
سه به خانه مىآيد.شاد و خندان از مدر
سيدم.:مادر، سالم … من به آرزويم ر

گويد: مگر چه آرزويى داشتى؟ب ّجمادر با تع به او نگاه مىكند و مى
: اين است مادر!
ا به او نشان مىدهد.نگى رمز رو قايق چوبى قر

ا درسپس، ادامه مىدهد: امروز وقتى داشتم از كنار ساحل به خـانـه مـىآمـدم، ايـن قـايـق چـوبـى ر
فت.ديكى ساحل ديدم كه روى آب باال و پايين مىرنز

گويد: عجب! … ولى روى اين قايق كه نوشته شده است «مدر سهى گلها».مادر مى
مىگويد: من فكر مىكنم اين اسم قايق باشد.

سهاى به نام «گلها» باشد.اى مدرههّچمادر مىگويد: و شايد قايق مال ب
                                                                       

ى هنگامّدن و حتس خواندن، شام خورت به قايق چوبى فكر مىكند، موقع درّضا آن شب تمام مدر
ختخواب،فتن به رر

د و مىگويد: شب بخير مادر!ا در دست مىگيرانى قايق ربا نگر
 و مىرود كه بخوابد.

                                                                      
ب نگاهش مىكند، مىگويد:ّختخواب بيرون مىآيد و به مادر كه با تعجكمى بعد، از ر
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دستىسه باشد … شايد اين قايق كارا اگر اسم يك مدرّاگر اين، اسم قايق باشد خيلى خوب است  ام
ان قايقشان هستند. آنها اآلن نگرًهها بوده است … حتماّ بچِگروهى

ند و مىگويد: بله من هم همينطور فكر مىكنم.مادر لبخندى مىز
گويد: پس من بايد اين قايق ر ا به آنها پس بدهم.مى

ا تأييد مىكند.مادر با لبخندى تصميم او ر
ا بهگويد: ولى من چه طور مىتوانم اين قايق ردد و به مادر مىگرىمه برقبل از اين كه بخوابد، دوبار

دانم؟گرآنها بر
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ا            ١ ا    ب   ر.  ا     ـراى   ـن و ب ـل ك ـام ارتهــا را ك عـب  .
  ! گ دوستانت بگو!ت ا 

ـر ر  ـا ب ــرض ــهگــراى ب ـق ب ـاي ـدن ق دان
صاحبانش مىتواند …

..  ب    ٢ پاسخ بده.    .
ـكــى از كــتــابهــا يــا ـى ي ـس   اگـر ك

ا پيدا كند، از او چهىهاى تو راسبابباز
ى؟ى دارانتظار

ر  ـز چ ـت،ى را چـي س ي ا ن ال م ا كـه م
اى خود نگه داريم يا از آننمىتوانيم بر

استفاده كنيم؟
س          ٣ ي  پ  ى  خها .  براى رسيدن به پاسخهاى درست   ب   .

      . ت  ك ت   با دوستت گفتوگو كن.ا  
مـا در بـرابـر امـوال ديــگــران چــه وظــيــفــهاى

داريم؟
ميناوتىم ار دوخ نـاتسود لياسو 

.ميرادرب
ــدون اجــــاز  ـــى راگـــر ب ــس ــال ك اه م

اربر م، ك نـي اده ك داريم و يا از آن استف
امى انجام دادهايم.حر

ـز  ي دا كـرى ر اگـر چ ي اديـم، آن را پ
مىداريم.اى خود بربر

ان،ش ديگرداشتن اموال كم ارز بر 
ام نيست.حر

ا خيلى دوست داشتيم،ى ر اگر چيز 
ـم آن ر ـي ـوان ىت ـرم ـعــداا ب م و ب ـهًداري  ب
صاحبش بگوييم.

ل      ٤ ي   ن  ى. بر  ص ل  ىال سخن پيامبر ــ صـل ل ه      ّ. ه و  ه علـي
ى                و   ـ  ر د ب م آ و  و  اى آنه    ــ  را دوباره بخوان و بهمـعـن آله

نكر    فكر كن. 

