
 به نام خداوند بخشنده مهربان

 مهمان مادر بزرگ

 
آن روز صبح کنار چشمه ابواء خلوت بود. هنوز کاروانی به ابواء نیامده بود. 

زنی تنها کنار چشمه آمد با آب زالل چشمه وضو گرفت وبعد به کنار قبر 
دش حرف می زد وانگار که با خوآمنه رفت. درکنار مزار مادر پیامبر زانو 

    درود بر تو ای آمنه ! درود بر تو ای مادر گرامی پیامبر! »زد، آرام گفت:



هستم. خواهش همسر امام صادق که می شناسی. من حمیده عروس شما ،مرا 
 «می کنم از خدا بخواه که کمکم کند تا فرزندم را سالم به دنیا بیاورم

 
مدتی کنار قبر آمنه نشست و با او حرف زد. بعد بلند  آن روز صبح ،حمیده

شد وآرام آرام به خانه اش برگشت. در بستر دراز کشید. به آمنه فکر می 
کرد. به سال ها پیش . به لحظه هایی که آمنه هم مثل او منتظر به دنیا آمدن 
کودکش بود. حمیده قصه تولد پیامبر را از زبان شوهرش امام صادق شنیده 

 . بود



با این فکر ها ،حمیده دردش را فراموش کرد. حال خوشی به او دست داد. 
وقتی به خودش آمد که صدای گریه نوزادش را شنید . حمیده نشست وبه 

کودکش نگاه کرد. کودک آرام گرفته بود. حمیده نوزادش را دید که دست 
وسرش را به طرف آسمان بلند کرد لب های کوچکش را بر زمین گذاشت. 

 ای نوزاد تکان می خورد. انگار داشت با خدا حرف می زد. ه

وای خدایا »همان لحظه خدمتکار خانه به اتاق آمد  با دیدن نوزاد فریاد زد:
 «!بچه به دنیا آمد!چرا مرا خبر نکردید؟

بعد کمک کرد. نوزاد را با آب گرم شست وبر او لباس پوشاند. باید به امام 
 .صادق مژده می داد 

 



ه تولد  نوزاد را به امام صادق داد ، امام لبخندی زد چندلحظه وقتی مژد
خداوندا!تو را »ساکت ماند. وبعد دست هایش را رو به آسمان گرفت وگفت:

سپاس می گویم که همسرم حمیده را در پناه خود گرفتی و یاری اش 
 «کردی.

از آن چه »سپس امام صادق علیه السالم رو به دوستانش کرد و گفت: 
د به من عنایت کرده است شادمانم نام پسرم را موسی می گذارم وبه خداون

شما سفارش می کنم که به او توجه داشته باشید . او پس از من امام 
 «وراهنمای شماست.

 


