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ت مهدى مى�آيد.حضر
الم ــ است.ّندان امام حسين ــ عليه�الساو از فرز

اهنماى ما و دوست ماست.مان ما، ر زِامام
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او مى�آيد
ى كند؛هبران ره با ستم�كارا در مبارزدم رتا مر

تا بدى�ها از بين برود
ا پر از خوبى و دوستى كند.و جهان ر
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اى سالمتىاه با دوستانت برتو مى�توانى همر
الم ــ دعا كنى.ّمان ــ عليه�السامام ز
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ه اين�جا هستند وّدم محلت زيادى به��اين�جا مى�آيد. بيشتر مرّاين شب�ها بعد از افطار جمعي
شكان،ان، پزگرم�ها، كارّا مى�توان ديد. هم�كالسى�ها، همسايه�ها، معلى از دوستان و آشنايان ربسيار

گ.ست مثل يك مهمانى بزرمندان و … همه دور هم جمع شده�اند؛ دركار
ت مى�كنند و …ّنند، به هم محبدر اين�جا همه به هم سالم مى�كنند، به�هم لبخند مى�ز

آن مى�خوانند. بعضىى عبادت مى�كنند و نماز و قردم بيشتر از هر وقت ديگراين شب�ها مر
ى، مى�توان درشب�ها هم تا سحر بيدار مى�مانند و دعا مى�كنند. اين شب�ها بهتر از هر وقت ديگر

ف�هاى خوب و دوست�داشتنى شنيد.اين�جا حر
ا به اين جا دعوت مى�كند.ها بيشتر مرگ�تراين شب�ها، بوى عطر، صداى صلوات و نگاه مهربان بزر

ه با دوستانت گفت�و گو كنى،ه�ى روزتو مى�توانى دربار
ه�ى قشنگ تعريQ كنى،مضان يك خاطريا از ماه ر

 يا اين�كه …

اين جا كجاست؟
اين شب�ها چه شب�هايى است؟

u~� r�«d� ôU�

ì v�«u�Åv	 ÊuM�«

��٥٤



���٥٥ ���٥٥



��٥٦

الله اكبر … الله اكبر … ال اله اال الله … الله اكبر
سرو صداى زيادى در كوچه و خيابان پيچيده است.

ده�اند.پدر و مادر لباس�هاى تميز و خوش�بو به تن كر
اسم شروع مى�شود.»م، عجله كن! به زودى مرم مى�گويد: «عزيزمادر

خيلى زود آماده مى�شوم.
سته�ام.ُا هم خودم شاب�هايم رده است. جورا شسته و اتو كرمادر شب قبل لباس�هايم ر

د.اه مى�آورا همرها راندازد. پدر هم زيرمى�دارا براده�هاى نماز رّاو سج

ا به�همايى مى�كنند و عيد ردم با شيرينى و شكالت از يك�ديگر پذيرنماز عيد تمام شده است. مر
مد …َ الحِّهلِتبريك مى�گويند. همه با هم تكبير مى�گوييم: الله اكبر … الله اكبر … و ل

ند.ا جشن مى�گيرمضان، عيد فطر رمسلمانان هر سال در پايان ماه ر
هاى اسالمى سر مى�دهند.اسم نماز مى�خوانند و شعارآنان در اين مر

نده بگيرت روزّقيّا با موفا شكر مى�كنند كه توانسته�اند يك ماه رخداوند ر
مان خداوند عمل كنند. آن�ها در نماز عيد از خداى مهربانو به فر

اد كند.نج�ها و ستم�ها آزا از بدى�ها، رمى�خواهند همه�ى انسان�ها ر
گ مسلمانان است.��فطر عيد بزرِعيد

ار مى�شود؟گزجشن عيد فطر در شهر يا روستاى شما چگونه بر
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ا مى�شناسى؟صادق ر
ى مهربان و دوست�داشتنى است.او پسر

هاى پسنديده انجام مى�دهد و شاد و خندان است.كار
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نام او محسن است.
ا بخواهى،استش را رّاو هم پسر خوبى است ام

ده است و …هى كرّديروز كمى بى�توج
در نتيجه، امروز خوش�حال و بانشاط نيست.

