
 علیه السالمدرد و دل با امام زمان مهربان حضرت مهدی 

 اگر امام زمان مهربانت را می دیدی به او چه می گفتی؟

 سالم بچه ها

 تا حاال شده آرزوهاتون برآورده بشن؟ شده از بین این همه آرزو یکی ش برآورده شده باشه؟ 

 برآورده بشه !؟ بزرگترین آرزوتون دوست داریداصال بزرگترین آرزوتون چیه؟....

پستچی نامه ه. بزرگترین آرزوی من برآورده شددیروز ظهر از شدت خستگی کنار بخاری اتاق خوابم برد و خواب دیدم که 

به من داد و گفت این نامه مال شماست اولش خیلی تعجب کردم با دقت به پاکت  پاکت نامهرسون درِ خونمون رو زد و یک 

 .……می داد بوی گل نرگس.... چه بوی آشنایی ...... . نگاه کردم چه پاکت زیبایی بود چه عطر خوبی داشت

 رفتم توی اتاقم، درِ اتاقم رو بستم و روی تخت خوابم نشستم

 زمان مهربانت را می دیدی به او چه می گفتی؟ اگر امامروی پاکت نامه نوشته بود:  

رو به امام مهربونم  دیشب تمام حرفهای دلم یاد دیشب افتادم یاد اینکه آروم آروم با امام زمان حرف زدم و درد و دل کردم.

 .گفتم... انگار که می بینمشون. پاکت رو باز کردم و نامه رو بیرون آوردم... چقدر زیبا و خوش خط نوشته بود

  دوست دارممنم تو رو  ......شنیدمدل هات رو و. در....رو گوش کردم حرفهاتهمه  .....پسرم سالم

 اما خدای مهربون هنوز اجازه ظهور به من نداده ؛،و می دونم که مشتاقی که منو ببینی 

،صدات رو  دوستت دارمتو هستم و  امام زمان مهربونکنی... من  درد دلمی تونی با من  هر وقت دوست داشتیولی  

 .ظهورم زیاد دعا کنو برای  زیاد نامه بنویسبرای من  .می کنم دعاو برات  می شنوم

 همه حرفات بگو:و دل کن و  درد ،بامن حرف بزن

 سالم می کنمعلیه السالم ترین پدر دنیا حضرت مهدی  هر روز صبح که از خواب بیدار می شم به مهربوناز اون موقع من 

  بابای مهربونمسالم  

 علیه السالممهدی  امام زمان مهربانم حضرتسالم بر

 سالم بر اباصالح 

 جواب سالم من رو میدن هرکجا که باشن به من نگاه میکنن و  مهربان؛ امام زمانکه نم ئمطم ،چون جواب سالم واجبهو 

می کنم و چندر بار اسم قشنگشون رو صدا می زنم. آقا جون! امام زمان، اباصالحِ  درد و دلشون یابا من هر شب قبل از خواب 

 برای ظهور شما زیاد دعا می کنم. و من شما رو خیلی خیلی دوست دارممهربون، 

 ......................................................................................................................................................... دوست دارم به شما بگم که:من 
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 تش نگیرد؟چه کار؟!آ اسالم اهلل علیهدرم حضرت زهرا ب خانه مادرکه کنم باید بچه کار من 

 چه اتفاقی افتاده؟! حرف بزن بگو چی شده؟چرا گریه می کنی؟! چرا ناراحتی، مرد که گریه نمی کنه 

  .بل و فریاد مردم بلند شدطتوی کوچه های مدینه بازی می کردم که ناگهان صدای  ... داشتم نزدیک ظهر بود! ... ؟چی بگم

من خیلی آنجا را ، می داد بوی یاسانتهای کوچه درب کوچکی بود که همیشه  ...تا به اون کوچه برسن مرد می دویدنزن و 

هر کس او را  ،فاطمه پاره تن من است :دا بارها درب این خانه ایستادن و فرمودنبودم که رسول خ دهچون دی دوست داشتم

