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گفتیکهماشيعيانبرایچندمينبارآمدهايمو
هنوزامامرانديدهايم!

گفتمولیآقااجازهیورودندادند. کنيدهمينرا باور

کهخيلیمهرباناست!چرامارا کهماندهام!امامرضا؟ع؟ من
بهحضورشاننمیپذيرند؟

فکرمیکنمديشبراهحلخوبیپیداکردم!
انشااهللامروزبهمالقاتاماممیرويم!

برخيزيدکهوقترفتناست!
اميـــــدوارمامــــروزبههدفمانبرسيم.

کنيم؟ فکرمیکنیامروزبتوانيمامامرضا؟ع؟رامالقات

راستشنمیدانمولیخيلیدلمبرایايشانتنگشده.

يعنیمشکلکجاست؟
دليلیدارد.....

ً
چرامانمیتوانيمامامرامالقاتکنيم؟حتما

فکرنمیکنمفايدهایداشتهباشد.االندوماهاستکهداريمهمينکاررا
میکنيمولیبازهمهرچهشمابگويید.
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آقاجان!درستمیفرمايید.
ماشيعهیشمانبودهايم.مادوستدارشماهستيموبهشمامحبتداريم!

گرتوبهکنيموازاينبهبعدرفتارمانرااصالحکنيمبخشيدهمیشويم؟ حاالبفرمايیدا
امام؟ع؟:آفرينبرشما!بله!بخشيدهمیشويد.فعاًلهمهمانطورکهگفتيددوستان

ماهستيدوماهمشمارادوستداريم.بنشينيدتاازشماپذيرايیشود!

چهفکریتویسرتاناست؟
کنيد؟ کار میخواهيدچه

صبرکنتاببينی!
بايدازمهربانیاماماستفادهکنيم!

منظورشماچيستایپسرپیامبر؟
مگرمامرتکباشتباهیشدهايم؟

کسی امام؟ع؟:شماخودراشيعهمیدانيد!درحالیکهشيعه
استکههموارهازامامخودپیرویمیکندولیشماکهدرانجام
گاهمرتکبخطاوغفلتمیشويدو واجباتسستیمیکنيدو

رفتارتانباگفتارتانيکینيستچطورخودراشيعهمیدانيد؟

يعنیمشکلکجاست؟
دليلیدارد.....

ً
چرامانمیتوانيمامامرامالقاتکنيم؟حتما

فکرنمیکنمفايدهایداشتهباشد.االندوماهاستکهداريمهمينکاررا
میکنيمولیبازهمهرچهشمابگويید.

کهبرایديدنايشانمیآيیم بروبهآقايمانبگو،چندينروزاست
وماراراهنمیدهند.حاالديگردشمناندارندمارامسخرهمیکنند.

بگذار اجازهیوروددادم. منزلشنيدهشد: ازداخل امام صدای
واردشوند.

ایپسرپیامبر!چرابامامهرباننيستيد؟
چرابهمااجازهیورودنمیداديد؟

شما به که سختی میفرمايد:هر قرآن در خداوند
میرسدبهخاطرکارهایخودتاناست!

  از  راه  دور  آمده ایم        
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صبحزودمیخواهی
کجابرویَرّيان؟ 

امروزاولماهاست.
کند. اميدوارمديدارفرزندپیامبر،دلتنگیمرابرطرف

بهمواليمبگو)ريانپسرَشبيب(آمدهومیخواهدشماراببيند.

چشم.االنبهامامعرضمیکنم.

دلمبرایموالیمانامامرضا؟ع؟تنگشده.
میخواهمبهمنزلايشانبروم.

السالمعليکيابنرسولاهلل!

امام:سالمبرتو
ایپسرَشبيب!خوشآمدی.

