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 ●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطالع

  پيشنهادي براي تعامل تأثيرگذار با اروپا و مسيحيان جهان
با مردم / و تالوت از جنس بيدارسازي فطرتاست» تالوت«از جنس  رهبر انقالب ةنام: پناهيان

در /  داردري به تدبازيها ن  فطرتيدارسازي باتي عمل/صحبت كنيم» زبان فطرت«غرب بايد با 
ها بايد بدانند كه  تمام اروپايي /مي كنديتأك» وجوه مشترك« بر ديها، با  فطرت انسانيدارسازيب

  مادر امام زمان ما يك اروپايي است
هايي   ، با اشاره و تبيين بخش     )ص(در هيئت هفتگي شهداي گمنام، در ادامة بحث مراحل دعوت رسول خدا           حجت االسالم عليرضا پناهيان     

اين  از مباحث مطرح شده يا دهيدامه گزا در. ارائه داد انيحي با اروپا و مس    رگذاري تعامل تأث  ي برا يشنهاديپاز نامه رهبر انقالب به جوانان غربي،        
  :ديخوان ي را مسخنراني

   گشوده است»فطرت«نامة اخير رهبر انقالب فصل جديدي از گفتگو با اهل عالم بر مبناي 
 جهاديِ جوانان - هاي فرهنگي نامة اخير مقام معظم رهبري به جوانان مغرب زمين، فصل جديدي را در انقالب اسالمي و فعاليت

به عبارت ديگر، اين نامه فصل جديدي را براي گفتگوي ما با اهل عالم گشوده است؛ گفتگويي كه با مخاطب  .انقالبي گشوده است
 نيز فراهم است، و مسلماً اگر اين وسايل ارتباط  ها و ارتباط امروز بسترهاي مادي اين فعاليت. شود ها آغاز مي قرار دادن فطرت انسان

 . جمعي به خوبي به نفع حقّ استفاده شود، قدرت فطرت بشر، خودش را نشان خواهد داد

 هاي پوشالي را به زير بكشد و آنها را  ترين قدرتتواند باال قدر قدرتمند است كه هم مي فطرت و گرايش طبيعي انسان به حقيقت، آن
 فطرت خواهد بود كه  كمااينكه بعد از ظهور، اين قدرتتواند بزرگترين قدرت را براي حق و حقيقت ايجاد كند، نابود كند و هم مي

گيرد و ثبات پيدا  ميبا تكيه بر همين فطرت بشر است كه ايمان شكل . كند قدرت ايجاد مي) ع(براي برپايي حكومت امام زمان
 .كند مي

 كَلِمةٍ  تَعالَوا إِلى«يكي از تدبيرهاي قرآني /ها نياز به تدبير دارد عملياتِ بيدارسازي و شكوفا كردن فطرت
نَكُميب نَنا ويواءٍ باست» س 

 ريزان  كنند كه برنامه  نگاه ميهايي ها به عنوان ربات ها اساساً به انسان بعضي. ها را دستِ كم بگيريم ما نبايد فطرت انسان
زيرا هر انسان از دنياي . كنند؛ ولي اين نگاه درستي نيست ريزي مي براي آنها برنامه...) مثالً پدر و مادر، آموزش و پرورش و(مختلف

   خيلي)8/شمس(»ا تَقْواهفَأَلْهمها فُجورها و«: فرمايد كمااينكه خداوند مي. آورد هايي به همراه مي پيش از تولد با خودش دارايي
ها دسترسي  الهامات به انسان شده است، منتها ما بايد قدرت و مهارت اين را داشته باشيم كه از موانع عبور كنيم و به فطرت انسان

 .پيدا كنيم

 نهايتش داردها را در  ها را داشته باشيم، كمااينكه ابليس هنر اغواگري و فريب دادن انسان ما بايد هنر بيدار كردن فطرت ما بايد . حد
ها  ها و بيدار ساختن و شكوفا كردن فطرت انسان و براي عملياتِ دسترسي به فطرت انسان. ها دسترسي پيدا كنيم بتوانيم به فطرت

يكي از تدبيرهايي كه بايد انجام دهيم، همان روشي است كه خداوند در قرآن . بايد واقعاً تدبير داشته باشيم
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يعني بياييد روي وجوه ) 64/عمران آل(» كَلِمةٍ سواءٍ بينَنا و بينَكُم لْ يا أَهلَ الْكِتابِ تَعالَوا إِلىقُ«: فرموده است
  .جا شروع كنيم و جلو برويم باالخره ما به خدا معتقد هستيم، از همين. مشتركي كه داريم، تكيه كنيم

