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كنار آرامگاه همسر فداكار خویش ایستاده و به افق می نگرد. 

به لحظاتی فكر می كند كه او آرام زیر لب، آخرین راز و نیازهای خود را كرد؛ 

به چهره ی معصوم دختركش لبخند زد؛ به چشمان پاكش چشم دوخت و در 

آخرین نفس، جان به جان آفرین تسلیم كرد. 

به زمانی فكر می كند كه همسر با وفایش، در حالی كه فاطمه ی خردسال را 

در آغوش داشت، از خانه ی زیبای خود، به آن دّره ی خشك و سوزان پا گذاشت تا 

حامی او باشد. 

امسال برای رسول خدا، »ساِل اندوه« است؛ 

در مّدت كوتاهی شاهد دو حادثه ی غم انگیز بوده است: 

وفات ابوطالب، عموی مهربانش و 

وفات خدیجه ی كبرٰی همسر باوفایش.

چند سال پیش، حضرت ابوطالب، برای حفِظ جاِن او و یارانش، آنان را به بیرون 

شهر مّكه، در دّره ای به نام »ِشعب ابی طالب« منتقل كرد. 
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زندگی مسلمانان در ِشعب به سختی می گذشت. 

آن ها بیش از سه سال در میان صخره ها به سر بردند؛ شب ها در تاریكی 

وحشت زا و روزها زیر آفتاب طاقت فرسا و گاه باران های سیل آسا. 

مسلمانان در این مّدت، در محاصره ی كافران بودند و فقط در زمان حج1 از 

ِشعب بیرون می آمدند و به داد وستد و تهیه ی آذوقه می پرداختند.

خدیجه، بانوی سخاوتمند، در این مّدت، به تدریج، مقدار زیادی از ثروت 

فراوان خود را برای تهیه ی آذوقه و وسایل زندگی مسلمانان صرف كرد. 

او حتّٰی  از دوستان و خویشاوندانش نیز یاری گرفت. 

به عّمه اش خدیجه و سایر  بار گندم  با  را  برادرزاده اش، شترانی  گاهی 

ساكنان شعب می رساند؛ خدیجه نیز با دست خود، گندم ها را آرد می كرد و برای 

رسول خدا و یارانش نان تازه می پخت.

كنار  در  همواره  او  و  نكرد  كم  را  خدیجه  ایماِن  زحمت،  و  رنج  همه  آن 

رسول خدا ماند و از او مراقبت و پرستاری كرد. او خشنود بود كه از پیامبر خدا 

حمایت می كند و از او فرزندی همانند فاطمه آورده است. 

اكنون بانوی فداكار اسالم از دنیا رفته است؛ 

و پیامبر خدا پیكر پاك او را با اندوه بسیار در نزدیكی قبر پدربزرگ و 

عموی بزرگوار خود، دفن كرده است. 

1. حج : زیارت خانه ی خدا
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رسول خدا زیر لب می گوید: 

»به خدا قسم، پروردگار مهربان به من بهتر از خدیجه را نصیب نفرمود. 

آن هنگام كه همه به من ُكفر می ورزیدند، او به من ایمان آورد. آن گاه كه 

مردم مرا از مال خود محروم می كردند، او با ثروت خود به كمكم شتافت و خداوند 

از او به من فرزندی شایسته، همچون فاطمه ی زهرا عنایت كرد.«

 من می توانم درباره ی فداكاری های بانوی بزرگ اسالم، اّطالعات بیشتری به دست 
آورم و به كالس ارائه دهم. 

 چگونه می توان فداكاری های حضرت خدیجه را توصیف كرد؟ 
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