ً
هــم کار کــردن و داشــتن یــک کسـبوکار و حرفــه ،امتیــاز محســوب میشــود و کامــا جنبــه مثبــت
دارد ،البتــه کســب حــال و کار صحیــح هــم در اســام تعریــف شــده و مــورد ســتایش اســت .بــه بیــان
ســادهتر ،کار کــردن در اســام یــک ارزش محســوب میشــود.
امــا اینکــه پیامبــر«ص» بــرای حضــرت خدیجــه«س» کار میکردنــد ،نــه تنهــا مــورد مذمــت و ســؤال
نیســت بلکــه یــک جنبــه مثبــت و خــاص از شــخصیت پیامبــر را نشــان میدهــد .کار کــردن بــرای
بانویــی کــه در کنــار ویژگیهــای مثبــت شــخصیتی و فضیلتهــای اخالقــی ،در تجــارت هــم موفــق
بــوده و ثــروت زیــادی از راه حــال بهدســت آورده بــود ،درسهــا و نــکات آموزنــدهای بــرای مــا دارد.
حضــرت خدیجــه«س» هــم بــا توجه به شــناخت و درکی که نســبت به پیامبر«ص» داشــتند ،هرگز
ایــن موضــوع را درنظــر نگرفتنــد و نــگاه منفــی بــه ایــن جریــان نداشــتند .ایــن نــگاه و اندیشــه مطهــر
حضــرت خدیجــه«س» بــرای امــروز مــا و جوانــان میتوانــد نــکات ارزنــدهای داشــته باشــد .چراکــه
گاهــی ســوءتفاهمها در پاییــن انگاشــتن بعضــی مشــاغل کــه زحمــت فراوانی هــم دارد ،باعث شــده
تــا پا کــی و نجابــت در پســران بــه حاشــیه بــرود و ثــروت و امکانات مــادی ارزش پیدا کند که در ســیره
ً
عملــی و کالمــی ائمــه اطهار«علیهمالســام» اصــا توصیــه نشــده اســت.
اینکه سن حضرت خدیجه در هنگام ازدواج بیشتر از پیامبر بوده تا چه حد صحت
دارد؟
ایــن مطلــب و موضــوع مشــهوری اســت کــه در چنــد دهــه اخیــر بــر ســر زبانها افتــاده و شــهرت یافته
اســت .آنچــه کــه دســتاورد دانشــمندان و محققــان ایــن عرصــه نشــان میدهــد و بــر اســاس آنچــه از
یافتههــا و مطالعــات تاریخــی بــر میآیــد ،ســن شــریف حضــرت خدیجه«ســاماهللعلیها» در هنــگام
ازدواج بــا حضــرت محمــد«ص»  25یــا  24ســال بــوده اســت .بــه ایــن معنــا کــه ایشــان در هنــگام
ازدواج یــا همســن پیامبــر اســام«ص» بودهانــد یــا یــک ســال کوچکتــر بودهانــد .امــا مطلبــی کــه بــه
دلیــل تــاش بنیامیــه و برخــی جاهــان در طــول تاریــخ اســام خیلــی هــم مشــهور شــده ایــن اســت
کــه حضــرت خدیجــه«س» در هنــگام ازدواج بــا پیامبــر«ص» هــم ســن باالیــی داشــتند و هــم اینکــه
ً
ایشــان قبــا ازدواجهــای دیگــری داشــتهاند؛ در حالــی کــه این مطالب هم کــذب و دروغ اســت و هم
ریشــه تاریخــی و ســند نــدارد .لــذا حضــرت خدیجه«ســاماهللعلیها» دوشــیزه بودنــد و اولیــن و تنهــا
ازدواج ایشــان بــا پیامبــر اســام«ص» بــود.