 كرد ت آنها را بيدار ميها فطر هاي قلبي انسان با تكيه بر داشته) ص(پيامبر

 وجه مشتركي براي همة ابناء بشر باشد، آن كالم را به نحو احسن  ها را بيدار كند و ما االن در علم كالم، كالمي كه بتواند فطرت
غ كردند و به سرا به راحتي از همين عمليات بيدارسازي فطرت استفاده مي) ص(در حالي كه پيامبر گرامي اسالم. ايم توليد نكرده

شما به چه : پرسيد) ص(مثالً شخصي از پيامبر. كردند ها را بيدار مي رفتند و با استفاده از آن، فطرت انسان ها مي هاي انسان داشته
زني يا وقتي كه گرفتار هستي، از او كمك  به همان خدايي كه وقت تنهايي صدايش مي: فرمود) ص(كنيد؟ پيامبر چيزي دعوت مي

 ما تَدعو يا  أَتَى رجلٌ النَّبِي فَقَالَ إِلَى(.آن مرد با همين كالم ساده، مسلمان شد. كنيم ان خدا دعوت ميما هم به هم. خواهي مي
كَشَفَه عنْك و إِنِ استَعنْت بِهِ و أَنْت  و أَدعوك إِلَى منْ إِنْ أَصابك ضُرٌّ فَدعوتَه   بصِيرَةٍ أَنَا و منِ اتَّبعنِي  أَدعوا إِلَى اللَّهِ على محمد فَقَالَ

فَقُلْت إِلَى ما تَدعو يا   و 75ص/االنوار مقْهور أَعانَك و إِنْ سأَلْتَه و أَنْت مقِلٌّ أَغْنَاك و إِنْ ضَلَلْت فِي فَلَاةِ الْأَرضِ أَرشَدك؛ مشكات
فَأَضْلَلْت راحِلَتَك فَدعوتَه أَجابك و أَدعوك إِلَى الَّذِي إِذَا استَنَّت أَرضُك أَو  لَى الَّذِي إِذَا كُنْت بِأَرضِ فَلَاةٍ أَدعوك إِ: قَالَ؟رسولَ اللَّهِ

كابأَج تَهوعفَد تبدقَالَ.أَج :فَقُلْت :تلَمذَا فَأَسه الرَّب ملَنِع أَبِيك هاي شخصيِ  االن هم وقتي در نوشته) 1/212/ائد؛ كنزالفو و
 .شود خيلي يافت مي) ص(كنيد از جنس اين سخنان پيامبر هايي كه دارند، نگاه مي ها و تفاوت هاي مختلف با همة مسلك انسان

االن وقت تأكيد بر تمايزات  /تأكيد كنيم» وجوه مشترك«ها، بايد بر  در جريان بيدارسازي فطرت انسان
 نيست

  االن وقت تأكيد بر تمايزات ما نيست؛ االن وقت پيدا . ها، بر وجوه مشترك تأكيد كنيم بايد در جريان بيدارسازي فطرت انسانما
. اند ايم و همة دنيا اين تمايز ما را فهميده االن معلوم است كه ما تمايز يافته. كردن وجوه مشترك و تأكيد بر وجوه مشترك است

فروش قرآن در فرانسه دو برابر شده ) بعد از پيام رهبر انقالب(رانسه، گفته است در اين چند هفتة اخيريكي از مسئولين فرهنگي ف
اينكه سعي . ما مشهود و معلوم هستيم و ديگر ناشناخته نيستيمدهد كه  ها نشان مي اين) 379190واحد مركزي خبر؛ خبر .(است

دهد كه اوالً ما  نامة اخير مقام معظم رهبري نشان مي. بايد مد نظر ما باشدكنيم خودمان را به عنوان يك اقليت حفظ كنيم، ديگر ن
 .نيستيم كه در معرض آسيب يا نابودي باشد يك اقليت نيستيم و ثانياً اقليتي

 شوند و در معرض نام امام  ها وقتي بيدار مي فطرت. ها خيلي قدرت دارند فطرت. ها باشيم ما بايد به دنبال بيدارسازي فطرت
شوند و اين كار  گيرند، متحول مي يا اربعين و زيارت كربال قرار مي) ع(گيرند، در معرض عزاداري امام حسين قرار مي) ع(حسين

