
 «خاطره مشهد تا غدیر» 
نی بذارم و یکی از بهترین سالم، من پارسا هستم، امروز می خواهم براتون یک ُپست خواند پارسا:

که با قطار رفتیم، مشهد بود. مامان و بابام  مسفر خاطرات با قطار را براتون بنویسم. آخرین سفری 
گرفته بودند، شب عید غدیر مشهد باشیم. من و خواهرم خیلی خوشحال بودیم، آخه  تصمیم 

کنیم، هله گذره،سفر با قطار خیلی خوش می . خوریم و...هوله می تا آخر شب با هم صحبت می 
انگیزتر تو راهی سفر است.  از همه هیجان مون همین خریداکی از خوشحالی همن و خواهرم ی

کنار پنجره است. بازی و خوابیدن در تخت یک  های طبقه دوم و باال و پایین رفتن از پله های بار
کردیم تا پنج شنبه برسه و عازم سفر بشیم . باالخره روز موعود رسید همگی با ما روز شماری می

گیت رسوندیم و بلیط ها  اسنپ به راه کمی دیر شده بود با عجله خودمون رو به  آهن رفتیم البته 
که سوار شدیم! بعد از ما قطار سوت  کنم ما آخرین نفری بودیم  رو تحویل دادیم و وارد شدیم. فکر 

کوپه مون شدیم و چمدون گذاشتیم و حرکت رو زد و راه افتاد. باالخره وارد  ها را طبقه باال 
کمی از هاروکش کردیم.  کشیدیم و من و خواهرم جاهامون رو انتخاب  ی روی صندلی ها رو 

که  خدمه قطار برامون فالسک چای آورد و ما هم چند تا هله یکی از حرکت قطار نگذشته بود 
کردن و خوردن خوراکی پایین. خیلی خوش می اومدیمهوله برداشتیم و  گذره چایی و صحبت 

و صحبت های خانوادگی رو خیلی دوست دارم. ما توی خونه  های جور واجور. من این بحث
گذاشتیم  صحبت این دفعه با یه سوال «.  چای عصرونه»هم این دورهمی رو داریم، اسمش رو 

 شروع شد. بابام پرسید:
 بچه ها! عید غدیر چه عیدیه؟ بابا:

کشند! سارا: گوسفند می  که   همون عیدیه 
که هفته بابا: گفتین چه عیدیه؟ نه عزیز دلم، اون   قبل بود و اسمش عید قربان! اگه 
گرفتم. غدیر عید والیت. :سارا  بله، ببخشید من یه لحظه این دو تا عید رو با هم اشتباه 

کردند. پارسا: که پیامبر؟ص؟ دست حضرت علی را بلند   عیدی است 
کردند؟ بابا:  بله، خوب چرا بلند 

کردند تا به مردم به عنوان امام  پارسا: معرفی و جانشین پس از خودشون دست حضرت علی؟ع؟ را بلند 
 کنند.



که پیامبر؟ص؟ از طرف خدا مأمور  بابا: بله، عید غدیر بزرگترین عید شیعیان است، عیدی است 
کنند  شدند حضرت علی ؟ع؟ را به عنوان جانشین، امام و رهبر مردم پس از خودشون انتخاب 

ترین ه روزگار به بیراهه نروند و صحیحمردم دچار سرگردانی و حیرت نشوند و در این هزار را تا
کنند.  مسیر رو انتخاب 

کردند! سارا: کردم، پیامبر؟ص؟ خودشون حضرت علی؟ع؟ را انتخاب   من فکر می 
 نه عزیزم! انتخاب امام و پیامبر از طرف خداست.  مامان:
می تونستند مثل دوران ما رأی بگیرن و خودشون یکی رو انتخاب مردم ن؟ از طرف خداست چرا پارسا:

 ؟!کنند
که می خواهد جانشین پیامبر؟ص؟ بشه می تونه یکی از مردم عادی باشه؟  مامان: کسی  خوب به نظرتون 

