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 آن مقدّمات عروسی و

 از علـی  ای افتـاد زیـرا حضـرت    بین عقد و مراسم عروسی ناخواسته فاصله

ــول ــدا رس ــی  خ ــت م ــد و    خجال ــه نماین ــر خــود را ماالب ــه همس ــیدند ک  کش

خواسـتند قبـل از آن ـه     نمـی  فاطمـه هم بـرای حفـک کرامـت     خدا رسول

 ی شوهر بفرستند. را به خانه فاطمه اش دعوت کند، شوهرش از او به خانه

این فاصله یک یا چند ماه طول کشید و امـر ازدواج مسـ وت مانـد. سـرانجام     

س وت و اقدام ن ـردن او را ررسـید و اصـرار     علّت آمد و علی عقیل به سراغ

بپا خیزد و با این ه آن حضرت شرم داشتند کـه  ازدواج  مقدّمات ی کرد برای تهیه

همسر خود را طلب کنند ولی عقیـل آنقـدر اصـرار کـرد تـا        خدا رسول از 

ایمـن  امّ  از منزل خارج شدند، خدا رسول سرانجام هر دو برای رفتن به سوی

در بین راه آنهـا را دیـد و از آنـان خواسـت کـه در امـر ازدواج دخالـت ن ننـد و         

رفت و مالـب را   سلمهامّ  ی را به عهده گرفت و بالفاصله به خانه خودش آن کار

شـدند و   کـم متوهـه مالـب    کـم  ریـامبر  ی زنـان  او در میان گذاشت، همه با

ی  مشرف شدند در حالی ه حضرت درخانـه  خدا همعی خدمت  رسول دسته

مـ   ای اینجـا ه  عایشه بودند و گفتند ردران و مادران ما به فدای تـو، بـرای مسـ له   

 شد. زنده بود قاعاً چشمش روشن می خدیجه شدیم که اگر

 کجـا ماننـد  : را شـنیدند گریسـتند و فرمودنـد    خدیجه وقتی نام ریامبر
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کردنـد   ی مردم مرا ت ـذیب مـی   ریدا شود؟ او کسی بود که وقتی همه خدیجه

کرد، برای دین خدا، یاری استوار بود و مرا با مـال خـویش یـاری     مرا تصدیق می

ای در بهشـت از مرواریـد    را به خانـه  خدیجه داد، خداوند به من امر فرمود می

 بشارت دهم که در آن هیچ سر و صدا و رنج و مزاحمتی نیست.

فرمودید صـحی    خدیجه ی آنچه درباره !رسول اهلل یا: عرض کرد امّ سلمه

است امـا افسـوک کـه او در کنـار مـا نیسـت و بـه سـوی خـدا رفتـه اسـت، رـ              

خواهیم در درهات رضوان  های خداوند بر او مبارک باد و از رروردگار می نعمت

 و رحمتش ما را نیز با او هم  کند.

، برادر شما در دنیاست و از نظر نسـب، رسـر   گرامی! علی رسول  ولی، ای

به منزل او برود و او را  فاطمه او درخواست دارد که همسرشعموی شماست 

 از تنهایی درآورد.

بود که « اُمّ ایمن»گو در این مجل   ، سخنآمده است که و در روایت دیگری

زنده بـود بـه ایـن امـر چشـمش روشـن        خدیجه اهلل اگر رسول  یا: عرض کرد

 فاطمه ر  چشم، همسر خود را خواسته است علی !خدا رسول شد، ای  می

تبدیل فرما و  همعیّت را به شوهرش روشن کن و رراکندگی این دو گرانمایه را به

 چشم همه ما را از این موضوع روشن فرمایید.

خودش این مالـب را بـا مـن در میـان      علی ر  چرا: ررسیدند ریامبر

 بـه سـراغ  : فرمودنـد  ریـامبر  زیـرا او از شـما شـرم دارد.   : گـذارد؟ گفتنـد   نمی

 بروید و او را نزد من بیاورید. علی
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 را کـــه در بیـــرون منـــزل منتظـــر راســـخ علـــی بیـــرون رفـــت واُمّ ایمـــن 

