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 کودکانپیرمرد و 

پیرمردی مشغول وضو بود، اما طرز صحیح وضو گرفتن را نمی دانست. امام حسن و امام حسین 

هنگام طفل بودند، وضو گرفتن مرد را دیدند. جای تردید نبود، تعلیم  که در آن )علیه السالم(

مسائل دینی و راهنمایی آن مرد واجب است، باید وضوی صحیح را به پیرمرد یاد می دادند، اما 

که موجب رنجش خاطر او اگر مستقیماً به او می گفتند وضوی تو صحیح نیست، گذشته از این

 ی تلخی در ذهن او می ماند. می شدند، برای همیشه خاطره

به عالوه ممکن است پیرمرد فکر کند که آن ها او را تحقیر کردند و روی دنده لجبازی بیفتد و 

دیگر هیچگاه حرف درست را قبول نکند. این دو طفل اندیشیدند تا به طور غیرمستقیم وضو 

پرداختند و پیرمرد می شنید. گرفتن صحیح را به پیرمرد بیاموزند. در ابتدا با یکدیگر به مباحثه 

تر است.(( دیگری گفت: ))وضوی من از وضوی تو یکی گفت: ))وضوی من از وضوی تو کامل

تر است.(( بعد توافق کردند که در حضور پیرمرد هر دو نفر وضو بگیرند و پیرمرد بین کامل

پیرمرد تازه آن ها داوری کند. هر دو نفر وضوی صحیح و کاملی جلوی چشم پیرمرد گرفتند. 

متوجه شد که وضوی صحیح چگونه است و به زیرکی دو طفل پی برد و سخت تحت تأثیر محبت 

 بی اندازه و ادب آن ها قرار گرفت. 

دارید و من را آگاه کردید  –حضرت محمد )ص(  –دانم، به دلیل محبتی که بر امت پدربزرگتان 

 از شما سپاسگزارم.

   

  

 

 

 داستان