گناه انجام بده  کرده، معصوم باشه یعنی نه  که خدا از بین مخلوقاتش انتخاب  کسی باشه  یا باید 
کامل و نه فکر  گاهی  که فراتر از تمام علوم باشه، و به دین خدا آ گناه بکنه، علمی داشته باشد 

کنه، اخالقش عالی ترین  داشته باشه تا بتونه دستورات دین رو بدون نقص در جامعه پیاده 
که بتونه  کوچکترین ظلمی نکنه و صدها فیضلت دیگه  کس  اخالق باشه، عادل باشه به هیچ 

همه مردم در همه روزگارها رهبر و راهنما باشه، خوب چنین فردی رو مردم می  تا پایان دنیا برای
کن کس رو انتخاب  کنند؟ ما هر  که برگزیده خدا یتونن انتخاب  کسی  م یه نقصی داره! مگر اون 

 باشه.
که از طرف خدا انتخاب بشه می تونه چنین خصوصیاتی داشته  سارا: کسی  واقعا هم همین طور! فقط 

 باشه!
گر قرار باشه راننده قطار بزارین یه مثال بزنم، بابا: که سوارش هستیم، ا  به علتی مثاًل همین قطار 

ترین راه ی اون بشینه، به نظر شما عاقالنهایستگاه شاهرود پیاده بشه و شخص دیگه ای جا
کی رو ما مسافرها از بین خودمون ی -2که به مقصد نمیرسه.  قطار بدون راننده بمونه-1کدومه؟ 

کنیم؟  که  مدیر -3انتخاب  راه آهن با بررسی های الزم و پس از چندین تست و امتحان یک نفر 
کند و راننده قبلی تمام  های خودش رو به او بگه و دانستهشایستگی این شغل رو داره انتخاب 

کنه!  او را بده و بعد به مردمهم نقشه راه رو   معرفی 



که شرکت راه آهن تعیین میندهرانفقط خوب مشخصه!  پارسا: کند. ای  کنه می تونه قطار را هدایت 
یم! اگه خواستین  گر یکی از مسافرها به جای راننده بشینه، به جای مشهد سر از بیابان در می آور ا

 من هم می تونم جای راننده قطار بشینم!
ارج می شن و  قطار چپ راننده بشه یا واگن ها از ریل خ ،بله اگه شما یا یکی دیگه مثل شما سارا:

ای ند روز به مقصد دیگهکنه و یا منفجر می شه! اگه خیلی هم شانس بیاریم بعد از چمی
 رسیم.می

ها راهنمایانی قرار داده به ای برای حرکت صحیح انسانخداوند مهربان نیز در هر دورهبله، دقیقًا  مامان:
که آنان  اند تا مردم بدون راهنما و یا راننده نموده نیز برای خود جانشین تعییننام پیامبران 

که زمان رحلت پیامبر؟ص؟ نزدیک شده بود خدا به پیامبر؟ص؟ فرمود:  نمانند. هیچ پیامبری »وقتی 
که هنگام رحلتش به او دستور دادم برای امتش خلیفه کند قبل از تو نفرستادم مگر آن  ای تعیین 

ده نگه دارد. حاال باید تو هم مانند پیامبران قبلی که جانشین او باشد و دین را برای مردم زن
کنی.  «جانشین خودت را به مردم معرفی 

که مراقب  گذارم  گر من بخواهم سفری بروم حتمًا یک نفر رو جای خودم می  بچه ها ببینید مثاًل ا
کنیم پیامبر  کنه، پس چطور می تونیم قبول  شما باشه و خالصه آسایش و آرامش شما رو فراهم 

کردند؟  که  پدر مهربان این امت و راهنمای دلسوز ما هستند بدون انتخاب جانشین، مردم را رها 
کالس نبودند سارا: کدام از اتفاقًا معلمون یه روز جلسه داشتند و یک ساعت در  ؛ اون یک ساعت هر 

گذشت؛ اما دفعه دیگه  نینده بشنما ندبچه ها می خواست کالس به هرج و مرج  ل مون قبمعلمو 
کند، از رفتن نماینده کار  گفتند در زمان نبود ایشون چه  کردند و به او  کالس انتخاب  ای برای 

