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بسم هللا الرحمن الرحيم

94 /04/ 04تاریخ : 

مجری

السالم عليک یا امين هللا فی ارضه و حجته علی عباده!

السالم عليک یا اميرالمؤمنين!

استاد! سالم عليکم!

استاد حسينی قزوینی

سالم عليکم و رحمة هللا و برکاته!

مجری

فرازهای خطبه شعبانيه نبی گرامی از  برخی  درباره  را  برنامههای گذشته مطالبی  ما در 

اسالم از زبان شما شنيدیم، امشب هم در مقدمه مطالبی از این خطبه شریف بفرمایيد بعد من

انشاءهللا طرح بحث خواهم کرد.

استاد حسينی قزوینی

بسم هللا الرحمن الرحيم

ما در خطبه شعبانيه نکاتی را خدمت عزیزان عرض کردیم که نبی گرامی صلی هللا عليه و آله

و سلم جایگاه ماه مبارک رمضان را در این خطبه بيان کردند؛ اینکه بندگان به مهمانی خدا دعوت

پاداش تسبيح و خوابها ثواب عبادت دارد، دعاها مورد اجابت و اعمال مقبول شدند و نََفسها 

است. در یکی از فرازهای خطبه شعبانيه، نبی مکرم صلی هللا عليه و آله و سلم بعد از توصيه به

تالوت قرآن، درباره تصدق به فقرا و مساکين سفارش فرموده بودند؛

ِينُِكْم؛ ى ُفَقَرائُِكْم َو َمَساك ُقوا َعلَ َو تََصدَّ

به مسکينان و فقرا صدقه بدهيد و احسان کنيد.

.20، ص 9جامع أحاديث الشيعة، السيد البروجردي، ج 

صدقه بدترین و شدیدترین بالها را از انسان برطرف میکند و من در طول زندگیام از مواردی

که خيلی نسبت به آن مقيد و ملتزم هستم و نتيجه عجيبی دیدهام، احسان و صدقه است.
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توصيه میکنم قبل از هر کاری که میخواهيد انجام بدهيد، مثال میخواهيد خانهای بخرید،

ازدواج کنيد یا برای حل مشکلی میروید، ابتدا صدقه بدهيد و تالش کنيد اول صبحتان را با صدقه

آغاز کنيد که این صدقه در حقيقت ضامن سالمتی شما و خانواده شماست.

که مبلغی  این  توصيه میکرد  من هميشه  به  بود،  خدا  اولياء  از  که  آیت هللا کشميری 

میخواهيد به فقير یا مسکين صدقه بدهيد، سه قسمت کنيد: یک قسمت برای سالمتی حضرت

ولی عصر ارواحنا فداه، یک قسمت به نيت تمام شهدا از اول خلقت تا آخر خلقت و یک قسمتش

هم برای سالمتی و دفع بليات از خود و خانوادهتان.

نکته دیگری که نبی مکرم در خطبه شعبانيه فرمودند این بود که:

قُِّروا كِبَاَرُكْم؛ َو َو

نسبت به بزرگانتان احترام کنيد.

در روایتی نبی مکرم میفرماید:

الشيخ فی أهله کالنبی فی أمته؛

.پيرمرد در ميان قوم و قبيله خود، مانند پيامبر در ميان امت است

.137، ص 72بحار األنوار، العالمة المجلسي،ج 

همانگونه که احترام به پيغمبر و اطاعت از دستور او الزم است، احترام بزرگان هم واجب

است، مخصوصا اگر این بزرگ، پدر انسان باشد، احترام دو چندان دارد. در فراز دیگری میفرمایند:

وا ِصَغاَرُكْم؛ َو اْرَحُم

نسبت به کوچکها هم ترحم کنيد.

االن این بچههای کوچک اسير دست ما هستند. اگر به سرشان داد میزنيم، قدرت و توانایی

اینکه جواب ما را بدهند ندارند، اگر آنها را بزنيم توانایی دفاع ندارند، ولی در اینجا دو نکته هست:

یکی ظلمی که توسط پدر و مادر نسبت به فرزندان یا نسبت به کوچکترها میشود فرقی نمیکند

فرزندان ما باشند یا فرزندان دیگران، این ظلم و ستم در درون او به صورت یک عقده در میآید یا در

همين کودکی او هم نسبت به کوچکتر از خودش این عقده را خالی میکند.

تباه میکند و آینده این کودک را  این را دقت کنيد که کوچکترین تعدی در حق کوچکترها 

جامعه را هم به تباهی میکشاند.

. همانگونه که تو نسبت به فرزندت یا نسبت به کوچکترها ظلم میکنی،اِرَحم تُرَحمنکته دیگر 

خدای عالم هم کسی را وادار میکند به تو ظلم کند. تو بر سر فرزند کوچکت، فریاد میکشی،

رئيس اداره سر تو داد میکشد.

رحم نکنی رحم نمیکنند، دنيا دنيای بده بستان است.