ه چيست؟نظر تو در اين�بار
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ه�ى نتيجه�ى كارتو مى�توانى دربار
اين پسر با دوستانت گفت�و گو كنى.
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فتناى گرم برديشب نتوانستم خوب بخوابم. دلم مى�خواست زودتر صبح بشود تا با مادر
سه بيايم.نامه به مدركار

ك است. خوش به حالت!»ا مى�بيند، مى�گويد: «سالم! مباركس مرامروز هر
ا ببينند. آخرا ببينم. دلم مى�خواهد همه�ى دوستانم مردلم مى�خواهد همه�ى دوستانم ر

ده و انتظار كشيده�ام.ى، خيلى تالش كرسيدن به چنين روزاى ربر
م هم اين جاست.ّچه خوب شد!  خانم معل

به او سالم مى�كنم.
سلين روز درّم، يادت هست اوا مى�دهد و مى�گويد: «دختراو با مهربانى جواب سالمم ر

ا ديدى؟»حماتت رنامه�ى پايان سال چه گفتم؟ حاال نتيجه�ى زه�ى كاردربار
م مى�افتم.ّف�هاى خانم معلل كالس و حرّوبه ياد جلسه�ى ا

………………………………………………………………………………………………………
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ا خودت بنويسى.ه�ى اين داستان رّى مى�توانى بقياگر دوست دار
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 شاد باشد؟ًچه كسى مى�تواند واقعا
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احتاضى و گاهى اوقات هم نارى كه انجام داده�ايم، خوش�حال و ربعضى وقت�ها به سبب كار
ت هم بعضى از انسان�ها شادمان و بعضى ديگر اندوهگين وو پشيمان هستيم. در جهان آخر

هايى است كه در دنيا انجام داده�اند.ان هستند. اين، نتيجه�ى كارنگر
مايد:ه مى�فرآن، در اين�باركتاب آسمانى ما، قر
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ى انجام بدهى؟هاى نيك ديگرى چه كارتو دوست دار
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هاى زير با دوستانت گفت�و گو كنى.ه�ى كارتو مى�توانى دربار
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هركس اندكى كار نيك انجام دهد، در جهان آخرت پاداش آن را مى�گيرد و اگـر انـدكـى
كار بد انجام دهد، در جهان آخرت جزاى آن را مى�بيند.

م جاى بدكاران است.ّبهشت جايگاه نيكوكاران و جهن
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فتند. آن روز، وقت اين مالقات بود.گ خود مى�رمسيحيان، سالى يك بار به ديدار پيشواى بزر
فتند.ت مسيحيان رّاه جمعيندش نيز، به�طور ناشناس، همرالم ــ و فرزّد باقر ــ عليه�السّامام محم

سيد: شما دود و پرد. پس او رو به امام كرا كنجكاو كره�ى زيباى امام باقر، پيشواى مسيحيان رچهر
نفر، مسيحى هستيد يا مسلمان؟

مود: مسلمانيم.امام فر
دم عادى؟: دانشمند هستيد يا از  مر

: بى�سواد نيستيم.
: آيا مى�خواهيد من از شما سؤال كنم يا شما از من سؤال مى�كنيد؟

سيد، پاسخ مى�دهم.: شما سؤال كنيد؛ هر چه بپر
د مسلمانى مى�خواهد بهد و گفت: عجيب است! مرت نگاه كرّب به جمعيّد دانشمند با تعجمرپير

همه�ى سؤال�هاى من پاسخ بدهد!
دند.ندش نگاه كرب به امام باقر و فرزّان در مجلس، با تعجحاضر

اّا نداشت امت پاسخ دادن به آن�ها رسيد. سؤال�هايى كه هيچ�كس قدرد سؤال�هاى سختى پرمرپير
الم ــ به همه�ى سؤال�هاى او پاسخ داد.ّامام باقر ــ عليه�الس

خواستندش درد از امام باقر و فرزمرهايى گفتند. پيردند و زير لب چيزت به هم نگاه كرهمه باحير
د.فى كرّرا معندش رفى كنند. امام هم خود و فرزّرا بيشتر معد كه خود ركر

دند.همه سكوت كر
د و گفت:ان كرد رو به حاضرمرتى، پيرّپس از مد

سيد.اغ من نياييد و هر سؤالى داريد، از او بپرد در ميان شماست، به سرتا وقتى اين مر

الم ــ است.ّاد ــ عليه�السّند امام سجالم ــ فرزّد باقر ــ عليه�السّامام محم
الم ــ آموخته بود. ايشانّد باقر ــ عليه�السّا به امام محمخداوند دانا، همه�ى دانش�ها و علوم ر

گى ديده مى�شد.دند كه در ميان آن�ها دانشمندان بزردان زيادى تربيت كرشاگر
دم آموخت و به آنان آگاهى داد.ا به مرگى رندهاى دين و آداب زدستور

انجامد و سره كرگ خود، با حاكمان ستمگر مبارزالم ــ نيز مانند پدر و پدربزرّامام باقر ــ عليه�الس
سيد.اه به شهادت ردر اين ر

هايى مى�فهمى؟ه چه چيزّاز اين قص
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