
 بسم الله الرحمن الرحیم

 دانه های گردن بند

 
حسین وبرادر بزرگ ترش حسن با این که کوچک بودند ، ولی خط زیبایی داشتند. روزی از روز 

 ها ، حسن وحسین ، یک صفحه از خطی را که نوشته بودند، برداشتند ورفتند پیش جدشان پیامبر. 



نوه  وپیامبر نگاه کردند و دیدند خط هرد« است؟خط کدام یک از ما زیبا تر » از او پرسیدند:
 عزیزشان زیباست. 

 «آفرین بر شماها ، هردو خیلی خوب و زیبا نوشته اید.»آن ها را نوازش کردند و فرمودند:

 «کدام یک زیبا تر است؟» حسن وحسین گفتند:

ط را دارد عزیزان من، پدرتان علی، خط شناس ماهری است. خودش هم بهترین خ»پیامبر فرمود: 
 «و نویسنده آیه های قرآن است. بروید از او بپرسید.

 
 

 خط کدام یک پدر!» حسن وحسین نزد پدرشان حضرت علی رفتند . خط ها را نشان دادند وگفتند:
 «از ما زیبا تر است؟



 «هردو خوب وزیباست.» علی علیه السالم به خط دو پسرش نگریست و فرمود:

 «زیبا تر است؟پدر جان، کدام » گفتند: 

چه ها کار های ب» حضرت علی که دیدند نمی توانند بین خط دو پسرشان فرقی بگذارند، فرمودند: 
 «بگوید، من هم قبول دارم. ، مربوط به مادر هاست. هرچه مادرتان

 حسن وحسین نزد مادرشان فاطمه رفتند.

 
 «م یک از ما زیبا تر است؟مادر جان! خط کدا» نوشته هایشان را به او نشان دادند و گفتند:

حضرت فاطمه با لبخند به نوشته های پسرانشان نگاه کردند . دست بر سر آن ها کشیدند ، گونه 
هر دو خیلی خوب نوشته اید. من نمی توانم بین این دو فرقی » هایشان را بوسیدند و فرمودند:

 «بگذارم. 

 ولی حسن وحسین منتظر جواب مادر بودند. 



 «عزیزان من، راه حلی به نظر من رسید.» دید بچه هایش منتظرند، فرمود:  حضرت فاطمه که

 «چه راه حلی؟»حسن وحسین گفتند: 

 
ند هفت دانه دارد، ب این گردن» . آن را در دست گرفت وفرمود:ندی داشت ب حضرت فاطمه گردن

 «برنده هستید.من این دانه ها را به زمین می ریزم. هرکدام که دانه های بیشتری جمع کردید، 

 بچه ها قبول کردند و حضرت فاطمه دانه ها را به زمین ریختند.

بند را برداشتند، اما دانه ی هفتم گم شده بود.  حسن وحسین دویدند وهرکدام سه دانه از گردن
 آن ها گشتند وهمه جارا نگاه کردند و عاقبت آن را پیدا کردند. 

 نصفه اش را یکی از بچه ها پیدا کرد. اما دانه هفتمی از وسط نصف شده بود. و هر

آخر همان شد که جدمان وپدر » حسن وحسین  با شادی وخنده به یکدیگر نگاه کردند و گفتند: 
 «ومادرمان گفتند.

 حضرت فاطمه با لبخند هردو را تشویق نمودند.



 


