مجموعهای از حکمتها و نیایشهای امام حسینسین
به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولدت آن حضرت
] ر)مم)حسی)،ع(خ)رز)پیم)بر)خدر)ص()ریریا)نم( )[:اسی)از) ی(ش)رر)رز)ررع)تفکر) ر)نعما)امی)خدرخ)ی)تدار) ر)اتم[)ری)ی) نم)ی(ا)))،از) یا)بر خ)ا(ع)ام
اج(ب(د)ی)ری)رز)جم)نج(بد).ی)اسی)از) ی(ش)رر)رز) امن)ر رر ) ررگیر )ی) نبملز)ری)بنمن)ش( خ)ر رر )ری)رر)از)ار)ی)(55ابرن5د)ی) ی(55ش) ر))ع55رب)ا ر )تری)،55زیرن
ریا)).گ یدع)ری)رز)یخ(من)ر)مم)حسی)،ع(خ)))مد)حکیمیخ)ص (44
 ] ر)نم)ز)از))ر م)اصرع)[:شمم)رر)از)اتم[)خدر)ی)ی(ا)پیم)برش) رر))ی)خ(رنمخ)از)اممنم)ی(ا))یررندع)شدع)ی)ادما)زندع)گشتز)).یخ(من)حسی)،ا)،م 55ی)ع(
رز))دی(ز)تم)ارالخ)رنتشمررت)ا(یتمن)اتم[)قمخ)چمپ)یمز امخ)ص (72
] پس)رز)یری )از)ارال) ر)خطبز)ری) ر)( )[:اممنم) نیم) گرگ(ن)شدع)ی)زشتی)بن)بشکمر)گر ی5دع)ی)نیک5ی)بن)پش5ا)ا5ر ع)ی)رز)بن)ا5مقی)نممن5دع)ج) 5رن5دایخ
اممن(د)رندک)]بای[)از)تز)ظر ی)امقی)اممندخ)ی)زندگی)ری)پر)رز)خ(رری) ر)چررگمای)پری(گلخ).بیم)نمی)ای(ید)از)از)حر)مما)نمی)ش( )ی)رز)ام 55ا)ا55مز) رش55تز
نمی)ش( ؟)] ر)ری)،ا(گمم[)شمیستز)ریا)از))ؤ))،از) یدرر)پریر گمر)رغبا)ا(د)).یخ(من)حسی)،ا)،م ی)ع()رز))دی(ز)تم)ارالخ)ص (195
) ر م)ا(دگمن) نیمی(دخ)ی) ی،خ)امزیچز)ری)ار)یر)زامن)بن)امیا؛)تم)ز)منی)از)زندگی)شمن)اچرخدخ)ح(ن) ی))،ی)گر ندخ)ر)م)چ(ن)از)الام)بز)( ع)ش(ند) ی(درررن
رندا(د)).یخ(من)حسی)،ا)،م ی)ع()رز))دی(ز)تم)ارالخ)ص (195
 ] ر)پمیخ)نم)ز)ی)را)،زیم )ازخ) ر)ر مما) ر)من)ی یدخ)ری)رر)از)رنتخم[))ر )یم)ایعا))خیر)ار ع)ا( خ) ر)( )[:ریتگمر)نبم ))ر )ی)از)خش ((5ی))خ (5ر)رر)ا5ز
انمی)اسب)غضب)خملر)خریدند)).یخ(من)حسی)،ا)،م ی)ع()رز))دی(ز)تم)ارالخ)ص (201
 ریزی)گذر)ر)مم)حسی)،ع()ار)مبدرل)پسر)ممری)ممص)ر تم خ)پس)مبدرل)گفا»):ار)از) ییا) رر )))ب([)تری))،ر م)ز)ی)،ن )راا)بیممن)رر)ابی(55دخ)پ55س
از)ری)،مب(ر)ا((دع)ا(گر خ)رگر)چز)))،رز)شب)امی)صفی)،تم)ا((ن)ام)ری)ام)یخ)،نشدع)رم.م
را(یعید)خدری)]ری)،یخ)،رر)ش(ید)ی[)ری)رر)ن )ر)مم)حسی)،ع()بیر ).ر)مم)ع()پریید»):بیم)ت())ی) رنستی)از)))))،ب([)تری))،ر م)ز)ی)،ن )بی55ممنیمنم)ی)ا55م
ری)،حمن)ام)))،ی)پدرم) ر)صفی)،از)ج(گ)ارخمیتی؟)ی)از)خدر)ی(گ(د)از)پدر)))،انتر)رز)))،ا( .م
مبدرل)پ(زش)خ(ریا)ی)گفا»):پیم)بر)ص()از)) )،ر)( ):رز)پدرت)ر مما)ا.،م

ر)مم)ع()پمیخ) ر »):بیم) ر)( ع)ی)خدری))تعمن)رر)نش(یدع)ا( ی)از):م ی)رگر)]پدر)ی))م رت[)ت()رر)یر ررند)تم) رامرع)ی)چی ى)از)ت()رر)ادرن) رنشد)نیسا)از))،55
شرک)یرزىخ)رز)بنمن) ر)من))بر“)]ی(رع)ی)لقممنخ)[15؟!)ی)بیم)گفتز)ی)ری(ن)خدر)رر)نش(یدع)ا( ی)از):م اممنم)ر مما)رز)غیر)خدر) قط) ر)امرامی)نیک)ریا“؟!
ی)نی )ری)،گفتز)ی)ری)رر)از):مرز) ایچ))خ (قی) ر)چی ی)از)نم ر)منی)ب ریدگمر)ریاخ)نبمید)ر مما)ار “؟!م))حکما)نم)ز)ی)ر)مم)حسی)،ع(خ)“ 2خ)ص (171
 شخصی)از)ر)مم)حسی)،ع() ر)نم)ز)ری)ن(شا»):بقمی))،خ))رر)رز)خیر) نیم)ی)بخرت)بگمع) ر)م.م)ر)مم)ع() ر)پمیخ)ری)ن(شا»):از)نمم)خدریند)اخش(55دع)ی))نرا55من.