گذشت و مشق کالس به خوبی   هامون رو هم در این مدت انجام دادیم.اون چند ساعت 
کوتاه  بابا: کارهای بسیار ساده در زمان نبودن شون حتی برای یک مدت  که مردم عادی برای  وقتی 

کرد پیامبر جانشین کنند، می شه قبول   هیچ جانشینی معرفی نکردند؟! ؟ص؟انتخاب می 
که پیامبر از دنیا رفتند پارسا: کسی را جانشین خود قرار  ولی ؛واقعًا هیچ آدم عاقلی نمی تونه بپذیره 

  !نداده بودند
که بزرگترین عید شیعیان است جانشین  مامان: خود را انتخاب بله پسرم، پیامبر در روز عید غدیر 

 کردند.



 چرا عید غدیر بزرگترین عید است؟ پارسا:
که خدا درباره اون می فرماید: مامان:  چون روزی است 

ی »... ٖ ݫ صݦݦݐ رݦَ ی وݦَ ݡٮݨݑٖ َ ِْعمݩݧ ݫ ٮݦݑُ َعَلْیُکْم ٮݨݐ ْ ݧ ݧ مݧ َ ݧ ݧ مݧ ݩݑݨْ ْم ٖدیَنُکْم َوَاٮݧ ُ کݧ َمْلُت لݦَ ْ کݨݧ ݩَ َا مݩݧ ݨْ ݧ وݧ َ ݨݨݧ یݧ ْ لݠݧ ُم ݭِاݗَ ُ کݧ ا...ُت لݦَ ݔنݩً ݩݩَ ٖدٮݫ اٰلمݧ ْ ݣݣسݧ سوره «)ااْلِ
 ݦ«3آیهمائده،

کردم، ابیبن  امروز )با انتخاب علی کامل  طالب ؟ع؟ به امامت و والیت(، دینتان را به سود شما 
 و نعمتم را بر شما تمام نمودم، و اسالم را برای شما به عنوان دین پسندیدم.(

که حضرت فرمودند ؟ص؟ز پیامبرالغدیر،  یک حدیث اکتاب عالمه امینی هم در  کنند  : نقل می 
که خداوند تعالی به من فرمان » روز عید غدیر بهترین اعیاد امت من است، و آن روزی است 

کنم تا امتم پس از من به وسیله او هدایت  داده علی بن ابیطالب؟ع؟ را به عنوان رهبر انتخاب 
گردد  ن آنانو از این طریق دی بدون راهنما)راننده( نمانندشوند؛  .و سرگردان نشوندکامل 

 ؟کردند ِکی جانشین خود را معرفی پیامبر؟ص؟ گفتینبابا!  سارا:
از طرف خدا مأمور  «غدیر»ای به نام در نزدیکی برکه ،از آخرین سفر حج پیامبر در راه بازگشت بابا:

کنند تا مردم بعد از خودشون بدون راهنما نمانند به  ؛ شدند جانشین خود را به مردم معرفی 
گفتند بایستیهاقافله به جهتهمین  کاروان(  که جلوتر رفته)گروه،  کسانی  ، برگردند و اندد و 

که عقب تر هستند خودشان را به غدیر  هوا هم خیلی د. برسانن یعنی برکه غدیر، خمکسانی هم 
کاروا کرد ن همان جاگرم بود   تا همه جمع شوند. اتراق 

گرم نگه داشتند! پارسا: که پیامبر؟ص؟ همه رو آنجا در آن هوای   پس خبر مهمی بوده 
کنین! تغییر راننده  در موردبابا  مثالروی چه خبری مهم تر از این!  مامان: معرفی راننده  و تغییرکمی فکر 

گر راننده قطار بخواد شاهرود پیاده بشه و به ما بگن همه بیایید در غذا  ؟!جدید مهم نیست ا
کنه و ایشون به ما بگن: بعد از این  خوری جمع شین، راننده قطار می خواهد با شما صحبت 

