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 :۱داستان شماره 

اظ سفط هطْس تاظگطتن. ٍلی ػجة سفطی تَز ٍ ذاططُ جالثی زاضت. تِ ذَز گفتن: اٍل اظ ّوِ تِ زیساض استاز ذَز تطٍم 

ٍ سَغاتی اٍ ضا تسّن. تِ ططف هٌعل ایطاى کِ زض یک کَچِ تاضیک ٍ ذاًِ ای تسیاض کَچک تَز ضاُ افتازم. زض ضاُ تِ ذَز 

سم زیسم تا اٍلیي زضب ذاًِ، صسای ایطاى آهس کِ تفطهاییس زضب تاظ است. گفتن: ذسا کٌس هٌعل تاضٌس. تِ آًجا کِ ضسی

زاذل هٌعل زض اطاقی کَچک ٍلی تسیاض تا ضٍح زض هیاى کتاتْا ًطستِ تَزًس ٍ هطغَل هطالؼِ تَز تا هطا زیس تِ استقثال 

گفتن: آقا سَغات ضوا ضا آهس ٍ تؼس اظ ضٍتَسی ٍ ظیاضت قثَلی ٍ احَال پطسی هؼوَلی هطغَل صحثت ضسین. تِ ایطاى 

آٍضزم. گفت: هوٌَى. گفتن تطای ضوا ٍ اهَات ضوا ظیاضت اًجام زازم ٍ سالم ضوا ضا تِ آقا ضساًسم. ایطاى تسیاض ذَضحال 

ضسًس ٍ کوی هعاح ٍ ضَذی کطزًس ٍ گفتٌس: تِ ذیالن ظػفطاى یا ًثاتی آٍضزُ ایس؟ گفتن: آى ّن ّست. تسیاض ذَضحال 

اظ حطم ٍ هطْس؟ گفتن: آقا ذاططُ ی جالثی است اگط اجاظُ تفطهاییس تگَین. گفت: ذَاّص هی  ضسًس. گفتٌس: چِ ذثط

کٌن تفطهاییس، ّطچِ اظ سَغات هطْس تاضس تَی اهام ضضاػلیِ السالهطا هی زّس. گفتن: ضٍظ آذط زض حطم ًطستِ تَزین ٍ تا 

ی ًطسین. ایطاى گفت: ذسا تعضگ است. ذاًون هطغَل صحثت ضسین کِ زض ایي سفط ها هَفق تِ ذَضزى غصای حضطت

گفتن: ذاًن، کَپي ّای ظْط اهطٍظ ضا زیطٍظ تقسین کطزُ اًس زیگط تطای اهطٍظ غصایی ًیست، فطزا ّن کِ ها هی ضٍین. 

ًاگْاى ذاًون پطسیس: ػلیطضا کَ؟ کجا ضفت؟ زیسم ػلیطضا پسط سِ چْاض سالِ ام ًیست. ذالصِ تا حالت ًاضاحتی سطیغ 

ي اططاف کطزین ٍ ّط چِ هی گطتین ًثَز. گفتن: ذاًن حطم ذلَت است، تچِ تایس ّویي جاّا تاضس. ضطٍع تِ گطت

ذازهیي گفتٌس: تِ قسوت گوطسُ ّا ضفتِ ایس؟ ذالصِ تا اصطاض ذاًن تِ قسوت گوطسُ ّا ضفتین ٍ اظ زٍض زیسم ػلیطضا 

صای حضطتی آٍضزُ اًس. ّط چِ گفتِ اًس: گَضِ ای ًطستِ است. ًعزیک ضفتن زیسم آًجا ذیلی گطیِ کطزُ ٍ تطایص غ

ترَض؟ گفتِ تَز: تا پسض ٍ هازضم ًیایٌس ًوی ذَضم. ذالصِ اٍ ضا تغل کطزم ٍ زض یکی اظ ضٍاقْای ذاضج حطم تا یک قاضق، 

سِ ًفطی هطغَل ذَضزى غصا ضسین، زاًِ زاًِ تطًج ّا ضا تطهی زاضتین ٍ ذالصِ اظ اهام ضضا ذیلی تطکط کطزم کِ ایطاى 

