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حضرت خدیجه در هنگام ازدواج
حداکثر  25ساله بودهاند
[رضاحجازیفر]
پیونــد آســمانی و سراســر عشــق و محبــت بیــن پیامبــر مکــرم اســام«ص» و حضــرت
خدیجــه کبــرا«س» سرسلســله و ریشــه معصومین«علیهمالســام» شــد .ایــن
کانــون گــرم کــه در درون آن خورشــید درخشــانی بــه نــام حضــرت فاطمــه زهرا«ســاماهللعلیها»
رشــد یافــت ،در دوره جاهلیــت و تاریکفکــری اتفــاق افتــاد؛ دورهای کــه انســانها راه تباهــی را طــی
مفــروغ شــده بــود .ظهــور ایــن انســانهای پــاک و مقــدس در آندوران،
میکردنــد و نــور هدایــت ک 
از آیــات کریمــه الهــی بــود و مــژده و نویــد آغــاز درخشــش نــور اســام در سراســر جهــان و همچنیــن
ـت ادامــه ایــن نــور هســتیبخش را م ـیداد .ایــن ازدواج فرخنــده و مبــارک ،مختصــات
کوثـ ِـر بابرکـ ِ
یهــای آن بــا حجتاالســام والمســلمین شــهاب مــرادی
گوناگونــی دارد کــه بــرای آشــنایی بــا ویژگ 
چهــره آشــنای مســائل دینــی و خانــواده ،گفتوگــو کردهایــم.

شخصیتفردیواجتماعیحضرتخدیجه کبرا«س»چگونهبود کهپیامبراسالمایشانرا
برایتشکیلخانوادهانتخاب کردند؟
اولیــن ویژگــی حضــرت خدیجــه کبــرا«س» توحیــد بــود ،بهطــوری کــه ایشــان یــک شــخصیت و انســان
خداشــناس ،خداجــو و خداپرســت بــوده اســت .بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم بــر جامعــه مکــه در آن دوران،
جذابتریــن ویژگــی شــخصیتی حضــرت خدیجــه«س» همیــن توحیــد و یگانــه پرســتی وی اســت .نکتــه بــارز
دیگــر کــه آن نیــز بــرای پیامبــر مبنــای جــذب بــوده ،عقالنیــت و فکـ ِـر رشــدیافته حضــرت خدیجــه«س» بــوده
اســت .یعنــی در دورهای کــه بتپرســتی ،جاهلیــت و کفــر فراگیــر شــده اســت ،خدیجــه کبــرا«س» شــخصیتی
اســت کــه از ایــن صفــات رایــج جامعــه ،کــه از قضــا مذمــوم و منفــی هــم هســتند ،دور و ّ
مبراســت و غــرق در
عقالنیــت و شــعوری اســت کــه ریشــه آن شــناخت مبنایــی و عقالیــی نســبت بــه ذات خداونــد اســت .ایــن نگاه
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او بــه خداونــد و آفرینــش ،در آن جامعۀ منحــط و رو
بــه تباهــی ،بــه اعتقــاد مــن یــک امتیــاز بــاال و خاص
اســت .البتــه بنــا بــه آنچــه کــه در تواریــخ آمــده،
همانطــور کــه رســول خــدا«ص» در دوره جاهلیــت
و در بیــن مــردم معــروف بــه «محمـ ِـد امیــن» بودنــد،
حضــرت خدیجــه«س» هــم بــه صفــت مبــارک
«خدیجــۀ طاهــره» معــروف و مشــهور بودنــد .لــذا
صفــت طهــارت بــرای حضــرت خدیجــه«س» در
تمــام مکــه رایــج بــود.
البتــه در ایــن بیــن تنهــا پیامبــر«ص» بــرای ازدواج
بــا ایشــان تمایــل نداشــت بلکــه زیبایــی و ثــروت
بســیار زیــاد حضــرت خدیجــه«س» بــرای بــزرگان و
ثروتمنــدان عــرب بســیار جــذاب بــود .گفتنی اســت
کــه همیــن رد کردنهــای مکــرر درخواس ـتهای
ازدواج ســران ،بــزرگان و ثروتمنــدان مکــه ،باعــث
ً
یشــد.
دلخــوری و بعضــا کینــه نســبت بــه ایشــان م 
ایــن مســائل و مــوارد ،از جملــه ویژگیهایــی بــود
کــه باعــث میشــد اشــراف و بــزرگان مکــه در آرزوی
ازدواج بــا حضــرت خدیجه«س» باشــند و خب بعد
از ازدواج بــا حضــرت پیامبــر«ص» هــم نســبت بــه
ایشــان حســادت میورزیدنــد.
اینموضوع کهپیامبربظاهربرایایشان
کار میکردند،خللیامشکلی در این ارتباط
ایجادنمیکرد؟
البتــه بیــان ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه
پیامبــر«ص» نــه فقــط در ظاهــر بلکــه بــا جدیــت و
بــه معنای واقعی بــرای حضرت خدیجــه«س» کار
میکردنــد و کار کــردن را بد نمیدانســتند .در اســام

