رسول خدا همسر دیگر ،نداردى سازگارى تاریخى ها که این مطلب با واقعیت

  ازدواج کرده بود؟) ص(آیا عائشه قبل از رسول خدا 

  :نویسد ىمى ابن سعد در الطبقات الکبر

عن عبد اهللا بن أبی ملکیۀ قال خطب رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم عائشۀ بنت أبـی بکـر الصـدیق فقـال إنـی کنـت       

  .تزوجها رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلمأعطیتها مطعما البنه جبیر فدعنی حتی أسلها منهم فاستسلها منهم فطلقها ف

ابو بکر  ،کردى وسلم از عایشه دختر ابوبکر خواستگار _وآله  _اهللا علیه ى رسول خدا صل :گوید ىمملیکه ى عبد اهللا بن أب

هـا را منصـرف کـرد و     ابـوبکر آن  .هـا را منصـرف کـنم    ده تـا آن بـ اجازه  ،ام ایشه را به جبیر بن مطعم دادهمن ع :گفت

  .ازدواج کردسپس رسول خدا با او  ،ش را گرفتطالق
  ؛بیروت –دار صادر : ناشر، 59ص    8الطبقات الکبرى، ج  ،)هـ230متوفاى(محمد بن سعد بن منیع ابوعبداهللا البصري  الزهري،

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id


 

 

 ،علـی محمـد البجـاوي   : حقیقت، 17ص    8اإلصابۀ فی تمییز الصحابۀ، ج ، )هـ852متوفاى(أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل  العسقالنی الشافعی،
  .م1992 - هـ1412األولى، : بیروت، الطبعۀ -دار الجیل : شرنا

  .به نام جبیر بن مطعم بوده استى اهللا علیه وآله همسر شخص دیگرى بنابراین، عائشه نیز قبل از رسول خدا صل

  ؟بود) غیر باکره(آیا حضرت خدیجه ثیبه 

  .رت خدیجه سالم اهللا علیها قبل از رسول خدا ازدواج کرده بود یا خیر؟ما در این باره است که آیا حضى بحث اصل
وجود دارد که با احترام بـه همـه بزرگـان و رعایـت اختصـار بـه       ى به فراوانى پاسخ این سؤال در آثار و کتب بزرگان و اندیشمندان شیع

  :کنیمى از پاسخ و توضیح اکتفا و اشاره مى بخش
قبل از رسول خـدا بـا دو نفـر بـه     ى و: غیر از عائشه نداشته است و در باره خدیجه گفته اندى ر باکره ارسول خدا همس: گفته اندى برخ

  .از آنان نیز داشته استى ازدواج کرده بود و فرزندانى و ابوهاله تمیمى عتیق بن عبد اهللا مخزومى نامها
از این قبیل سخنان را طراحان سیاست با هـدف زدودن  ى داز بزرگان شیعه قابل قبول نیست؛ زیرا بخش زیاى این سخن به اعتقاد برخ

 اند و لذا دقـت در ایـن موضـوع و نقـد سـخنان      که ظرف وجود کوثر قرآن، فاطمه زهرا است ساختهى از رحم بانوئى هاله قداست و پاک
  .بردى شک و شبهه را از بین مى و حدیثى موجود در منابع تاریخ

  .باکره بوده است ،کند که حضرت خدیجه سالم اهللا علیها ىاز دانشمندان اهل سنت تصریح مى ابو القاسم اسماعیل بن محمد اصفهان

  .عیر قریش ا کعامۀِهرِفتکون عیِْ بها إلى الشامِ تبعثُ وتجارةٍ کثیرٍ ومالٍ شرف ذات باکرةٌ امرأةٌ وکانت خدیجۀُ

فرستاد و کـاروان او بـه    ىشام مى اش را به سو ىجاربود، کاروان تى اعتبار و مال بسیارى باکره، داراى حضرت خدیجه، زن

  .اندازه تمام کاروان قریش بود
دار  :شـر نا ،محمد محمـد الحـداد   :تحقیق، 178ص، 1ج ،دالئل النبوة ،)هـ535متوفاى(ل بن محمد بن الفضل التیمی األصبهانی، أبو القاسم اسماعی