امروزاولماهمحّرماست،آياروزههستی؟

نه!ایپسررسولخدا،روزهنيستمونمیدانستم
کهخوببودروزهبگيرم. امروزاينقدراحترامدارد
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نه!ایپسررسولخدا،روزهنيستمونمیدانستم
کهخوببودروزهبگيرم. امروزاينقدراحترامدارد

ایپسرَشبيب!
کن گريه کنیبرایجّدغريبمن گريه هرگاهخواستیبرایچيزی
کهبهترينانسانهایرویزمين کههمراهبا18نفرازخاندانش

کشتهشدند. بودند،مظلومانه

کرد کهزکريایپیامبر؟ع؟دعا امروزهمانروزیاست
کرد. کندوخدادعايشرامستجاب خداوندبهاوفرزندیعطا

کهحتیمردمقبلازاسالمبهاحترامآن محّرمماهیاست
جنگنمیکردندولیمردماينامتاحترامآنراشکستندو

کشتند.خداهرگزآنانرانبخشايد. فرزندانپیامبرشانرادراينماه

گرمیخواهیروزقيامتخوشنودباشیوباخاندان ایپسرَشبيب!ا
کارهاراانجامبده:1.بهزيارتامامحسين؟ع؟برو. پیامبر؟مهع؟همراهباشیاين

کاشمنهمباآنهابودموبهسعادت کن.3.هرگاهبهيادحسينويارانشافتادیبگو 2.قاتالناورالعنت
کباش. بزرگمیرسيدم.4.درزمانشادیماخانوادهشادباشودرروزهایغمواندوهمااندوهگينوغمنا

دیـــدار
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که بهمنمیگويند:»دعبلخزاعی«،شاعرخوشتيپاهلبیت؟مهع؟،حاال

میخواهمبرایامامرضا شعربخوانم،بايدسرووضعممرتبباشد.

کنيدجنابدعبل!جمعيتزيادیازمردم عجله
درخدمتمواليمانامامرضا،حاضرشدهاند.

االنمیآيمبرادر!االنمیآيم.
سالمبرشما
ایپسررسولخدا!

سالمبرتوایدعبل!
خوشآمدی!

که اجازهمیدهيداشعاریرا
بهتازگیسرودهام،برايتانبخوانم.

بفرمايید،بفرمايید.

کهحاضرشدند م،امامان
ّ
خدامدرسهساختبرمردمان-معل

گردهاغايباند! کمال-صدافسوسشا همهچيزآمادهبهر

شاعر اهل  بیت ؟مهع؟
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   ِکهعزيزانتو ببينفاطمه
بهدستستمهایمردماسير

  برایَحسنتابههفتمامام
يکايکزچشم،اشکماتمبگير

کنوبگو: ایدعبلدراينقسمتاشعارت،اضافه
وقبریبهطوساستایفاطمه!مصيبتبهآنمیرسدبیشمار
کردگار بودغّصهیماُمداوممگررسدمهدیآنمژدهی

ایدعبل!روحالُقدس،فرشتهیبزرگخدااين
اشعاررابرزبانتجاریفرمودهاست.

خانواده شما که 
ً
حقيقتا من! موالی

خيلیمظلومهستيد!

کهمیخواهمآنرابهتوهديه دراينصندوقهزاردرهماست
بدهم.همچنينيکیازپیراهنهايمرابهعنوانيادگاریبهتو
کهبهدردتخواهدخورد. میدهم.آنرانگهدار
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زيد:منبايدبعدازپدرم،اماممردمشوم.امامتحقمناست.
کاظمبايدمنباشم.اينراهمهیدوستانممیدانند. جانشينامام

کهدربخانهیمرامیزند؟ کيستاينوقتصبح

میسازم. خودم برای باشکوه قصری شدم امام وقتی
کارهايمراانجامدهند. که چندينخدمتکارهممیگيرم

کاریتویقصربدهم! شايدبهبرادرم،رضاهم

سالمعليک!ایزيد!مراقبباشحرفهای
مردمنادانتورافريبندهد.

کدامحرفهارامیگويیبرادر؟
منظورتچيسترضاجان!

دورشوایپرندهیسياهمزاحم!توراکهتویقصرمراهنمیدهم،
میبرم. زيبا پرندههای و طوطی و کبک و طاووس آنجا

مانند فرزند حضرت نوح
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کهراهشاز کهدرمسيربندگیخداقدمبرداری!وگرنهمانندفرزندحضرتنوح توهمبرادرمنهستیولیفقطتاوقتی
کهآتشجهنمبرآنهاحراماستوازعذابالهی hپدرشجداشدراهمانيزازيکديگرجدامیشود!فرزندانفاطمه

دورند،امامحسنوامامحسينcهستندنههمهیفرزندانآنها!