حقشم)از)ار)اس)خش(( ى)خدر)ررخ)]ار)چ(د[)ام)خشم))ر م))د) بدخ)خدر)ری)رر)رز)ر)(ری)از) ر) یا))ر م)ریا)افمیا))د)ا(د)ی)ار)اس)خش(( ى))ر م)رر
ام)خشم)خدر))د)ج(یدخ)خدر)ری)رر)از))ر م)یرگذرر))د)ا(د).یرلسلم.م))حکما)نم)ز)ی)ر)مم)حسی)،ع(خ))ؤیسز)م می)ی) را(گی) رررل)دی)خ)“ 2خ)ص (131
 بن)اس)از) ییتا) رر خ)ت()رر)]رز)ادی[)امز))ی) رر )ی)بن)اس)از)ت()رر) شم )،رر خ)]از)بن[)اررنگی رند)).حکما)نم)ز)ی)ر)مم)حسی)،ع(خ)“ 2خ)ص (127
] اخش)امیی)رز)خطبز)ی)ر)مم)حسی)،ع() ر))(م)[:خدریند)] ر)قربن[) ر)( ع)ریا)»):ر رن)ی)زنمن)ا5م)ریم5منخ) یی5تمن)یکدیگرن5دخ)ا5ز)ا5ز)امرا5مى)پس(5دیدع
یر))د) ررندخ)ی)رز)امرامى)نمپس(د)امز))د) ررندم)]ی(رع)ی)ت(ازخ).[ 71خدریند)رز)ر)ر)از))عریف)ی)ننی)رز))(کر)از)م((رن)ر)ری)یرجب)رز)ج5منب)خ(5یش)بغ55مز)ا5ر خ
زیرر))ی) رنسا)از)رگر)ری ])،ریضز[)ر ر)ش( )ی)ار)پم)گر خ)امز)ی) رریضخ)رز)بیمن)ی) ش(ررخ)ار)پم))ی)ش(ند؛)چرر)از)ر)ر)از))ع5ریف)ی)نن5ی)رز))(ک5ر) م(5ت)ا5ز
ریلم)ریاخ)از)امررع)امز)گر رندن)حق(ر)یتمدیدگمن)ی))خملفا)ام)یتمگر)ی)تقسیم)]مم تنز[) ریت)امی)مم()ی)ی)غ(میم)ی)گر ت)،زامت)رز)جمی)خ( )ی)صرف
بن) ر))(رر )اس ری)خ( .
])[...ا(ررن)ی)گ(گمن)ی)ایممررن)ز)ی(گیر) ر)شنرام)از)حمن)خ( )رام)شدع)رند)ی)از)بن)ام)ترحمی)نمی)ش( ]).ام)ری)،حمنخ[)شمم)ا5ز)ا55مری)ا55ز)شمیس55تز)تمن)ری55ا
ارنمی)خی ید)ی) یگررن)رر)نی ) ر)ری)،ررع))د )نمی)ریمنید)ی)ام))سم))ز)ی)یمزش)ام)یتمکمررن)خ( )رر)بی( ع))ی) ررید).ری)،امزخ)رز)جم 5ز)چی ا5میی)ری5ا)ا5ز
خدر)شمم)رر)ادرن) ر)من) ر عخ)]یع(ی[)ننی)]رز)ادی[)ی)امز رشت)،یکدیگر)]رز)زشتی)ام[خ)ی)شمم)رز)بن)غم ید.
])[...پسخ)نمت(رنمن)رر)از) یا)ریشمن)تس یم)ار ید)از)یم)امچ(ن)ار ع))قن(ر)امش(د)ی)یم)امچ(ن))ستضعفی)ارری)ر ررع)ر)(ر)زندگیخ)] ر) یا)ریش55من[)ری55یر.
ر)اش(ر رری)از)رندیشز)خ( )ار)چز))ی)خ(را(د))ی)ا((د)ی) ر)رقتدری)از)رشررر)ی)گستمخی)نسبا)از)خدری)جبامرخ)ام)پیریی)ا(ری)نف55سخ)ا55مر)رر)ا55ز)ری(55ریی
)ی)اشمن(د).ار))(بر)ار)شنر)رز)شنرامی)ریشمن)خطیبی)ریا)از)امنگ)ار)ی) رر )ی)بنچز))ی)خ(راد))ی)گ(ید).اش(ر) ر)اررار)ریشمن)ای))عمرب)ریا)ی) یا)امی
ریشمن) ر)بن)گشم ع)).ر م)ار گمن)بنمن(د)ی) یا)]یتمی[)از)از)ریشمن)ضراز)زند)رر)رز)خ( )نررن(د).بنمنی)از)ارخی)زیرگ()ی)یتی ع)ج(ی(دخ)ی)ارخی)ا5ر)نمت(رن5من
ی طز)گر)ی)ت(دخ(ی(دخ)ر مما)ش(ندگمنی)از)]خدری[)بغمزگر)]خ قا[)ی)امزگر رن(دع)]از)قیم)ا[)رر)نمی)ش(می(د)).ت)گ)رلعق(نخ)ام[)یخ(من)ر)مم)حسی)،ع((
از)جمنم)ی(گ(د)ر)مم)ی)پیش(ر)نیسا))گر)بن اس)از)از)قربن)مما)ا(د)ی)مدن)رر)از)پم) رر )ی)حر)رر)رجرر)ا(د)ی)خ( )رر)یقگ)ررع)خدر

 ] ر)نم)ز)از))ر م)ا( ز)[:
یمز )).یخ(من)حسی)،ا)،م ی)ع()رز))دی(ز)تم)ارالخ)ص (51

 ری))ر م!)اممنم)ری(ن)خدر)ص ی)رل)م یز)ی)بلز) ر)(  ):ار)از) ر)منرریریی)یتمگر)رر)ابی(د)از)حررم)امی)خدر)رر)حلن))ی)شمر خ)پیممن)خ5در)رر))ی)ش55ک(دخ)ا5م
ی(ا)ری(ن)خدر))خملفا))ی)ا(د)ی) ر))یمن)ا(دگمن)خدر)ار)ریمس)گ(مع)ی)تجمیز)ر تمر))ی)ا(دخ)ی)نز)ام)ار رر)خ) (5ا5ر)ری)اش(5ر )ی)ن5ز)ا5م)گفت5مر)خ (5خ)بنگ5مع)
ار)خدریا)از)] ر)ریز)ج ر[)ری)رر)از)اممن)جمیگمای) ر)بیر )از)بن)یتمگر)رر) ر))ی)بیر .
