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ػلی تي اتراُین لوی )رٍ( از اهام صادق )ع( ًمل کردٍ 

 اضث:
اتلیص ) لؼٌث خذا تر اّ تاد( ًسد حضرت هْضی )ع( آهذ در 

حالیکَ اّ تَ هٌاجات تا پرّردگار هػغْل تْد فرغحَ ای از 
فرغحگاى گفث: ّای تر جْ چَ اهیذی ًطثث تَ اّ داری ّ اّ در 

 حال هٌاجات تا خذاًّذ اضث؟

ُواى اهیذی کَ تَ آدم داغحن ّ اّ در تِػث ضاکي گفث: 
 تْد.

 ّ از آًچَ خذاًّذ تَ حضرت هْضی)ع( فرهْدٍ ایي اضث کَ:
کٌن هگر از کطی کَ ترای ای هْضی!ًواز را لثْل ًوی

ػظوث هي فرّجٌی داغحَ تاغذ ّ للة اّ خْف هرا در 

ترداغحَ تاغذ؛ رّزظ را تَ یاد هي ضپری کٌذ ّ در حالی کَ 
ّ پافػاری تَ خطا ّ گٌاٍ دارد غة ًکٌذ ّ حك اّلیاء ّ اصرار 

 دّضحاى هرا تػٌاضذ.
حضرت هْضی ػرض کرد: آیا همصْدت از اّلیاء ّ دّضحاًث 

 حضرت اتراُین ّ اضحاق ّ یؼمْب اضث؟
فرهْد: آًِا از اّلیای هي هی تاغٌذ ّلی همصْد هي آى 

کطی اضث کَ تَ خاطر اّ آدم ّ حْا را آفریذم ّ تِػث ّ 

 ّزخ را خلك کردم.د
 ػرض کرد: ای پرّردگار هي! اّ را هؼرفی کي.

فرهْد: اّ هحوذ ّ ًام دیگرظ احوذ اضث اضن اّ را از اضن 
 خْدم هػحك کردم زیرا هي هحوْدم ّ اّ هحوذ اضث.

 هْضی ػرض کرد: پرّردگارا هرا از اهث اّ لرار تذٍ.

 

ای هْضی! اگر اّ ّ همام ّ 
ّ  هرجثَ اظ را ّ ًیس هرجثَ

همام اُل تیحع را 
تػٌاضی جْ از اهث اّ 

خْاُی تْد هثل اّ ّ هثل 

اُل تیث اّ در هیاى 
هخلْلات هي؛ هثل فردّش 

در هیاى تِػث اضث 
ریسد ّ طؼن ترگِای آى ًوی

کٌذ) ُوْارٍ اّ جغییر ًوی

ثاتحٌذ ّ ُیچگاٍ دچار لغسظ 
 ّ اًحراف ًوی غًْذ(

کطی کَ آًِا را تػٌاضذ ّ 
داغحَ  تَ حك آًِا هؼرفث

تاغذ در هْاضغ جِل ّ 
ًاداًی ترای اّ ػلن ّ داًع 

ّ در جای ظلوث ّ جاریکی 

ترایع ًْر ّ رّغٌائی لرار 
هی دُن؛ لثل از ایٌکَ هرا 

تخْاًذ اّ را اجاتث کٌن ّ لثل 
از ایٌکَ از هي درخْاضث کٌذ 

 تَ اّ ػطا کٌن.
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