آورد و در حالی ه از شدت حیا و  ریامبر بود دید و او را نزد خدا رسول

شرم سرش را رایین انداخته بود برابر آن حضرت نشسـت، حضـرت فرمودنـد آیـا     

بلـی رـدر و مـادرم بـه     : راسخ داد علی بری؟دوست داری همسرت را به خانه ب

ر  امشب یا فردا شب بیا و همسرت را بـه خانـه ببـر، منزلـی را     : فدایت. فرمودند

مـن در اینجـا   : عـرض کـرد   علـی  را در آن سُـ نی ده.  فاطمـه  آماده کن و

 شناسم که همسرم را آن ها ببرم. نمی« حارثه بن نعمان»منزلی هز منزل 

هـای او را   کشیم زیرا تمـام منـزل   ما از حارثه خجالت می: فرمودند ریامبر

گوش حارثه رسید، محضر حضرت مشـرف   به ریامبر ایم. این فرمایش گرفته

سـت.  خدا رسـول  گرامی! من و مال من برای خـدا و   : ای  رسولشده عرض کرد

سوگند به خدا چیزی نزد من محبوبتر از آن نیست که شما از من بگیرید، آن چـه  

و تــر  ز مــن بگیریــد از آن چــه نگیریــد و بــرایم بگذاریــد، دوســت داشــتنیشــما ا

 تر است. محبوب

 تقدیم کـرد و  امیرالمؤمنین و بدین ترتیب، حارثه ی ی از منازل خود را به

نیز به آماده کردن اتاق عروسی و آراستن آن اقدام فرمود. شگفت اسـت   علی

. مقـداری شـن را مـوال در کـ      اگر بدانیم اتاق عروک و داماد چگونه تزئین شد

اتاق رهن کرده بود و چوبی در داخل اتاق برای آویزان کردن مشک و کوزه آب 

عنـوان   نصب فرمود، چـوب بزرگـی را نیـز بـین دو دیـوار قـرار داد کـه از آن بـه        

هالباسی استفاده کنند، آن گاه روست گوسفند را روی شن ک  اتاق گسـترده و  
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 1آن نهاد. بالش از لی  درخت خرما روی

بابت مهریه و لوازم منزل و عروسـی   علی ی آنچه را که تر گفتیم همه ریش

داده بودند همان بهای زرهی بود که در بازار فروختند و رول آن را  ریامبر به

ــتند و      ــا نداش ــال دنی ــری از م ــز دیگ ــون چی ــد چ ــه اختصــاچ دادن ــن برنام ــه ای  ب

را اثـا  خریدنـد و    آن آن رول را سه قسمت کردنـد، یـک سـوم    ریامبرخدا

هزینه خرید عار نمودند و یک سوم دیگـر را بـه رسـم امانـت     آن را  یک سوم از

 سلمهامّ  آن رول را از ریامبر نهادند. وقتی شب زفاف نزدیک شد سلمهامّ  نزد

ی زنـدگی و فرمودنـد    دادند برای ولیمـه و هزینـه اولیـه    علی گرفتند و تحویل

شود به عنوان ولیمه که خدای تعالی سـیر کـردن    برای شب عروسی غذایی آماده

هـا کاشـته    ش م گرسنه را دوست دارد. و ضمناً بـا غـذا دادن، بـذر محبـت در دل    

غذا را تهیه دیدنـد و مهمانـان آمدنـد و میـل      علی شود و سرانجام حضرت می

 کردند. هالب آن است که در آن شب، عملی ب  بزرگ و بی نظیـر از حضـرت  

کـاری کـه نظیـرش را هـیچ گـاه نتـوان یافـت و انفـاقی از آن         سـر زد،   فاطمه

ها بود، یعنی ایثار بود، ایثـار بـرای    ی انفاق حضرت صورت گرفت که برتر از همه

 : هلب رضای رروردگار بدین صورت که

در میان لوازمی که برای عروک از بازار خریده بودند ریراهنی نو بود که هنوز 

 در منزل داشتند بهتـر بـود، بنـا بـه نقـل صـفوری در       روشیده نشده و از ریراهنی که

                                                 
 . 360 – 363، چ  1)علی بن عیسی إربلی( ، ج  ئمّةاأل فةفی معر الغمّةکش  1.
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وردنـد در همـان وقـت،    آ حضرت زهـرا  لباک نو را که برای« المجال  هةنز»