ها  همه تحول در جوان روند، اين شوند و جوانان ما به زيارت مناطق دفاع مقدس مي ها بيدار مي كمااينكه وقتي فطرت. فطرت است
 .طرت است، كار معلمين نيست؛ اين چيزي از جنس تالوت استآيد و اينها كار ف پديد مي

 بود) ص(تالوت اولين مأموريت پيامبر /است» تالوت«نامة اخير رهبر انقالب، چيزي از جنس 

 گيرند و آيات الهي با فطرت  رض آيات الهي قرار ميدر جريان تالوت، مردم در مع) اينجا(بود) ص(تالوت اولين مأموريت پيامبر اكرم
كنند، به اين  كار مي البته اينكه آيات الهي با فطرت بشر چه. شود ها بيدار مي دهد كه فطرت انسان ها يك كاري انجام مي انسان
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رات كساني كه با آيات قرآن توانيد خاط و شما مي. كنند ها كار مي سادگي قابل تبيين نيست ولي آيات قرآن واقعاً روي دل انسان
 . اند را مطالعه كنيد و ببينيد اين چه اتفاق عجيب و جالبي است مسلمان شده

 آياتِ« نامة اخير رهبر انقالب، چيزي از جنس هِملَيتْلُوا عدهد  است، يعني آنها را در معرض آيات الهي قرار مي)164/عمران آل(»هي .
 . نرسيده است)164/آل عمران(»علِّمهم الْكِتاب و الْحِكْمةَيزَكِّيهِم و ي«هنوز به مرحلة 

 هم حكومتي كه  آن- كه ايشان در رأس يك حكومت هستند  رهبر انقالب از موقعيت و شأن و مرتبت خودشان استفاده كردند؛ همين
ن در رأس حكومت مستقلي هستند كه ايشا همين. شود  دعوت ايشان خيلي معنادار مي- هاي غربي يك مواجهاتي دارد با حكومت

خيلي تأثير دارد و اال  ها درست كرده است، در اينكه اين نامه براي اهل جهان معنادار باشد همه مسأله و چالش براي قدرت كه اين
 .شد ن مينوشتند، شعاع تأثير آن نامه خيلي كمتر از اال اي مي اگر ايشان صرفاً يك عالم ديني در ميان ساير علماء بودند و نامه

  اين خيلي مهم است كه شخصي به اين اقتدار برسد كه يك كشور و يك انقالب را در اوج اقتدار رهبري كند و بعد، از همة اين
اين يكي از فوايد انقالب و نظام جمهوري . كند دعوت مي» تالوت«استفاده كند؛ پيامي كه مردم را به  قدرت براي انتقال يك پيام

 . يني استاسالمي و حاكميت د

فرق » قرار روحي«با » قرار ذهني«/  فطرتيدارسازي نامه از جنس تالوت است و تالوت از جنس بنيا
 تر است عميق» قرار فطري«كند؛  مي

 العاده  فطرت انسان فوق. اين نامه از جنس تالوت است و تالوت هم از جنس بيدارسازي فطرت است
قرار ذهني  ها براي خودشان  بعضي.يم اصالً اين قدرت را ندارندگذار اي كه ما مي قرارهاي ذهني. قدرت دارد

شان گواهي نداده است كه  شان شكوفا نشده و فطرت اند كه يهودي يا مسيحي يا حتي مسلمان باشند ولي هنوز فطرت گذاشته
عالقه يا ارادت داشته من به فالن موضوع «گذارد كه  گاهي اوقات انسان براي خودش يك قرار ذهني مي. مسيرشان برحقّ است

 .كند فرق مي» قرار روحي«ولي اين فقط يك قرار ذهني است و با » باشم

 گردد، حسابش خيلي باالتر از اين قرارهاي ذهني است  قراري ذاتي انسان كه به فطرت انسان برمي قرار انسان و آن بي آن دل بي
سري قرارهاي ذهني  ها يك باشند، ولي اين» ل اين دين يا اهل آن ديناه«اند كه  ها قرار گذاشته خيلي. گذاريم كه براي خودمان مي

 . ستتر از اين حرفها منتها قرار فطري بسيار عميق. توانيد از اين قرارها عبور كنيد شما مي. شدني است است كه برطرف

تان  خنجوانان غرب را كشف كنيد، س» زبان فطرت« اگر /صحبت كنيم» زبان فطرت«با مردم غرب بايد با 
 خيلي موثر خواهد بود

