من همیشه به زیبایی های زندگی فكر می كنم؛
به خنده و شادی،
به محبّت و مهربانی،

به دوستی و صمیمیت،
به برادری،
به برابری
و به …

من در رؤیاهایم جهان را زیبا می بینم؛
دنیایی پر از …
لبخند و شادی،
صلح و آرامش،
عشق و دوستی،
راستی و درستی،
محبّت و مهربانی.

… جایی كه زشتی و ستمگری

و خیانت و خطاكاری در آن نباشد.
جایی كه …
… و آرزو می كنم همیشه مهربان باشم
و همه مهربان باشند؛
و همه با هم دوست باشند
و…
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و آرزو می كنم

مهدی موعود( 1عج) 2بیاید
و با آمدنش به زندگی ما لبخند و شادی هدیه كند؛
و عشق و دوستی،
ایمان و امید،
راستی و درستی،
و برای ما آرامش و صلح بیاورد

 .1موعود  :وعده داده شده (یعنی امام زمان ،همان امامی كه خدای
مهربان و پیامبر اسالم مژده ی آمدنش را به ما داده اند).
( .2عج)  :شكل كوتاه شده ی دعای « َع َّجلَ ا ٰ ُ
عالی ف ََر َجه» است
هلل تَ ٰ
زودتر امام زمان را از خداوند طلب می كنیم).
(ما در این دعا ،آمدن هرچه
ِ
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و دوستی و برادری،
محبّت و مهربانی

و عدالت و برابری.

بچه ها برای زیباتر شدن جهان
چه وقت آرزوهای من و همه ی ّ

برآورده می شود؟

آیا فقط آرزو كردن كافی است یا اینكه باید…؟

من می توانم زیبایی های زندگی را بیشتر كنم؛ با گفتارم ،با
رفتارم ،با …
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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!
اما خمیده ،با موهایی خاكستری ،دیده می شود.
در میان مهمانان ،زنی بلندقد ّ
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!
حتما ً زنی شایسته ی احترام و سزاوار محبّت است!
عروس نیز به او خوش آمد می گوید و با ادب پیش رویش می نشیند.
محمد امین ،1با 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.
مهربان دایه ،مادرش آمنه را به یاد می آورد.
او با نگاه به صورت
ِ
محمد امین می گفتند.
محمد (ص) از دوران جوانی به امانت داری معروف بودند؛ به همین دلیل به ایشان ّ
محمد امین  :حضرت ّ
ّ .1
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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 …
محمد آن موقع فكر می كرد كه مادرش به خواب رفته است؛
ّ
دستش هنوز در دستان مادر بود؛ خم شد و مادر را بوسید و هم چنان بی حركت
كنارش نشست.
محمد تا م ّدت ها دستش را از دست مادر بیرون نیاورد؛ مبادا این كار ،مادر را از خواب
ّ
بیدار كند.
محمد امین به یاد مادر مهربانش آمنه ،با لبخند ،به دایه ِی سالخورده اش می نگرد.
اكنون ّ
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محمد جوان خیره شده است.
حلیمه نیز به چشمان سیاه و درخشان
ّ
محمد را به خاطر می آورد؛ آن زمان كه مادرش
خوش كودكی و شیرخوارگی
دوران
ِ
ِ
ّ
آمنه ،با چشمانی اشك آلود ،آن كودك با بركت را ،به وی سپرد.
ِ
كودك شیرخوارِ آمنه در آغوش او آرام گرفت.
یاد وقتی می افتد كه
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.