چند گناه هست که خدای عالم به خاطر آن در دنيا ما را عذاب میکند؛ یکی ظلم است. شما

همين اندازه که یک سيلی زدی، از دنيا نخواهی رفت تا کسی به تو سيلی بزند. از اینها مهمتر

روایتی است از امام کاظم سالم هللا عليه که خيلی تکان دهنده است. آن حضرت میفرمایند:

ان هللا ليس یغضب لشئی کغضبه للنساء و الصبيان؛

خدای عالم در هيچ موردی این چنين غضب نمیکند که در برابر ظلم به همسر و فرزندان

.غضب میکند

.73، ص101بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج 

یعنی وقتی که عصبانی میشوی و در محيط خانه به همسرت و فرزندانت غضب میکنی، در

این حال مورد غضب خدای عالم واقع شدهای. خدای تعالی میفرماید:

ْن أََسْأتُْم َفلَها؛ ْن أَْحَسْنُتْم أَْحَسْنُتْم ِألَْنُفِسُكم َو إِ إِ

اگر خوبی کنی به خودت کردهای و اگر بدی هم کردی به خودت کردهای.

.7سوره اسرا، آیه 

اینها نکاتی از خطبه شعبانيه بود که انشاء� دستور نبی مکرم را در این ماه مبارک رمضان را
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انجام بدهيم و تمرین کنيم تا روحيهمان در طول ماههای بعد هم به آنها عادت کند.

مجری

توضيح مکتب وحی  در  جایگاه حضرت خدیجه سالم هللا عليها  درباره  لطفا  استاد  حضرت 

بفرمایيد.

استاد حسينی قزوینی

اوال من این جمله را عرض کنم که ما نسبت به حضرت خدیجه سالم هللا عليه به گونهای که

زیبنده این بانوی بزرگ اسالم هست عمل نکردهایم و هر سال در ایام وفات این بزرگوار فقط یادی از

ایشان میکنيم. حقی که این بانوی بزرگ به گردن مسلمانها دارد، کمتر کسی این حق را دارد؛

زیرا گسترش و شکلگيری اسالم با حمایتهای مادی و معنوی این بانوی بزرگ و اولين ام المؤمنين

بوده است.

در رابطه با جایگاه این بانوی بزرگوار در مکتب وحی، مطالبی را از کتب عزیزان اهل سنت

عرض میکنم.

در صحيح مسلم از اباهریره نقل شده است که: جبرئيل آمد پيش پيغمبر و عرضه داشت:

 إَِدام أو طََعام أو َشَراب فإذا ِهَي أَتَْتَك َفاْقَرْأَمَعَها إِنَاء فيهيا َرُسوَل اللَِّه هذه َخِديَجُة قد أَتَْتَك 

ْرَها بِبَْيٍت في اْلَجنَِّة من َقَصٍب َال َصَخَب فيه و ال نََصَب؛ َالَم من َربَِّها عز وجل ومنى َو بَّشِ عليها السَّ

وقتی حضرت خدیجه آمد ازحضرت خدیجه دارد میآید پيش تو ظرفی از غذا و آب میآورد

طرف خدای عالم به او سالم برسان از من جبرئيل هم به او سالم برسان و بشارت بده به حضرت

که در آنجا نه اضطرابخدیجه که خدای عالم خانهای در بهشت برای او از تارهای طال در نظر گرفته

و خستگی وجود دارد و نه زوال نعمت.

.2432چاپ دارالطيبه ریاض، حدیث صحيح مسلم،

آیا این جایگاه و مقام کوچکی است؟! خدای عالم به او سالم میرساند، جبرئيل به او سالم

میرساند و روایت هم از صحيح مسلم است.

خوب میشود اینجا ما یک سوالی از آقایان اهل سنت کنيم که این آقایانی که میآیند عشره

مبشره را این همه با آب و تاب نقل میکنند که خدای عالم به ده نفر از صحابه بشارت بهشت

داده، در حالی که این عشره مبشره نه در صحيح بخاری آمده نه در صحيح مسلم و این عشره

مبشره هم با اعداد هشت، نه، دوازده و سيزده آمده است و یک سند صحيح نمیشود برای آن

پيدا کرد، چرا حتی یک دفعه نمیگویند که نبی مکرم به حضرت خدیجه، بشارت بهشت دادند در

حالی که در خود صحيح مسلم، صحيح بخاری و در تمام کتابهای سنن، مسانيد و دیگر صحاح اهل

سنت آمده است که پيامبر اکرم به حضرت خدیجه سالم هللا عليها بشارت بهشت دادهاند؟! چرا

حضرت خدیجه جزء عشره مبشره نيامده است؟!