 هاي زندگي را كه به نفع  اند كه برخي از سبك متفكرين غربي خيلي سعي كرده. كند ها يگانگي ايجاد مي ها بين انسان فطرت انسان
در حالي كه . شود را توجيه كنند و به اين وسيله، حاكميت خودشان را تثبيت يا تقويت كنند مام ميمستكبران و زورگويان عالم ت

 ها ها خداپرستي و آن وابستگي عميق انسان مهمترين دردِ همة انسان. ها همه از يك جنس هستند و يك روحيه بيشتر ندارند انسان
 .به خداست كه اين در فطرت انسان است
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 هند با مردم مغرب زمين صحبت كنند، اگر با زبان فطرت حرف بزنند يا بتوانند زبان فطرت خوا كساني كه مي
و قرآن ) ع(و ائمة هدي) ص(و البته زندگي پيامبر اكرم. شان خيلي مؤثر خواهد بود آنها را كشف كنند، سخن

 .كريم، براي اينكه زبان فطرت انسان را باز كند، خيلي قدرت دارند

وجه «يك ) ع(در ازدواج امام عسكري/ آغاز كنيم» وجوه مشترك«غربي را بايد از گفتگو با جوانان 
 بين مسلمانان و مسيحيان وجود دارد» مشترك

 به - جا در اين. كم به آن نقطة مطلوب برسيم اين گفتگو بايد از وجوه مشترك آغاز شود و بايد بر اين وجوه مشترك تأكيد شود تا كم
كنيم و آن هم ماجراي   يكي از اين وجوه مشترك را كه از عجايب تاريخ است، بيان مي- )ع(ريمناسبت ميالد امام حسن عسك

حكمت . ترين ازدواج تاريخ دانست را عجيب ايشان ازدواج عجيبي داشتند و شايد بتوان آن. است) ع(ازدواج امام حسن عسكري
ها دربارة  تواند مدت ز موضوعاتي است كه انسان مييكي ا) ع(ازدواج پيچيده و عجيب حضرت نرگس خاتون با امام حسن عسكري

 .آن فكر كند تا به برخي از اسرار و رموز آن پي ببرد

 گويا اين داستان براي امروز طراحي شده . كننده است بخش و البته سرگرم اين داستان كامالً عاشقانه، پيچيده و زيبا، خيلي الهام
حتي اگر شبيه اين داستان را هم . گذرانند ها مي قبيل داستان فراغت خودشان را با ايناست؛ يعني روزگاري كه خيلي از مردم اوقات 

اين . شود، يعني براي جذاب بودن اين داستان الزم نيست شما شيعه باشيد به نام هر كس ديگري درست كنيد، داستان جذابي مي
 .كند ايجاد ميداستان در متن خودش دارد يك وجه مشتركي را بين مسلمانان و مسيحيان 

ها   خبر را به آننيكنون اتا چرا /ها بايد بدانند كه مادر امام زمان ما يك اروپايي است تمام اروپايي
 ؟ديا نرسانده

 با توجه به اينكه اين  .ها بايد بدانند كه مادر امام زمانِ ما و مادر آن كسي كه در انتظارش هستيم، يك اروپايي است تمام اروپايي
افتد؟  ها اين موضوع را بدانند، چه اتفاقي مي كند، شما فكر كنيد اگر اروپايي ها ارتباط برقرار مي ، با فطرت و دلِ انسانداستان جذاب

 ايد؟  ها نرسانده چرا شما تا كنون اين خبر را به آن

 و رومي بوده است) ع(مادر امام زمان از نوادگان وصي حضرت مسيح

  ع(شمعونحضرت نرگس خاتون از نوادگان حضرت (حضرت مسيح وصي)و داستان زندگي . است و از فرزندان پادشاه روم است) ع
در ضمن، سندهايي كه براي اين داستان وجود دارد، خيلي بيشتر از سند . و ازدواج ايشان هم يك داستان بسيار زيبا و جذاب است

در كتب روايي ما از جمله  اين داستان.(كنند آنها زندگي ميهايي است كه االن خيلي از مردم دارند با اعتقاد به  بسياري از داستان
 )نقل شده است» داليل االمامه«و » الغيبه شيخ طوسي«و » الدين شيخ صدوق كمال«

 كار بايد كنيم؟ برويد فكر كنيد كه  حاال ما با اين قصة جذاب چه. اند ، از اهالي روم بوده)ع(خالصه اينكه مادرِ موالي ما امام زمان
اند و  به تفصيل نوشته توان در اين زمينه كار كرد؟ خوب است بدانيد كه يكي از دوستان طلبه، اين داستان زيبا و جذاب را ه ميچگون