محمد (ص) با خویشان و نزدیكانش را توصیف كنم؟
چگونه می توانم رفتار حضرت
ّ

اگر بخواهم به خوبی از پیامبر خدا پیروی كنم ،با خویشاوندانم چگونه باید رفتار كنم؟

درباره ی رفتار پیامبر خدا با خویشان و نزدیكانش ،داستان های زیبای دیگری بخوانم
و از آن ها درس بگیرم.
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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
دره ی خشك و سوزان پا گذاشت تا
در آغوش داشت ،از خانه ی زیبای خود ،به آن ّ
حامی او باشد.
«سال اندوه» است؛
امسال برای رسول خدا،
ِ
در م ّدت كوتاهی شاهد دو حادثه ی غم انگیز بوده است:
وفات ابوطالب ،عموی مهربانش و
كبری همسر باوفایش.
وفات خدیجه ی
ٰ
چند سال پیش ،حضرت ابوطالب ،برای ِ
جان او و یارانش ،آنان را به بیرون
حفظ ِ
دره ای به نام ِ
«شعب ابی طالب» منتقل كرد.
شهر مكّه ،در ّ
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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 م ّدت ،در محاصره ی كافران بودند و فقط در زمان حج 1از
ِشعب بیرون می آمدند و به داد وستد و تهیه ی آذوقه می پرداختند.
خدیجه ،بانوی سخاوتمند ،در این م ّدت ،به تدریج ،مقدار زیادی از ثروت
فراوان خود را برای تهیه ی آذوقه و وسایل زندگی مسلمانان صرف كرد.
ی از دوستان و خویشاوندانش نیز یاری گرفت.
او حتّ ٰ

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

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

 .1حج  :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».

چگونه می توان فداكاری های حضرت خدیجه را توصیف كرد؟

من می توانم درباره ی فداكاری های بانوی بزرگ اسالم ،ا ّطالعات بیشتری به دست
آورم و به كالس ارائه دهم.
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ــ  :هیچ كس این جا نیست؛ می توانم آشغال ها را همین جا روی زمین بریزم.
ــ  :هیچ كس این جا نیست؛ می توانم دیوار را خط خطی كنم.
ــ  :كسی این جا نیست؛ می توانم میوه ها را بی اجازه از درخت بچینم و بخورم.

ــ  :شاید كسی به من ایراد نگیرد؛ چون مثل این كه كسی مرا نمی بیند!
اما چرا … انگار كسی هست…
ّ
خودم …

خودم كه هستم!
من خودم را می بینم.
آه … كس دیگری هم هست!
بلی … او!
او مرا می بیند!
من این را به خوبی احساس می كنم.
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دوست داری برایت بگویم ؟
… از این كه وقتی كار خوبی انجام می دهم كسی مرا ببیند ،چه احساسی دارم؟
از این كه خداوند مرا همواره می بیند و ُمراقب من است ،چه احساسی دارم؟

من می توانم …
من می توانم كارهایی انجام دهم كه او همیشه از من خشنود باشد؛ كارهایی مثل …
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بوستان محلّه بودیم.
مشغول بازی در
ِ
عمو رضا ،مشغول كاشتن گل های بنفشه بود .او با بیلچه اش ،در ِ
مرطوب باغچه،
خاك
ِ
چاله های كوچكی درست می كرد سپس ،بنفشه ها را به آرامی از گلدان ها بیرون می آورد و
در خاك می كاشت.
ِ
پیرمرد باغبان سالم كردیم و گفتیم:
از بازی دست كشیدیم؛ جلو رفتیم و به
«عموجان! دوست دارید ما هم در این كار به شما كمك كنیم؟»
چه قدر خوش حال شد!
روش كاشتن گل ها را از او آموختیم سپس ،هر یك مشغول ُگل كاری در قسمتی
ابتدا
ِ
از باغچه شدیم.
پس از م ّدت كوتاهی ،بخش بزرگی از باغچه ُپر از ُگل شد.
«بچه ها! … بیایید این جا! … بیایید یك چیز جالب ببینید!»
ــ ّ :
ِ
دوست ما مهدی بود كه از پنجره ی خانه شان ما را صدا می زد .خانه ی آن ها نزدیك
بوستان است.
برداری كوچك در دست داشت.
دوربین فیلم
همه به خانه ی مهدی رفتیم .او یك
ِ
ِ
كردن ما به عمو رضا ،به كمك پدرش از ما تصویرهای زیبایی گرفته
مهدی ،هنگام كمك
ِ
بود.
تصاویر را دیدیم.
چه قدر جالب بود …!
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بچه ها جالب بود؟
چرا دیدن آن تصویرها برای ّ
راستی خودِ من ،چه وقت هایی از دیدن تصویر كارهایم خوش حال و چه زمانی
غمگین می شوم؟

