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ى داشت، پير و ناتوان.مادر
ده است وگ كرا بزرش او را مى�دانست مادرد؛ زيرها كمك مى�كرتر كار�ا در بيشش راو مادر

ند.ام بگذارخداوند دستور داده كه همگى به پدر و مادر خود احتر
ويس بود.ُاو نامش ا

ويس هميشه نام و ياد خدا بر دل و زبانش بود و به پيامبر خدا (ص) عشق مى�ورزيد.ُا
اقبت نياز داشت، بهش به مرفت تا به ديدن پيامبر عزيز برود و چون مادره گرى از مادر اجازروز

دد.گراو قول داد كه زود بر
ا فهميد كه پيامبر در خانهّفت، امسيد. به خانه�ى پيامبر راه افتاد و به مدينه ربا خوش�حالى به ر
ل نشد و زودّش داده بود، در مدينه معطفته است. به خاطر قولى كه به مادرت رنيست و به مسافر

گشت.ش بازد مادرنز
مود: «بوى بهشت از جانب يمن مى�آيد.»گشت، فروقتى پيامبر از سفر باز

ى اويس، اهل يمن بود.آر
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«بوى بهشت از جانب يمن مى�آيد.»؟ مود:ا پيامبر (ص) فرچر

انمان چه وظايفى داريم؟ما نسبت به مادر
bO�«œÅv� U�¬؟
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د (ص) و لقبش امين است.ّنام او محم
دم و هدفش، خوشبختى همه�ى انسان�ها و نشانه�ىاى مر خداوند مهربان برِىمأموريت او، پيامبر

آن است.ى او كتاب قرپيامبر
ظيمَ عٍُقلـُ خ'ىلَعَ لَكَّنِمايد: «�افر�ه�ى او مىخداوند دربار

ً
» (اى پيامبر) تو بسيار خوش�اخالق هستى.

او حتى قبل از آن كه پيامبر شود، لقب امين داشت. چون بسيار امانت�دار بود.
ا دوست داشت. با آن�هاه�ها رّد. بچاست مى�گفت. به همه سالم مى�كردر سخن�گفتن هميشه ر

د و نسبت به همه�ىمندان زياد كمك مى�كرام مى�گذاشت. به نيازد و به آن�ها احترى مى�كرباز
د.انسان�ها و حتى حيوانات محبت مى�كر

خداوند به ما دستور داده است از او پيروى كنيم و مانند او خوب و مهربان باشيم.
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اگر بخواهيم انسان خوبى باشيم،
هايى بايد انجام بدهيم؟چه كار
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دى بود بسيار قوى و نيرومند.ان، مردر ميان كافر
ان آمده بود كه با مسلمانان بجنگد.اه با ديگر كافراو همر

انه مبارز خواست.به ميدان آمد و مغرور
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ستادند.ا جلو فرم�الله وجهه) رت على (كرپيامبر(ص) حضر
ى او شيرت على پيروز و مسلمانان بسيار شاد شدند. آره شروع شد. چند دقيقه بعد حضرمبارز

خدا��، شجاع و فداكار بود.
ت فاطمه دخترم�الله وجهه) پسر عمو و داماد پيامبر بودند. همسر مهربانش حضرت على (كرحضر

ان او بودند.ت حسين پسرت حسن و حضرپيامبر(ص) بودند. حضر
دند.ى خود انتخاب كرهبرا به رض) وى رت عثمان (رمسلمانان پس از خالفت حضر

اشدين هستند.مين خليفه از خلفاى رايشان چهار

��١٥



��١٦

سدر كالس در
شور بر پا بود

ه باز و نور پيدا بودپنجر
شيدتو خورپر

بر چمن تابيد
فت و تنبلى خوابيدخستگى ر

شيدىگوى خور
وه! چه زيبا بود

آسمان آبى
عين دريا بود
س ما امروزدر
ادى استس آزدر
س حق گويىدر
س دل�شادى استدر

ّمآقا معل
از عبادت گفت

از خداجويى
 از صداقت گفت

ِما همان نور
پاك انسانيم

pِتابش لط
دانيمذات يز

كانيم وكود
شاد و خندانيم

گان حقبند
از دل و جانيم
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