ادرنیدخ)ری(من)از)پیریی)شیطمن)چسبیدع)رند)ی)ر مما)رحممن)رر)ترک)گفتز)رند).تبم ای)ام)رر)بشکمر)یمختزخ)ح5دی )]خدرین5دی[)رر)تعطی5ا)ا5ر عخ) ریت)ا5م)رر)ا5ز
خ(یش)رختصمص) ر ع)ی)حررم)خدر)رر)حلن)ی)حلن)خدر)رر)حررم)یمختز)رند)).یخ(من)حسی)،ا)،م ی)ع()رز))دی(ز)تم)ارالخ)ص (161
 ] ر)پمیخ)از)مبیدرل)ا)،حرش)از) ر)پمیخ)از) م(ت)ری)گفا)،)»):رز))ر )یخا)گری رنم).یلی)ریب)خ( )رر)از)ش5مم))ی) ا5مخ)ری5بی)ا5ز)ت5م)ا5ز)ح5من)ا5م)بن
شم(ی)رر)تعقیب)نکر ع)رم)ج )ری(کز)از)ری)رییدع)رم)ی)ایچ) شم(ی)ام) رشت)،ری)،ریب))رر)تعقیب)ن(م( ع)ریا))گر)ری(کز)رز)چ(گ)ری)نجمت)یم تز)رممخ)ر)55مم)ع(
ر)( )[:را((ن)از)خ( )رر)رز))م) ریغ) رشتیخ))م)رر)حمجتی)از)ریب)ت()ی)ت()نیسا)).یخ(من)حسی)،ا)،م ی)ع()رز))دی(ز)تم)ارالخ)ص (176
] رز)ر)مم)حسی)،ع() ر))(ر )شجمما)پرییدندخ) ر)( )[:قدم)پیش)ننم ن) ر)یختیخ)شکیبمیی)یرزی5دن) ر))ص5یبا)ی) 5مع)رز)ا5رر ررن)).حکما)ن5م)ز)ی)ر)5مم
حسی)،ع(خ)“ 2خ)ص (43
 بنجم)از)حر)ت()رر)) م))ی)یمز خ)ار)بنچز)نمی)پس(دی)شکیبم)امشخ)ی)بنجم)از)ا(5ری)نف5س)ت)(5رر) 5رر))ی)خ(رن5دخ)رز)بنچ5ز) یی5ا))ی) رری)خ) (5رر)نگ5ز) رر.
) را(گ)جم)ع)یخ(من)ر)مم)حسی)،ع(خ)پژیاشکدع)امقر)رلع (م))ع(خ)رنتشمررت)ر)یرابیرخ)ص (837
 رریتیخ)م ت)]ی)ت(رنم(دی[)ریا)ی) ریغخ)نمت(رنی )).را(گ)جم)ع)یخ(من)ر)مم)حسی)،ع(خ)ص (815
] از)ریریا)ر)مم)صم ر)ع([):شخصد)از)ر)مم)حسی)،ع()نم)ز)ن(شا)از»):ام) ی)ا مز)ی))ختصرخ))رر)پ(دى)ادع.م)ر)مم)ع()از)ری)ن(شا»):اسد)از)رز)ررع)نم ر)55مند
خدر) ر)پی)چی ى)امشدخ)بنچز)از)ر)یدش)رر) رر )زی تر)رز) یا))د) اد)ی)بنچز)از)تریش)رر) رر )زی تر)یر))د)رید.م))حکما)نم)ز)ی)ر)مم)حس55ی)،ع(خ)“ 2خ
ص (229
 ] ر)ضم)،خطبز)ری) ر)( )[:ادرنیدخ)نیمزامی))ر م)از)شممخ)رز)نعما)امى)خدر)ار)شممیا؛)رز)نعما)امى)رلند)ت(گ) لی)]ی)اد)ح(ص گد[)نشمن)ندای55دخ)ا55ز)ا5ز
ایفرامی)ری)تبدیا)ش(ند )).را(گ)جم)ع)یخ(من)ر)مم)حسی)،ع(خ)ص (814
 شخصی)ن )ر)مم)حسی)،ع()گفا»):رگر)نیکی)از)نم)راا)اریدخ)تبمع))ی)ش( .م)ر)مم)حسی)،ع() ر)( »):چ(ی)،نیساخ)ا کز)نیک(امری)امچ(ن)امررنی)ت(د)ری55ا
از)از)نیک)ی)اد))ی)رید.م))حکما)نم)ز)ی)ر)مم)حسی)،ع(خ)“ 2خ)ص (147
 ] ر)ضم)،خطبز)ری) ر)( )[:رز)اسمنی))بمش)از)ار)گ(مامن)ا(دگمن)خدر)ایم(مک)ریا)ی)رز)مق(اا)گ(5مع)خ) (5بی (5ع)خ5م رخ)ا5ز)خ5درى)ی5ب)من) را5مرع)ی
انشتش) ریب)نمد)خ(ر )ی)از)بنچز)ن )رییا)ج )از)ر مما)ری)ی)خ(ریا)]ی)ت( یر)یی[)نت(رن)ریید )).را(گ)جم)ع)یخ(من)ر)مم)حسی)،ع(خ)ص (844
ی رنید)چز))ی)گ(ید؟م)گفت(د»):نزخ)ری) رزند)ری(ن)خدر.م) ر)( )»):ی)گ(ی5د )،55)):ری55تم ع)ی
 ریزیخ)یمئ ی) ب)حمجا))ی)نم( ).ر)مم)حسی)،ع() ر)( ) )»):
شمم)]از)ی(ی)بخرت[)استمخ)رگر)چی ی)از)) )،ر ید)بن)رر))ی)گیرم)ی)از)بنجم))ی)ریمنمخ)یگرنز)از)بنجم))ی)ریم) ر)حملی)از) ی55تم)خ55ملی)ری55ا.م)) را(55گ
جم)ع)یخ(من)ر)مم)حسی)،ع(خ)ص (826
