داستانی از حضرت ابوالفضل
دس ضة عاضَسا ضوش تي رلجَضي ضثاتی ( لعٌت اهلل علیِ ) تِ خیوِ ی عوش تي سعذ سفت ٍ گفت  :سِ ًفش اص خَاّش
صادگاى هي دس اسدٍگاُ حسیي (ع) ّستٌذ.
 عوش سعذ گفتً :ام آًْا چیست؟ اص هشداى قثیلِ ی ها ّستٌذ.قثیلِ ی تٌی کالب ّن ضاخِ ای اص قثیلِ ی تٌی ضثاب است ها هشداى قثیلِ خَدهاى ساتشادس ٍ صًاى ضاى سا خَاّش خطاب هی کٌین . .ام الثٌیي فاطوِ خَاّش قثیلِ ی هي است ٍ فشصًذاًص عثاس  ،جعفش ،
عَى ٍ عثذاهلل تا تشادسضاى حسیي (ع) تِ کشتال آهذُ اًذ .هي هی خَاّن اجاصُ تذّیذ تشٍم ؛ خَاّش صادگاًن سا تیاٍسم ٍ
ضوا تِ آًاى هْشتاًی کٌیذ .
 اجاصُ داسی تشٍی.ضوش تِ کٌاس خیوِ ی اهام آهذ  ،آى ضة حثیة تي هظاّش ًگْثاًی خیوِ ّا سا تش عْذُ داضت .
کیستی؟هي ضوش تي رالجَضي ّستن ٍ تا عثاس تي علی کاس داسمصثش کٌیذ هي عثاس سا خثش هی کٌن.تا هي چِ کاس داسیذ؟عثاس هادس ضوا ام الثٌیي اص افشاد قثیلِ ی ها هی تاضذ دس ًتیجِ اٍ خَاّش هي است ٍ ضوا ٍ خَاّشصادگاى هي ّستیذ ؛یقیي هی داًن فشدا حسیي (ع) ٍ یاساًص ّوِ کطتِ ٍ صًاى ٍ دختشاًص اسیش هی ضًَذ هي آهذُ ام ضوا ٍ تشادساًت سا تا
خَد تثشم ٍ تشایتاى اهاى ًاهِ تگیشم.
ضوا هی گَییذ هادس هي اص قثیلِ ی ضواست ؛ حشهت قثیلِ ی ضوا تِ ضوا گفتِ است کِ ها سا تا خَد تثشیذ؟ّویٌطَس است.هیذاًی کِ پذسم علی (ع)  ،جذم اتَطالة عوَی پیاهثش (ظ) ٍ تشادسم حسیي (ع) پسش پذسم ٍ ًَادُ ی دختشی پیاهثش(ظ) اص قثیلِ ی تٌی ّاضن هی تاضٌذ؟ قثیلِ ی تٌی ّاضن کِ حشهت اش اص توام قثایل عشب ٍحتی اص قشیص ًیض تیطتش
است،آیا ایي حشهت تِ هي اجاصُ هیذّذ کِ تگضاسم تشادسم ضْیذ ضَد ٍ خَدم صًذُ تواًن؟هي ّن فشدا دس سکاب تشادس
ضْیذ خَاّن ضذ.
-هیخَاّن تا تشادساًت صحثت کٌن.

جَاب تشادساًن ّن ّویٌطَس است.فشدا عثاس سقای اطفال اهام حسیي (ع) ٍقتی صذای العطص اطفال سا ضٌیذ هطکی تشداضت ٍ ساّی فشات ضذ .عذُ ای
دس کٌاس فشات تِ سشکشدگی اٍت تي اظاف ًگْثاى ضشیعِ تَدًذ.
عثاس صذا صد :دس کاسٍاى ها اطفال تطٌِ ّستٌذ ٍ هي آهادُ ام تشای آًْا آب تثشم ساُ دّیذ تا م خَد سا تِ کٌاس سٍدخاًِ
تشساًن ٍ هطک ٍ تشای کَدکاى آب تثشم.
ها ًوی گزاسین تَ خَد سا تِ کٌاس فشات تشساًی ٍ هطک خَد سا پش آب کٌی ،اگش آب توام صحشا سا تگیشد ًوی گزاسم تَ
آب تثشی
ای هشد تَ تا کَدکاى ها ًیض دضوٌی داسی؟
ها تا ّش کسی کِ تِ ضوا ٍاتستِ تاضذ دضوٌی داسین.
پس هي تا قذست خذا ساُ سا تاص خَام کشد ٍ آب خَاّن تشد.
هطک پش آب ًوَد؛ هیگَیٌذ عثاس هیخَاست آب تٌَضذ اها یاد لة ّای تطٌِ ی حسیي (ع) افتاد .

آهذ تِ یادش اص لة خطک تشادسش  /ضذ غیشت فشات دٍ چطن ص خَى تشش
تطٌِ لة دس خیوِ سثط هصطفى  /آب ًَضن ؟! هي صّى ضشط ٍفا
گفتا ًخَسدُ آب گلستاى حیذسى  /داسى تَ هیل آب ؟ کجا ضذ تشادسى ؟!
تطٌِ است آى کِ ًَ گل تاغ فتَت است  /لة تش هکي ص آب کِ دٍس اص هشٍت است
ضکست پطت سسَل اص ضکستِ تاصٍیص  /خویذ قذ على چَى ّالل اتشٍیص
جْاى تِ دیذُ هظلَم کشتال ضة ضذ  /سپْش گفت اسیشى ًصیة صیٌة ضذ