در کتاب  بخاری،همچنين  ابوهریره نقل شده که جبرئيل گفت7497حدیث صحيح  از   هم 

خدیجه دارد میآید؛

َالَم من َربَِّها َو ِمنِّي َوقد أَتَْت َمَعَها إِنَاء فيه إَِدام أو طََعام أو َشَراب فإذا ِهَي أَتَْتَك َفاْقَرْأ عليها السَّ

ْرَها بِبَْيٍت في اْلَجنَِّة من َقَصبٍ َال َصَخَب فيه و ال نََصَب. بَّشِ

.3609، حدیث 1389، ص 3صحيح بخاری، ج 

من گمان میکنم همين یک روایت کفایت میکند.

مجری

آیا نمونهای از سالم خدا و جبرئيل برای همسران دیگر پيامبر داریم؟

استاد حسينی قزوینی

من چنين روایتی را در منابع اهل سنت ندیدهام.

مجری

هست؛ یعنی با فضيلتترینافضل نساء اهل الجنة در برخی از روایات آمده است که خدیجه 
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زنان اهل بهشت، آیا این روایت در منابع اهل سنت با سند صحيح آمده است؟

استاد حسينی قزوینی

بله! این روایت در کتابهای متعدد اهل سنت آمده است.

در کتاب  احمد بن حنبل، ج از جمله  عباس، 2901، حدیث شماره 77، ص 4مسند  ابن 

میگوید:

خط رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في األرض أربعة خطوط قال أتدرون ما هذا قالوا هللا و

رسوله أعلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد و

فاطمة بنت محمد و مريم بنت عمران و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون؛

بگویم این چهار خط معنایشنبی مکرم با انگشتشان روی زمين چهار خط کشيدند و فرمود:

زنان اهل با فضيلتترین  چيست؟ عرض کردند که خدا و رسولش بهتر میدانند. حضرت فرمود: 

بهشت؛ خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد صلی هللا عليه و آله سلم، مریم بنت عمران و آسيه

بنت مزاحم همسر فرعون است.

عزیزان خوب دقت کنند؛ از این یازده، دوازده یا سيزده همسر پيغمبر، تنها اسم حضرت خدیجه

جزء با فضيلتترین زنان اهل بهشت آمده است.

محقق کتاب مذکور هم میگوید:

اسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح؛

سند این روایت هم صحيح است.

 از عبدهللا جعفر نقل میکند که نبی مکرم فرمود:حاکم نيشابوریهمچنين آقای 

أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب ال صخب فيه و ال نصب؛

به خدیجه مژده بدهم که خانهای در بهشت برای او از تارهای طال درخدا به من دستور داده

نظر گرفته.

میگوید:

هذا حدیث صحيح علی شرط مسلم؛

شرط مسلم صحيح است.این حدیث بنا بر

.4849، ح 204، ص 3المستدرك، الحاكم النيسابوري، ج 

روایت دوم از خود عایشه است که میگوید:

ان النبی صلی هللا و آله و سلم قال امرت ان ابشر خدیجة ببيت فی الجنة من قصب؛

.4850، حدیث 204، ص 3المستدرك، ج 

روایت بعدی از ابوهریره است که میگوید جبرئيل آمد و به پيغمبر گفت خدیجه دارد غذا برای

شما میآورد، از طرف پروردگار عالم به او سالم برسان و بشارت خانه بهشتی را به او بده. این

روایت هم صحيح است و شرائط صحيح مسلم و بخاری را دارد.

روایت بعدی همان روایتی است که در مسند احمد، پيامبر اکرم فرمودند: افضل زنان بهشت؛

خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر پيغمبر، مریم دختر عمران مادر حضرت عيسی و همسر فرعون،

آسيه است. بعد میگوید:

.صحيح االسناد

.4852، حدیث 205، ص 3المستدرك، ج 

که به این صورت در صحيح بخاری و مسلم نيامده است.

روایت دیگری از عایشه آمده است که:

اني وآله اال أبشرك  بنت رسول هللا صلى هللا عليه  لفاطمة رضي هللا عنها  قالت عائشة 

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يقول سيدات نساء أهل الجنة أربع مريم بنت عمران و

فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه و آله وسلم و خديجة بنت خويلد وآسية؛

از پيغمبر شنيدم که فرمود: تو بشارت ندهم؟ من  به  آیا  عایشه به حضرت زهرا میگوید 
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سروران زنان بهشت چهار نفر هستند؛ مریم دختر عمران، فاطمه دختر پيغمبر، خدیجه دختر خویلد

و آسيه.

.4853، حدیث 205، ص 3المستدرك، ج 

در روایت دیگری عایشه میگوید:

ما حسدت امرأة ما حسدت خدیجة و ما تزوجني رسول هللا إال بعد ما ماتت و ذلك أن رسول

هللا بشرها ببيت في الجنة؛

آن طوری که به خدیجه حسد میورزیدم، به هيچ زنی حسد نمیورزیدم و پيغمبر بعد از فوت

خدیجه با من ازدواج کرد (در زمان حيات او با من ازدواج نکرد) و پيغمبر درباره حضرت خدیجه بشارت

بهشت را داد.

.4854،حدیث 205، ص 3المستدرك، ج 

حاکم نيشابوری در رابطه با این حدیث میگوید: شرائط صحيح بخاری و مسلم را دارد.