  .هـ1409 ،األولى :الطبعۀ ،الریاض -طیبۀ 

در کتـاب  ى و .کنـیم  ىکرده است که توجه خوانندگان عزیر را به آن جلب مى شیعه، در این باره استدالل جالبى از علماى ابوالقاسم کوف
  :نویسد ىاإلستغاثه م

أن اإلجماع من الخاص والعام من أهل األنال ونقلۀ األخبار على أنه لم یبق مـن أشـراف قـریش ومـن سـاداتهم وذوي      

ۀ ورام تزویجها فامتنعت على جمیعهم من ذلک فلما تزوجها رسول اهللا صلى اهللا علیه النجدة منهم إال من خطب خدیج

وآله وسلم غضب علیها نساء قریش وهجرنها وقلن لهـا خطبـک أشـراف قـریش وأمـراؤهم فلـم تتزوجـی أحـدا مـنهم          

تزوجهـا أعرابـی مـن    فکیف یجوز فی نظر أهل الفهم أن تکون خدیجۀ ی ،وتزوجت محمدا یتیم أبی طالب فقیرا ال مال له



 

 

أال یعلم ذو التمیز والنظـر أنـه مـن أبـین المحـال وأفظـع        ،تمیم وتمتنع من سادات قریش وأشرافها على ما وصفناه

  .)ص(دیجۀ لم تتزوج غیر رسول اهللا ولما وجب هذا عند ذوي التحصیل ثبت أن خ ،المقال

ى اشراف، رؤسا و جوانمردان قـریش بـاق   ،بزرگان ازى که کس بر این مطلب اتفاق دارندى مورخان و محدثان شیعه و سن

کرد؛ اما خدیجه کبرى دسـت رد   ىکرد و ازدواج با ایشان را دوست آرزو مى مگر این که از حضرت خدیجه خواستگار  نماند؛

رفتـه و  با او ازدواج کرد، تمام زنان قریش از او فاصله گ صلی اهللا علیه وآلهرسول خدا ى وقتى ول ؛ها زد بر سینه همه آن

کـه فقیـر   ى دادى کسـ ى و تـن بـه همسـر   ى تو پیشنهاد سران قریش را رد کرد: را ترك کردند و گفتندى رفت و آمد با و

  !ندارد؟ى است و مال و ثروت

تمیم ازدواج کرده باشد؛ امـا  ى از قبیله بنى حضرت خدیجه با یک اعرابکه  رندیتوانند بپذ فهم مى چگونه اهل حالاین با 

  رگان قریش را نپذیرفته باشد؟بزى خواستگار

اهل ى براى ترین گفتارها است، وقت دانند که این مطلب از آشکارترین محاالت و ناپسند ىآیا صاحبان فکر و اندیشه نم

اهللا علیـه وآلـه ازدواج   ى غیر از رسـول خـدا صـل   ى شود که حضرت خدیجه با کس ىتحقیق این مطلب ثابت شود، ثابت م

 .نکرده است

، طبق برنامه مکتبۀ اهل 70ص ،1ج، کتاب االستغاثۀ، )هـ352متوفاي(و القاسم علی بن أحمد بن موسى ابن اإلمام الجواد محمد بن علی أب، الکوفی
  .البیت علیهم السالم

زدواج کرده از قبیله تمیم اى توان این سؤال را از اهل تحقیق پرسید که اگر خدیجه قبل از ازدواج با رسول خدا با یک نفر اعراب ىو نیز م
ى بیوه و شوهر دیده بـه ایـن انـدازه بـرا    ى ماند؟ و آیا ازدواج زن ىمى ها پس از ازدواج با رسول خدا باق این سرزنشى براى بود، آیا مورد

  قطع رابطه کنند؟ى تمام مردم مکه مهم بود که بر اساس همین نقل تمام همسران اشراف قریش با و
کرد ى که بر پاشنه پایش ادرار مى هنگام ازدواج با یک نفر اعراب) در صورت صحت(د پس چرا اگر خدیجه شایسته مالمت و سرزنش بو