کارآمدایستگاه، من دیگه نمی تونم راه رو ادامه بدهم؛ اما راننده رو جای خودم  ای ماهر، دانا، 
که  از گونه  گذاشتم  همه نظر مطمئن است  و شما رو به سالمت به مقصد می رسونه و جای هیچ 

که ر خوشحال می شیم؟! خدا را شکر مینگرانی نیست، چقدر این خبر مهمه و  چقد کنیم 
الحمداهلل راننده ای ماهر و الیق از طرف شرکت راه آهن انتخاب شده و مورد تأیید است و 

 به مقصد می رسیم. اهلل سالم و به موقعشاءان
گفته شده وقتی دوستان و آشنایان رو دیدید بگویید:   به همین خاطر روز عید غدیر 



ِه َعَلْیِهُم الَسَ » ِئَمَ
َ
ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن َو اْْل

َ
ِکیَن ِبِواَلَیِه أ ِذی َجَعَلَنا ِمَن اْلُمَتَمَسِ

َ
 «اَلُم اْلَحْمُد هلِلََِ اَل

کسانی  که ما را از  که به والیت امیر خدایا شکرت  المؤمنین و ائمه ؟مهع؟ تمسک قرار دادی 
 ایم.جسته

کنیم و  که ما توفیق دادی یک راننده شایسته رو انتخاب  به زبون خودمونی، یعنی خدایا شکرت 
کفایت و ناالیق  را انتخاب نکرده  ایم. گول نخوردیم و راننده ای نابلد، بی 

کتاب قصههکتاب هدیبقیه ماجرای غدیر رو من بگم؟ توی  سارا: های دیگه مطالبی های آسمانی و 
 در مورد غدیر خوندم!

 بله بفرمایید! بابا:
که در آنجا بود  ؟ص؟پیامبر سارا: کنار دو درختی  روی هم بچینند تا منبری  جهاز شتران)(دستور دادند 

کردند سپسد تا همه جمع بشوند. تظر ماندنبلند آماده بشه. بعد پیامبر؟ص؟ من  .خطبه را شروع 
کوتاهی نکردم. خدا به  کرده  گفتند: ای مردم من در تبلیغ آنچه خداوند نازل  پس از حمد خدا 

که علی بن ابی طالب کنم  جانشین من و امام پس از  ،برادرم ؟ع؟من فرموده  در جمع مردم اعالم 
 آیه  رو یادم رفته!« من است.

 سوره مائده:  76آیه  بابا:
ْغَت ِرسٰالَ 

َ
ݨݨْ َلْم َتْفَعْل َفمٰا َبَل َك َوِانݧ َبِ ِزَل ِاَلْیَك ِمنݨْ َر ْ  ُانݧ

ٰٓ
ْغ مٰا ِ وُل َبَلݫ ُ ݧ سݧ ا الݠرݩَݨَ َ هݧ ُ  َاَیݧ

ٰٓ
ٰاِس   ۥَتهݩݩُ یٰا ُمَك ِمَن الٮݩݩݦݐݨَ ِ صݫ ْ َواهلُل َیعݧ

ݣݣی اْلَقْوَم اْلکٰاِفٖریَن.  دݬِ ݩݩْ ݧ  ِاَنَ اهلَل اٰل َیهݧ
طالب )ع( به مقام والیت و ابیبن  )ای پیامبر! آنچه از سوی پروردگارت )دربارۀ معرفی علی

گر انجام ندهی پیام خدا را به مردم نرسانده کن! ا ای! خداوند امامت بر امت( بر تو نازل شده ابالغ 
کافر را هدایت نمیتو را از آسیب مردم حفظ می  کند(کند، مسَلمًا خداوند قوم 

گر جانشین خودت رو معرفی نکنی تمام زظرتون چرا خدا به پیامبر؟ص؟ میبه ن حماتی فرمایند ا
کشیده  ای از بین می رود؟که در دوران پیامبری 

هم راننده بعدی  راننده به هر علتی نتونه راه رو ادامه بده و تا شاهرود بیایم و  مثاًل اگه چون پارسا:
قطار و  این ؛ بلکه رسیدن به شاهرود هیچی شدهات تا همه زحمنه تنها  ،مشخص نباشه