 ؛مورد خشم و غضب خداوند خواهد بود پس احترام اهل این خانه را نگاه دارید.من را آزار داده و هرکس مرا بیازارد  ،بیازارد

جمعیت  ...با عجله به سمت اون کوچه رفتم برای همین .لی ترسیدم اما کنجکاویم گل کرد...یخ از شلوغی و فریاد جمعیت

سر و صدای  .و به وسط کوچه رسیدم رو به زور از بین جمعیت عبور دادم مخود .بود اونجا بود... کوچه باریک و تنگزیادی 

ی با لباس های مرد قو 40انتهای کوچه  .انگار جنگ شده بود از طرف دیگه... نامردها نوافریاد از یک طرف و صدای جمعیت 

  ... وای خدای من توی دست همشون شمشیر بود...جلوتر رفتم ...یاد میزدن و بلند بلند میخندیدنو فر جنگی ایستاده بودن

 یکچی می دیدم؟ !، خدای مننه ای ایستاده بودنخا ، پشت درِشالق و تازیانه به دست ،نفر با چکمه های بلندچند 

خانه می کوبید  ... با شالق و لگد به درِصدای مردی بلند شد.شده بودجمع  که بوی یاس می داد همان دربوه هیزم پشت ک 

 ن است به آتشآاین خانه را با هر کسی که در  ما تحویل بده وگرنهن و علی را به را باز ک ! درفاطمه :و فریاد می کشید

؟ پدرم رسول با مهربان امام من چه کار دارید ،با همسر من !بلند شد: ای مردمان سالم اهلل علیها زهرا حضرتصدای  می کشیم! 

 رهایمان کنید...ما عزاداریم  است تازه از دنیا رفته خدا،

و علی را  را باز کن در !را باز کن . درعلی باید با خلیفه بیعت کند خلیفه و جانشین پیامبر منتظر است :فریاد کشید یمردنا

اینجاست ،امام زمانتان در خانه من است. امیرالمومنین  جانشین پیامبر:گفتندسالم اهلل علیها حضرت زهرا  !تحویل ما بده و اال........

من فاطمه ام یگانه دختر ؟آیا غدیر را فراموش کردید ،اینجاست معرفی شد به عنوان جانشین پیامبر بر همگان غدیرکه در 

 بیت پیامبر چه کار دارید؟؟! با ما اهل پیامبرتان ،پاره تن رسول خدا ؛......

صدایی ناگهان  .نه شویددرب خانه را آتش بزنید به زور وارد خا و فریاد می کشیدندند دضربه می ز با لگد و شمشیر به درآنها 

در این خانه اهل البیت پیامبرند در این خانه فاطمه زهراست در این خانه حسن و حسین :از داخل خانه بلند شد

 حتی اگر فاطمهخنده وحشیانه ای کرد و نعره کشید: در حالی که مشعلی در دست داشت، ،مردی با لباس های قرمزناهستند.

شمشیرها بین هوا  ...کوبید . سپس لگدی به درم علی باید با خلیفه بیعت کندیمی دار بر را از سر راه ، اوین خانه باشددر ا هم

جرقه های آتش تمام کوچه را پر کرده  ..شد صدای فریاد مردم شنیده می  ...ضربه می زد تازیانه ها به در ،خوردتکان می 

در بگیرم؟ چطور آتش  ور نچطور جلوی او ؟کار کنم م چیدنده بومضطرب و نگران مو ...از شدت ترس می لرزیدم...بود

که:  رسیدفکری به ذهنم ناگهان ؟بزنرا آتش  امیرالمومنین ارم که درب خانهزو ن خاموش کنم رودستش 

.................................................................................................................................................................................................................... 
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 باید کاری کنم......و من ؟!است شکسته  را حضرت زهراو پهلوی  است را بسته امیرالمومنیندستان دشمن، 