زودتر هرچه بايد 
ً
ظاهرا برادر! میزنی عجبحرفهايی

کنيم! راهمانراازهمجدا

است. حرام hفاطمه فرزندان بر جهنم آتش میگويند که اين
کاظمهستیازجهنمدرامانهستی! اينکهچونتوپسرامام

مگراينطورنيست؟مگرمنبرادرتونيستم؟
مگرماازآتشجهنمدورنمیمانيم؟

مانند فرزند حضرت نوح
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حاالکهامامکاظم شهيدشدهو
ازدنيارفتهاست،چهکسیرابايدامامبدانيم؟

مسالهیمهمیاستبرادر!
بیابرويمودراينموردبادوستانمانمشورتکنيم.

کاظمدارد،فرزندش کهامام برادران!منفکرمیکنمدرميانپسرانبسياری
)احمد(برایجانشينیاوازهمهبهتراست.اومردمهربانیاستوهميشهدرحال

کارياعبادتاست!

کهازرفقایخودماهمهستو 
ً
آری!اومردخوبیاست!مخصوصا

گرامامشودهوایماراخواهدداشت! ا

آری!آری!
موافقم!آری!برويم!

کنيمو کاررايکسره گرموافقيدهمينحاالبهخانهیاحمدبرويمو ا
امامتجامعهرابهاوبسپاريم.

رسيديمبرادران!آنخانهیاحمدبنموسیاست.

کاظم بهرحمتخدا کهپدرتامام کنون سالمبرتوایاحمد!ا
رفتهاستماباهممشورتکرديموبهايننتيجهرسيديمکهتورابهعنوان

جانشينپدرواماممسلمانانانتخابکنيم.
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سالمعليکمبرادران!خوشآمديد!
بفرمايید!درخدمتتانهستم!
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آری!
آری!خوبست!

آفرين!درستاست!
آری!اينطوریبهتراست!

اينمسالهیمهمیاست!بايدهمهیمردمدرجريان6
آنقراربگيرند.چطوراستمسألهرادرمسجدودرجمع

مردممطرحکنيم؟

که بهمسجدبیايید!مسالهیمهمیاست
گاهشويد.بیايید! شماهمبايدازآنآ

بسماهللالرحمنالرحيم!
ایمردممیدانيدکهپدرمامامکاظمبهشهادترسيدهاستامامسالهی

مهمیهستکهشمانمیدانيدوآنمسالهیجانشينیايشاناست.

کار بلکه نيست شما و ما کار امام انتخاب که بدانيد مردم! ای
خداست.پدرمقبلازشهادتخودبهدستورخداوند،برادرمعلیبن
موسیالرضارابهعنوانجانشينخودمعرفیکردهاست.برخيزيد

تاهمهباهمبهخانهیاوبرويموباامامخودبیعتکنيم.

عجبمردفهميدهایاست!آفرينبراينهمهدانايی
آری!برويموباامامرضابیعتکنيم.
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روز چند اين رسيد. پايان به زمانم که شد حيف
گذشت. خوش خيلی رضا امام نزد مهمانی
برگردم. خود شهر به بايد نيست. چارهای ولی

بروم،  رضا امام نزد خداحافظی برای بايد
شوم؟ جدا مهربان امام اين از چگونه آخر ولی

خدايا!خودتکمکمکن!

از يکی آخر، مالقات اين در باشد يادم راستی
پیراهنهایامامرابهعنوانيادگاریبگيرمومقداری

پولهمبرایخريدسوغاتی!

همهیوسايلراجمعکردهای؟

سالمبرشماایپسررسولخدا!

سالمبرتوایرّيان!خوشآمدی

بلهآقا!بارشترهاراهمبستهام!
آمادهیحرکتهستيم

هدیه های
g 1 امام رضا
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آقاجان!ببخشيد!اينچندروزهخيلیبهشمازحمتدادم.حاللمکنيد!

خدانگهدارشما!
إنشاءاهللبهزودیبازهمشماراببينم.

رّيان:برگردوبیا.کاریباتودارم!

نمیخواهیيکیازپیراهنهايمرابهعنوانيادگاریبهتوبدهم؟!
کنتاآنرابههمراهمقداریپولبرايتبیاورمتا قدریصبر

بتوانیبرایفرزندانتهمسوغاتیبخری!!

خدايا!
منکهاينهارابههيچکسنگفتهبودم.معلوماستامامازدلمنهمخبردارد!