 به مشهد نخواهند رسید.هم افرها مس
 آفرین، طیب طیب اهلل احسنت بارک اهلل بابا:



 بقیه اش رو بگم؟ سارا: 
 بله مشتاقانه منتظریم. مامان:

 فرمودند: بعد پیامبر؟ص؟ دست حضرت علی؟ع؟ را باال بردند و  سارا:
ُکْنُت   َمْوالُه، َفهذا َعِلَیٌّ َمْوالُه َمْن 

کس من رهبر و راهنمای او هستم علی راهنما و ولی اوست.  هر 
کنیم و راضی هست»در آخر خطبه هم پیامبر؟ص؟ فرمودند:   یم بگویید: ما شنیدیم و اطاعت می 

که از طرف خدا رسانده راه  کنیم و شکی به دلمونای و با جان و دل با تو بیعت میبه آنچه 
و  دهیم و با تمام وجود با خدا و پیامبر؟ص؟و حضرت علی؟ع؟ و حسن؟ع؟ و حسین؟ع؟نمی

کسی دیگر را جایگزین آنها نمیامامان بعد از آنها پیمان می با حضرت  کنیم. بعد  همهبندیم و 
کردند.  علی؟ع؟ بیعت 

  فرمودند؟! ای همبه مردم مطالب دیگه آن روز پیامبر؟ص؟ پارسا:
یم. ن:ماما  اگه اینترنت آنتن بده چند  فراز از خطبه رو براتون می خونم. بله الحمد اهلل آنتن دار

کس از او و جانشینان او  حضرت فرمودند: خداوند دین را با امامت علی؟ع؟ تکمیل نمود. هر 
 .ست و در آتش جهنم ابدی خواهد بود)فرزندان ایشان(  پیروی نکند تمام اعمالش بیهوده ا

کیزه و پرهیز ای مردم! خدا و من از علی خشنودیم. او یاور دین خدا،  کار است و پا
که به دست خدا راهنمایی شده است و مدافع پیامبر اوست.  کنندههدایت  ای است 

کس من موال و سرپرست او هستم از این پس علی موال و امام اوست. خدایا دوست بدار هر  هر 
که او را  که او را دوست دارد و دشمن کسی  کن  کمک  کس او را دشمن بدارد. خدایا  بدار هر 

کند.  که او را خوار  کسی  کن  کند و خوار   کمک می 
کسانی ادعای خالفت میای مردم خوانند و در قیامت کنند و شما را به سوی آتش می! پس از من 

شان در بدترین جای جهنم تنها و بدون یاور خواهند ماند. خدا و من از آنان بیزاریم و آنها و پیروان
 خواهند بود.

که  یراه درست و مستقیم ،ای مردم من و پس از من علی و سپس فرزندانم از نسل او هستیم 
کنند.  خداوند امر به پیروی آن نموده است. آنها امامان راه درستند و به سوی حق دعوت می 



گاه باشید همانا آخرین امام، مهدی؟جع؟ از ماست. او بر تمام  واهد بود و از ادیان چیره خآ
که او از سوی پروردگارش سخن میگیرد. بدانیستمگران انتقام می های او گوید و آیات و نشانهد 

کند و اوست حجت باقی مانده خدا و پس از او حجتی نخواهد بود.  را برپا 
گذاشتم و  قطعًا آن چیزی ای مردم! همانا من، امامت و وراثت را تا روز قیامت در فرزندانم به جا 

کسی  که مأمور به ابالغش بودم، رساندم تا حجت و سندی باشد بر هر حاضر و غائبی! و بر هر  را 
و پدران به فرزندان تا است یا نه؛ پس حاضران به غائبان،  که شاهد است یا نیست، متولد شده

 این پیام را برسانند. روز قیامت
 دست دهید و به امامت او شهادت دهید. حال پس از پایان خطبه با من و سپس با علی 

کوتاه از خطبه غدیر بود. باید یه برنامه بزاریم از اول تا آخر خطبه رو با هم  البته این چند قسمت 
 بخونیم.