کوچه با آنجا فاصله داشت پدرم درون خانه نشسته  2اشک از چشمانم سرازیر بود با عجله رفتم و پدرم را خبر کردم منزل ما 

 خانه داشت درِ،علی آنجا بود بردم همان کوچه ای که خانه حضرت  کشان به سمت کوچه بود دستش را گرفتم و کشان

 .شده بودشکسته دری که با لگد و تازیانه همان  ،میسوخت

 :افتاده بود و می گفت ه صدای دختر پیامبر را شنیدم که پشت دربه او گفتم ک تعریف کردمتمام ماجرا را برای پدرم  

 به خدا محسِنَم را کشتند. ،شکم داشتم کشتند ای را که در به خدا بچه 

د با زحمت خودمان را به نزدیک جمعیت زیادی مشغول تماشا بودنحرکت کردیم.  السالمعلیه با پدرم به سمت خانه موالیمان علی   

در حالی که شنیده می شد چند مرد  بانو از پشت در سخت نفس هایصدای  حال سوختن بود. ، در ردَهنوز  رساندیم در

ناگهان جمعیت زیادی با  اخل شود.بودند و نمی گذاشتند کسی دایستاده  شمشیرهای بلندی در دست داشتند، بیرون از خانه

بیرون "  . آنها نعره می زدند:فریاد کشیدن و شمشیر و تازیانه از خانه بیرون آمدند جمعیت شروع کردند به سر و صدا کردن

 "!امروز از علی بیعت خواهیم گرفت !بیاوریدش

دستم را به ریسمان بلندی  ...دست و پا له می شدم داشتم زیرپرتاب شد و من نیز سو پدرم به یک  جمعیت شکافته شد...

آرام  .سوخته روی زمین افتاده بود دختر پیامبر، بی هوش پشت درب نیمگرفتم و کشان کشان خودم را به داخل خانه رساندم 

 و رساند به سختی دستانش را به طناب ،و امام غریب و تنهایش را دید که زیر تازیانه و شمشیر است چشمانش را باز کرد

 .افتاد علیه السالم نگاهش به حضرت علی

 را به سمت مسجد موال ،تازیانه زور نامردها کشان کشان و باگردن و دست های حضرت را محکم به طناب بسته بودند. دشمن  

اگر من را هم مثل محسنم بکشید دست از  :با گریه میگفت که بانو را شنیدممن ناله  ...بیعت بگیرند از او به زور میبردند تا

 تازیانه هایشان را آنان در جواب . اما  از من جدا کنید،را  علیه السالم موالیم علیارم که ذگ دارم و نمی یاری امام زمانم بر نمی

 زدند و با لگد او را از حضرت علی دور میکردند.می دختر پیامبر دست و بازوی شکسته و به  می بردندباال 

... وای... وای...  ناگهان  مظلوم بود امیرالمومنین و یاور تنها یار حضرت زهراپاره تن رسول خدا ،،آنجا فقط یگانه دختر پیامبر  

حس کردم که بانو، مادر من است... مادر من است که پشت در افتاده و ناله می کند... آخر من در کودکی مادرم را از دست 

چرا !کنندمیچرا دشمنان با شما اینطور رفتار ،ه جان...... شما که اینقدر مهربان هستیدمطفام: بانو... داده بودم... زیر لب گفت

 چه کنم ؟!...چطور شما را یاری کنم؟..........،من بمیرم و نبینم حال پریشان شما راد نشما را کتک میزن

  چیزی را نبینم... دستهایم را روی چشمهایم گذاشتم تام خراب شده بود رمام دنیا بر ست 

 بکنم؟  چهخدای  !به سوی مسجد میکشیدند...  مادر مهربانم را میزدنند و حضرت علی را دست بسته

حضرت علی را دست بسته ببرند؛ مضطرب و پریشان مانده بودم که به مادرم حضرت زهرا کمک کنم یا  نمیگذارم ،نه.....نه

