


 Babam diyor ki bir gün İmam Rıza (a.s)’ın misafiri vardı. 

Öğle vakti olunca sofra kuruldu ve yemek getirdiler. İmam 

Rıza (a.s) yanındaki büyük bir tepsiye bir kaç çeşit yemek 

koydu daha sonra birisini çağırıp bunları götürün dedi. 

Misafirlerden birisi şaşırarak bu yemekleri nereye 

gönderdiklerini sordu. Başka bir misafir şöyle dedi: İmam 

Rıza (a.s) her zaman böyle yapar. Sofra kurulduğunda, 

kendisi yemek yemeden önce, ihtiyaç sahiplerine bir 

miktar yiyecek yollar.   

 

İhtiyaç Sahipleri İle Paylaşmak  



İsraf Etme  

Babam diyor bir gün İmam Rıza (a.s)’ın evinde ikram için 

meyve getirdiler. Evde birkaç da çocuk vardı. Onlardan 

birisi meyveyi aldı bir kere ısırıp kenara attı. İmam Rıza 

(a.s) eğer meyveye ihtiyacınız yok ise ona ihtiyacı olan 

insanlar vardır. Meyveyi ihtiyacı olan insanlara verin, 

buyurdu. Babam diyor ki eğer insanlar Allah'ın 

nimetlerini düzgün harcasalar, ihtiyaç sahipleri kimseye 

muhtaç olmazlar.   



Parası Biten Adam  

Babam diyor ki bir gün birisi yolculuğa çıktı, birkaç köyü ve şehri geride 

bırakıp Medine şehrine vardı. Medine şehrinde parası bitti. Kendi şehrine 

dönmek istiyordu ancak hiç parası kalmamıştı. Çok üzgün bir şekilde ne 

yapacağını bilmiyordu. O günlerde İmam Rıza (a.s)’ın evi Medine 

şehrindeydi. Bu adam İmam Rıza (a.s)’ın cömert ve mihriban birisi olduğunu 

duymuştu. İmam Rıza (a.s)’ın yanına gelerek ben dilenci değilim, şehrimizde 

çok param var, ama bu yolculukta param tükendi ve dönmek için param yok. 

Dönebilmem için bana yardım eder misiniz,  oraya varınca sizden aldığım 

parayı fakirlere dağıtırım, dedi. İmam Rıza (a.s)  diğer odaya gidip 200 

dinar getirdi ona verdi ve dedi ki: bu sikkeler senin olsun, onları yolculuk 

esnasında harcarsın. Şehrine gidince de fakirlere para dağıtmana gerek 

yok, hepsi senin olsun. 

  



Babam diyor ki:  bir gün İmam 

Rıza (a.s) dostlarıyla İmamı 

Zaman (a.f) hakkında 

konuşuyorlardı. Dostlarından 

bir tanesi bir gün dedi: Kaim’in  

sizin soyunuzdan olduğunu 

duydum.  Benim evladım 

Cevad’dır, Allah ona Hadi 

adında bir evlat verecektir.  

İmam Rıza’nın Gelecekten Verdiği Haber 
  

O benim 4. Kuşaktan evladım olacaktır ki uzun müddetler 

halk onu görmeyecekler, daha sonra Mekke şehrinden 

kıyam edecek. Kıyam ettiğinde bütün kötülükleri ve 

çirkinlikleri yeryüzünden silecek, dünya iyilik ve aydınlıkla 

dolacak. Babam gözleri yaşlı bir şekilde derdi ki: keşke 

İmam Rıza (a.s)’ın sözü bir an önce gerçekleşse, imam ı 

zaman zuhur etse ve onu görebilsek. O gün dünya sevinç ve 

mutlulukla dolacak.  

Onun da Hasan adında bir oğlu olacak. Ali Muhammed’in 

Kaimi Hasan’ın evladı olacak.  



  
Babam diyor ki bir gün İmam Rıza (a.s ) dostlarına: sizi sonsuza 

kadar anne babanızın yanından ayırsalar ne yapardınız? 
Üzülmez miydiniz? Dedi. Onlar da kesinlikle üzülürdük dediler.  

İmam Rıza şöyle buyurdu: sizin, sizi dünyaya getiren anne 
babadan hariç onlardan daha Mihriban iki babanız daha var. 

Onları sizden ayırmalarına müsaade etmeyin. İmam Rıza (a.s) ‘ın 
dostları şaşırarak onlar kimdir diye sordular. İmam Rıza şöyle 

buyurdu: Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.a) ve amcaoğlu 
Ali (a.s) bizim iki Mihriban babalarımızdır. Onlar sizi severler, 
üzüldüğünüzde üzülürler, sizin dua ederler, eğer dua ederseniz 

amin derler. Siz de onları sevin ve sözlerini dinleyin ki sizi 
arzularınıza ulaştırsınlar ve kendileriyle beraber cennete 

götürsünler.  Babam diyor ki bütün imamlar insanların Mihriban 
babalarıdır.  Türbelerine gittiğimizde yabancının evine gitmiş gibi 

hissetmediğimizi  görmüşsündür. Onlar selamımızı duyarlar ve 
cevap verirler.  

Mihriban Babalarımız 


