در ﺳﻮگ ﻣﺎدر اﻣﺖ ،ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ س
ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ )س( ،ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﯽاش را در راه ﺧﺪا داد و در
ﻟﺤﻈﺎت آﺧﺮ ﻋﻤﺮﺷﺎن درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( را ﺑﺮای ﮐﻔﻦ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ
از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﻦ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ آوردﻧﺪ.
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ)س( ﻋﺮض ﮐﺮد ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ)ص( ﻣﻦ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ دﺧﺘﺮم ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از اﺗﺎق ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻨﺪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﺎدر ﻧﺸﺴﺖ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺮض ﮐﺮد :ﻓﺎﻃﻤﻪﺟﺎن،
ﻣﻦ از ﻗﺒﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،دوﺳﺖ دارم ﭘﺪرت آن ﻋﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ وﺣﯽ ﺑﻪ دوش
ﻣﯽاﻧﺪازد آن را ﮐﻔﻦ ﻣﻦ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻗﺒﺮ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺻﺪﻣﻪای ﻧﺮﺳﺪ؛ وﻟﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﻢ ﺑﻪ ﭘﺪرت ﺑﮕﻮﯾﻢ.
آری ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮاﻟﺶ را داده از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ ﻋﺒﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﺟﺎن ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺎﺣﯿﺎ ،ﺑﺎادب و ﺑﺎﻋﻔﺘﯽ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وارد ﺣﺠﺮه ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ﻋﺮض ﮐﺮد »ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن ﻣﺎدرم دوﺳﺖ
دارد اﯾﻦ ﻋﺒﺎی ﺧﻮدت را ﮐﻔﻦ او ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯽ وﻟﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ اﯾﻦ
وﺻﯿﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد.
ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ)س( از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺪن اﯾﻦ ﻫﻤﺴﺮ را ﻏﺴﻞ دادﻧﺪ
و وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻔﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪ »ﻋﺮض
ﮐﺮد ﯾﺎ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻔﻦ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻣﻦ ﻧﺪﯾﺪم از ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻔﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ از ﻃﺮف ﺧﺪای
ﻣﺘﻌﺎل ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮ ﮐﻔﻦ ﺑﻬﺸﺘﯽ آورده اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﯽاش
را در راه ﺧﺪا داده اﺳﺖ.
ﯾﺎ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ)س( از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻋﺒﺎ آوردﯾﺪ؛
ﻋﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ وﺣﯽ ﺑﻪ دوش ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﯿﺪ .ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ،
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ آﻣﺪ از ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻔﻦ آورد؛ ﻣﮕﺮ اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻤﺎ
َ
ﻧﺒﻮد ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮﻣﻮدﯾﺪ »ﺣ ُﺴ َﯿﻦ ٌ ﻣِﻨِّﯽ وَ أ ﻧَﺎ ﻣِﻦ ْ ﺣ ُﺴ َﯿﻦ ٍ
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ﺧﺪﯾﺠﻪ)س( ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﭼﺮا اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﮐﻔﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪن ﭘﺪر را ﺑﺮدارد ﻫﺮ ﻃﺮف را
ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ،ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺻﺪا زدﻧﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺣﺼﯿﺮ
ﺑﻮرﯾﺎ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
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