ضا تی ًصیة ًگصاضتٌس. تِ استاز لحظِ ای ًگاُ کطزم، اضک زض چطوْایص حلقِ ظزُ تَز، گفت: آیا هی زاًی ّط لحظِ  ها

ٍ ّط غصایی کِ هی ذَضین اظ یوي ٍجَز اهام ظهاًؼلیِ السالهاست ٍ آیا اظ ایطاى ّن تطکط هی کٌین؟ آیا اظ زاًِ زاًِ تطًج 



هام ضؤٍف زض هقاتل ها فطظًساى پسض گن کطزُ، غصا هی گصاضًس ٍ ها اظ ایطاى ّایی کِ هی ذَضین تطکط هی کٌین؟ کِ ایي ا

 غافل ّستین!!!

 :۲داستان شماره 

ًاصطالسیي ضاُ ذثط زازًس کِ ستًَْای گٌثس حطم هطْط اهام حسیٌؼلیِ السالم ًطست کطزُ ٍ تایس سطیؼاً تؼویطات 

هطا هأهَض کطز کِ اقسام کٌٌس. هي چْاضزُ سالِ تَزم ٍ تِ اساسی اًجام ضَز. ٍی گطٍّی اظ ػلوای تْطاى هِي جولِ پسض 

ّوطاُ پسضم تِ کطتال ضفتین ٍ پس اظ غسل ظیاضت، ٍاضز حطم هطْط ضسین. تا ضٍی قثط هطْط ضا ذاکثطزاضی کطزُ تَزًس، 

زست ظزم، تطَضیکِ ضاخ ٍ تطگ ًرل اهام ظیي الؼاتسیي ػلیِ السالم تؼٌَاى لحس ضٍی قثَض ضیرتِ تَزًس پیسا ضس. هي 

ٌَّظ تطگْا سثع ٍ تاظُ تَزًس تؼس اظ ّعاض ٍ زٍیست سال!! گَضِ ای اظ هجوَػِ لحس فطٍ ضیرت تطَضیکِ تسى هطْط غالم 

سیاُ پیسا ضس، صَضتص هاًٌس هاُ سپیس ٍ زضذطٌسُ ٍ تقیِ تسى سیاُ تَز ّواًطَضیکِ اهام حسیي ػلیِ السالم زض حق اٍ 

 ًقالب زض آسواى پیسا ضس، سطیؼاً قثَض ضا تطهین ٍ ضٍی آى ضا پَضاًسًس.زػا فطهَزُ تَزًس؛ آثاض ًگطاًی ٍ ا

 

 :۳داستان شماره 

پازضاّی تا توام ذسم ٍ حطن ذَز ٍقتی کِ اظ ضکاض تاظ هی گطت، تِ ضْطی ضسیس. سإال کطز: ًام ایي ضْط چیست؟ ّوطاّاى 

سرت هطغَل کاض ّستٌس. ضاُ پطسیس: ایٌاى هطغَل چِ  گفتٌس: ضْط فطضتگاى. ٍاضز ضْط ضسًس. جواػتی اظ فطضتگاى ضا زیسًس کِ

کاضی ّستٌس؟ گفتٌس: ایٌاى زػاّای اًساًْا ضا کِ ًاهِ تِ ذسا هی تاضس تستِ تٌسی کطزُ ٍ ًعز ذسای ذَیص هی تطًس. تؼس اظ طی 

هطغَل چِ کاضی ّستٌس؟  هسافتی هجسزا گطٍّی زیگط اظ فطضتگاى ضا تا لثاسْای ظیثا ٍ ضًگی هطاّسُ کطز. زٍتاضُ پطسیس: ایٌاى

گفتٌس: ایي فطضتگاى پاسد ذسای تِ تٌسگاى ٍ اجاتت زػاّا ضا کِ ًاهِ ای اظ جاًة ذسا تِ تٌسگاى است تِ زست تٌسگاى هی ضساًس. 

تؼس اظ چٌسی، یک فطضتِ تٌْا ضا زیس کِ تیکاض گَضِ ای ًطستِ است. سإال کطز: چطا ایي فطضتِ تیکاض است ٍ تِ یکی اظ زٍ گطٍُ 

ثلی هلحق ًوی ضَز؟ گفتٌس: ٍظیفِ ایي فطضتِ ضساًسى ضکط تٌسگاى تؼس اظ زضیافت جَاب ًاهِ اظ ططف ذسا تِ تٌسگاى هی تاضس. ق

 ٍلی چَى کوتط کسی تؼس اظ اجاتت زػا ضکط کطزُ ٍ پاسد ًاهِ ی ذسا ضا هی زّس، لصا ایي فطضتِ تیکاض است.