در روایت بعدی میگوید:

خدیجةما رأيت خديجة قط و ال غرت على امرأة من نسائه أشد من غيرتي على

من غيرت زنانگیام آن طوری که نسبت به خدیجه تحریک شد، نسبت به احدی تحریک نشد.

.4855، حدیث 205، ص 3المستدرك، ج 

زیرا پيغمبر اکرم همواره از خدیجه نام میبرد و یاد میکرد.

حاکم نيشابوری باز میگوید: این روایت صحيح هست و شرائط مسلم و بخاری را دارد.

همين روایت را میآورد و میگوید:اما آقای هيثمی

بعد مریم بنت عمران فاطمه و خدیجه ثم آسية رواه الطبراني فيسيدات نساء اهل الجنة

األوسط الكبير ... و رجال الكبير رجال الصحيح؛

سروان زنان بهشت بعد از حضرت مریم، فاطمه دختر پيغمبر و خدیجه و بعد آسيه همسر

فرعون هست و آقای طبرانی در معجم الکبير آورده و رجالش هم رجال صحيح است.

.201، ص 9مجمع الزوائد، الهيثمي، ج 

از انس نقل میکند که:آقای ذهبی در سير اعالم النبالء

خير نساء العالمين مريم و آسية و خديجة بنت خويلد سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة

؛و خديجة و امرأة فرعون آسية

بهترین زنان دو جهان؛ مریم، آسيه، خدیجه و فاطمه زهراست.

سرور زنان اهل بهشت بعد از مریم، فاطمه و خدیجه و همسر فرعون آسيه هست.

محققش هم میگوید:

و رجاله ثقات؛

رجال این روایت هم ثقه هستند.

.117، ص 2سير اعالم النبالء، ج 

از عروه خواهر زاده2435صحيح مسلم، چاپ دار الطيبة عربستان سعودی، حدیث در کتاب 

عایشه آمده است که:

ْثَرِة َة لَِك ِِه ما ِغْرُت على َخِديَج َة قالت ما ِغْرُت لِلنَّبِّيِ على اْمَرأٍَة من نَِسائ َة عن َعائَِش عن ُعْرَو

ِذْكرِِه إِيَّاَها و ما َرأَْيُتَها َقطُّ؛

عایشه میگوید به هيچ کدام از همسران پيغمبر حساسيت نداشتم آن طوری که بر خدیجه

حساسيت داشتم، به خاطر اینکه پيغمبر خدیجه را زیاد یاد میکرد در حالی که اصال در عمرم

خدیجه را ندیدم.

) از هشام از پدرش از عایشه نقل میکند که:2437حدیث در روایت بعدی (

َة َفاْرتَاَح لَِذلَِك َذاَن َخِديَج ْ َة على رسول اللَِّه َفَعَرَف اْستِئ ٍِد أُْخُت َخِديَج َذنَْت َهالَُة بِْنُت ُخَوْيل اْسَتْأ

ٍِد َة َفاْرتَاَح لَِذلَِك اللهم َهالَُة بِْنُت ُخَوْيل َذاَن َخِديَج ْ ذُْكُر من َعُجوزٍ من َعَجائِزَِفَعَرَف اْستِئ َفِغْرُت فقلت و ما تَ
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ْهِر َفأَْبَدلََك هللا َخْيًرا منها؛ ْدَقْيِن َهلََكْت في الدَّ اِء الّشِ ُقَرْيشٍ َحْمَر

یک روزی هاله دختر خویلد خواهر خدیجه آمد اجازه خواست محضر پيغمبر برسد. نبی مکرم

بياد ورود حضرت خدیجه افتاد که وقتی میخواست خدمت پيغمبر برسد، اجازه میگرفت. خوشحال

شد و از خوشحالی گفت: خدایا هاله بن خویلد آمده پيش ما. غيرتم به جوش آمد و گفتم:

یا رسول هللا پير زنی از پيرزنهای قریش را داری یاد میکنی؟! از شدت پيری دندانهایش افتاده

بود و قرمزی لثههایش معلوم بود. نابود شد و رفت، من که بهتر از او هستم خدا نصيبت کرده

است.

خيلی عجيب است؛ یعنی خدیجه یک پير زنی بوده از پيرزنهای قریش!!!

ذُْكُر  یعنی اوال اعتراض به نبی مکرم میکند و سپس لب به تحقير و توهين حضرتو ما تَ

خدیجه سالم هللا عليها میگشاید.