 یخمیت)])میز)ی[) ییتی)ی)اخا)])میز)ی[) شم(ی)ریاخ)ی)انشا)ار)اخیا)حررم)ریا)).حکما)نم)ز)ی)ر)مم)حسی)،ع(خ)“ 2خ)ص (163
 بن)اس)از)اخشش)ت()رر)اپذیر خ)ت()رر) ر)ج(رنمر ی)امک)ار ع)ریا )).را(گ)جم)ع)یخ(من)ر)مم)حسی)،ع(خ)ص (826
 شکرگ رری)ت()ار)نعما)پیشی،خ)نعما)تمزع)رر)یبب))ی)ش(  )).را(گ)جم)ع)یخ(من)ر)مم)حسی)،ع(خ)ص (834
 ر)مم)حسی)،ع() ید))ر ی)از)غذر) م(ت)شدخ)ر)م)از) م(ت)ا((دع)ی)خ( )گفا)»):رر)مف()ا،خ)]نمی)خ(رم[.م)ر)مم)ع() ر)( »):ارخی 5خ)ا55ز) ر)پ55ذیرش) م(55ت
مذری)نیسا).رگر)ریزع)]یرجب[)ندرری)اخ(رخ)ی)رگر)ریزع) رری)]ام) ممیا[)ادرن)اراا) ع.م))حکما)نم)ز)ی)ر)مم)حسی)،ع(خ)“ 2خ)ص (141
 ن )ر)مم)حسی)،ع()نمم))ر ی)رز)ا(ی)ر)یز)رر)ار ند)از)صدقز)ی)زیم ی) ر ع)ریا).ر)مم)ع() ر)( )»):نیا)ری))من(د)اسی)ریا)از)رز)حمجی55من)ررا ن55ی)ا(55دخ)ی)رز
بنچز)را( ع)صدقز) اد).ای)گممن)صدقز)ی)پمای عخ)صدقز)ی)اسی)ریا)از) ر)ررع)از) یا)بیر ن)بنچز)صدقز))ی) ادخ)ار)پیشمنی)ری)مرر)نشستز)ی)چن55رع)ی)ری
غبمر)گر تز)امشد.م))حکما)نم)ز)ی)ر)مم)حسی)،ع(خ)“ 1خ)ص (403
) ر ی)از)ر)مم)حسی)،ع()گفا»):خمنز)ری)یمختز)رم)از) ییا) ررم)از)بن) ربیی)ی)خدر)رر)اخ(رنی.م)ر)مم)ع()از)بن) رب)55د)ی)ا55درن)نگریس55ا)ی)ی55پس) ر): (55
»خمنز)ی)خ( )رر)ییررن)ی)خمنز)ی)غیر)خ( )رر)بام )ار ی).بن)از) ر)ز)ی)،ا( خ)ت()رر) ریفا)ی)بن)از) ر)بی5ممن)ا (5خ)رز)ت))(5ت(ف5ر)ش5د.م))حکما)ن5م)ز)ی)ر)5مم
حسی)،ع(خ)“ 2خ)ص (189
) ملا)رگر)ارری)ت()نبمشدخ)ت())من)رییی).پس)بن)رر)امقی))گ5ذررخ)ا5ز)ارری5ا)ا5مقی)نمی))من5د)ی)بن)رر)اخ(5رخ)پی5ش)رز)بنک5ز)ت)(5رر)اخ(5رب )).حکما)ن5م)ز)ی)ر)5مم
حسی)،ع(خ)“ 2خ)ص (23
 ری))ر م!)ار)اس)ابخشدخ)یبریری))ی)یماد)ی)ار)از)اخا)ا(رز خ)از)پستی))ی)گررید).اخش(دع)تری))،ر م)اسی)ریا)از)از) 55ر ی)ابخش55د)ا55ز)ر)ی55دی)ا55ز)ری
ندرر )).حکما)نم)ز)ی)ر)مم)حسی)،ع(خ)“ 2خ)ص (37
 ار)اس)رنسمنی)رر)رز)گمررای)از))عر ا)حرخ) رراخ(رند)ی)ری)رجماا)ا(دخ)رجری))من(د)بزر )ار ن)ا(دع) رر )).حکما)نم)ز)ی)ر)مم)حسی)،ع(خ)“ 1خ)ص (33
] از) رزند)خ( )م ی)ا)،حسی)،ع() ر)( )[:پسرمخ)اپرای )رز)یتم)ار ن)ار)بن)اس)از) ر)اررار)ت()یمری)ا((دع)ری)ج )خدری)م ش)ی)جاش)نمی)یماد)).ت)گ)رلعق(55نخ
ام[)یخ(من)ر)مم)حسی)،ع((

 ] ر)پمیخ)از)ر)من)نم)ز)ی)امرگ رر)ی ید) ر))کز)[:اممنم)انتری)،ر)من)ام)ر)من)خدر)ریا)ی)اسی)از) ر) نیم)خ(ف)خ5در)ندرش5تز)امش5د) ر)ریز)قی5م)ا)رز)ج5منب)ری
ر)منی)نخ(راد) رشا).پسخ)رز)خدریند)خ( ی) ر) نیم)رر)خ(ریتمریم)از)ر)من)ری)رر) ر)ریز)قیم)ا)ارری))م))(جب)ش( )).یخ(من)حسی)،ا)،م 55ی)ع()رز))55دی(ز)ت55م
ارالخ)ص (111
 امز)ی)ر)(ر) ر) یا)خدریا)ی)ری)ار)ریز) ر)امری)ریا).رگر)قضم)ادر)ن)گ(نز)ا5ز) یی5ا) رری5م)ی))ی)پس(5دیم)ن5مزن)ش (5خ)خ5در)رر)ا5ر)نعما)ا5میش)ی5پمس
)ی)گ(ییم)ی)ام)رییا))د امر) ر)ر ری)شکرخ)ی)رگر)قضم)ار)خلف)رنتظمر) ری )بیدخ)بن)اس)از)نیتش)ح5ر)ی) ر)نن5م ش)پ5ریری)خدری5ا)ی55تم)نک5ر ع)ری5ا.
