
گى فكر مىكنم؛ندمن هميشه به زيبايىهاى ز
به خنده و شادى،

ت و مهربانى،ّبه محب
ت،ّبه دوستى و صميمي

ى،ادربه بر
ىابربه بر

و به …
ا زيبا مىبينم؛من در رؤياهايم جهان ر

دنيايى پر از …
لبخند و شادى،
امش،صلح و آر

عشق و دوستى،
ستى،استى و درر

ت و مهربانى.ّمحب
ىشتى و ستمگر… جايى كه ز

ى در آن نباشد.   و خيانت و خطا كار
جايى كه …

… و آرزو مىكنم هميشه مهربان باشم
و همه مهربان باشند؛

و همه با هم دوست باشند
و …
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و آرزو مىكنم
ود و ودمهدى موعودد  ود   بيايد٢ (عج)١مهدى موعود 

گى ما لبخند و شادى هديه كند؛ندو با آمدنش به ز
و عشق و دوستى،
ايمان و اميد،

ستى،استى و درر

مان، همان امامى كه خداى وعده داده شده (يعنى امام ز. موعود :    . موعود :  ١١
ا به ما دادهاند.)مهربان و پيامبر اسالم مژدهى آمدنش ر

ج) ٢٢ ج)  ( . (عج) : ( ُهّ اللَلََّج شكل كوتاهشدهى دعاى «ع. (عج) :  ß ىعالَ تßه» استََجَر ف
ا از خداوند طلب مىكنيم).مان ر امام زِ(ما در اين دعا، آمدن هرچه زودتر



م، باا بيشتر كنم؛ با گفتارگى رندمن مىتوانم زيبايىهاى ز 
م، با …فتارر

اى زيباتر شدن جهانهها برّچه وقت آرزوهاى من و همهى بچ 
ده مىشود؟آوربر

دن كافى است يا اين كه بايد…؟آيا فقط آرزوكر 

∂∞

دامش و صلح بياوراى ما آرو بر
ى،ادرو دوستى و بر

ت و مهربانىّمحب
ى.ابرو عدالت و بر
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چه جشن باشكوهى!
امشب، همه شاد و خوشحالاند.

مى!چه مهمانان محتر
اد صاحب ناماند!گان و افرهمه از بزر

ى!گوارچه عروس و داماد بزر
ميناند!هر دو از شايستهترين انسانهاى روى ز

ى، ديده مىشود.ا خميده، با موهايى خاكسترّنى بلندقد امدر ميان مهمانان، ز
د!ام تا باالى اتاق مىبرفته و با احترا گرنگاه كنيد كه چگونه داماد دستش ر

امش مىكند؟او كيست كه داماد اين چنين احتر
داشت و زير پاى او انداخت!ا از دوشش برى عباى مخصوص خود رّعجيب است! … حت

ت است!ّاوار محبام و سزنى شايستهى احتر زًحتما
عروس نيز به او خوشآمد مىگويد و با ادب پيش رويش مىنشيند.

د.ا مىنگرام، حليمه ر، با احتر١ند اميّمحم
ى مهربان ودسال بود و حليمه، همچون مادركى خرد كه كودا به ياد مىآورمانى رز

د.اقبت مىكرفداكار، از او مر
آورش آمنه ر دايه، مادرِت مهرباناو با نگاه به صور د.ا به ياد مى

ح  ١ م       ّ. محم   د امين مىگفتند.ّى معروف بودند؛ به همين دليل به ايشان محمان جوانى به امانتدارد (ص) از دورّت محم حضرد امين : 
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ا بوسيد؛ اشكهاى روى گونهاشهاش رش آمنه، چهرد كه مادرا به ياد مىآورآن لحظه ر
فت؛ آهى بلند كشيد و …ا در دستان خود گرد و دست او را پاك كرر

فته است؛ش به خواب رد كه مادرد آن موقع فكر مىكرّمحم
شكت كنارا بوسيد و هم چنان بىحردستش هنوز در دستان مادر بود؛ خم شد و مادر ر

نشست.
ا از خوابد؛ مبادا اين كار، مادر را از دست مادر بيرون نياورتها دستش رّد تا مدّمحم
بيدار كند.

د.دهاش مىنگر سالخورِد امين به ياد مادر مهربانش آمنه، با لبخند، به دايهىّاكنون محم
∂¥



ى بخوانمديكانش، داستانهاى زيباى ديگرفتار پيامبر خدا با خويشان و نزهى ر دربار
م.س بگيرو از آنها در

ا توصيk كنم؟ديكانش رد (ص) با خويشان و نزّت محمفتار حضرچگونه مىتوانم ر 
فتاراگر بخواهم به خوبى از پيامبر خدا پيروى كنم، با خويشاوندانم چگونه بايد ر 

كنم؟

∂µ

ه شده است.د جوان خيرّخشان محمحليمه نيز به چشمان سياه و در
شمان كه مادرد؛ آن زا به خاطر مىآورد رّگى محمخواركى و شير كودِ خوشِاندور