جناب آقای مسلم دیگر ذیل روایت را نياورده است! به هر حال مسلم قسمتی از روایت را

آورد، ولی در صحيح بخاری این را هم نياورده است. میگوید:

َة اِء النبي ما ِغْرُت على َخِديَج و ما َرأَْيُتَها َولَكِْن كان النبي ُيْكثُِر ِذْكَرَهاما ِغْرُت على أََحٍد من نَِس

ْنيَا َة َفُربََّما قلت له َكأَنَُّه لم يَُكْن في الدُّ اًء ثُمَّ يَْبَعُثَها في َصَدائِقِ َخِديَج َ ُعَها أَْعض َقطِّ اةَ ثُمَّ ُي ا َذبََح الشَّ َوُربََّم

اْمَرأٌَة إال َخِديَجُة فيقول إِنََّها كانت َو َكانَْت و كان لي منها َولٌَد؛

من نسبت به هيچکدام از زنهای پيغمبر حساسيت نداشتم آنطوری که به حضرت خدیجه

حساسيت داشتم! پيغمبر خيلی به یاد خدیجه بود و وقتی گوسفندی قربانی میکرد، تکه تکه

به قدری پيغمبر به یاد حضرت خدیجه. میکرد و به دوستان و بستگان حضرت خدیجه هدیه میداد

بود و ذکر خير او را میکرد که گفتم یا رسول هللا گویا در دنيا و آخرت زنی غير از خدیجه وجود ندارد؟

و من از او بچه داشتم.و میفرمود: چنان بود و چنان بود

.3818صحيح بخاری، حدیث 

آقای بخاری! چه مطلبی در کانت و کانت بوده که حذفش کردی؟!

میخواهد قضيه را به قدری مادی کند که چون من پيغمبر از خدیجه بچه داشتم، او را یاد

میکنم!!

اینها ظلمهایی است که در حق حضرت خدیجه سالم هللا عليها صورت گرفته است.

منبع دیگر استيعاب ابن عبد البر است که از عایشه نقل میکند:

كان رسول هللا ال يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها فذكرها يوما من

األيام فأدركتني الغيرة فقلت هل كانت إال عجوزا؛

و از خدیجه تعریفهر وقت میخواست پيغمبر از خانه بيرون برود به یاد حضرت خدیجه بود

آیا خدیجه یکمیکرد. یک روزی خيلی از حضرت خدیجه یاد کرد، غيرتم به جوش آمد و گفتم:

پيرزنی بيشتر بود که این همه از او تعریف میکنی؟!

.1823، ص 4االستيعاب فی معرفة االصحاب، ابن عبد البر، با تحقيق علی محمد البجاوی، ج 

، ابنکانت و کانتببينيد ذیل روایتی که آقای بخاری و آقای مسلم حذف کردند و بخاری گفت: 

عبدالبر آورده است که:

فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب ال و هللا ما أبدلني هللا خيرافقد أبدلك هللا خيرا منها

منها آمنت بي إذ كفر الناس و صدقتني إذ كذبني الناس و واستني في مالها إذ حرمني الناس و

فقلت في نفسي ال أذكرها بسيئةوكان لي منها َولٌَدرزقني هللا منها أوالدا إذ حرمني أوالد النساء

أبدا؛

عایشه گفت: خدا بهتر از او را به تو داده است! به قدری حضرت غضبناک شد که موهای

جلوی سرشان از شدت غضب راست شد! (قسمتی که آقای بخاری و مسلم حذف کرده بودند که

و فرمود: قسم به خدا، خدای عالم بهتر ازپيغمبر به طوری غضب کرد که موی سرش راست شد)

خدیجه نصيب من نکرده است، او به من ایمان آورد آن زمانی که مردم به من کفر ورزیدند و مرا
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تصدیق کرد آن وقتی که مردم تکذیبم کردند و تمام اموالش را در اختيار من گذاشت آن وقتی که

مردم مرا محرومم کردند و خدای عالم اوالدی از او به من داد و از فرزندان دیگر زنان مرا محروم کرد.

.پس من در دلم گفتم: دیگر من از حضرت خدیجه بدی نخواهم گفت

معلوم میشود که خود عایشه اعتراف دارد بر اینکه نسبت به حضرت خدیجه بدی کرده و از او

به بدی یاد کرده است.

از عایشه نقل میکند که: وقتی پيغمبر از حضرت خدیجهآقای ذهبی هم در سير اعالم النبالء

نام میبرد، نمیتوانست ثنای او را نگوید و برای او استغفار نکند. یک روزی که پيغمبر از حضرت

خدیجه سخن گفت، غيرت من به جوش آمد و گفتم:

فیلقد عوضك هللا من كبيرة السن قال فرأيته غضب غضبا أسقطت في خلدي أسقطت 

إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء فلما رأى النبي ماخلدی و قلت فی نفسی

لقيت قال كيف قلت و هللا لقد آمنت بي إذ كذبني الناس و آوتني إذ رفضني الناس و رزقت منها الولد

و حرمتموه مني قالت فغدا و راح علي بها شهرا؛

عوض این پيرزن، خدا زن جوانی نصيبت کرده! میگوید: وقتی پيغمبر اکرم غضبناک شد من از

حال طبيعی بيرون رفتم (یعنی غضب پيغمبر به قدری بود که دیگر فکرم کار نکرد) پيش خودم گفتم:

خدایا اگر غضب پيغمبر نسبت به من آرام بشود دیگر از حضرت خدیجه بد نخواهم گفت!