… به كارهای نیكی فكر كنم كه خداوند را از من راضی و خشنود می گرداند و مرا
در جهان آخرت ،سرافراز می كند .كارهایی مثل …

فرشتگان خدا كارهای ما را ثبت می كنند .مثل این كه تمام لحظه های نیك و بد زندگی ما ضبط شود ،تا این كه
در جهان آخرت آن ها را ببینیم و خوش حال شویم یا این كه …
اما كارهای بد ما دیرتر ثبت می شوند ،شاید پشیمان
كارها و حتّی فكرهای خوب ما خیلی زود ثبت می شوند ّ

ٰ

شویم و از خداوند طلب بخشش كنیم.
در قرآن كریم آمده است:

َیرا یَ َر ُه
َف َمن یَع َمل مِ ثقالَ َذ َّر ٍهًْ خ ً

و

َو َمن یَع َمل مِ ثقالَ َذ َّر ٍ ًْه شَ ًّر ا یَ َر ُه

و

قرآن كریم ــ سوره ی زلزال ــ آیه های  7و 8

معنای این آیه ها را می توانی در كتاب قرآن خود پیدا كنی.
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روزها،
با نشاط و پر از امید
از راه می آیند
و با خاطراتی زیبا و به یاد ماندنی
به پایان می رسند.
همراه با دوستی ها،
همراه با محبّت ها،

همراه با نیكی ها
و…

اما…
ّ

بعضی وقت ها،
غروب
با افسوس همراه می شود؛

خاطر كارهایی كه باعث اذیّت و آزار دیگران شده است،
به
ِ

برای فرصت های خوبی كه با كارهای بیهوده هدر رفته است،
خاطر …
به
ِ
در آن هنگام،
من
آرزو می كنم
كه این لحظه های بد
بروند و دیگر تكرار نشوند
و روز به روز به نیكی ها و زیبایی های زندگی افزوده شود.
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من
دوست دارم خوب باشم
و كارهای نیك انجام دهم
و همه كارهای نیك انجام دهند
و می دانم
كه در جهان آخرت ،پاداش كارهایم را خواهم گرفت
حتّ ٰی اگر كسی آن ها را ندیده باشد.
من آرزو می كنم
كه در جهان آخرت
سربلند باشم
و همه سربلند باشند؛
شاد و خندان باشم
و همه شاد و خندان باشند
و خداوند
از گفتار و كردار من راضی و خشنود باشد.
من آرزو می كنم…

78

برای سربلندی در جهان آخرت ،چه كارهایی می توانم انجام دهم؟
چگونه می توانم در این باره از خداوند كمك بخواهم؟

من هم می توانم آرزو كنم؛ آرزوهایی برای خودم و دیگران .من می توانم از خدای
مهربان بخواهم …

الر ِ
َربَّنا ا َمنّا ،ف ِ
احمین
َاغفرل َنا َو ار َحمنا َو ا َ
َنت خ ُ
َیر ّ
پروردگارا،

ما به تو ایمان آورده ایم.
نصیب ما كن؛
ما را ببخش و رحمت خویش را
ِ
تو بهترین بخشنده و مهربانی.
قرآن كریم ــ سوره ی مؤمنون ــ آیه ی 109
من می توانم هنگام نماز خواندن یا هر زمان دیگری كه بخواهم ،این دعای قرآنی زیبا را بخوانم.
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