حضزت خذیجِ سالم اهلل علیْا یکی اس چْار سى کاهل دًیا ،اٍلیي ٍ بْتزیي ّوسز رسَل خذا صلّی اهلل علیِ ٍآلِ ٍ
سلّن ٍ هادر فاطوِ سّزا ٍ طاّز است .کٌیِ اٍ «ام ٌّذ» است ٍ لبل اس رسَل خذا دٍ ضَّز بِ ًامّای «عتیك بي
عائذ» ٍ «عوزٍ الکٌذی» داضت ٍ اس آًْا فزسًذاًی بِ دًیا آٍردُ بَد .جزیاى خَاستگاری ٍ اسدٍاج رسَل خذا صلّی اهلل
علیِ ٍآلِ ٍ سلّن با خذیجِ خَاًذًی ٍ هفصّل است .خذیجِ بِ رسَل خذا گفت« :هي بزای ضوا سًی را در ًظز
گزفتِام».
رسَل خذا فزهَد«:اٍ کیست؟»
خذیجِ عزض کزد «:اٍ کٌیش ضوا خذیجِ است».
خذیجِ کِ یکی اس ثزٍتوٌذاى عزب بِ ضوار هی آهذ ٍ ًَضتِ اًذ ّطتاد ّشار ضتز ٍ پَل ّای فزاٍاًی در دست افزاد
هختلف بزای تجارت داضتٍ ،لتی هی خَاست با رسَل خذا اسدٍاج کٌذ ،گفت:بِ خذا لسن ای هحوـذ ،اگز هال تَ کن
است ،هال هي سیاد است .کسی کِ خَدش را در اختیار تَ هیگذارد ،چگًَِ هالص را در اختیارت ًگذارد؟! هي با توام
اهَال ٍ کٌیشاًن در اختیار تَام.
خذیجِ بعذ اس اسدٍاج با رسَل خذا بِ عوَیصٍ ،رلِ ،فزهَد:
ایي اهَال هزا بگیز ٍ ًشد هحوـذ ببز ٍ بِ اٍ بگَ هي توام اهَال ٍ بزدگاى ٍ آًچِ را در اختیار هي است بِ اٍ ّذیِ
هیکٌنٍ.رلِ ایي خبز را در بیي سهشم ٍ همام ابزاّین با صذای بلٌذ بِ گَش ّوِ هزدم رساًیذ ٍ آًْا را ضاّذ گزفت.
در جزیاى کٌارُ گیزی رسَل خذا اس خذیجِ لبل اس ایجاد ًطفِ فاطوِ علیْاالسالم ،پیاهبزعوار یاسز را ًشد خذیجِ
فزستاد ٍ فزهَد بِ اٍ بگَ:
ای خذیجِ گواى هبز کِ کٌارُ گیزی هي اس تَست ،ًِ .خذاًٍذ بِ هي چٌیي اهز فزهَدُ است .گواًی جش خیز هبز ٍ
بذاى ،خذاًٍذ ّز رٍس چٌذیي بار بِ هالئکِ اش بِ تَ هباّات ٍ فخز هیکٌذ .خذیجِ علیْاسالم در ٌّگام سایواى
فاطوِ علیْاسالم تٌْا بَد ٍ سى ّای هکِ ٍ لزیص اس اٍ کٌارُ گزفتِ بَدًذ .خذیجِ را غن ٍ اًذٍُ فزا گزفتِ بَد کِ
ًاگْاى چْار سى بلٌذلاهت ضبیِ سىّای بٌی ّاضن ٍارد اتالص ضذًذ.
خذیجِ تزسیذ .آًْا عزضِ داضتٌذ:
« هحشٍى هباش ای خذیجِ .ها فزستادگاى پزٍردگار تَاین .ها خَاّزاى تَاین :سارُ ٍ آسیِ ٍ هزین ٍ صفزا .آهذُ این تا
تَ را کوک کٌین ».
اهام صادق علیِ السالم فزهَد:
ٍلتی خذیجِ علیْاسالم ٍفات کزد ،فاطوِ علیْاسالم بِ رسَل خذا پٌاُ بزد .بِ دٍر پیاهبز هیچزخیذ ٍ
هیگفت«:پذر جاى ،هادر هي کجاست؟»
جبزئیل علیِ السالم ًاسل ضذ ٍ عزضِ داضت:
ای رسَل خذا ،پزٍردگارت اهز فزهَد بِ فاطوِ سالم بزساى ٍ بگَ هادرش در خاًِ ای است اس یالَت ٍ سبزجذ کِ
اطاقّایص اس طال ٍ ستَىّایص اس یالَت لزهش ساختِ ضذُ ٍ با آسیِ ٍ هزین ّوٌطیي است .

طاّز پسز رسَل خذا ٍ خذیجِ بَد کِ پس اس بعثت بِ دًیا آهذ ٍلی هاًٌذ دیگز پسزاى پیاهبز در هکِ فَت کزد .