)یخ(من)حسی)،ا)،م ی)ع()رز))دی(ز)تم)ارالخ)ص (115
 ] ر)پمیخ)از)زایر)ا)،قی)،از)گفا»):ری)پسر)ری(ن)خدرخ)از)خدر)از)))،بی(دع)رر)یخا)تر)رز)حمن))ی)ای(م).ام)ری(ک)ج(گ)ام)ری(من)]ریپمایمن)حرش[)بی55من)تر
ریا)رز)ج(گ)ام)اسمنی)از)پس)رز)ری)،گر )خ(را(د)ب)د؛)از)جمنم)ی(گ(د)از)یپمایمنی)]اسیمر[)خ(را(د)ب)د)از)ام)بنمن)ارراری)نت(رنیم)ار مخ)ر)مم)ع() ر)[: (55
))،بغمزگر)ج(گ)نخ(رام)ا( )).شنم ت)نم)ز)ی)ر)مم)حسی)،ع(خ))ؤیسز)م می) را(گی) رررل)دی)خ)ص (392
] خطم[)از)یپمایمن)ممر)یعد) ر)صبح)ممش(رر) ر)( )[:بیم)))،اسی)رز)شمم)رر)اشتز)رم)از)خ(نش)رر))ی)خ(راید؟)بیم))ملی)رز)شمم)رر)تبمع)ار ع)رم؟)بیم)اسی)رر
زخمی)ار ع)رم)تم)قصمص)ج(یید؟))یخ(من)حسی)،ا)،م ی)ع()رز))دی(ز)تم)ارالخ)ص (242
] خطم[)از)یپمایمن)ممر)یعد) ر)صبح)ممش(رر) ر)( )[:شمم)یخ))،رر)نمی)ش((یدخ)چرر)از)ادریم)ی)پم رش)امیی)از)حررم)گر تز)رید)ی)ش55کم)امیتمن)رز)ح55ررم)پ55ر
گشتز)ی)خدر)ار) ن)امی)شمم))نر)ز ع)ریا).یری)ار)شمم!)بیم)یماا)نمی)ش(ید؟)بیم)گ(ش) رر)نمی) اید؟))یخ(من)حسی)،ا)،م 55ی)ع()رز))55دی(ز)ت55م)ا55رالخ)ص
(245
] خطم[)از)یپمایمن)ممر)یعد) ر)صبح)ممش(رر) ر)( )[:امز)ام)ام) شم )،ییتمن)خ( )ی)ار)م یز)بنمن)یکدیا)شدید)ت5م) ش5م(من)خ) (5رر)خری(5د)ا(ی5د؟
ادین)بنکز)بنمن)مدلی)رر) ر))یمن)شمم)بشکمر)ار ع)یم)برزییی)رز)شمم)اربیر ع)امش(دخ)از)ج )])من[)حررم) نیم)ی)زندگی)ای))قدرری)از) ر) نیم)خ(رامنش)استیدخ
ی)ادین)ری(کز)رز))م)گ(مای)یر)ز ع)یم)رندیشز)ی)نمص(رای) رشتز)امشیم؟))یخ(من)حسی)،ا)،م ی)ع()رز))دی(ز)تم)ارالخ)ص (245
] خطم[)از)یپمایمن)ممر)یعد) ر)صبح)ممش(رر) ر)( )[:شمم)نمپمک)تری )،رختیدخ)از)])ی(ع)ی)بن[)ارری)امغبمنش)لقمز)ری)گ (گیر)ی)ارری)غمصب)بن)ش55یری)،ی
گ(ررریا)).یخ(من)حسی)،ا)،م ی)ع()رز))دی(ز)تم)ارالخ)ص (245
] ر)مم)حسی)،ع()رز)پدر)ا رگ(ررش))ع(می) ری)میگی)رر)پرییدخ)ر)یر)ؤ)(من)ع() ر)( )[:جررت)یرزی) ر)اررار) یی55ا)ی)ای)خی55ملی)ی)ای)مم 55ی) ر)اررا5ر) ش55م،
ریا)).حکما)نم)ز)ی)ر)مم)حسی)،ع(خ)“ 2خ)ص)(163
] خطم[)از)یپمایمن)ممر)یعد) ر)صبح)ممش(رر) ر)( ))[:اینمت)از))م)ذلا)رر)اپ5ذیریم!)خدرین5دخ)بن)رر)ا5ررى))55م)نمد)پ55ذیر خ)ی)نی) 5پی5م)برش)ی))ؤ)(55منخ)ی
ر))،امی)پمک)ی))طنرخ)ی)جمن)امی)غیرتم(د)ی)خ( رر)از)ر مما)رز) ری)میگمن)رر)ار))رگد)م تم(درنز))قدام)نمد) ررند)).یخ(من)حسی)،ا)،م 55ی)ع()رز))55دی(ز
تم)ارالخ)ص (248
 ] ر)نم)ز)ری)از)پس)رز)یری )از)ارال)خطم[)از)))مد)ح(فیز)ی)ر رر ی)رز)ا(ی)امشم)ن(شا)[:اسم)رل شز)رلرحم)،رلرحیم).رز)حسی)،ا)،م ی)از)))مد)ا)،م 55ی)ی
ر رر )ا(ی)امشم)از)ن )ریی(د؛)گ(یی) نیم)ارگ )نب( ع)ریا)ی)گ(یی)بخرت)ام(ررع)ا( ع)ریا).یرلسلم)).یخ(من)حسی)،ا)،م ی)ع()رز))دی(ز)تم)ارالخ)ص (199
] خطم[)از)یمررنش)ا(گمم)شریع)ج(گ) ر)(  ))[:صبر)ی)شکیبمییخ)ری)ا ر )زر گمن!)اممنم))ر )ج )پ ی)نیسا)از)شمم)رر)رز)یختی)ی)رنک)از)انشا)پن(55میر)ی
نعمتنمی)جمی رن)بن))ی)ریمند).ادرم)یک)رز)شممیا)از) ییا)ندرشتز)امشد)رز)زندرنی)از)قصری))(تقا)ش (5؟)ی)بن)]ر)5ر [)ا5رری) ش5م(من)ش5مم)اممن(5د
]یضع[)اسی)ریا)از)رز)قصری)از)زندرن)ی)]))ا[)مذر[)شک(جز)ار ع)ش( ).پدرم)رز)ری(ن)خدر)ص شی)رل شز)م یز)ی)بلز)ار)))،نقا)نم( )از):اممن5م) نی5م)زن5درن
)ؤ))،ی)انشا)ام ر)ریاخ)ی))ر )پ ی)ریا)از)ری)،گریع)رر)از)انشتشمن)ی)بن)گریع)رر)از) یزخشمن) ر))ی)بیر  ).بریخ)نز) ریغ)ش(یدع)رم)ی)ن5ز) ریغ))ی)گ(5یم.