 

 



 داستان شماره ۴:

واًاى زض هسجس تَزًس ٍ هٌتظط تَزًس تالل تیایس ٍ اشاى گَیس. ّوِ زض اًتظاض تَزًس ٍ پیاهثط )ظ( ٌّگام ًواظ تا هسل

سطاًجام تالل تا تأذیط تِ هسجس آهس. پیاهثط )ظ( تِ اٍ فطهَزًس: چطا زیط آهسی؟ تالل گفت: تِ سَی هسجس هی آهسم. اظ 

طا کِ کَزک تَز تِ ظهیي گصاضتِ ٍ کٌاض ذاًِ ی حضطت ظّطا )س( ػثَض کطزم، زیسم فاطوِ پسطش حسٌؼلیِ الساله

کَزک گطیِ هی ًوَز ٍ ذَز حضطت هطغَل آسیاب کطزى گٌسم تَزًس. تِ ایطاى ػطض کطزم: یکی اظ ایي زٍ کاض ضا تِ 

ػْسُ ی هي تگصاض، ّط کسام ضا کِ زٍست زاضی. یا ًگْساضی کَزک ضا یا زستاس ضا؟ فطهَزًس: هي ًسثت تِ پسطم هْطتاًتط 

ساضی کَزک پطزاذت ٍ هي تِ زستاس هطغَل ضسم ٍ ّویي تاػث زیط آهسى هي تِ هسجس ضس. ضسَل ّستن. اٍ تِ ًگْ

 اکطم )ظ( تطای تالل زػا کطز ٍ فطهَز: ًسثت تِ فاطوِ هْطتاًی کطزی. ذسا تِ تَ هْطتاًی کٌس

 

 :۵داستان شماره  .

قثهطی ضسهیسًس ٍ تهِ اصهحاب ذهَز       ضٍظی ضسَل ذسا )ظ( تا اصحاب ذَز اظ قثطستاى تقیغ گصض هی کطزًس، کهِ ًعزیهک  

فطهَزًس: تا ػجلِ اظ کٌاض ایي قثط تگصضًس. اصحاب تا تؼجیل اظ آًجا گصضتٌس. زض ٍقت هطاجؼت، چَى تِ آى هکاى ضسهیسًس،  

ذَاستٌس کِ تا ػجلِ اظ آًجا تگصضًس کِ حضطت فطهَزًس: تؼجیل ًکٌیس. اصحاب گفتٌهس: یها ضسهَل ا...! هگهط ًهِ ایٌکهِ زض       

اهط تِ تؼجیل فطهَزی؟ حضطت فطهَزًس: تلی، ضرصی ضا ػصاب ههی کطزًهس ٍ ههي طاقهت ًالهِ ٍ فطیهاز اٍ ضا       ٌّگام ضفتي 

ًساضتن، لیکي ذسا تط اٍ ضحن کطزُ ٍ ػصاب ضا اظ اٍ تطزاضتِ است. اصحاب گفتٌس: یا ضسَل ا...! سهثة ػقَتهت ٍ ضحوهت اٍ    

یٌجا هؼصب تَز. کَزکی اظ ضٍی... هاًسُ تهَز. زض ایهي   چِ تَز؟ حضطت فطهَزًس: هطزی فاضق تِ سثة فسق، تا ایي ساػت ا

ضا تِ ٍی تؼلین ًوَز ٍ کَزک آى ضا تهط ظتهاى جهاضی     "تسن ا... الطحواى الطحین  "ٌّگام ٍی ضا تِ هکتة فطستازًس ٍ هؼلن 

ػهصاب  ساذت. ذساًٍس تِ فطضتگاًی کِ ایي هطز ضا ػصاب هی کطزًس، ذطاب کهطز کهِ زسهت اظ ایهي ههطز تطزاضیهس ٍ اٍ ضا       

 ًکٌیس، چَى ضٍا ًثاضس کِ پسض ضا ػصاب کٌین ٍ پسطش تِ یاز ها تاضس