 )هرچند خطاب اين كتاب به مسلمانان است نه مسيحيان و اروپاييان.(اند به صورت رمان درآورده
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 با دختر رومي) ع( امام حسن عسكريداستان زيباي ازدواج

 وارد كربال شدم و قبر امام 286در سال : كند نقل مي» محمد بن بحر الشيباني«صل داستان از اين قرار است كه شخصي به نام ا 
در آنجا حال معنوي بسيار خوشي داشتم و گريه . رفتم) ع(را زيارت كردم و بعد هم به زيارت امام موسي بن جعفر) ع(حسين

از بيانات . كند  دارد با كسي صحبت مياي خميده ردم، ديدم يك پيرمرد بسيار مسن و قامتهاي خود را پاك ك وقتي اشك. كردم مي
اي بودم كه بتوانم از او علوم و معارف عميق  من به دنبال شخص وارسته: نزد او رفتم و گفتم. دلي است او فهميدم كه انسان صاحب

من با : گويد من از كجا به تو اطمينان پيدا كنم؟ او مي: گويد  پيرمرد ميتوانيد اين معارف را به من بدهيد؟ آن شما مي. را دريافت كنم
 .كند دهد و آن پيرمرد به او اطمينان پيدا مي بعد هم روايات را به او نشان مي.  دارم- )ع(بيت  از اهل- خودم رواياتي

 داستان از اين قرار بود كه او . بوده است) ع(كند كه در ارتباط با امام حسن عسكري آن پيرمرد داستاني از زندگي خودش را نقل مي
به ) ع(دادند؛ از جمله احكامي كه امام به ايشان احكامي را آموزش مي) ع(و امام هادي. رسيده است مي) ع(ها خدمت امام هادي مدت

بار پاسي از شب  يك: گويد مياو . و لذا او در اين موضوع، خيلي وارد شده بود. او ياد داده بود، احكام خريد و فروش غالم و كنيز بود
نيز حضور دارند و حضرت حكيمه ) ع(رفتم ديدم كه فرزندشان امام حسن عسكري. مرا صدا زد) ع(گذشته بود كه امام هادي

 . هم در پشت پرده، حاضر هستند) س(خاتون

 بله : وريت را انجام دهي؟ گفتمآيا حاضري اين مأم. خواهم يك مأموريتِ بسيار مهم و خطير به تو بدهم مي: حضرت به من فرمود
وقتي آنها را آوردند، ابتدا جلو . آورند گروه از كنيزان را مي در آنجا با كشتي، يك . به بغداد برو: حضرت به من فرمود. آقاي من

او . كند يك كنيزي در بين آنها هست كه حجاب كاملي دارد، از پشت پردة نازكي كه روي صورتش انداخته است، نگاه مي. روي نمي
دهم،  دهي و او را با اين مبلغي كه در كيسه به تو مي روي و نامة مرا به آن كنيز مي تو جلو مي. شود كسي او را بخرد حاضر نمي

 . آوري خري و مي مي

 ا اي از كنيزان ر ديدم يك كشتي آمد و در آن عده. من طبق آدرس و مشخصاتي كه حضرت دادند، به بغداد رفتم: گويد پيرمرد مي
فرموده بود ديگران آمدند ) ع(طور كه امام هادي همان. هاي مسلمانان با روميان در سرحدات بود اند كه نتيجة يكي از درگيري آورده

بايد يك كسي كه قلبم به دين و : گفت آن خانم مي. داد كسي او را بخرد و كنيزان را خريدند ولي اين خانم با ابراز نارحتي، اجازه نمي
 . شود، بيايد و مرا بخرد تا من حاضر شوم با او همراه شوم م ميايمانش آرا

 ها بود، دادم و گفتم اين نامه را به آن  را به كسي كه فروشندة برده) ع(وقتي كار به اينجا رسيد، من نامة امام هادي: گويد پيرمرد مي
من با :  نامه را روي چشمان خود قرار داد و بعد گفتاش بلند شد و آن خانم وقتي نامه را ديد، صداي شيوه و گريه. بده) كنيز(خانم

 .من هم مبلغ را به فروشنده دادم و ايشان را آوردم. اين كسي كه نامه را آورده است، همراهي خواهم كرد

 مي وصة نوي براتان ي وصة از نوخواهم يم: )ع(يسيحضرت عخطاب به ) ص(حضرت محمد
  كنميخواستگار