)یخ(من)حسی)،ا)،م ی)ع()رز))دی(ز)تم)ارالخ)ص (275
 ] ر)صبح)ممش(رر)چ(ی )،مم) ر)( )[:خدریندر!) ر)ار)رندیای)تکیز)گمع))(یخ)ی) ر)ار)یختی)ر)ید))(یخ) ر)ار)حم ز)ی)نمگ(رری)از)ار)))،بی5د)پش5ا)ی)پ(5مع)ی
ذخیرع)ی))(ی).چز)اسم)غمی)از) ر)بن) ن)نمت(رن)ی)چمرع)نمیم[))ی)شدخ)ی) یی ا)یر)ی)گذرشا)ی) شم)،زامن)از)شممتا))ی)گش( خ)ی)))،بن)رر)ن )ت)(55بیر م)ی
شک(ع)از) رگمع)ت()ار مخ)تم)رز)ج )ت()گسستز)ی)ت(نم)از)ت()ریی)بیر ع)امشمخ)ی)ت()بن)رر)ر ع)ار ی)ی)] ر)امرم[)گشمیش) ر ی).پس)ت()یلیا)ار)نعما)ی))(تنمی
ار)خ(ریتز)ری)).یخ(من)حسی)،ا)،م ی)ع()رز))دی(ز)تم)ارالخ)ص (231
د ررمخ)ی)امرم)رر)از)ت()یر)د)گ5ذررمخ)ی)ری5تگمرى)رز)ا5ر)ا5دى) نی5م)ی
] رز)نیمیش)امی)رییا)[:خدریندر!)))،خ( )رر)از)ت())د)یپمرمخ)ی)ریى)خ( )رر)از)ی(ى)ت()) )
بخرت)رر)ت(نم)رز)ت())د) بم).خدریندر!)از)رریتی)از)ت())رر)رز)ار)اس) یگرىخ)اس(دع)استدخ)ی)ایچ)اس))رر)رز)ت()افمیا)نت(رند)ار ؛)پس))رر) ر)بنچ55ز)رز)بن
ی رند)ی)))،نمد) رنمخ)ی)ت())د)ت(55رند)ی))،55
)د)تریم)ی)ایم) ررمخ)رز) یگرى)افمیا) ر)مخ)ی) ر)امرام)ارریم)گشمیش)ی)ریزنز)ی)خری“)قررر) ع).از)رریتی)از)ت()) )
نمد)ت(رنمخ)ی)ت()ار)ار)چی )ت(رنمید).از)رحمتا)رى))نرامن)تری))،نرامنمن )).را(گ)جم)ع)یخ(من)ر)مم)حسی)،ع(خ)ص (854
] رز) ممی)مشررت)[:خدریندر!)یتمیش)رز)بن)ت(یاخ)یتمیشی)امیشگی)از)جمی رنی)ت()])[...ی)یتمیش)رز)بن)ت(یاخ)یتمیشی)از)ج )خش(( ی)ت()پم رشی)ا5رری
گ(ی(دع)رش)ندرر ).یتمیش)رز)بن)ت(یا)ا5ر)ار ا5مری)پ5س)رز) رن5میی)رتخ)ی)ی5تمیش)رز)بن)ت(ی5ا)ا5ر)گذش5ا)پ5س)رز)ت(رن5میی)رتخ)ی)ی5تمیش)رز)بن)ت(ی5ا)ری
اررنگی ندع))ی)یتمیشخ)ی)یتمیش)رز)بن)ت(یا)ری)یررث)یتمیشخ)ی)یتمیش)رز)بن)ت(یا)ری)پدیدبیرندع)ی)یتمیشخ)ی)یتمیش)رز)بن)ت(یا)ری)نن5میا)ی5تمیشخ
ی)یتمیش)رز)بن)ت(یا)ری)خریدرر)یتمیش))...ی)یتمیش)رز)بن)ت(یا)ری)پمیخ) ا(دع)ی) ممامخ)ری)ا 5ر و)ارااخ)ری)ارین)بیرندع)ی)ریش(میی)رز)تمری5کی)ام)ی)ری
ارین)بیرندع)ی) ری)مندگمن) ر)تمریکی)از)ی(ی)ریش(میی)).زادع)ی))فمتیح)رلج(منخ)ترجمز)ی)اریم)ز)منی(

] رز)نیمیش)امی)رییا)[:خدریندر!)ش(ر)بخرت)رر)ریزیم) ر)م)تم)رز)اد)رغبتیم)از) نیم)از)صدر)بن)]ش(ر[) ر) لم)پ5د)ا5رم).خدرین5در!)اص5یرت) ر)ا5مر)بخ5رت)رر
ریزیم) ر)م)تم)رز)یر)ش(رخ) ر)پد)خ(ای)ام)ار)بیم)ی)رز)یر)ایمخ)رز)ادی)ام)گری رن)ش(مخ)رى)پریر گمر)))).،حکما)نم)ز)ی)ر)مم)حسی)،ع(خ)“ 1خ)ص (507
] رز) ممی)مر ز[]):خدریندر![)نم رنی)ی)گستمخیم)ار)ت())منع)نشد)از))رر)ادرنچز)از) رگماا)ن یک)ا(د)ررا(ممیی)ا(ی)ی)ار)بنچز))رر)از)بی55تمنا)ن ی55ک)ا(55د
ت( یر) ای).رگر)خ(رنما)پمیخم) ایخ)ی)رگر)خ(راما)مطمیم)ا(یخ)ی)رگر) ر)منا)ارم)پم رشم) ایخ)ی)رگر)یپمیا)گ(یم) ینیم)اخشی).ی)ری)،امز)زرن)رییا
از)]خ(رای[)نعما)ام)ی)رحسمنا)رر)ار)))،ام)ا)ا(ی.