د.ا، به وى سپركت رك با برآمنه، با چشمانى اشكآلود، آن كود
فت.ام گر آمنه در آغوش او آرِخوار شيرِكياد وقتى مىافتد كه كود

ام مىگريست.ام آرى پسر كوچك خود، آرد كه از دورا به ياد مىآورچشمان آمنه ر
ابركت، اكنون جوانى خوش قامت و زيبا شده است و اين چنين در برك با برآن كود

د!ام مىگذارمهمانان به او احتر

ايد:ى مىسرد و شعرمىخيزى برمان شاعردر اين ز
خوشا به حال تو اى خديجه

كه سعادتمند شدى؛
ازير

همسر بهترين انسان شدى.
اى سعادت و خوشبختى آن دو دعا مىكنند.و همه در دل بر



د.امگاه همسر فداكار خويش ايستاده و به افق مىنگركنار آر
د؛ا كرهاى خود راز و نيازام زير لب، آخرين ربه لحظاتى فكر مىكند كه او آر

د؛ به چشمان پاكش چشم دوخت و دركش لبخند زهى معصوم دختربه چهر
د.آخرين نفس، جان به جان آفرين تسليم كر

ا دردسال رمانى فكر مىكند كه همسر با وفايش، در حالى كه فاطمهى خربه ز
ان پا گذاشت تاهى خشك و سوزّآغوش داشت، از خانهى زيباى خود، به آن در

حامى او باشد.

 اندوه» است؛ِسول خدا، «سالاى رامسال بر
ت كوتاهى شاهد دو حادثهى غمانگيز بوده است:ّدر مد

وفات ابوطالب، عموى مهربانش و
همسر باوفايش. ßىوفات خديجهى كبر

ا به بيرونانش، آنان ر او و يارِ جانِاى حفظت ابوطالب، برچند سال پيش، حضر
د.عب ابىطالب» منتقل كرِهاى به نام «شّه، در درّشهر مك
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عب به سختى مىگذشت.ِگى مسلمانان در شندز
دند؛ شبها در تاريكىهها به سر برآنها بيش از سه سال در ميان صخر

انهاى سيلآسا.سا و گاه بارها زير آفتاب طاقتفرا و روزوحشتز
 از١مان حجان بودند و فقط در زهى كافرت، در محاصرّمسلمانان در اين مد

داختند.هى آذوقه مىپرّعب بيرون مىآمدند و به دادوستد و تهيِش
ت، به تدريج، مقدار زيادى از ثروتّخديجه، بانوى سخاوتمند، در اين مد

د.ف كرگى مسلمانان صرندهى آذوقه و وسايل زّاى تهيا براوان خود رفر
فت.ى گرى از دوستان و خويشاوندانش نيز يارّاو حت

خديجه و ساير ساكنانهاش ّعما با بار گندم به انى رادهاش، شترادرزگاهى بر
اىد و برد مىكرا آرساند؛ خديجه نيز با دست خود، گندمها رشعب مىر

ه مىپخت.انش نان تازسولخدا و يارر

ه در كنارد و او هموارا كم نكر خديجه رِحمت، ايماننج و زآن همه ر
د. او خشنود بود كه از پيامبر خداى كرستاراقبت و پرسولخدا ماند و از او مرر

ده است.ندى همانند فاطمه آورحمايت مىكند و از او فرز

فته است؛اكنون بانوى فداكار اسالم از دنيا ر
گ وديكى قبر پدربزرا با اندوه بسيار در نزو پيامبر خدا پيكر پاك او ر

ده است.گوار خود، دفن كرعموى بزر

ت خانهى خدا زيار. حج :        ١
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سول خدا زير لب مىگويد:ر
مود.ا نصيب نفرگار مهربان به من بهتر از خديجه رد«به خدا قسم، پرور

د. آنگاه كهفر مىورزيدند، او به من ايمان آورُآن هنگام كه همه به من ك
دند، او با ثروت خود به كمكم شتافت و خداوندا از مال خود محروم مىكردم مرمر

د.»ا عنايت كرهرندى شايسته، همچون فاطمهى زاز او به من فرز

ى به دستالعات بيشترّگ اسالم، اطىهاى بانوى بزرهى فداكارمن مىتوانم دربار 
ائه دهم.م و به كالس ارآور

د؟ا توصيk كرت خديجه رىهاى حضرچگونه مىتوان فداكار 
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م.مين بريزا همينجا روى زــ : هيچ كس اين جا نيست؛ مىتوانم آشغالها ر
ا خطخطى كنم.ــ : هيچ كس اينجا نيست؛ مىتوانم ديوار ر

م.خت بچينم و بخوره از درا بىاجازــ : كسى اينجا نيست؛ مىتوانم ميوهها ر

ا نمىبيند!د؛ چون مثل اين كه كسى مراد نگيرــ : شايد كسى به من اير
ا … انگار كسى هست…ا چرّام

خودم …
خودم كه هستم!

ا مىبينم.من خودم ر
ى هم هست!آه … كس ديگر

بلى … او!
ا مىبيند!او مر

ا به خوبى احساس مىكنم.من اين ر
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