ه عليه و آله):ّم (صلىاللپيامبر اكر
اى از مال كسـى رشايسته نيست كه مسلمـان چـيـز

ضايت او.د جز با رداربر
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ا اين طور شد؟ــ واى! … خدايا چه كنم؟ … چر
احتى به آنها  نگاه مىكند.د و با نارمىدارا برهاى سنگ قيمتى رهّتك

د …ى نمىتوان كرست شود … كارد درنه … امكان ندار ــ
د.ا مىگيرا فراب شديدى تمام وجودش راضطر

رت شيب شاك … ؟دمآ مرس هب هك دوب ىيالب هچ نيا ،ايادخـ ـ
ددم! … كمى فكر مىكند؛ ناگهان از جا مىپرت مىكرّدق

و با خوشحالى مىگويد:
تنها مشكل گشاى من اوست.

sO~ 
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اه مىافتد.و به ر
                   

ل امام …اه منزدر ر
اسعى مىكند خودش ر

ى دهد.دلدار
ـ تقصير من نبود … آن ـ
سنگ شكـنـنـده بـود …

.. امّام اش همان ابتداا كّا
بـه حـاكـم مـىگـفــتــم …
نبايدخجالت مىكشيدم

ه با او… بايد در ايـن بـار
ادم … اين رط مىكـرشر

ـاّبايد بـه مـواليـم بـگـويـم. ام
اه غم وجـودش رد كه دوبـارى نمـىگـذرّتدم

ه مىشود.س بر او چيرد و ترا مىگيرفر
اتى شديد باشم … آه خداى من …: مىگويد ديگر كار از كار گذشته است و من بايد در انتظار مجاز

                                                                           
ل امام …در منز

د:س مىلرزهنوز بدنش از تر
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اقب آنها باشيد. اماما دريابيد و مرگ من خانوادهام رــ موالى من، … از شما مىخواهم پس از مر
ند.لبخند مىز

ا اين قدر مضطربى؟ــ مگر چه شده يونس؟ … چر
                                                                     

ى واشّنقــ است. شغـلـش، الم ّيه الـست امام هادى ــ عـلگى مىكند. همسايهى حـضـرندا زدر سامـر
سد.ان امام است و زياد به خدمت ايشان مىر بر روى سنگهاى قيمتى است. از دوستدار١اكىّحك
ا روى آن حك كند. جنس نگين خوب نبود؛ به همينتى پيش، حاكم، نگينى به او داد تا نقشى رّمد

خاطر در حين كار، شكست و به دو نيم شد.
ا به حاكم بدهم.ى رى است كه بايد انگشتردا روزمىگويد: موالى من … فر

فهايش ادامه مىدهد.د. با اندوه به حرا پر مىكند. صدايش مىلرزاشك، چشمانش ر
ا مىكشد… .ند… مرار تازيانه مىزا هزــ او مر

ى مثل سنگ يا فلزى روى چيزكندهكاراكى:  ك   ّــ حكـ    ١
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ام بــاش … بــه خـــانـــهاتــــ آر
فاق بدى نـخـواهـدّد  … اتگـربر

افتاد.
لـحـن صـمـيــمــى و قــاطــع امــام،

ش مىكند.اميدوار
   

ا …ّام
 به خانهىًصبح روز بعد مجددا

د مىشود.امام وار
ان است.باز هم آشفته و نگر

دن نـگـيـناى بـرپيـك حـاكـم بـر
آمده است.

اه او برو.ان نباش يونس … همرنگر
د.ا پايين مىاندازش رسر

كاتش موجس و دو دلى در حرا ترّد امى به زبان بياورمودهى امام چيزدلش نمىخواهد در مقابل فر
ند.مىز

ى نمىبينى.ام مىگويد: يونس مطمئن باش! جز خير و خوبى چيزامام با لحنى آر
ف مىآيد.ه به حريونس دوبار
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: به او چه بگويم؟
فقط به آن چه مىگويد گوش كن.

و يونس مىرود.
    

فته و اندوهگين نيست.ديگر صدايش گر
ند.ق مىزچشمانش از شادى بر

حالى!سد: چه شد يونس؟ … مىبينم كه خوش حال و سرامام مىپر
ى نديدم.استى كه جز خير و خوبى چيزى موالى من … به ريونس جواب مىدهد: آر

و بعد ادامه مىدهد:
ديگر جانش در مورا ديد، به من گفت كه دخترحاكم تا مر دهاند و بحث كرّرد آن نگين با يك

ف شود.طرا دو نيم كنم تا اختالف آنها برو از من خواست كه آن ر
ا شكر مىكند.الم ــ خدا رّامام هادى ــ عليه الس

ند.چشمهاى يونس از خوشحالى پر از اشك مىشود و در دلش شادى موج مىز
د و با خود مىگويد …او به امامش مىنگر

٦٦



ـ عليه ديك مدينههاى نزّدر محل م ــّال السامام هادى ـ
به دنيا آمدند.