])[...خدریندر!))رر)ادرن))قمم)رز)خشیا)ریمن)از)گ(یی)ت()رر)ای(م)ی)از)پریری)خ( خ)نیک)اختم) ر)م)[...]).ارریم))بمرای)ی) رخ(دگی))قرر) رر)تم) یی55ا)ندرش55تز
امشم)شتم[)رر) ر)ار)چز)ت()پس)رندرزی)ی)تأخیر)نج(یم) ر)ار)چز)ت()پیش)بری).خدریندر!)ای)نیمزی)رر) ر)جمنم)نشمن)ی)یقی)،55رر) ر) ل55م)گم55مر)ی)رخلص)رر) ر
ار ررم)ا(ز)ی)ریش(ی)رر)از) یدع)رم) ع)ی)ای(ش)رر) ر) ی(م)گذرر)ی)از)رمضمی)ت(م)ارخ(ر ررم)ا.،
])[...خدریندر!)رندیام)زو ری)ی)زشتیم)پ(شمن)ی)خطمیم)اخشمی)ی)شیطمنم)اررن.
]))[...عب( ر))رر)از)ادر)ی)،اس)یرگذرری؟)از)خ(یشمیندی)از)رز)))،گس یدخ)یم)ایگمنز)ری)از)ار)))،ریی) ر)ام)اشد؟)یم)بنمن)از)نمت(رنیم)خ(را(د؟)حمن)بنکز)ت(55
پریر گمر)ی)صمحب)رختیمرم)استی).از)ی(ی)ت()شکمیا)برم)رز)ای)اسی)ی) یری)رز)ی .،
])[...ری)بن)از)ام)ار امری)رش)رز)گ(مامن)ا ر ) ر)گذر ؛)])[...ری)بن)از)از)اخش(دگی)رشخ) اش) رریرن) اد؛)ری)ار )ی)ن(ری)))،از)گمع)ر تم نم)از)ی55ختی)ام؛
ی)ری)امدم)) )،ر)ت(نمیی)رم.
])[...ت(یی)پ(مع)))،بنگمع)از)ررع)امی)یییع)ام)امز)ی)ییعا)خ( ))رر)خستز)ی) ر)مندع)ا((دخ)ی)ز)ی)،ام)امز)ی)پن(میری)رش)ار)))،5ت(55گ)نممی5د؛)ی)رگ5ر))ن55ر)ی
رحما)ت()نبمشدخ)ار)بی(ز)از)یر ز)ی)نما( ی)ر تم؛)ی)ت(یی) رگذرندع)رز)لغ شم؛)ی)رگر)میبم)نپ(شمنی)رز)ری(ریمن)خ(رام)ا( .
] [...ری) ررندع)ی)رحسمنی)از)ارگ )گسستز)نش( ؛)ری) ری بیرندع)ی)امریرن)ارری)رامیی)ی(یگ) ر)ام)(ن)ای)ب[)ی)م گ)ی)اربیرندع)ی)ری)رز)چمع)ی)ریمن(دع)ی)ری
از)ری“)جمع)رز)پس)غل)ی؛)ری)امزگر رن(دع)ی)ری)از)یعق([)رز)پس)نمای(م)شدن)چشممنش)رز)رندیع)]ی)گریز)ار)ری[خ)از)ری)رندیع) ن)ننمن))ی) رشا؛)ری)گر رن(55دع)ی
بییب)رز)ری([)][...؛)ری)بن)از) ممی)زاریم)ش(( )ی)ی)یی)رر)ادی)اخش( )ی)ری)رر)ای)اس)ی)راتر)ن(نم ؛)ری)بن)از)ی(نس)رر)رز)شکم))مای)ا55رین)بیر ؛)ری)بن)ا55ز
ریم)رر)ارری)ا(ی)ریررئیا)شکم ا)ی)بنمن)رر)رامنید)ی) رم(ن)ی)یپمایمنش)رر)غرر)ار .
ری)بن)از)ام ام)رر)رز)پیشخ)ن(ید) ا(دع)از)رحما)خ(یشخ) ریتد؛)ری)بن)از) ر)ایفر)ا(دگمن)نم ر)من)خ( )نشتماد؛)ری)بن)از)جم یگررن)] رم(نی[)رر)پ55س)رز
خیرع)یری)ی)یتی ع)گری) (تنی)]رز)گمررای[)نجمت)اخشیدخ)ی)بنمن) ر)حملی)از)از)نعما)خدریند)ام)ریر)ا( ند)ی)رزر)ری)رر)ریزی)خ(ررخ)ج )ری)رر))ی)پری55تیدند
ی)ام)ری))ی)یتی یدند)ی)ارری)ری)شریک)ی)رنبمزی))ی)گ یدند)ی) ریتم گمنش)رر)رنکمر))ی)ار ند.
])[...ری)بن)از)یپمیش)رندک)گ(یم)ی))رر)ن()ید)نگر رنید)ی)خطمیم)ا ر )ریا)ی)ری(ریم)نک(د؛)ی))رر)از)گمع)رنجمم)گ(مع)ای(د)ی)پر ع)]بارییم[)ندر .