اميدوارمسفریپرخيروبرکتداشتهباشی.

هدیه های
g امام رضا 
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بهبه.آقایعبداهللبدهکار!حالشما؟
چهخبرها؟پسکیپولماراپسمیدهی!؟

سالمعليکم.
شرمندهامبرادر!هنوزنتوانستمطلبشماراجورکنم!

ایوای.ديرشد.هواداردتاريکمیشود.بايدزودترامامراببينم.
خداکنددراينروستابتوانندبهمنکمککنند.

خواهشمیکنمکمیآرامتر.
دادنزن!چشم!طلبترابهزودیمیدهم!

دوسهروزديراست.روستایعريضرابلدم.
بهآنجامیرومتاامامراببينم.خدانگهدار.

خدايا!چهکارکنم؟کجابروم؟...فهميدم.
بايدازامامهشتمgکمکبگيرم.

اوهميشهبهنيازمندانکمکمیکند.

بامواليمامامرضاg  کاریدارم.آيامیتوانمايشانراببينم؟

نهبرادر.حضرتبهروستای)ُعريض(رفتهاند
وتادوسهروزديگرمیآيند.

بهمنمربوطنيست؛
گرتافرداپولمراندهیآبرويترامیبرم! ا

1

2

3

6

5

4

16



سالمخدابرشماایپسرپیامبر!

سالمبرتوایعبداهلل!
خوشآمدی.

وقتافطاراستبسماهلل.

بابتافطاریممنونمآقا.
گرسنهبودم.

ً
واقعا

خداروزهتانراقبولکند.

إنشاءاهللروزهیتوهمقبولباشد.
زيراآنتشک،کيسهایاستکه

مالتوست.آنرابردار!

ممنونمآقاجان!
راستشبرایهمينآمدهبودم

کهازشماکمکبگيرم.

میدانمعبداهلل!بروومشکلتراحل
کنوبدهیاترازودتربپرداز.

ايننوشتهیمواليماست.فرمودهاند:»اينها
48سکهیطاليند.28سکهبابتطلبطيس.

بقيههممالخودت«!
میبینیزن!امامgاززندگیتمامشيعيانشبا

خبراست.

مرد  بدهکار 7
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کاظمg  راديدی؟ امام
خيلیخوشحالبود!

عروسخوبم!میدانمکهدرددلداری!
خودترابهخدابسپاروبهاوتوکلکن.

خدايا!تولدايننوزادرابرمنآسانبگردان.

خداوندا!همسرمنجمهرابهتومیسپارم!
فرزندشراباسالمتیوآسانیبهدنيابیاور!پروردگارمهربانم...

آری!
انگارتولدفرزندشنزديکاست.

دنيا به فرزندتان مژده! مژده، آقاجان!
آمد!زودتربیايید!

خداياشکرت!
الحمدهلل!

يااهلل!...يااهلل!...

کاظم جان! بفرما پسرم! چشمت روشن!
بیا ببین خداوند مهربان چه پسر خوشگلی به تو عطا کرده است!

تولدش مبارک
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نجمهجان!
کودکجانشينخداونددرزمينخواهدشد. اين

برايش را )علی( زيبای نام ، g اميرالمؤمنين جدم احترام به من
همه که است آنقدرخوب کودک اين که بدانيد میکنم. انتخاب
نام)رضا(معروفخواهدشد. به آيندههم اوراضیهستندودر از

کوزهرابیاوريد.میخواهمچندقطره آن
بچکانم. فرزندم فراتدردهان ازآب

گلوی آریپسرم!تونيزهمچونپدرت،
کن! خوشبو ُفرات آب با را فرزندت

کنونمیخواهمبهروشپیامبرعملکنمودرگوش ا
ايننوزادعزيزاذانواقامهبگويم.

کبر... کبر...اهللا اهللا

علیجان!قربانتشوم!
توچقدرخوشگلونازیپسرم!

خداراشکرکههمحالبچهخوب
استوهممادرش.الحمدهلل.

ممنونمآقایخوبم!الحمدهلل!
ببينيدخداوندچهگلپسریبهمادادهاست!

حالشماچطوراست؟مبارکباشد.
إنشاءاهللخداوندبهشماپاداشنيکوعنايتفرمايد.
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