پيغمبر دید من خيلی حالم خراب و دگرگون شد، فرمود: چطور چنين حرفی زدی؟! خدای

عالم، خدیجه را به من داد، خدیجه به من ایمان آورد، در حالی که مردم تکذیبم میکردند، او به من

پناه داد در حالی که مردم مرا ترک کردند، خدای عالم از او به من فرزند داد و حال آنکه از شما

محروم شدم . به خاطر این اعتراض من، پيغمبر یک ماه با من قهر کرد.

.112، ص 2سير اعالم النبالء، ج 

محقق آن هم در پاورقی میگوید روایتش معتبر است:

اسناده حسن.

ابن جوزی باز همين تعبير را میآورد که:

كان رسول هللا ال يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن عليها الثناء فذكرها يوما من

األيام فأدركتني الغيرة فقلت هل كانت إال عجوزا قد أخلف هللا لك خيرا منها قالت فغضب حتى اهتز

مقدم شعره من الغضب ثم قال : ال وهللا ما أخلف هللا لي خيرا منها!

پيغمبر اصال از خانه بيرون نمیرفت مگر اینکه از حضرت خدیجه یاد میکرد و از او به خوبی

تعریف مینمود. یک روزی که از حضرت خدیجه یاد کرد غيرت من به جوش آمد و گفتم: مگر خدیجه

از او را به تو داده است! پيغمبر غضبناک شد، حتی موهای جلو پيرزنی بيشتر بود؟! خدا بهتر 

از خدیجه خدای عالم فرمود: قسم به خدای عالم، بهتر  راست شد و  سرش از شدت غضب 

همسری نصيب من نکرده است.

.18، ص 3المنتظم فی تاریخ الملوک، ابن جوزی، ج 

اینها نشان میدهد که چقدر حضرت خدیجه سالم هللا عليها مظلوم بوده، حتی االن هم

مظلوم است و خيلی از حقائق را آقایان مطرح نمیکنند!

مجری

خيلی متشکرم استاد!

من شنيدهام که در کتب اهل سنت، فضائل حضرت خدیجه را تغيير میدهند یا حذف میکنند!

آیا چنين چيزی صحت دارد؟

استاد حسينی قزوینی

غيرت مقداری  یک  دارم  تقاضا  سنت  اهل  عزیزان  از  و  میکنم  بيان  نکتهای  اینجا  من 

مسلمانیشان را متوجه امهاتالمؤمنين کنند. خدای تعالی در قرآن میفرماید:

ِمنيَن ِمْن أَْنُفِسِهْم َو أَْزواُجُه أُمَّهاتُُهم؛ ْ يُّ أَْولى بِاْلُمؤ النَّبِ
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همسران او مادران شما هستند.

.6سوره احزاب، آیه 

 که آقایان فقط امهاتالمؤمنين را به یک همسر پيغمبر اختصاص دادهاند!و زوجتهنفرموده 

دقت کنيد در صحيح بخاری روایت اینگونه آمده است که:

اَن؛ َن َو َمْريَُم بِْنُت ِعْمَر اِء إال آِسيَُة اْمَرأَُة فِْرَعْو َكَمَل من الرَِّجاِل َكثِيٌر و لم يَْكُمْل من النَِّس

ولی از زنها به کمال نرسيد مگر آسيه همسر فرعون واز مردان افراد زیادی به کمال رسيدند

مریم دختر عمران.

چهار تا است؛افضل نساء اهل الجنة ادامه روایت را نياورده است ولی ما روایت آوردیم که 

خدیجه، فاطمه، آسيه و مریم. بعد به جای آنها این عبارت را میآورد:

ْضِل الثَّرِيِد على َسائِرِ الطََّعاِم؛ اِء َكَف َة على النَِّس ْضَل َعائَِش َو إِنَّ َف

فضيلت عایشه نسبت به زنان دیگر همانند فضيلت آبگوشت نسبت به سایر غذاهاست.

،3433، حدیث 3411 حدیث 131، ص ،4ج  این مطلب آمده است: بخاریصحيحدر سه روایت 

.3769حدیث 

در صحيح مسلم هم همين عبارت آمده است:

ْضُل َن َو َف اَن َو آِسيَُة اْمَرأَُة فِْرَعْو اِء إال َمْريَُم بِْنُت ِعْمَر َكَمَل من الرَِّجاِل َكثِيٌر و لم يَْكُمْل من النَِّس

ْضِل الثَِّريِد على َسائِِر الطََّعاِم اِء َكَف َة على النَِّس .َعائَِش

.2431، حدیث 1886، ص 4صحيح مسلم، ج 

متن اصلی روایت به اقرار علمای اهل سنت

عالمه شوکانی میگوید:

و فی الصحيحين و غيرهما من حديث أبي موسى األشعري عن النبي صلى هللا عليه وإله

وسلم قال كمل من الرجال كثير و لم يكمل من النساء إال آسية امرأة فرعون و مريم بنت عمران و

خديجة بنت خويلد؛

در کتاب صحيح مسلم و بخاری و غير از صحيحين آمده است!

