
  62  

چه جشن باشكوهی! 

امشب، همه شاد و خوش حال اند.

چه مهمانان محترمی! 

همه از بزرگان و افراد صاحب نام اند! 

چه عروس و داماد بزرگواری! 

هر دو از شایسته ترین انسان های روی زمین اند! 

در میان مهمانان، زنی بلندقد اّما خمیده، با موهایی خاكستری، دیده می شود. 

نگاه كنید كه چگونه داماد دستش را گرفته و با احترام تا باالی اتاق می برد! 

او كیست كه داماد این چنین احترامش می كند؟ 

عجیب است! … حتّی عبای مخصوص خود را از دوشش برداشت و زیر پای او انداخت! 

حتماً زنی شایسته ی احترام و سزاوار محبّت است! 

عروس نیز به او خوش آمد می گوید و با ادب پیش رویش می نشیند. 

محّمد امین1، با احترام، حلیمه را می نگرد.

زمانی را به یاد می آورد كه كودكی خردسال بود و حلیمه، همچون مادری مهربان و 

فداكار، از او مراقبت می كرد. 

او با نگاه به صورت مهرباِن دایه، مادرش آمنه را به یاد می  آورد. 

1. محّمد امین : حضرت محّمد )ص( از دوران جوانی به امانت داری معروف بودند؛ به همین دلیل به ایشان محّمد امین می گفتند.
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آن لحظه را به یاد می آورد كه مادرش آمنه، چهره اش را بوسید؛ اشك های روی گونه اش 

را پاك كرد و دست او را در دستان خود گرفت؛ آهی بلند كشید و … 

محّمد آن موقع فكر می كرد كه مادرش به خواب رفته است؛ 

بی حركت  بوسید و هم چنان  را  مادر  و  بود؛ خم شد  مادر  دستش هنوز در دستان 

كنارش نشست. 

محّمد تا مّدت ها دستش را از دست مادر بیرون نیاورد؛ مبادا این كار، مادر را از خواب 

بیدار كند. 

اكنون محّمد امین به یاد مادر مهربانش آمنه، با لبخند، به دایه ِی سالخورده اش می نگرد. 
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   درباره ی رفتار پیامبر خدا با خویشان و نزدیكانش، داستان های زیبای دیگری بخوانم 
و از آن ها درس بگیرم.

 چگونه می توانم رفتار حضرت محّمد )ص( با خویشان و نزدیكانش را توصیف كنم؟  
 اگر بخواهم به خوبی از پیامبر خدا پیروی كنم، با خویشاوندانم چگونه باید رفتار كنم؟ 

  65  

حلیمه نیز به چشمان سیاه و درخشان محّمد جوان خیره شده است. 

دوراِن خوِش كودكی و شیرخوارگی محّمد را به خاطر می آورد؛ آن زمان كه مادرش 

آمنه، با چشمانی اشك آلود، آن كودك با بركت را، به وی سپرد. 

یاد وقتی می افتد كه كودِك شیرخواِر آمنه در آغوش او آرام گرفت. 

چشمان آمنه را به یاد می آورد كه از دوری پسر كوچك خود، آرام آرام می گریست. 

آن كودك با بركت، اكنون جوانی خوش قامت و زیبا شده است و این چنین در برابر 

مهمانان به او احترام می گذارد! 

در این زمان شاعری برمی خیزد و شعری می سراید: 

خوشا به حال تو ای خدیجه

كه سعادت مند شدی؛   

زیرا    

همسر بهترین انسان شدی.     

و همه در دل برای سعادت و خوشبختی آن دو دعا می كنند. 




