
 داستان درباره امام رضا )ع(

ُ . داضتنٌذ  تاغى ضْز، تیزٍى در( ع)رضا حضزت( ع)رضا اهام اصحاب اس یىى) سلیواى: راٍى ِ  استنزاح   تتزاى  گتاّى  گتا  تتاؽ  تت

 اهتام  وٌار ٍ پزوطیذ درخ  ضاخِ اس ّزاساى وَچىى گٌجطه ظْز، ًشدیه. تَدم رفنِ آلا ّوزاُ تِ ًیش هي رٍس یه. رفنٌذ هى

 جیته  جیته  تتا  اًگتار . رستیذ  هى گَش تِ گٌجطه اس هفَْم ًا ٍ گٌگ صذاّایى ٍ ضذ هى تسنِ ٍ تاس گٌجطه، ًَن. ًطس 

 .  گف  هى چیشى خَد،

 تِ سوى هار یه. دارد الًِ ایَاى سمف سیز در گٌجطه ایي …!سلیواى ت: »فزهَدًذ هي تِ رٍ ٍ وزدًذ حزو  السالم ػلیِ اهام

 !. ..  وي ووه ّا آى تِ سٍدتاش. اس  وزدُ حولِ ّایص جَجِ

ِ  ػجلِ تا لذر آى.  داضنن تز را تلٌذى چَب ٍ ضذم تلٌذ ت تَدم وزدُ تؼجة وِ حالى در ت اهام حزف ضٌیذى تا  ایتَاى  طتزف  تت

  …ضَم پزت وِ تَد ًواًذُ چیشى ٍ وزد تزخَرد ایَاى لة ّاى پلِ تِ پاین وِ دٍیذم

 وافى ایي آیا …ّسنن خذا حج  هي: »فزهَدًذ اهام «گَیذ؟ هى چِ گٌجطه آى وِ فْویذیذ چطَر ضوا: »پزسیذم تؼجة تا

 ًیس ؟

 داستان درباره امام علی )ع(

 اس  راسنگَتز ّوِ اس( ع) ػلی

 اهام اها.  اس  تاٍفایص یاراى ٍ( ع) ػلی اهام ًگزاى ضایذ.  وٌذ هی تواضا وفز سپاُ تا را( ع) ػلی اهام سپاُ جٌگ دارد خَرضیذ

 .چزخذ هی سهیي ٍ َّا در تلٌذش ضوطیز تزد هی حولِ آًْا تز ٍ جٌگذ هی ًفس یه ٍ تزسذ ًوی دضوي اس

 سیثایی ضوطیز چِ! ػلی یا: »   سًذ هی فزیاد خَد ساخنگی ی خٌذُ تا ٍ تیٌذ هی تٌْا را( ع) اهام دضوي سزتاساى اس یىی

 «تخطیذی هی هي تِ را آى واش!  داری

 راًخَاّذ خطزًان وار ایي اٍ ، ًِ:» وٌذ هی فىز خَدش تا ٍ.  ایسنذ هی پاسخ هٌنظز هغزٍر ای لیافِ تا ٍ ضَد هی ساو  تؼذ

 ...« را اٍ وِ اس  ٍل  آى.  ضَد هی خَب لذر چِ تیاٍرم چٌگ تِ را ضوطیز اگز.  وزد

 !« تخطیذم تَ تِ را آى!  تگیز تیا: »  گَیذ هی هْزتاًی تا ٍ آیذ هی جلَ اهام ًاگْاى

 ای حیلِ ٍ تگَیذ درٍؽ وِ ًیس  وسی اٍ اها دارد سز در ای ًمطِ اٍ ضایذ: »  گَیذ هی خَد تا ّن تاس ٍ رٍد هی ػمة ػمة اٍ

 .«اس  راسنگَتز ّوِ اس ػلی ، تاضذ داضنِ سز در

 « ؟ تثخطی ّسنن دضوٌ  وِ هي تِ را ضوطیزت خَاّی هی تَ ، جٌگ هَلغ ایي در آیا: » گَیذ هی لزساًی صذای تا هزد

 اس را تَ ی خَاسنِ وزدى رد هي ؟ ًىزدی چیشی درخَاس  هي اس تَ هگز:»  دّذ هی اداهِ ٍ سًذ هی ًزهی لثخٌذ اهام

 !« هیثیٌن دٍر تِ جَاًوزدی

 لزس تا را اش پیطاًی ضَدػزق هی تار ٍ تیزُ ًگاّص آسواى ، ضَد ًوی تاٍرش.  لزسد هی هزد.  گیزد هی جلَتز را ضوطیز اهام 

 رٍی ٍ ضَد هی تلٌذ جا اس.پَضاًذ هی را ّایص گًَِ اضه ّای لطزُ ضَد، هی تلٌذ اش ًالِ ، آٍرد ًوی طال  وٌذ، هی پان