.257، ص 5فتح القدیر، ج 

، چرا در صحيحين اسم خدیجهو فی الصحيحينما سوال میکنيم آقای شوکانی که میگوید 

نيامده است؟!

متقی هندی هم میگوید:

خير نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران ؛ و خديجة بنت خويلد ، و فاطمة بنت محمد ، و

.آسية امرأة فرعون

.143، ص 12کنزالعمال، ج 

ابن کثير دمشقی که سلفی است و آقایان نسبت به سلفی بودن او شکی ندارند، میگوید:

و فى صحيح البخارى أيضا عن أبى موسى قال قال رسول هللا كمل من الرجال كثير و لم يكمل

من النساء إال مريم بنت عمران و خديجة بنت خويلد و آسية امرأة فرعون؛

.از زنها فقط سه نفر کامل شدند؛ مریم دختر عمران، خدیجه دختر خویلد، آسيه همسر فرعون

.100، ص 8البداية والنهاية، ابن كثير، ج 

ولی در صحيح بخاری اسم خدیجه نيست و همان روایت فضيلت عایشه بر دیگر زنها مثل

فضيلت آبگوشت بر سائر غذاهاست!

آیا واقعا این چنين ظلمی در حق حضرت خدیجه رواست؟!!! نمیدانم چه علتی و چه انگيزهای

هست که در کتابهای موجود آقایان حذف کردند!! در صحيح بخاری بوده ولی امروز در هيچ کدام از

چاپهای مختلف صحيح بخاری، اسم حضرت خدیجه نيست! چه عداوتی با حضرت خدیجه دارند؟! آیا

 سال با25جرم حضرت خدیجه مادر حضرت زهرا بودن است؟! جرم حضرت خدیجه این است که 

نبی مکرم شبانه روز بوده و در تمام مراحل از او حمایت کرده است؟! جرم حضرت خدیجه این است
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که به تمام خواستگاران از قریش و شخصيتهای بزرگ جواب رد داد ولی خودش برای خواستگاری

نبی مکرم فرستاد؟ یا آن زمانی که هنوز آقای ابوبکر و عمر مسلمان نشده بودند، در قضيه سه

سال شعب ابوطالب، آیا غير از ثروت خدیجه چيز دیگری مایه دلگرمی و حمایت بنیهاشم بود؟

یکی از علمای بزرگ اهل سنت میگوید: آن زمان جناب ابوبکر کنار زن و بچههایشان بودند و حتی

یک مقدار نمک و آب هم به شعب ابی طالب نبردند!

خدیجه سالم هللا عليها در آخرین لحظات زندگیاش وصيت میکند که:

یا رسول هللا من سه وصيت دارم: اولين وصيت من این است که شاید من در طول این زندگی

این است که مرا ببخشی و مورد عفو قرار مشترک نسبت به حق تو کوتاهی کردم، تقاضایم 

 سال از تو ندیدم25بدهی! نبی مکرم فرمودند: خدیجه من کوچکترین قصور و تقصيری در طول این 

و در خانه من خيلی خسته شدی، خيلی تالش کردی و تمام هستیات را در اختيار من گذاشتی.

وصيت دوم من یا رسول هللا این است که: دخترم فاطمه کوچک است، مراقبش باشيد، مبادا

زنان قریش سيلی به صورت او بزنند! به او طعنه بزنند و او را شماتت کنند!

به تو بگویم، به دخترم فاطمه این بود که: یا رسول هللا خجالت میکشم  سومين وصيت 

میگویم به تو بگوید -ادب و معرفت را دقت کنيد؛ تمام ثروتش را در اختيار پيغمبر گذاشته ولی چه

میخواهد بگوید که خجالت میکشد؟!- نبی مکرم بيرون رفتند. خدیجه کبری به فاطمه زهرا که

قبر خيلی سخت است، اول  فاطمه جان! شب  نداشتند، گفت:  بيشتر  پنج سال  ظاهرا چهار 

میترسم، به پدرت بگو آن پيراهنی که به هنگام وحی تنش بوده کفن من قرار بدهد! رسول اکرم

پيراهنش را از تنش در آورد و به فاطمه زهرا گفت دخترم این را بده به مادرت.

خدیجه از دنيا رفت نبی مکرم مشغول غسل حضرت خدیجه و او را خواست کفن کند، جبرئيل

نازل شد عرضه داشت: یا رسول هللا خدای عالم میفرماید: خدیجه تمام ثروتش را برای نشر دین

من در اختيار تو قرار داد، دستور داده است از پارچههای بهشتی برای کفن خدیجه بياورند و لذا

خدیجه کبری را با لباسهای بهشتی کفن کرد او را تشييع کرد در قبرستان ابوطالب دفن کرد.