  بر خوردار نبود مالمت و سرزنش نشد؟ ى و از هیچ امتیاز
است که هیچ ى کسانى ها از دسیسه صلی اهللا علیه وآلهما مطمئن هستیم که قضیه ازدواج حضرت خدیجه قبل از رسول خدا  ،از این رو

ى اهـل بیـت علـیهم السـالم بـاق     ى را براى شناختند و هیچ فضیلتى دشمنان اهل بیت علیهم السالم نمى را در فضیلت براى مرز حد و
  .دیگران ساختندى نگذاشتند؛ مگر این که عین همان را برا



 

 

  پاسخ به برخی از سؤاالت
ى کلثوم، دختران چـه کسـ   رقیه و ام  شته است، زینب،ندا صلی اهللا علیه وآلهقبل از رسول خدا ى اگر حضرت خدیجه، همسر: سؤال اول

  ؟بودند صلی اهللا علیه وآلهبودند؟ آیا فرزندان رسول خدا 
ى همنام مـادرش یعنـ  ى فرزندى ازدواج کرده بود و از وى مخزومى بنام هاله داشته است که با مردى طبق نقل مورخین، خدیجه خواهر

ى و از وى همسر دیگرى بنام هند داشت، این مرد تمیمى نیز فرزندى ازدواج کرد که از وبنام ابوهند ى تمیمى هاله داشت سپس با مرد
پدر دو دختر از دنیا رفت، هند فرزند هاله به خـانواده  ى رقیه و زینب داشت، مادر این دو دختر از دنیا رفت و پس از وى دو دختر به نامها

آنـان را بـه عهـده    ى سرپرسـت ى گر شوهرش بودند به خانه خدیجه آمدند و وشوهرش سپرده شد و هاله با این دو دختر که از همسر دی
این دو دختر نزد خدیجه و رسول خدا بودند و در دامن ایـن دو تربیـت شـدند و     صلی اهللا علیه وآلهگرفت و پس از ازدواج با رسول خدا 

کردند و به همین جهت آنان را دختران خدیجـه و  ى مى عنوان ربیبه رسول خدا را گرفتند و بر اساس رسم عرب ربیبه را مانند دختر تلق
  .دانستند ىرسول خدا م

  :اطالع بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرماییدى برا

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=469 

بـزرگ  ى ا جمال و ثروت بهره مند بوده وعالوه بر آن به خانوادهى مانند خدیجه را که از دو ویژگى ازدواج نکردن بانویى برخ: مسؤال دو
را بدون همسـر  ى مانند خدیجه وى بانوئى آیا امکان دارد که پدر یا ول: وگفته اند. غیر ممکن دانسته اندى و با امتیاز نسبت داشته را امر

  ؟کندى زندگى نهائگذاشته و در ت
  : گوئیم ىدر پاسخ م

  .پدر خدیجه در جنگ فجار کشته شده بود: اوال
مثـل  ى نماید، و لذا منتظر ماندن بانوئى را مجبور به همسر گزینى توانسته است وى غیر از پدر اگر داشته است نمى و سرپرستى ول: ثانیا

  .معقول و قابل قبول است ىشایسته و در شان خودش  آنهم در آن زمان امرى او تا همسر

  نتیجه بحث
ى تاریخى ها غیر ممکن؛ بلکه با توجه به نقلى غیر از رسول خدا نه تنها امرى خدیجه از همسرى براى در نتیجه اثبات فرزند یا فرزندان

و ى جهـل و نـادان  است و یا الاقـل بـر اسـاس    ى اسالم از موضوعات ساختگى محال است؛ بنا بر این ازدواج خدیجه قبل از رسول گرام
  .رساندى را به این نتیجه مى رخ داده است که هر ناقد آگاهى تفسیر غلط از حوادث تاریخ

  )عج(عصر ى حضرت ولى مؤسسه تحقیقات                                         گروه پاسخ به شبهات                                          موفق باشید
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