
 نام خداوند بخشنده مهربانبه 

 «باغ پرندگان»

 
 دور به خانه یکه از راه و شهر یهمانیداشتند. م همانیمعلیه السالم  روز امام صادق آن

 امام آمده بود.

ابوشاکر پا به خانه گذاشت با تعجب به اطراف  یبود.وقت یصانیابوشاکر د همان،یم نام
 خانه نگاه کرد.

و باهوش امام  رکیخانه را پر کرده بود.فرزند خردسال، ز یها فضاگنجشک ی  صدا
درست  یآب یجو کرد،یها را جمع م.خاککردیم یدر باغچه، باز یدرخت ریصادق)ع(ز

 کودک شده بود. ی.ابوشاکر غرق تماشادادیکوچکش آب م یهاو به مزرعه کردیم



 
رد، آن را در دست ک دایرا پ یاتخم پرنده واریکنار د یهاخاک یرو دفعهکی کودک

 سالم کرد،  به پدر نشان داد و گفت: د،یپدر دو شیگرفت، پ

 تخم کدام پرنده است؟ نیا ی! راستباستیو ز دیچه قدر کوچک، سف دینیبابا، بب-

یکه در دست داشت نگاه م یحاال با دقت به کودک امام و تخم کوچک ابوشاکر
 او هم بود. یهاکودک سوال یهاانگار سوال.کرد

 



 یامام تخم پرنده را در دست گرفت، خوب به آن نگاه کرد و گفت:)هر تخم، اتاقک 
 ندیآن برود تا داخلش را بب یتو تواندینم یندارد.کس رونیبه ب یدر بسته است(. راه

 کوچک وارهیاست.در هر تخم دو د یاو به ما خبر دهد از چه پرنده دیایب رونیو بعد ب
که  یاو نقره دیسف یاوارهینامش زرده است و د که ییزرد و طال یاوارهیهست، د

 نام دارد. دهیسف

 
 «تصویر انواع تخم پرندگان»

از آسمان آمد.  ییسر و صداها کردندیکه امام درباره تخم پرنده صحبت م طورهمان
.انگار گذشتندیاز آسمان م یامام، فرزندشان و ابوشاکر به باال نگاه کردند.پرندگان

 شده بود. ۷ یآسمان پر از عددها

 



نگ از و قش بایز یهاابوشاکر! خداوند همه پرندگان را با بال»گفتند: همانشانیبه م امام
شده  دهیها آفرتخم نیرنگارنگ از هم یهااست.طاووس دهیآفر دهیزرده و سف نیهم

 «هاست.و انسان اهانیهمه پرندگان، گ نندهیاست.او آفر

 پس از آن تخم پرنده را به کودکشان دادند. امام

از  یتخم پرنده را در دست گرفت و با تعجب به آن نگاه کرد. حس کرد به باغ پسر،
 .کندیپرندگان نگاه م

 
 یآن باز ریرفت که ز یآرام به طرف همان درختآرام کردینگاه م آن که به طورهمان

 .کردیم

 دیکند و تخم را در النه بگذارد. شا دایداشت هرچه زودتر النه پرنده را پ دوست
 در آسمان پرواز کند و آواز بخواند. د،یایب رونیاز آن ب بایز یپرنده ا یروز
 .۷۹، ص ۱ج  ،یکاف :منبع