و میگوید:  پدر میگردد  دور  دائم  زهرا  برگشت، دید حضرت  خانه  به  امی؟ پيغمبر  مادرماین 

کجاست؟ مادرم کجاست؟ جبرئيل نازل شد و گفت: یا رسول هللا به زهرا سالم برسان و بگو مادرت

حضرت خدیجه در بهشت برین در کنار حضرت مریم، حضرت آسيه و حضرت حوا است. وقتی نبی

مکرم این بشارت بهشتی را به حضرت زهرا داد، قلب آن حضرت آرام شد و گفت:

.إن هللا هو السالم و منه السالم و إليه السالم

.28، ص 43بحار األنوار، العالمة المجلسي، ج 

تماس بينندگان

مجری

جناب آقای عبد الحميد از ایرانشهر از عزیزان اهل سنت، سالم عليکم!

بيننده

سالم عليکم!

سوال من این است که آیا حضرت عایشه از نظر شما برادران اهل تشيع مگر ام المؤمنين

حساب نمیشود؟

سوال دیگر من این است که آیا پيامبر اکرم صلی هللا عليه و آله و سلم در آخرین لحظاتش در

دامان عایشه از دنيا نرفتند؟

استاد حسينی قزوینی

ما بارها گفتهایم که تمام زنان نبی مکرم حتی قتيلهای که مرتد شد، به مجرد اینکه به عقد

نبی مکرم در آمد، ما او را امالمؤمنين میدانيم.

 َو أَْزواُجُه ُأمَّهاتُُهم.قرآن میفرماید:

کسی بخواهد انکار بکند قرآن را انکار کرده است. ما که نمیتوانيم خالف این را بگویيم.
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اگر بعدا طالق هم داده باشد میشود پيغمبر در آمد، حتی  اینکه زنی به نکاح  به مجرد 

امالمؤمنين. اینکه آیا بعد از طالق هم به او امالمؤمنين اطالق میشود یا نه، آن بحث جدایی است.

نکته دومی که آقای عبد الحميد آوردند که مگر پيغمبر اکرم در دامن عایشه از دنيا نرفته بود؟

من دو تا روایت نقل میکنم و قضاوت را به خود جنابعالی واگذار میکنم:

در روایت اول عایشه میگوید:

و فى دولتي لم أظلم فيه أحدا فمن سفهي و حداثة سنى ان رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم قبض و هو في حجري ثم وضعت رأسه على وسادة و قمت ألتدم مع النساء و اضرب وجهي؛

پيغمبر اکرم بين سينه و حلق من از دنيا رفت آن وقتی که نوبت من بود و به احدی ظلم نکردم

بعد برداشتم. به خاطر سفيه بودن من و سن کوچک من بود که پيغمبر در دامن من از دنيا رفتپس

سر پيغمبر را بر متکا گذاشتم و شروع کردم به سينه زنی با زنها و محکم به صورتم کوبيدم.

.274، ص 6مسند احمد، ج 

اما روایت دوم؛ این روایت در طبقات ابن سعد هست که عروه میگوید عایشه گفت: پيغمبر

اکرم در دامن من از دنيا رفت. ابن عباس گفت:

أتعقل و هللا لتوفي رسول هللا و إنه لمستند إلى صدر علي و هو الذي غسله؛

به خدا سوگند پيغمبر از دنيا رفت در حالی که به سينه علی تکيهاصال آیا این عقالنی است؟

داده بود و علی او را غسل داد.

.263، ص 2الطبقات الکبری، ابن سعد، ج 

ببينيد قسم جالله میخورد!

 این روایت را از ابن عباس می آورد که:855آقای عينی متوفی بعد 

و هللا لتوفي رسول هللا و إنه لمستند إلى صدر علي رضي هللا عنه، و هو الذي غسله و أخي

الفضل و أبى أبي أن يحضر؛

و هللا پيغمبر از دنيا رفت بر سينه علی تکيه داده بود او پيغمبر را غسل داد و برادرم فضل و پدر

من (از حضور در غسل) پيامبر ابا كرد.

بعد از حاکم نيشابوری از قول علی عليه السالم نقل میکند که:

أسندته إلى صدري فسالت نفسه؛

پيغمبر را به سينهام چسباندم و جان پيغمبر به مالء اعلی پيوست.

ام سلمه رضی هللا عنه هم میگوید: علی بن ابيطالب آخرین کسی بود که با پيغمبر بود و

پيغمبر داشت اسراری را به علی بن ابی طالب میگفت تا در آن حال:

يساره و فوه على فيه ثم قبض؛

دهان پيغمبر در دهان علی بود، سپس پيغمبر از دنيا رفت.

بعد از خود عایشه هم همين روایت را نقل میکند و اشکالی هم نمیکند که مثال روایت

ضعيف است.

.4450، ح 71، ص 18ج عمدة القاری شرح صحيح البخاری،

مجری

خيلی متشکرم از شما حضرت استاد!

یا علی مدد خدا نگهدارتان!
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