کردند؟ پارسا  اون روز همه بیعت 
کشید.  مردم به خمیه  بابا: گیری سه روز طول  کردند ، و رأی  آمدند و تک حضرت میبله، همه بیعت 

کردند و به حضرت علی؟ع؟ تبریک امام و جانشین پیامبر؟ص؟ بیعت میتک با ایشان به عنوان 
کردند. گفتند. حتی زنها هم با حضرت بیعت   می 

کردند؟زن سارا:  ها چطور بیعت 
که نیمی از ظرف آب در یک سو مامان: ی پیامبر ؟ص؟ دستور دادند تا ظرف آبی آوردند، و پرده ای زدند 

ظرف آب  سویرار بگیرد، زنان دست خود در یک دیگر ق یپرده و نیم دیگر آن در سوی
گونه زنان ؤامیرالمگذاشتند، می منین ؟ع؟ هم دست مبارکشون  را در سوی دیگر قرار دادند، این 

کنند.  با حضرت بیعت 
کردند؟ پارسا: کردند پس چرا بعد از رحلت پیامبر؟ص؟ فراموش  گر همه بیعت   ا

دشمنان نخواستند قطار مسلمانان به مقصد برسد به همین علت تالش ببین عزیزم بهتر بگیم  ان:مام
که مردم آن روز را از یاد ببرند کس این واقعه به این مهمی را فراموش نکرده بود! کردند  ؛ عالوه هیچ 

عقل  نظرتون. به حضور داشتند زیادیجمعیت ؛  بلکه نبودنددر آن روز حاضر  کمی بر این تعداد 
که این جمعیت کردند؟  ،سالم می تونه بپذیره  کثرًا این سخنان و این ماجرا را فراموش   ا

کتاب  که بی حد و حساب است. عالمه امینی در  آنقدر سند و روایت از این واقعه نقل شده 
که  حدود  کرده  کتاب شد 22الغدیر تمام این روایات را  از منابع اهل سنت جمع  ، هجلد 



کرده انداهلل برگشتیم یک شب بعضی از این ءشاان که سنی ها نقل  کتاب  و روایات را  سندها را از 
کند آقای امینی را واقعًا برای جمع آوری این   سندروایات و الغدیر براتون می خونم. خدا رحمت 

 کشیدند.بسیار زحمت  آنها
کتاب  بابا: کسی را به عنوان جانشین خود انتخاب نکرده به این  که معتقدند پیامبر  کسانی  گر  ا

که  کاماًل روشن می شه  که به دنبال حقیقت باشند! براشون  کنند، البته به شرطی  مراجعه 
که سنی وهابی  واقعیت چی بوده. آقای دکتر عصار العمار یک نویسنده و پژوهشگر عراقی است 

گه: عالمه امینی حدیث غدیر بود و با مراجع کتاب می  کتاب شیعه شد، او درباره این  ه به این 
کرد.   خم را در جان اهل تسنن دوباره زنده 

 بودند؟؟ص؟ مبراپیهمه موافق  در روز غدیر خم  سارا:
کارانه  علی؟ع؟ با حضرت ایعدهآن روز اما  !به ظاهر بله بابا: یا کردند  ر و به ایشان تبریک بیعت 

کردند و یک نفر را به  ؟ص؟و پیامبر ولی بعد از وفات پیامبر؟ص؟، خالف دستور خدا؛ گفتند عمل 
کردندبیعت  مجبور بهو مردم را  نمودندعنوان خلیفه انتخاب  ل هم برای خود . خلیفه اوبا او 
کرد،  اما با  ؛خلیفه بعدی را به شورای شش نفره سپرد خلیفه دوم هم انتخابجانشین انتخاب 

که می خواهد عثمان خلیفه شود!طشر گذاشته بود مشخص بود  که   22باالخره بعد از  هایی 
ری سال پس از وفات پیامبر مردم به سمت حضرت علی؟ع؟ آمدند و از ایشان خواستند رهب

که دیگر از بین رفته بود!جامعه را برعهده بگیرد، جامعه  ای 
که چند سارا: قطار خراب  سیر اشتباه رفتند،آشنا به یک مهای نابا راننده سال  ینیعنی پس از این 

 شده رو به راننده اصلی دادند!