ام او ر نن ت هـت داش ه ج ا «على» گذاشتند و بعـدهـا ب
 دادند.٣ و امين٢، نقى١صفات ممتاز به او لقبهاى هادى

شردام و دوبـ ـ مالّسلاهيلعـ ـ ىقت دّمحم ماما شراوگرزب ِردپ
.تشاد مان هنامس

ت ر ام ه ام ى ب وان وج شـان در ن دنـد و راي رسـي ى وهـب
فتند.ا به عهده گراهنمايى مسلمانان رر

داخت تاشاد و تربيت مسلمـانـان پـراز آن پس، به ار
و هىّكآن كه مت وّ عـبل، خليف ـلّكاسى روى كار آمد. مت

ود. اوى مراسّنيز مانند ساير خلفـاى عـب دى ستمكار ب
سيد و بيم داشت كه مؤمنانى مسلمانان مىتر بيداراز

ر،نيروى حكـومـت او ر اط يـن خ ا درهم بشكنند؛ به هم
اا با يـك نقشـهى شيطانى از مدينه به سامـرامام ر

ـ آورـ ار داد.د و در آن جا تحت نظر قرـ پايتخت خود ـ
و رل هرّكمت ات م وعدم رگونه تماس و مالق ن ا با امام مم
ان رد و در نهايت، نقشهى به شهادت ركر اساندن ايش

د.حى كراّرط

ن            ١١ س    ن   ن درس،    ت وانـدن م س از خ . پ
س               ارت ن    س ارت ران ف ك    س عـب ر كـن و سـپ اكنون فك

   . كامل كن. ك
هـاى نـم، در انـت ر مـىك ن فـك  م
ــام ــه ام ــونـــس ب ــى ي ــت ــان، وق داســـت

نگريست، با خودش گفت…
ا         ٢      بر    ن «براى.  دوس  م . اگر دوست دارى متن

ه            ا   د ر ب   ه    وان و ب خ دن» را ب ـالعـاتـتاتـالّّططاخوان
ــــ     مالالّّسسللاا     هـيـللعع ــ              ىددااه     مـامما     ىهررابرد

بيفزا.

د١١ دـ    هدايت كنندهــ هادى:ــ هادى:ـ 
ق ـ ٢٢ ه پاك، پاكيزــ نقى:ــ نقى:ـ 
 امانتدارــ امين:ــ امين:ـ ا ـ ا٣٣

ن ان  بر  ن    ان   براى خواندن  براى خواندن  بر 
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ند.ندان، موج مىزئيس زس در چشمان رتر
دهايما به تو سپردهايم؛ او را حبس كرت به او مىگويد: ما امام شيعيان رّ با عصباني١اسّعبيكى از بنى

ى؟…ه چه توضيحى دارا؟ … در اينبارى… چرا تو بر او سخت نمىگيرّام
ا بهسش رد. ترحمت فرو مىبرا به زنگش پريده و لبهايش به هم چسبيده است. آب دهانش رر

سختى پنهان مىكند و منتظر مىماند.
ند. و با نگاهى تهديدآميز مىگويند: با خشم به او مىنگراسّعببنى

اسّ خشم بنىعبِا بيشتر شكنجه كنى. در مقابلار كنى … بايد او ر و آزتّاذيا بيش از اين بايد او ر ــ

±¥
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ان آنها و ياراسىّعبــ خلفاى ١
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ان مىگويد:مانده شده است. پس، با صدايى لرزدر
من … من چه كار … مىتوانم بكنم؟ ــ

د…ار او وجود دار و آزتّاذياى اه برمىگويند: چه كار مىتوانى بكنى؟… اين همه ر
دم … ولى…ادم سپرترين افرفتارا به دست دو نفر از بدرگى پاسخ مىدهد: من … او رماندبا در

ن!ف بزولى چه؟! … حر ــ
…ّامار كنند … ا و آزّتذيا اسول خدا رند ردم تا فرزا انتخاب كرــ من آن دو ر

ا چه؟!ّمــ ا
 در حال عبادتاند.ًان حسنبن على شدهاند و دائمادوى آنها … از هوادارا اينك هرّمــ ا
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.دنروايب ار اهنآ هدب روتسد رتدوز هچره … تسا ىاهدوهيب فرح ،نيا …؟ىيوگىم هچ ــ
ند.ا بياورندانبان ردستور مىدهد دو ز

