
 خديجة سيدة مال وأعمال

 

تستأجر الرجال، من كبار تجار مكة، كانت تاجرة  ،خديجة بنت خويلد سيدة أعمال
بلغها أن . وكانت قوافلها متصلة ال تنقطع بين مكة والمدينةوتدفع األموال مضاربة، 

مع  ،منه أن يخرج بتجارة لها إليه وطلبت   دعى الصادق األمين، فبعثت  محمًدا كان ي  
فربحت أرباًحا غير  ،فخرج محمد بتجارتها إلى الشام .(ميسرة) :غالم لها يقال له

  !عادية

 

 (نفيسة)صديقتها  ، فأخبرت  خبرها عن أخالق محمد وصدقه وأمانتهي   (ميسرة)وكان 
وكانت أكبر منه  ،سنة 52ه وسن  فخطبها محمد وتزوجها  .ترغب في الزواج منهبأنها 
 .أعوام بعدها 54عاًما قبل البعثة و 52عاشت معه  .(سنة 04) سًنا

 

.. زم لوني : منزل وهو يقولعاد إلى ال صلى اهلل عليه وسلملما نزل عليه الوحي 
 واهلل  ف ر  أبش   :لي يا خديجة؟ فقالت له ما: فقال لخديجة ،وكان خائًفا مرتجًفا !زم لوني

،  حمل  ، وت  الحديث   ، وتصدق  الرحم   ل  ص  ت  أبًدا، إنك ل   خزيك اهلل  ال ي   عطي الفقير، وت  الكل 
أضيفت النوائب إلى الحق تبارك وتعالى ) الحقعين على نوائب قري الضيف، وت  وت  

 . (الدهرولم تضف إلى 



 

 !ن آمن برسالته من النساء والرجالكانت خديجة أول م

 

رسول اهلل صلى  أول امرأة تزوجها. من أعرق بيوت قريش حسًبا ونسًبا وجاًها وكانت
وبعد زواجه . رضي اهلل عنهاقبل وفاة خديجة أخرى زوجة  لم يتزوج، و اهلل عليه وسلم

عائشة أنه كان يذبح الشاة ويقطعها ويبعثها إلى  روت ،من عائشة رضي اهلل عنها
حتى قالت  صارت عائشة تغار منها لكثرة ما يذكرهاف. خديجة( صديقات)صدائق 

: فقال !خيًرا منها اهلل   ت عجوًزا وأبدلك  كان !الدنيا امرأة إال خديجةكأن لم يكن في : له
بني الناس، بي حين كفر الناس، وصدقتني إذ كذ   خيًرا منها، لقد آمنت   ما أبدلني اهلل  

 ...وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني منها الولد 

الزمان : فقال ؟ما لك   :وهو مغموم، فقالت له خديجة علىدخل  روي أنه عليه السالم
ن لم أبذل   !فأستحي منك   ،ك  مال   دنف  المال  أنا بذلت   فإن   ،زمان قحط  !اهلل ت  فخ وا 

 حتى بلغت   ،تهاوصب   دنانير   فأخرجت  : يققال الصد   .يقالصد   وفيهم   اقريشً  فدعت  
اشهدوا أن هذا : ثم قالت   !امي لكثرة المالا قد  ن كان جالسً ا لم يقع بصري على م  مبلغً 

ن شاء أمسكهإن شاء فر   ،المال ماله   !قه، وا 

، مريم بنت عمران: وحسبك من نساء العالمين! خير نساء الجنة: كان يقول عنهاو 
 .وآسية امرأة فرعون، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد
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ولدت في . والحزم والعفة والحكمة العقلب ، ع رفتوسيدة نساء العالمين، الطاهرةهي  
صلى  ، قبل هجرة النبيسنة 52وتوفيت وعمرها م، 225قبل الهجرة،  25مكة سنة 

وفي عام واحد توفيت خديجة وتوفي عمه  .بثالث سنوات إلى المدينة اهلل عليه وسلم
 .ج إال بعد فترةلم يتزو و (! عام الحزن)بالنسبة له هذا العام أبو طالب فكان 

 

، وهذا لقب رسمي، أما لقب (السيدة األولى)اليوم تلقب زوجة رئيس الدولة بلقب 
 !فهذا لقب استحقاق سيدة نساء العالمينالسيدة خديجة بأنها 

 

األمين كانت خديجة الكفؤ كما كان محمد صلى اهلل عليه وسلم نموذًجا للعامل 
النبيين  حشر معالصدوق األمين الذي ي   الطاهر رضي اهلل عنها نموذًجا للتاجر

 .والشهداء والصالحينوالصد يقين 
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