 .....................................................................................................: که ذهنم رسید ناگهان فکری به ،  امیرالمومنین را نجات دهم
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 ؟اگر در غدیر بودم چه می کردم

 و به موالیم امیرالمومنین چه می گفتم؟

 دوستان سالم

 حاال مسافرت رفتید یک مسافرت که خیلی خیلی خوش گذشته باشه؟!به تا آیا 

 هایی که رفتم این مسافرت بیشتر از همه خوش گذشت  از بین تمام مسافرت

خیلی خوب  کلی سوغاتی های رنگارنگ که از مکه خریده بودم موال علی و پیامبر ، و خالصه راهی با، همشتر سواری بین راه 

 . این لحظات زیبا را فراموش نمی کنم ،ازی با بچه ها توی برکه غدیر خمآخرش هم آب ببود ؛

، اونها که جلوتر رفته بودند، برگشتند و اونهایی که عقب تمام مردان و زنان دور تا دور برکه کنار آن بلندی جمع شده بودند 

 مانده بودند به برکه غدیر رسیدند.

بود و  ادهایست بین زنانآن طرف  مادرم .نمی دانم خیلی زیاد بودند ،بیست هزار نفر،ده هزار نفر ،بود هزار نفر  جمعیت زیادی 

 .بودم نشستهبین مردان و در پدرم در وسط جمعیت  های من روی شانه

نشان  دیدم که پیامبر خدا باالی بلندی رفتند و دست حضرت علی را بلند کردند و به همههوا به شدت گرم بود لحظاتی بعد  

 <<اوست و موالی امامعلیه السالم هر کس من موالی او هستم از امروز علی  >>: فرمود داد و

 :به آسمان بلند کردند و دعا کردند که مبارکشان را دو دستبعد  

عنت نما میکند و ل و ذلیل کن هرکس او را ذلیل دوستان علی را و دشمن بدار دشمنان علی را دارخداوندا دوست ب 

  .هرکس علی و دوستانش را دشمن میشمارد

هرکس میخواهد در دنیا و آخرت رستگار شود، باید از علی و از امامان بعد از او پیروی کند؛  :آنگاه رو به ما کردند و فرمودند

  .جانشین من بیعت کنند ،تمام مردان و زنان باید با علی

آن بود و یک پرده سفید که پشت خیمه ای بانوان نیز باید با حضرت علی بیعت میکردند خیلی جالب بود یک تشت آب وسط 

اینگونه انجام بانوان بود و بیعت در آب  شاندستکه حضرت علی  یک به یک دست در آب می گذاشتند و طرف دیگر بانوان

داخل خیمه  تشکیل شد. مردان که به خیمه ای سفید می رسید ازیک صف طوالنی میشد. و اما بیعت مردها اینطور بود؛ که 

و جانشینی را تبریک می گفتند و این امامت او و به  می شدند هخیم مردها یکی یکی داخل نشسته بود.علیه السالم حضرت علی 

 می زد.شور خیلی شود دلم تا نوبتمان  بود نفر مانده 2 رسیده بودیم.نزدیک خیمه  من و پدرم حاال .ایشان دست می دادند با

م که من ویمی گ .ن دارمم که چقدر دوستشاویرا می بوسم و می گ وقتی به حضرت علی رسیدم، ایشان با خودم می گفتم

به  چه می کردید؟راستی اگر شما به جای من توی غدیر بودید  ، میگویم که ....!؟دوست مندوست دارم یار و یاور شما باشم

 ......................................................................................................................................................................علی چه می گفتید؟حضرت 
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 خانه شما را میزنند، کسی نیست درب را بازکند؟ در میزنند ،درِ

 صدای قرآن به گوش میرسد ؛درب خانه ها پارچه سیاه نصب شده میان کوچه ها خرما و حلوا پخش میکنند

میان این مردمان سیاه پوش عده ای رنگ روز است که پیامبر خدا از دنیا رفته اند و تمام شهر سیاه پوش است اما در چند 

فضولی هم گاهی وقتها چیز خوبی  . خیلی مشکوک است شانیو خوشخال اند نمیدانم چرا ؟! اما رفت و آمدها قرمز پوشیده اند

چند  .یک میدان بزرگ .در کنار شهر مدینه به مکانی ... رفت و رفت تا رسیدپشت سر یکی از قرمز پوش ها راه افتادم است!