نند.ندانبان فرياد مىزسر دو ز با خشم براسّعبگان بنىبزر
،ديهد رازآ ار وا ـهكدى است كه با امام شيعيان داريد؟ … شما بـه جـاى ايـن خور: واى بر شما!… اين چـه بـر

؟دياهدش وا هيبش مه ناتدوخ
ا تاد و شبها ره مىگيرها روزدى كه روزهى مرامش و شجاعت مىگويد: ما دربارندانبانها با آريكى از ز

صبح به عبادت خدا مشغول است، چه مىتوانيم بگوييم؟
.دهدىمن ماجنا ىرگيد راك ،ادخ تدابع زا ريغ هب هك تسا راكزيهرپ ىدرم ىلع نبنسح :ديوگىم ىرگيد

اى ما دعا مىكند.ه برد … او هموارلى ادامه مىدهد: از نگاهش مهربانى و عطوفت مىبارّوو ا
ى مىكنند.ت و خوارّباند. آنها احساس ذل خشمگين و مضطراسّببنىع

.دنانارگن همه .دناهتخادنا ريز هب ار اهرس و هدرك توكس همه
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.دوشگ ناهج هب مشچ ىناّثلاعيبر هام متشه هعمج زور
در هپ ي ادرـالمّالسش امام هادى ــ عـل ى ــ و م وي ش بان

پاكدامن به نام سليل بود.
اه پدر همراسىّب حكومت عِچهار ساله بود كه به اجبار

ر ر وبه سام ك ام عـس ا روانه شد و در منطقهاى نظامى بـه ن
گى خود ادامه داد. به همين جهتندتحتنظر حكومت به ز

ى ناميدند.ا عسكراو ر
ـدر ى، پ ـىش ردر جـوان ـشــواي ي ا از دسـت داد و خـود پ

فت.ا بهعهده گرمسلمانان ر
ـسدر ز ن م ول اي ان قـب ـيم ول وز ـتّـئ تــر، هـن ن ت ك ح لت

وا اب شناتسود زا ىاهراپ هنايفخم روطهب ىلو دوب ساّبعىبن
.دنتفرگىم هرهب شراشرس شناد زا و دندركىم تاقالم

اسرت علمى و كمال اخالقى و معنوى او سركمكم شهر
زا ؛درك شراديد ىهـتفيش ار مدرم و تفرگاـرف ار مالسا ناهج
.دندروآىم ىور ترضح ىهناخ هب وسهمه زا اهنآ ورنيا

اى عنفوذ و شهـر ى بود؛ پـس،اسّـبت امام به زيان خلـف
دند.دم دور كرندانى و از مرا زايشان ر

اّما ،دش دازآ نادنز زا ،ـجنر لّمحت ىتّدم زا ـسپ ترضح
هتشادن سامت مدرم اب ميقتسم روطهب هك ديد نيا رد ار حالص

نداد خساپ و تالكشم ندرك لح ىارب ،ببس نيمه هب .دشاب
لكشم سكره .درك باختنا ار ىناگدنيامن اهنآ تالاؤس هب

قيرط زا و تفرگىم سامت ماما ناگدنيامن اب ،تشاد ىلاؤس و
عضو نيا اب ىتّدم ماما .دركىم تفايرد ار دوخ خساپ اهنآ
٢٦٠ لـاس لّوالاـعـيبر مـتـشه زور ،مـاـجناـرس و درك ـىگـدنز
.ديسر تداهش  هب ساّبعىنب ىهشقن اب ىرمق ىرجه

ن وا و  براى خواندن  بر  ن  بر  ا   براى خواندن   
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گ         ١ و ك    ف ن  با دوستانت گفتوگو كن  دو  .
ج     ا    س  س          ّو با توج  ن د ر     ت  ه  ه به متن درس به سؤالها 

هپ    پاسخ بده.خ 
ـــن عــــســــكــــر  ـــس ــام ح ىام

ده بود كهچه كرالم ــ ّالســ عليه
ــه اوز ــن حـــد ب ــا اي ـانهـــا ت ـب ـدان ن

 ................عالقهمند شده بودند؟
....................................................... 

اسّعبا بنىفكر مىكنى چر 
فتار امام حسناينقدر از تأثير ر

ـ عليعسكر دمـ بر مرالمـّهالسى  ـ
.................................ان بودند؟نگر

....................................................... 