کنار اسالم شمنان ددر واقع  ،چوب خوب فهمیدی !آفرین دخترم مامان: ن گذاشتنمی خواستند با 
که پیامبر کردند ؟ص؟جانشینی  مسیر اسالم واقعی را تغییر  ،؟ع؟یعنی حضرت علی ؛انتخاب 

به  ؛شهادت رساندند بهامامان را یکی پس از دیگری دشمنی خود را ادامه دادند و . آنها دهند
.این خرین امام را از دید مردم مخفی نگه داشت تا به سالمت بمانندآخداوند هم  ،همین علت

که گرفتن در عده  کنند نگذاشتند آن بزرگواران ، مسیر انحرافی قرار   و وظایف الهی خود را اجرا 
که از طرف خدا و پیامبر خدا انتخاب شده بودند.  به همین قطار سعادت  کسانی باشد  دست 

که امام عزیزمان در پس پرده غیبت هستند و شرایط برای ظهورشان هنوز فراهم  تاس جهت



ها غرق شده و با قطاری خراب در مسیری اشتباه به بشر در این مشکالت و بدبختیو  نشده
کجا آباد در حرکته.   سوی نا

کنیم امام مون رو بشناسیم، و برای شناخت مسیر درست و راننده شایسته  بچه ها باید سعی 
تا راننده اصلی قطار سعادت، فرمان را به دست بگیره  و ما مام تالش خودمون رو انجام بدهیم ت

کت نجات بدهد، کمال تا در مسیر درست با راننده را از سراشیبی دره هال کارآمد به سوی آن  ای 
که  خدا برای بشر در نظر دارشو ر  برسیم. هدی 

آن حضرت ظهور  ،امام زمان؟جع؟ و درک واقعیت نیاز به امام شناخت دقیق ان شاء اهلل با  بابا:
کنند.کنند ک نجات پیدا   ، و تمام انسانها از این دره هولنا

 ان شاء اهلل. همه:
 من یه شعر درباره غدیر بخونم؟ سارا:

 !حتماً بله  مامان و بابا:
 غدیر چشمه جوشان                                     غدیر ، آب خروشان سارا:

 غدیر، یه روز محبوب                               غدیر، یه برکه خوب      
 یه عیِد خوِب خدا                               غدیر، یه روز زیبا          

 شده روز هدایت                               غدیر، عید والیت          
گفت                                        گفت  پیغمبر خدا   نبی مصطفی 
 برایتان رهنماست    علی امام شماست                                    

 نینهامام متقینه                                                    امیرالمؤم
گوش نشه                             غدیر فراموش نشه  حرف شیطون 

 گیم همیشهبا هم می  های شیعه                                     ما بچه
 بر شیعیان مبارک                             غدیر روز والیت          

 
کم پارسا: کم  گنبد امام رضا؟ع؟ دیده می بعد از چند ساعت دیگه  شد. همه با نزدیک مشهد شدیم و 

گفتیم: کردیم و   هم روبه حرم مطهر  ایستادیم و به امام رئوف سالم عرض 



 آمده ایم ای شاه پناهمان بده                             خط امانی زگناهمان بده 
 ان از در و راهمان بدهای حرمت ملجأ درماندگان                            دور مر

ای انیس نفوس و ای امام رئوف! عیدی امسال ما در روز غدیر رو ، ظهور پدر مهربانمان، حضرت 
 مهدی ؟جع؟ قرار بده.)الهی آمین(

 
 عزیزان!

  دارای امتیاز خواهد بود.« غدیر»*ارائه نقاشی از این داستان در خصوص 
گر در متن  * ( در میان www.pmpo.irبزرگوار خود بپرسید و یا با سایت ) پدر و مادراز برایتان سؤالی پیش آمده ا

ید.  بگذار
 