صدایشان را می  پشت چند نخل پنهان شدم. در رفتم وآرام نزدیک  پیرمرد و تعدادی جوان در اطراف میدان نشسته بودند.

: حاال که پیامبر از دنیا رفته است؛ باید یکی از ما خالفت را به دست بگیرد و با رای گیری جانشین او شنیدم که می گفتند

 و نگذاریم دیگران در کارها دخالت کنند انتخاب کنیماو جانشین باید از میان خودمان یکی را به عنوان بعد از پیامبر  شود.

مردم  ؟یکی دیگر گفت علی را چه کنیم،آن پیرمرد خوب است چون پیرترین ماست ،نه  :یکی گفت ،رأی بگیریم: یکی گفت  

 ا زور همه را برای بیعت با خلیفه جدیدب" :یکی گفت !با پول :چند نفر گفتند ؟غدیر را فراموش کنند تا را چطور فریب دهیم

به خدا  :از میان جمعیت برخواست فریاد کشید و گفت ؛ عصبانیمردی زشت هیکل و بد زبان "حتی علی راآماده می کنیم 

ی چاره می شویم خالفت این کار را بکنند ما بکه اگر ؛بیعت کنند با علی دوستدار علی و فاطمه باشند و گذارم مردم  قسم نمی

را از او میگیریم و فدک را هم  به زور و تازیانه از فاطمه غصب میکنیم که دیگر درآمد فدک را بین فقرا و نیازمندان تقسیم 

نکند . بس است دیگر خسته شده ام بس که مردم مدینه علی  و فاطمه را مهربان و دلسوز خواندن و آنها را دوست دارند همه 

 ریب میدهیم بعضی را با پول و عده ای را با زور از علی وخاندانش دور میکنیم آنها را ف

 توهین میکردند .علیه السالم صدایشان را می شنیدم که از روی کینه و دشمنی به حضرت علی 

امیرالمومنین در غدیر  خدای من چطور می خواهند غدیر را به فراموشی بسپارند؟!!!.. نه ...نه ... امکان ندارند اکثر مردم مدینه با

 !!!بیعت کرده اند؛ امامشان را رها نمی کنند دست از یاری او بر نمی دارند.... نه .... نه ...نقشه هاشان عملی نمیشود

گرفته بود با عجله به سمت خانه برگشتم و ماجرا را برای پدرم گفتم ـ آن شب خیلی فرا نگرانی و اضطراب همه وجودم را   

صدای در خانه بازهم  از خواب پریدم. صدای درب خانه مان بلند شد ناگهانبود ،  نیمه های شب .خوابم برد زودو  خسته بودم

را  در می زد؟ با عجله در است که چه کسییعنی  این وقت شببا خودم گفتم  .کسی داشت آرام در میزد  به گوش می رسید

سوار بر آن بود و در کنارش امام حسن و امام سالم اهلل علیها حضرت زهرادختر پیامبر که ناگهان چشمم افتاد به شتری .باز کردم

بانوی دو عالم سالم کردم  بانو به خانه ما آمده، !باورم نمیشدایستاده بودند.  علیه السالمحسین، دست در دست حضرت علی 

 جواب سالمم را دادند و فرمودند:

 آماده ای؟!علیه السالم علی حضرت  ،برای یاری امام زمانت ؟یا هفراموش کردبسته اید  با امیرالمومنین دیرکه در غرا عهدی  آیا 

 ...................................................................................................................................................................................  من پاسخ دادم:و 

 



 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 شماره پدر:                           مقطع تحصیلی:                     نام و نام خانوادگی:               