ى       ٢ ك ن   ر دوس ا ه ـانــت،  ـارى دوســت ـك ا هـم ب  .
ب          خ    ا م  س  خـاب  ت ى ان براى درس نام مناسب

. كن.ك
ت      ٣ ا  گ دو تد م  س ـــن ا  . اگـــر دوســـتدارى مــــت

ا               و  « خ خ   « ـها  ـخــوان و ب دن» را ب وان راى خ «ب
ت         ّاطا ـنـال   ع س ام ح ارهى ام ت درب ـالعـات

.ازفييبب    ـ ـ     ممالالّسللااههييلعع     ــــ     ىركسعع
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ى است.تانگيزغروب حير
د.ى دارآسمان حالت ديگر

اهى النهى خود شدهاند.كدام رگان هرندپر
مق شدن است.حال بىرروشنايى روز كمكم در
اه است.انگار اتفاق عجيبى در ر

شب شگفتى است.
م.ى دارحس ديگر

الم)، پيش مىروم.ّدالشهدا (عليهالسّم سيسوار بر اسب به سمت حر
تنهايى،

تاريكى،
سكوت،

حال وزيدن است.نسيم خنكى در
م.ى دارحال ديگر

ا به خود مىخواند.گويا كسى مر
مگر چه اتفاق مهمى پيش روست؟

صداى باد، همدم من در آن فضاى تاريك است.
ام، بىصدا، خاموش، در دل ذكر مىگويم.اما من، آر

X�Ëœ X�œ —œ X�œ 
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ه اكبر…ّه اكبر، اللّالل
ه…ّه، الحمدللّالحمدلل

ه…ّه، سبحاناللّسبحانالل
ا به خود جلب مىكند.از فاصلهاى نهچندان دور، صدايى توجه مر

م.ا به باد مىسپارگوش خود ر
گويى صداى پاى كسى است.

ديك مىشود.ام نزام آرآر
ديكتر،ديك و نزنز

با وقار،
سنگين،

م،نر
ا بهخوبى مىبينم.هاش رديگر فاصلهاى نمانده است، چهر

دى شگفت، بلند باال، خوش سيما و دوستداشتنى،مر
امشى در من ايجاد شده است.هى زيبا و روحانى او و همچنين لبخند شيرينش آراز ديدن چهر

ند.ا ندارهها تاب عظمت او رماندهام چه بگويم، واژ
؟ىلح نسح خيش ىا ،ىورىم اجك هب هعمج بش نيا رد :دسرپىم و دنزىم ادص مانهب ارم و دنكىم مالس

خدايا، او كيست؟!



ا از كجا مىداند؟!نام مر
د؟!در اين وقت شب با من چكار دار

سم.ا بپرشكوه و عظمتش مانع از اين مىشود كه نامش ر
 مىروم. ــمالّسلاهيلعــ م آقا و مواليم امامحسين ت به حراى زيارمىگويم: بر

ضايت قلبى او از اين كار است.ه و نگاهش بيانكننده رى نمىگويد. اما چهرچيز
ما شده است.سكوتى معنادار حكمفر

كتيم.م در حردر كنار يكديگر به سمت حر
ه مىكنم.ا نظارش رفتاركات و ربه دقت حر

گون است.گرحالم د
دم.نمىدانم چه بگويم و چگونه بر اين حالت خود مسلط گر

د و بدل مىشود.سخنانى كوتاه بين من و او ر
وگو ادامه پيدا كند.چقدر دوست دار م اين گفت

سم.گوار مىپرسؤاالتى چند از آن بزر
ا يك به يك و به آسانى هرچه تمامتر پاسخ مىگويد.ت؛ سؤاالت ربا كمال حير

د فاضل و دانشمندى روبهرو هسـتـم،احساس مىكنم بـا مـر
اى كه ذهنم رم و سؤاالت ديگرا غنيمت مىشمرصت رلذا فر

اى آنها جواب مناسبىمان برده و تا آن زبه خود مشغول كر
سم.ا مىپرنيافتهام ر

سشها و پاسخهاى روشن در پى هم،پر
سم و او پاسخى مىدهد،تا اين كه مسئلهاى مىپر

ا در كتاب و روايتى نديدهام.م سند سخن ربهنظر
گشتى فـالنل بازمايد: «هنگامى كه به منزبا مهربانى به من مىفـر

ا بخوان.»ا باز كن، در فالن صفحه و فالن سطر آن ركتاب ر

٧٤
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دياش ،ميوگىم دوخ اب و ميآىم دوخ هب ناهگان
و عـلّطم نـينچ و ـديآىم مرـانك رد ـهك صـخش نيا

