
 داستان بهلول

 تَدًذ،طثك خلیفِ خذهت تشرگاى اس سیادی تَد،جوع ًشستِ(( الزشیذ ّارٍى))خلیفِ پیش تْلَل رٍسی

. شذ تلٌذ اصطثل اس اسثی شیعۀ صذای ٌّگام درایي. تگذارد تْلَل سز تِ سز وزد َّس خلیفِ هعوَل،

 ٍ رفت تْلَل.دارد وار تَ تا گَیا ، گَیذ هی چِ حیَاى ایي تیي تِ تزٍ: گفت تْلَل تِ هسخزُ تِ خلیفِ

 ایي اس سٍدتز.  ای ًشستِ خزّا ایي تا ًیست تَ اس حیف حساتی هزد: گَیذ هی حیَاى ایي:گفت ٍ تزگشت

 .وٌذ اثز تَ در ّا آى خزیت وِ است هوىي. تزٍ تیزٍى هجلس

 هیشذ تلٌذ دیگ سز اس وِ تخاری اس افتاد پشی خَران دواى تِ چشوش وِ هیىزد عثَر استاسار عزتی رٍس یه

 تخار اس تَ گفت دواى صاحة رفتي ٌّگام هیخَرد ٍ هیگزفت آى سز تز داشت وِ ًاًی تىِ آهذ خَشش

 تْلَل تَد درهاًذُ جا ّوِ اس وِ تیچارُ هزد شذى جوع هزدم تذّی را پَلش ٍتایذ وزدی استفادُ هي دیگ

 خَردُ تَ غذای اس هزد ایي آیا گفت آشپش تِ ،تْلَل وزد لضاٍت تماضای تْلَل اس هیگذشت آًجا اس وِ دیذ را

  است؟

 ًشاى آشپش تِ ٍ آٍرد در جیثش اس ًمزُ سىِ چٌذ تْلَل. است وزدُ استفادُ آى تَی اس ٍلی ًِ گفت آشپش

 . تگیز تحَیل را پَل صذای آشپش ای ٍگفت؟ ریخت سهیي ٍتِ داد

 غذا تَی وِ وسی:»است عذالت هطاتك گفت تْلَل است؟ دادى پَل لسن چِ ایي: گفت تحیز ووال تا آشپش

 «وٌذ دریافت پَل صذای تایذ عَض در تفزٍشذ را

  وٌی؟ هی چِ ایٌجا پزسیذهش دیذم آًجا در را تْلَل ٍ رفتن گَرستاى تِ رٍسی: گفت ساّذی

 اگز ٍ وٌٌذ هی یادآٍرین شَم غافل عمثی اس اگز دٌّذ، ًوی آسارم وِ وٌن ّوی ّوٌشیٌی هزدهاًی تا: گفت

 .وٌٌذ ًوی غیثتن شَم غایة

 

 



 

 ولَخ داستاى

 تا هَرد سِ در هي:  گَیذ هی شاگزدّایش تِ استادی وِ شٌیذ گذشت هی ای وَچِ اس داشت تْلَل رٍسی

 .هخالفن( ع)صادق اهام

 .ًذارد ّن ٍجَد شَد ًوی دیذُ اگز پس.  شَد ًوی دیذُ خذا گَیذ هی ایٌىِ یه

 ٍ است آتش جٌس اس خَد شیطاى وِ حالی در سَساًذ هی جٌْن آتش در را شیطاى خذا:  گَیذ هی دٍم

 .ًذارد اٍ در تاثیزی آتش

 رٍی اس ٍ ًیست چٌیي وِ حالی در دّذ هی اًجام اختیار رٍی اس را وارّایش اًساى:  گَیذ هی ّن سَم

 .دّذ هی اًجام اجثار

 .وزد پزتاب اٍ طزف تِ ٍ گزفت دست ولَخی فَرا شٌیذ وِ تْلَل

 .آٍردًذ خلیفِ ًشد تِ را اٍ ٍ افتادًذ اٍ پی در شاگزداى ٍ استاد. خَرد استاد پیشاًی ٍسط تِ ولَخ اتفالا

 سزم تِ ولَخ تا تْلَل وِ دادم هی درس آهَساى داًش  تِ داشتن:  گفت استاد چیست؟ هاجزا:  گفت خلیفِ

 .وٌذ هی درد االى ٍ. سد

 تیٌی؟ هی را درد تَ آیا:  پزسیذ تْلَل

 ًِ:  گفت

 پس خان جٌس اس ّن ولَخ ایي ٍ ًیستی خان جٌس اس تَ هگز ثاًیا. ًذارد ٍجَد دردی پس:  گفت تْلَل

 .ًذارد تاثیزی تَ در

 .ًیستن هجاسات سشاٍار ٍ تَدم هجثَر هي پس ؟ ًذارًذ اختیار خَد اس اًساًْا گَیی ًوی هگز:  ثالثا

 رفت ٍ تزخاست جای اس ٍ شذ خجل ٍ شٌیذ را ایٌْا استاد