 دادُ را هْزتاًی ٍ تشرگَاری ایي تَ تِ وِ تَس  دیي ایي حنوأً:»هیگَیذ ٍ سًذ هی سار تلٌذش ّك ّك تا افنذ هی اهام پاّای

 .«آٍرم هی ایواى تَ دیي تِ جا ّویي ٍ تَسن هی را هثارو  لذهْای هي اس 

 داستان از امام حسین )ع(

 هذت ایي در ٍ ضذ ساوي آًجا در هاُ ضص هذت ٍ آهذ ضْز ایي تِ هؼلّی وزتالی هجاٍرت لصذ تِ ٌّذ تشرگاى اس ضخصی

 آى تِ رفنِ، خَد هٌشل تام تز وزد، هی ارادُ را السالم ػلیِ حسیي اهام حضزت سیارت ٍل  ّز ٍ تَد ًطذُ هطْز حزم داخل

 تِ هزسَم ٍ ػصز آى تشرگاى اس وِ«هزتضی سیذ» تِ را اٍ سزگذض  وِ ایي تا ًوَد؛ هی سیارت را اٍ ٍ وزد هی سالم حضزت

 .رساًذًذ تَد «االضزاف ًمیة»

 ایي السالم ػلیِ تی  اّل هذّة در سیارت آداب اس: »گف  ٍ ًوَد سزسًص را اٍ خصَظ ایي در ٍ رف  اٍ هٌشل تِ هزتضی سیذ

 تاضٌذ هی دٍر ضْزّای در وِ اس  وساًی تزای داری، تَ وِ را رٍضی ایي. تثَسی را ضزیح ٍ ػمثِ ٍ ضَی حزم داخل وِ اس 

 .«رسذ ًوی هطْز حزم تِ دسنطاى ٍ

 .دار هؼذٍر رفني اس هزا ٍ تگیز هي اس تخَاّی چِ ّز دًیا هال اس «االضزف ًمیة ای: »گف  ضٌیذ را سخي ایي چَى هزد آى

 ایي تلىِ ًگفنن؛ را سخي ایي دًیا هال تزای وِ هي: »گف  ٍ ضذ ًاراح  تسیار ضٌیذ را اٍ سخي هزتضی سیذ وِ ٌّگاهی

 .«اس  ٍاجة هٌىز اس ًْی ٍ داًن هی سض  ٍ تذػ  را رٍش

 تْنزیي ٍ وزد سیارت غسل ٍ تزخاس  جا اس سپس. وطیذ دردش پز جگز اس سزدی آُ ضٌیذ، را سخي ایي هزد آى ٍلنی

 تا گزدیذ حسیٌی حزم هنَجِ گزیاى ٍ ًاالى توام، خضَع ٍ خطَع تا ٍ ضذ خارج خاًِ اس ٍلار تا ٍ تزٌِّ پا ٍ پَضیذ را لثاسص

 . رسیذ هطْز صحي در تِ وِ ایي

 سزد َّای در را آى وِ گٌجطىی جَجِ هاًٌذ لزساى، ٍ تزخاس  سپس. تَسیذ را ضزیف صحي ػنثِ ٍ وزد ضىز سجذُ ًخس 

 حزو  تاضذ، گطنِ خارج رٍحص سَم یه وِ وسی ّواًٌذ سرد، رٍی ٍ رًگ تا ٍ لزسیذ هی خَد تز تاضٌذ، اًذاخنِ آب در

 حال در وِ وسی هاًٌذ ٍ تزخاس  ٍ تَسیذ را سهیي ٍ آٍرد جا تِ ضىز سجذُ دٍتارُ. ضذ وي وفص ٍارد وِ ایي تا وزد هی

 .رساًیذ رٍاق در تِ را خَد توام سخنی تا ٍ گزدیذ همذس ایَاى داخل تاضذ احنضار

 دلگذاس آٍاسی تِ سپس. وطیذ جاًسَسی ًالِ هزدُ، تچِ سى هاًٌذ ٍ آٍرد تز اًذٌٍّان ًفسی افناد، هطْز لثز تِ چطوص چَى

 جای ایٌجا آیا اس ؟ السالم ػلیِ حسیي اهام افنادى جای ایٌجا آیا ؛ سیذُالطْذاء؟ هَمنَلُِِِ اََّذا سیذُالطْذاء؟ هَصزَع   ُِِِ اََّذا: »گف 

 «اس ؟ سیذالطْذاء حضزت ضذى وطنِ

 .«پیَس  حك راُ ضْیذاى تِ ٍ ًوَد تسلین آفزیي جاى تِ جاى ٍ ضذ سهیي ًمص ٍ وطیذ فزیاد پس
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