هّـــ عـجـل الـل نـامز مـاما مـزيزع ىالـوم ـتسا هـاگآ
ـميارب ـتيـعقاو هكـنيا ىارب ،ـدشاب جه ـــتعالـى فـر

تـرضح ـمناـوتىم ـنم ايآ :ـمسرپـىم ،دوش مـولـعم
؟هن اي منيبب ار ــ مالّسلاهيلعــ  نامزلابحاص

تر مىشود و ديكدر همين حال كمى به من نز
د و اين جمله بـه يـادا در دستم مىگـذاردستـش ر
د كه:ا بر زبان مىآورماندنى ر

و                مى ا  م  ت   گو  «چگونه صاحبالزمان را نمىتوان ديد و حالنه   
و                !  د  و ت  ر  آن كه دست او در دست توست؟!» ك   

با شنيدن اين سخن بىاختـيـار از شـدت شـوق
از حال مىروم و بيهوش مىشوم.
ت و شگفتى بـهوقتى به هوش مىآيم، با حـيـر

ها دوبـارم تا شايـد روى زيـبـاى او راف مىنـگـراطـر
تمان ماندهام، دستى به سر و صورببينم. مات و حير

مىكشم و دقيقتر به دور و بر خود نگاه مىكنم،
ا نمىبينم.ولى كسى ر

فته است.افسوس كه او ر
ان اشك امانم نمىدهد.بار

.هرابود راديد ترسح و ماهدنام نم كنيا و
شـــوماـــرف ار وا ىــاـــبيز هـــرـــهچ ىاــهـــظـــحل

.منكىمن

ندىى فرزى قمر هجر٦٤٨مضان  ر٢٩در شب 
شت بهنام حسن به دنيا مىآيد.از خاندانى پاك سر

هّش از دانشمندان و فقيهان عصر خويش در حلپدر
كىاق است. وى در كودى در عره» شهرّاست. «حل

اآن و خط، تحصيالت مقدماتى رپس از آموختن قر
رد پـدر فـاضـل خـود فـرنـز فـت و بـه سـبـب كـسـباگ

كى به لقبان كودفضيلتها و نيكىها در همان دور
ديد.ين» (زينت و زيبايى دين) مشهور گرّد«جمالال

ا بـه تا اينكه با استفاده از محضر ديگر علما و فقـه
.تفاي هزاوآ »ىّمه حلّعال« مانهبسيد و احل عالى رمر

ىريظن ىّمه حلّعال« :ديوگىم نادنمشناد زا ىكي
».نآ زا دعب هن و شدوخ نامز زا شيپ هن درادن

ى شيعيان انتخاب شد كه تنهاهبرمانى به راو ز
ار از ز٢٨ م محـر٢١گى او گذشتـه بـود. او در ند به

ا وداع گفت و در جوارى دار فانى ر قمر٧٢٦سال 
الم ــّگاه ملكوتى موالى متقيان على ــ عليهالـسبار

ده شد.م مطهر به خاك سپردر حر

ن وا و  براى خواندن  بر  ن  بر  ا   براى خواندن   

ررـكف     ،،سررد     نـتـمم     نندننااـووخ     زاا     سسپپ     .١
.ننكك     لمماك     ار     ريز     تراببعع     سسپسس     و     ننك

ــهـــاى ــت ــنـــم در ان ـىك ـر م ـك ـن ف م
ى مىداند امامّمه حلّداستان، وقتى عال

رز ى ف عـال ه ت ل لال ان ـــ عـج ه ـــ رم اج
ــار ـرزي ــودت ك ــداى خ ده اســت، از خ

خواست مىكند كه…چنين در
ت            ٢٢ ت ر ك  ب   ن  رت د . فكر كن و با مشورت دوستانت ف  و  

ال     ا  ل  ّبگو چرا عالگ چ   ا      ّّمه حلم   ي   و ق  ق ز  ى توفيق زيارت آقا 
ا               ه م     ه   ل ا  ع ه ـــ  امام زمان ــ عجلالله تعالى فرج

م           ى م  ا  د   يي  يـما      وان ىت ا هـم م ا م نصيبشان شد؟ آي
ه             ف  ب ب   ى   م   م  ن ه   ق چ ي وف ن ت راى اي م؟ ب امام را ببينـي

ي      يم  ك ا  كارهايى بايد بكنيم؟ه 