])[...ری)بن)از)ام)))،از)رحسمن)ی)نیکی)ر تمر)ا(د)ی)))،5ا5م)ا5دی)ی)یراش5ی)]پمی5خش) ا5م[؛)ری)بن)ا5ز))5رر)ا5ز)ریم5من)ا5دریا)ا5ر )پی5ش)رز)بنک5ز)ررع
یپمیگ رریش)ش(میم؛)ری)بن)از)از) یررن)نمخ(شی)رم)خ(رند)ش)ی) ر)منم)اخشیدخ)ی)ارا(ز)ا( م)اپ(شمندمخ)ی)گری(ز)ا( م)ییرم)ا55ر خ)ی)تش(55ز)ا (5م)ی55یررام
نم( خ)ی)خ(رر)ا( م)م ی م)ار خ)ی)نم رن)ا( م)ش(مختم) ر خ)ی)ت(نم)ا( م)جمعیتم)اخشیدخ)ی)بیررع)ا( م)از)ی (م)امزگر رنیدخ)ی)ای((ر)ا( م)ت(رنگرم)یمخاخ)ی)ی55مری

)ی)جستم)یمری)رم) ر خ)ی)ت(رنگر)ا( م)ی)بن)رر)رز)))،نستمند؛)یلی)ام)امز)ی)ری)،ام)]یپمس)ری)نگ رر م[)ی)ری)امز)ام)ار)))،نیکی)ی)رحسمن)بیر. 

])[...یبریرر)ت(یی)از))(ا)ننم ی؛)ت(یی)از)نعما) ر ی؛)])[...ت(یی)از)ام)ا)گر رندی؛)])[...ت(یی)از)پ(مع) ر ی؛)ت(یی)از)افمیا)ار ی؛)ت(یی)ا5ز)رع)نم (5ی؛
ت(یی)از)نگز) رشتی؛)ت(یی)از)پ(شمندی؛)ت(یی)از)ب)رزیدی؛)ت(یی)از)]رز)لغ ش)ام[) رگذشتی؛)])[...ت(یی)از)یمیری)نم( ی؛)ت(یی)از)ت(رنمیی) ر ی؛)ت(یی)ا5ز
پیریزی)اخشیدی؛)ت(یی)از)شفم) ر ی؛)ت(یی)از)مم یا) ر ی؛)ت(یی)از)گرر)ی) رشتی؛)ت(یی))بمرک)ی)ارتر.
]))[...عب( ی)نیسا)ج )ت(خ)پمک)ی))( شای)ت(خ)اممنم)))،رز)یتمگررنم)).عب( ی)نیسا)ج )ت(خ)پمک)ی))( شای)ت(خ)اممنم)))،رز)ب)رزش)خ(رامنم)).عب (55ی)نیس55ا
ج )ت(خ)پمک)ی))( شای)ت(خ)اممنم)))،رز)یکتمپریتمنم)).عب( ی)نیسا)ج )ت(خ)پمک)ی))( شای)ت(خ)اممن)))،رز)ایم(مامنم)).عب( ی)نیسا)ج )ت(خ)پمک)ی))( شای)ت(خ
اممنم)))،رز)ارری(دگمنم)).عب( ی)نیسا)ج )ت(خ)پمک)ی))( شای)ت(خ)اممنم)))،رز)ر)یدیرررنم)).عب( ی)نیسا)ج )ت(خ)پمک)ی))( شای)ت(خ)اممنم)))،رز))شتمقمنم[...].
)عب( ی)نیسا)ج )ت(خ)پمک)ی))( شای)ت(خ)اممنم)))،رز) رخ(ریا)ا((دگمنم)).عب( ی)نیسا)ج )ت(خ)پمک)ی))( شای)ت(خ)اممنم)))،رز)نیمیشگررنم.
])[...خدریندر!)ت()ن یک)تری)،اسی)استی)ا5ز)اخ(رن(5دش)ی)ش5تما(دع)تری)،ا5س)ا5ز)رج5ماتی).ت)(5بن5ی)ا5ز)اریم5منز)تر)رز)ا5ر)ا5س)]رز)گ(ما5من[) رگ5ذر خ)ی
اخش(دع)تری)،اسی)استی)از)اخشد)ی)ش((رتری)،اسی)از)خ(را(دش).ری)اخشمی(دع) ر) نیم)ی)بخرت)ی)ری))نرامن) ر)ار) ی)جنمن.
])[...ری))(تنمی)بر)من)خ(ریتمررن))شتمر)ی)ننمیا)برزیی)ر)یدیرررن؛)ری)بن)از) رنش)ری)ار)ا5ر)چی) 5رح5م ز) رر )ی))ن5ر)ی)مط (5تش)امز)ی)م5ذرخ(رامن)رر)
ر)ارگر تز)ریا.
])[...خدریندر!) ر)ری)،شب)رز)ار)خیری)از))یمن)ا(دگمنا)تقسیم))ی)ا(ی)ارری))م)نصیبی)مطم) ر)م)ی)رز)ار)ن(ری)از)ادرن)خ ر)رر)ررا(ممیی)ا(ی)ی)رحمتی)از
]ار)جنمنیمن[)اگستررنی)ی)اراتی)از) ری) ریتی)ی)مم یتی)از)ار)ا(دگمن)پ(شمنی)ی)رزر)از)گستررنی)]ارری))55م)ان55رع)ری)ق55ررر) عخ[)ری))نرا55من)تری))،نرامن55من.
)زادع)ی))فمتیح)رلج(منخ)ترجمز)اریم)ز)منی(
] رز)نیمیش)امی)رییا)[:خدریندر!)ار)اس) ر)پد)پ(ماد)ریا)ی)ت()پ(مع))(دخ)ی)ار)اس) ر)پد) ن)برر)5د)ری5ا)ی)ت )(5ن)بررم))(5د).خدرین5در!)ا5ر)))ما5د)ی)بن
))ماد) ری ) ریاخ)ی)نیمیشم)رر)اش(()ی) ممیم)رجماا)نممخ)ی)امزگشا)گمع)ی)رقم)ا)گمع))رر)ن )خ( )قررر) ع)).حکما)نم)ز)ی)ر)مم)حسی)،ع(خ)“ 1خ)ص (493