و سخن آخر درباره این پیوند مبارک؟
نکته مهمی که در دو ازدواج آســمانی در طول تاریخ ،یعنی ازدواج پیامبر اســام و حضرت خدیجه
هلل علیهــماجمعیــن» وجــود دارد ،ایــن
و همچنیــن ازدواج حضــرت علــی و حضــرت زهــرا «صلــواتا 
اســت کــه ایــن بزرگــواران همگــی انســان کامــل هســتند .آنچــه کــه در روایــات هــم بــه آن اشــاره شــده
اســت همیــن کمــال شــخصیتی ایــن چهرههــای برجســته و نمونــه اســت کــه باعــث شــده آنــان در
جایــگاه ریشــه بــودن نســبت بــه شــجره طیبه چهــارده معصــوم «علیهمالســام» قــرار گیرند.
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مشاهیر

آیتاهلل سیدمحمد هادی میالنی

آیــتاهلل ســیدمحمدهادی میالنــی هفتــم محــرم ســال
 ۱۳۱۳قمــری مصــادف بــا  ۹تیــر  ۱۲۷۳شمســی در نجــف
در خانــوادهای اهــل علــم و معنویــت ،پــا بــه عرصــه هســتی
ـینی شــهر مدینــه منــوره و
نهــاد .اجــداد او همــه از ســادات حسـ ِ
از فرزنــدان امام علیبنالحسین«علیهماالســام» بودنــد .وی
از محضــر اســاتید بزرگــی چــون آیــات عظــام سیدابوالحســن
اصفهانــی ،محمدحســین نائینــی و آقاضیاء ّ
الدیــن عراقــی
بهرههــای وافــر بــرد و پایههــای علمــی خــود را در فقــه و
اصــول اســتحکام بخشــید .او در طــول  ۲۳ســال حضــور در
دروس و محافــل علمــی ایــن بــزرگان توانســته بــود بــر آرا و
نظــرات قویتریــن اســاتید مســلط شــود .وی در علــوم عقلــی
نیــز مهــارت فــراوان داشــت و چندیــن ســال از عمــر خــود را در
محضــر اســاتید فلســفه گذرانــد و در ایــن حــوزه از شــاگردان
آیتاهلل محمدحســین اصفهانی معروف به کمپانی ب هشــمار
میرفــت .وی ســالها در نجــف و کربــا بــه تدریــس علــوم
مختلــف و پــرورش شــاگردان مشــغول بــود.
در طول دوران مرجعیت آیتاهلل میالنی و بویژه در سالهای
اقامتــش در مشــهد ،شــخصیتهای بــزرگ از کشــورهای
مختلــف اســامی بــه دیــدار او میرفتنــد .شــخصیت جهانـ ِـی
ایــن فقیــه بــزرگ موجــب شــده بــود کــه علمــای شــیعه و
بــزرگان اهــل تســنن نیــز برای گفتوگو و مشــاوره در مســائل
مهــم مذهبــی رهســپار ایــران شــوند و از نزدیــک از نظــرات
ایشــان آگاهــی یابنــد.
آیــت اهلل میالنــی از جملــه رادمــردان خــط مقــدم مبــارزه بــود
و در شــکلگیری نهضــت بــزرگ انقــاب نقــش بســیار مؤثــر
و اساســی داشــت .وی کــه در آن ســالها از مراجــع بــزرگ
تشــیع بــود ،بــا پیامهــا ،نامههــا و اعالمیههایــی کــه خطــاب
یکــرد ،در هدایــت و
بــه دولــت وقــت و ملــت ایــران صــادر م 
حرکتهــای مردمــی علیــه رژیــم شــاه نقــش عمــدهای بــه
عهــده داشــت.
جمعه هفدهم مرداد ســال  ۱۳۵۴هجری شمســی در ســن 81
ســالگی این اســوه فضیلت و پاکی چشــم از جهان فروبســت.
پیکــر مطهــرش پــس از یــک تشــییع بینظیــر و بــا حضــور
شــخصیتهای بــزرگ علمی و مذهبــی و هزاران مؤمن عــزادار
در دارالشــکر مرقــد مطهــر امــام علیبنموس ـیالرضا«ع» بــه
ـپرده شــد.
ـاک سـ
هفتهخـ
اجتماعیو اطالعرسانـــــݡی
فرهنگی،
نامۀ
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