 حضرت : فرمايد كند و مي ، داستان خودش را براي آن پيرمرد بازگو ميحضرت نرگس خاتون در راه من از نوادگان شمعون، وصي
. خواست مرا به ازدواج برادرزادة خودش درآورد  ساله بودم كه پادشاه روم مي13. و از بستگان پادشاه روم هستم. هستم) ع(عيسي

خواستند اذكار مربوط به  وقتي مي. دند كه اين مراسم ازدواج برگزار شودصحن و سراي مجللي را ترتيب داده بودند و آزين بسته بو
ها و تزئينات فروريخت و لذا آنها گفتند كه اين ازدواج نحوست دارد  هاي مقدس خودشان بخوانند، ناگهان تمام صليب عقد را از كتاب

6 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطالع

شب، حضرت  من يك. خورد هم مي يرد و ازدواج بهگ باالخره آن پادشاه نيز اين وضعيت را به فال بد مي. و نبايد صورت بگيرد
قامت  تمام) ع(آمد و عيسي) ع(و جد خودم حضرت شمعون را در خواب ديدم و شخصي را ديدم كه نزد حضرت عيسي) ع(عيسي

در آن جلسه ) ص(پيامبر اكرم. است) ص(بلند شد و به ايشان احترام گذاشت و من متوجه شدم آن شخص بزرگوار، حضرت محمد
و من در آن جلسه، حضرت امام . خواهم از نوة شمعون وصي شما براي نوة وصي خودم خواستگاري كنم مي: فرمايد مي) ع(ه عيسيب

 .را ديدم و در همان عالم رؤيا، شيفتة ايشان شدم) ع(حسن عسكري

 ن، ايشان جزء همراهان پادشاه  بود كه در جريان يك نبرد بين مسلمانان و رومياطور ماجراي اسارت حضرت نرگس خاتون هم اين
آيد و به  خورد، ايشان كه با لباس مبدل در جمع كنيزان قرار گرفته بود، به اسارت در مي بودند و بعد از اينكه لشكر روم شكست مي

 حضرت مأمور شده بود) ع(آن پيرمرد هم كه از طرف امام هادي. شود همراه ساير كنيزان با يك كشتي به سمت بغداد فرستاده مي
اولين كسي بود كه ايشان را در )) ع(خواهر امام هادي(برد و حضرت حكيمه خاتون مي) ع(نرگس خاتون را به منزل امام هادي

برَ غَرِيبِ رسولِ اللَّهِ ص ثُم وردت كَرْبلَاء سنَةَ سِت و ثَمانِينَ و مِائَتَينِ قَالَ و زرت قَ:  قَالَ محمد بنُ بحرٍ الشَّيبانِي(. گيرد آغوش مي
انْكَفَأْت إِلَى مدِينَةِ السلَامِ متَوجهاً إِلَى مقَابِرِ قُرَيشٍ فِي وقْتٍ قَد تَضَرَّمتِ الْهواجِرُ و تَوقَّدتِ السمائِم فَلَما وصلْت مِنْها إِلَى مشْهدِ الْكَاظِمِ 

ي الْحسنِ علِي بنِ محمدٍ ع يدعونِي إِلَيهِ فَلَبِست ثِيابِي و دخَلْت علَيهِ فَرَأَيتُه يحدثُ ابنَه أَبا محمدٍ و أُخْتَه حكِيمةَ مِنْ وراءِ مولَانَا أَبِ... ع 
فَقُلْت تَعجباً مِنْها أَ تَلْثِمِينَ كِتَاباً و لَا تَعرِفِينَ صاحِبه قَالَت أَيها الْعاجِزُ ... كَاء شَدِيداًأَمرِ الْجارِيةِ فَلَما نَظَرَت فِي الْكِتَابِ بكَت ب... الستْرِ 

ي كَةُ بِنْتلَيأَنَا م كفَرِّغْ لِي قَلْب و كعماءِ أَعِرْنِي سلَادِ الْأَنْبِيلِّ أَوحرِفَةِ بِمعالْم لْدِ الضَّعِيفي مِنْ وأُم لِكِ الرُّومِ ورَ مصنِ قَياز بشُوع
الْحوارِيينَ تُنْسب إِلَى وصِي الْمسِيحِ شَمعونَ أُنَبئُك الْعجب الْعجِيب إِنَّ جدي قَيصرَ أَراد أَنْ يزَوجنِي مِنِ ابنِ أَخِيهِ و أَنَا مِنْ بنَاتِ ثَلَاثَ 
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