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 اعيدي ما جّنة  نا  كثثٌر
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انــسس   ع معيــد نــو دن هتــو، رســول اهلل نــا ثثيــارا  نواســا  حســن   
سس عــرض انــ  بيضضهــي ككيــا   نــسس   ْاوي   ككــود مــا   ين نــيب  نانــا   ع م حســني
ج عيد نو دن ؛، عرب نـا بححـاؤ    اسس ناناجي صاحب ْا"  كيدي

عيـد ين خوشـي  منـاوي رهيـا ؛         نـسس    ثثظظـين     ارنكك برنككـي كثثـرٌ  
ــا نواســا   ثثمككــر مهــيطط  اْ  ــك  مهــارا   ع م  حســنيع م  حســن ن  نزدي
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   نـوا  عيـدي مـا    مهـاري    جسـي مهـيطط اْ   هت    ي،نته  اكثثٌر  كوئي نوا
 "؛،  يااْ   نزديك  نا   ثثاْ   نسس      ليوا كثثٌرا

خيـال   صـلع رسول اهلل  نسس    ينين عرض ُس بيوسس ححهوضضا نواسا 
مارا سي عيـدي   ع م حسني ع م نواسا حسن   ثثيارا   مارا ما ؛ هك 
، ططجـواب دؤ  ططمـيطط سـو   ؛، مككـر    يـا نـسس اْ   نسس خوش هتاوا  لئي 
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   درهـم  نتهي  انـسس اتنـا    ثثوشاك   نوا  نسس تو    ثثوااْ نزديك مارا    كيم هك
 ، ططثثوْا  الوي   نسس   يدي  خر  ثثٌراك نسس    هبي نتهي هك   بيوسس 

ضضــي  نــسس هن كظظــيس ، تــو بيــوسس نــا دل ضضــو   ع محســني ع محســن
 عرض، خدا نا سْوى  كون ماري ططكرو   سؤال نسس    كو   جاسسس،
 ُسنسسس؟
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 نواســا مــارا  اهلل تــو اسس "هي دعــاء كيــدي، صــلعرســول اهلل  
ــر   ع م حســـني ع م حســـن            وقـــت { هت ."جـــسس  نـــا دل نـــسس خـــوش كـ
                ينا  نـــور  بـــسس ســـفيد    ســـاهتسس اهنـــا ، تـــرامســـان ســـي ُائيـــل ْا جـــرب
 ؛ ،  كثثٌرا
  صــلعل اهلل ســو ، رين خدمــة مــا عــرض كيــدا   صــلعل اهلل ســو ر  

 فرمايو،   نسس      ككهنا خوش هتئي ككيا  انسس خوش هتئي
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ائي    نسس   جـنة    سي  سـيو كثثٌرا     ارا  نوامت عيد ما ثثظظنوا  نا !   ؤ    ْاؤ    ْا" 
هي هج وقت كثثٌرا ديكـها تو  ع م حسني ع محسن  "  ككيا    ويْا

 ، ؛  كثثٌرا تو سفيد اسس ناناجي صاحب ْا"عرض كيدي، 
 ،"؛  ثثظظنا رنكك برنككي كثثٌرا    تو عرب نا بححاؤ هي 
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 ميطط  هوسس  ككا   ال   وا فــكر كرنسس    ينوات ُس ْا  صلعرسول اهلل 
 ؟ططنسس ميطط كيم خوش كرو  ع محسني  ع محسن ؟   ْا  ططكرو ططسو
 كيدي، عرض ئيل هي  جربوقت    هت

جيم  ع م حسني ع م حسن ! و ححهو  كر كيم فكر  ثثاْ  
 ثث ْا  صلعاسس رسول اهلل  ، كثثٌرا رنككائي جاسسس   ححاهسسس تيم ْا
 يا،ْا    ما الوا     تو انسس لو  يئسس، هتايل   و منككا   تولو  انسس   ايك هتايل
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كيــا    نــسس ثثوححهــو   اسس ثثيــارا بيضضــا  ع م   حســن هي  صــلعل اهلل ســو ر
ــٌرا رنككــوا   رنــكك مــا متــارا   عــرض هي   ع م حســن ححهــو  ؟ ححــاهو   كثث

جربئيــل هي ، يــئسسثثمــا رنككــي ْا رنــكك  هــرا  ثث مــارا كثثــٌرا  ْا   يــديك
                كهـــو،    كثثـــٌرا ثثـــر وه لوضضـــا مـــا ســـي ثثـــاين نـــا  نـــا  ع ممـــا حســـن هتـــايل

 ، ثث نا هاهتـ   مبارك سي كثثٌرا ثثلضضاوي رهيا ؛اْ صلع رسول اهلل
 وه كثثٌرا هرا رنكك نا هتئي ككيا،   تا هك
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نسس   ع م نسس حسن  نكايل   هتايل ما سي كثثٌرا وه    هي صلع ل اهلل سو ر
 صلعهتايل ما موكا، رسول اهلل كثثٌرا    نا  ع م  بعد حسني   هت  ثثا،ْا

 مايو، نسس فر     طرف ديكــهي ين    ع م   هي حسني
اختيـار   رنـكك    و  هر    تو  هبائي هي   متارا   ع م  اسس ثثيارا بيضضا حسني"  

عــرض   هي    ع م  حســني "  ؟   ححــاهو ححهــو  ططكيــدو   هــوسس متــيطط ســو
 كيدي،
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ــارا اسس نانـــاجي صـــاحب  ْا"      ــٌرا   ثث  مـ ــي     كثثـ ــا رنككـ الل رنـــكك مـ
ثثـر   ثثـاين      كثثٌرا   نا  ع م  ا ما سي هتايل ما حسنيتجربئيل هي لو دئيسس،
الل     كثثـٌرا    هي      هك  تـا  ؛،  ثثلضضـاوسس   كثثـٌرا      صلعكهو ، رسول اهلل   نا

   ع م  ثثــا، حســـن نــسس اْ     م ع  هي حســني    صــلع  رســول اهلل   هتئــي ككيــا،  
اثثـنسس ملـي ككيـا،       كثثـٌرا   نككـني   ر ككـهنا خوش هتئي ككيـا، اْ  ع م  حسني

 !  نسس  هتا  مهيطط مانككتا 



 

 83 

  
انـــسس عـــرض   يـــا نـــا ثثاســـسس ْا  ع م    فاطمـــة   نـــسس     ثثظظـــين  بعـــد كثثـــٌرا   هت  

 ما      عيدي نانا جي صاحب   هي     ةصاحب ططاسس   ما " كيدي،
مثـل خـوش كيـدا    نـا دن مهـنسس ْا     ج عيد اْ  ثثا     ؛،مهنسس  ْا     كثثٌرا     ْا

 "؛،
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