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 سوره مبارکه قارعه، سوره ای برای تقویت قصدها و نیت ها

 با نیت های خوب ،داستان کارهای خوب

 

 نویسنده: مریم ایوبی راد

 تصویرگر: فاطمه سمیعی

دست مدند همه فامیل و همسایه، به خانه آنها می آ هرسال روز عید غدیر در خانه پدربزرگ یوسف جشن برپا می شد.

 پخت و ازمهمان ها پذیرایی می گرفتند. مادر بزرگ هم ان روز غذای خوشمزه ای می عیدی می پدر بزرگ اسکناس نو

 کرد. 
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 روی پرچم پرچم های سبز به دیوار بودند. ناصرش، مشغول زدن روز عید غدیر امسال توی حیاط پدربزرگ،یوسف ودایی

خواند و امیرعلی پسر دایی  ای خوبش، میدایی با صد نوشته شده بود.ها اسم امام علی علیه السالم با خط زیبایی 

 کرد. کوچک یوسف هم دست می زد و خوشحالی می

 دایی چرا پدرپزرگ هرسال اسکناس نو عیدی می دهد؟  یوسف از دایی ناصر پرسید:

السالم امام ما شده  مروز هم روزی است که حضرت علی علیهاب داد: چون پدر بزرگ سید هستند.ادایی خندید و جو

اند و هر کس به نیت خوشحال کردن امام علی مهمان دعوت کند، خدا را از خودش راضی کرده است. یوسف دوباره 

دایی با لبخند جواب داد بله یوسف جان،اصال چون با نیت  پرسید: مادربزرگ هم برای همین غذای خوشمزه می پزد؟

که برای مهمان ها می پزند از همیشه خوشمزه تر می شود. یوسف گفت:چه خوبی این کار را انجام می دهند، غذایی 

 خوب است که خدا این جور کارها را دوست دارد.
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دایی گفت:همین پرچم زدن های تو اگر به نیت خوشحال کردن امام علی باشد، کار باارزشی کرده ای وخدا هم از تو 

 راضی است.

. بیایید از اول پرچم هارا بزنیم. دایی خنده بلندی ی پرچم زدن نیت نکرده بودمیوسف با ناراحتی گفت:دایی من که برا

شود؟ دایی گفت بله. یوسف  یوسف گفت: یعنی می کرد وگفت: دایی جان خب االن نیت کن. االن هم دیر نشده.

قندان ر بزرگ : مادچشمانش را بست در دلش یک نیت خوب کرد و خوشحال وخندان سمت مادر بزرگ دوید وگفت

خواهم کلی کارهای خوب با نیت های خوب، خوب بکنم.مادر بزرگ با تعجب به یوسف  هارا بدهید من ببرم. امروز می

فرین می کرد، خندید و در دلش به یوسف آن طرف حیاط، یوسف را نگاه قندان هارا به او داد. دایی از آ نگاه کرد و

 گفت.


