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ار گذاشته�اند كه به خانه�ى اويكى از دوستانشان بيمار شده است. با هم قر
بروند و عيادتش كنند.

اه مى�بينند. سالم مى�كنند. امام باا در رالم ــ رّامام جعفر صادق ــ عليه�الس
سد: كجا مى�رويد؟ا مى�دهد و مى�پرخوش�رويى جواب سالم آن�ها ر

: به عيادت دوستمان مى�رويم، آقا.
ده�ايد؟ه كرّاى او تهي: آيا هديه�اى بر

اه نداريم.ى همر: خير، چيز
امش خاطر مريضه كنيد. هديه موجب آرّايش هديه�اى تهي: خوب است بر

ا تسكين مى�دهد.مى�شود و او ر

ايت چه كنند و با توان برى ديگراگر يك وقت مريض شوى، دوست دار
ى داشته�باشند؟فتارچه ر
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الم ــ است.ّمهمان امام جعفر صادق �ــ عليه الس
ايى مى�كند.امام با مهربانى از او پذير

ش مى�نشيند و با او گفت�و گو مى�كند.كنار
ايىا وقتى امام از او پذيرّمهمان از اين كه با امام هم�صحبت شده، بسيار خوش�حال است ام

ى انجام دهد.د،� خجالت مى�كشد. به�همين سبب، از جا بلند مى�شود تا كارمى�كن
ه نمى�دهد و از او مى�خواهد كه بنشينده مى�شود؛ به او اجازّالم ــ متوجّامام�صادق�ــ����عليه الس

دموده است كه صاحب�خانه نبايد بگذارمايد: پيامبر خدا فراحت كند. سپس به او مى�فرو استر
ى انجام دهد.مهمان كار

د باقر است.ّند امام محمالم ــ� ششمين امام ما، فرزّامام جعفر صادق ــ عليه�الس
ست�كار بود.است�گو و دربه او صادق مى�گفتند؛ چون بسيار ر

دان زيادىد.  او شاگرهاى اسالم آشنا كرا با دستوردم رش مرالم ــ نيز، مانند پدرّامام صادق ــ عليه�الس
مانگ زسيد. بعضى از آنان دانشمندان بزرار نفر مى�رت به چهار هزدان آن حضرد. تعداد شاگرتربيت كر

خود بودند.
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ايى مى�كنيد؟وقتى در خانه�ى خود مهمان داريد، چگونه از او پذير
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ا همه مى�گويند.ك شهر است؛ اين رد. خوش�اخالق�ترين كودده سال دار
ا نديده است!ا او هنوز پدر رّش سخن�ها گفته اماى او از پدرش، هاجر، برمادر

ها مى�آيد.ت همين�روزم كه پدرهاجر مى�گويد: يقين دار

د آمده�اند.گشته�اند و در ميدان جلوى خيمه�ها گرا بازدها از صحرغروب است. مر
دى با موهايى سپيد و انبوه نمايانناگاه از سويى كه آفتاب غروب مى�كند، قامت بلند مر

د.مى�دارام و استوار قدم برمى�شود. او آر
دم به استقبالش مى�روند.مر

هاجر و اسماعيل جلوتر از همه مى�دوند.
دم زير لب مى�گويند: چه شباهتى!ند، مرا در آغوش مى�گيرند يك�ديگر روقتى پدر و فرز
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اهى مى�كنند.ام همرا با احترندش راهيم، همسر و فرزت ابردم حضرمر
ند.ق مى�زچشمان اسماعيل از شادى بر

د.مى�داراو دست در دست پدر و پا به پاى او گام بر

ا در آغوشد. سپس اسماعيل راحتى مى�كند و غذايى مى�خورد خانه مى�شود. استرپدر وار
ش مى�كند.د و نوازمى�گير

ا اكنونّه�ى شما بسيار شنيده�ام امم دربارام و با ادب مى�گويد: پدر، من از مادراسماعيل آر
گى�تان بشنوم.نده�ى ز شما دربارِمى�خواهم از زبان خود

انوان پدر نشسته و با اشتياق به لب�هاى او چشم دوخته است.اسماعيل روى ز
ا شروع مى�كند:الم ــ داستان خود رّاهيم ــ عليه�السابر

مانى كه به سن و سال تو بودم …ز

ا كامل كنى.س رتو مى�توانى به كمك كتاب�هايى كه خوانده�اى داستان در

ى مى�دانى؟هاى ديگرالم ــ چه چيزّاهيم ــ عليه�الست ابرگى حضرنده�ى زدربار
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