خــواهم.  ای مــی ی کهنــه هامــه خــدا رســول  از خانــه: ســائلی در زد و گفــت

دار را بـه او بدهنـد ولـی فرمـایش      ی وصـله  خواستند که هامـه  فاطمه حضرت

 : فرماید میخداوند که 

َلَن تَنالوا البِرَ حَتّی تُنفِقُوا مِمّا تُحِبُون1 «رسید مگر آن که  به نی وکاری نمی

ی نـو را بـه سـائل     یادش آمد و بالفاصـله هامـه   «از آنچه دوست دارید انفاق کنید

نـازل شـد و عـرض     ریامبر دادند و وقتی هنگام زفاف نزدیک شد هبرئیل بر

 رسـاند و مـرا نیـز فرمـان داده کـه بـه       رروردگـارت سـالم مـی    !اهلل رسـول   یا: کرد

ای از دیبـای سـبز از    توسـ  مـن هامـه    فاطمـه  سالم برسانم و بـرای  فاطمه

 های بهشتی برای ایشان فرستاده است. هامه

ریـامبر   به هر حال غذایی از گوشـت و خرمـا و روغـن و نـان فـراهم آوردنـد.      

 زدنـد و خرمـا را بـا روغـن مخلـو       های مبارک را باال آمدند و آستین خدا

دستور دادند که مـردم   علی ی شیرینی هشن باشد، آنگاه به کردند که به منزله

ی ازدواج خود دعوت کننـد، مـوالی متقیـان بـه مسـجد آمدنـد در        را برای ولیمه

و مهـاهرانی بودنـد   « 2صُـفّه »حالی ه مسجد از مسلمانان رُر بود و در میان آنان اهل 

 بسا  نداشتند و نیز همراه آنان همعـی از انصـار مدینـه حاضـر بودنـد و     که آه در 

 شـود از ایـن همـه    در این اندیشه بود که با آن غذای انـدک چگونـه مـی    علی

                                                 
 .92آل عمران آیه  .سوره1

ای نداشتند در آن محـل زنـدگی    . صفّه، محلی بود که مهاهران تازه واردِ مدینه که خانه و کاشانه1

 کردند. می
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رذیرفت که گروهی را دعـوت کنـد و    رذیرایی کرد؟و طب  شریفش نمی همعیّت

ی عروسـی   ای را دعوت ن ند، زیرا همه مسلمانان میـل داشـتند کـه از ولیمـه     هعدّ

ی رـر برکـت حضـور بـه هـم       استفاده کننـد و در آن سـفره   ریامبر خدا دختر

رسانند. ولی ایمان آن حضرت بـه قـدرت خداونـد متعـال و اعتقـادش بـه برکـت        

نمـود،   رذیرش و انجام هر عملی را بـر وی سـهل و آسـان مـی     ، ریامبر وهود

ی شـما   ای مردم همـه  :ر  بر های بلند ایستادندکه صدایش را بشنوند و فرمودند

کـنم.   دعـوت مـی   فاطمـه زهـرا  ، خـدا  رسول ی دختر  را به مجل  ولیمه

ی مـردم   های اطراف مدینه و مزارع آن رسید و همه به باغ علی صدای دعوت

مدینه به مهمانی آمدند و در آن مجل  خوردند و  از زن و مرد و حتی کشاورزان

 با خود بردند.نوشیدند و حتی از طعام رر برکت آن مجل  

هالب بود که آن غذای اندک نه تنها تمام نشد بل ـه نقصـان هـم نپـذیرفت و     

ریـامبر   ظهـور و بـروز نمـود.    خـدا  رسـول  بدین ترتیب برکت دست مبـارک 

هـا   کردنـد و بـه مهمـان    خواسـتند و از غـذا رُـر مـی     مرتباً ظرف تازه مـی  خدا

فرستادند و ظرفی را نیز رُر  دادند و حتی از آن غذا به منزل همسران خویش هم می

کردند و آن را به عروک و داماد اختصاچ دادند. سرانجام آن روز غروب کرد و 

برای زفاف دختر عزیزش تمـام تـدابیرالزم    ریامبر خدا شب زفاف فرا رسید،

 ، ممتـاز  را اتخاذ فرموده با این که این عروسی از حیث سادگی و دوری از ت لّ

ـ  بود ولی تاریخ هیچ م ت راسم عروسی را از نظر ش وه و هالل و عظمـت و نورانیّ

 مانند این به خاطر ندارد.
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مـا در  : کنـد کـه   از قول هابربن عبداهلل نقل مـی « مجم  الزّواید»صاحب کتاب 

حضور داشتیم ولـی هـیچ مراسـم عروسـی را      فاطمه و علی مراسم عروسی

1زیباتر از آن ندیدیم.
 

را بیاراینـد   حضرت زهرا دستور دادند تابه همسران خود  خدا رسول 

و لباسی را که هبرئیل از بهشت برای حضرتش آورده بود به او بپوشـانند، لباسـی   

ـ    شـد بـرای آن قیمتـی تعیـین کـرد و همـه       که نمـی   ت از سـوی ی ایـن مهـر و محبّ

ل شخصـی و کمـاالت روحـی و    ئبر دختر عزیزش به خاطر فضـا  خدا رسول

ــی آن بزرگــوار بود،ت ــدی نیســت کــه شخصــیّ روان ــیردی ــاد یعن ــی  ت دام ــن عل ب

ای در ت ریم و تجلیل از این عروسی داشت، دامـادی کـه    نقش عمده ابیاالب

 نظیرش در عالم هستی وهود نداشت.

اش والدت یازده گـوهر تابنـاک و سـتارگان رـر      مراسمی بر رای شد که نتیجه

ـ  فروغ آسمان امامـت و والیـت بـود. امامـانی کـه تـا روز قیامـت        ت ، ریشـوایان امّ

 اسالمی خواهند بود.

و دامــاد   طــاهره صــدیقه  ،خــداریامبر آری هنگــام غــروب خورشــید،

ای بلند روشیده بود کـه رـائین    هامه فاطمه گرانقدرش را فراخواندند، حضرت

، عرق ءشد و در حالی که از شرم نگاه بر ردرش ساالر انبیا آن به زمین کشیده می

کوشـیدند کـه ازدواج    مـی  ریـامبر خـدا   رـیش آمـد،  اش هاری بـود   بر چهره

ای باشد که درد یتیمی و بی مادری را احساک ن ند، ر  دستور  دخترش به گونه

                                                 
 . 246، چ  9بن أبی ب ر هیثمی(، ج علی  . مجم  الزوائد و منب  الفوائد )نور الدین1
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ای بـر آن   دادند تا مرکب خاچ خود یعنی اسب سیاه و سفید را آوردند و رارچـه 

ی  فرمودند سوار شود، و به سلمان دسـتور دادنـد کـه دهانـه     فاطمه اف نده و به

 راندند. اسب را می ریامبر را بگیرد و خود اسب

ایـد کـه    ایـدیا شـنیده   اید و در بین بزرگان دنیا دیده آیا هرگز در تاریخ خوانده

ی شوهرش می رود، سرور و سـاالر انبیـا و    دختری در شب عروسی وقتی به خانه

 فرستادگان حضرت حق در رکابش باشد؟

ی انسانی صـورت،   این فرشته با اهل زمین در مراسم شب عروسی اهل آسمان

ه یـ حمو»و  1«خایب بغدادی»کردند. تاریخ نویسان همچون  شرکت و همراهی می

ــی»و  2«هــوینی ــانی»و  4«عســقالنی»و  3«ذهب ــدوزی»و  5«قرم ــاب 6«قن ــای  در کت ه

 : خودشان از ابن عباک چنین نقل کردند

 بردند، می علی را برای زفاف به سوی منزل  طاهره صدیقه آن شب که 

در ریش روی و هبرئیل سمت راست و می ائیل در سمت چپ و  خدا رسول

 تا طلوع فجـر  کردند و خدای بزرگ را هفتاد هزار ملک در رشت سر حرکت می

 کردند. تسبی  و تقدی  می

                                                 
 . 7، چ  5. تاریخ بغداد ) خایب بغدادی( ، ج 1

 . 96، چ  1ن ) حمویه هوینی )حموینی(( ، ج . فرائد السمای2

 . 361، چ  1. میزان اإلعتدال ) ذهبی دمشقی ( ، ج 3

 . 74، چ  2. لسان المیزان ) إبن حجر عسقالنی( ، ج 4

 . 88. أخبار الدول و آثار األول ) أحمد بن یوس  قرمانی( ، چ 5

 . 197) قندوزی شافعی ( ، چ  ة. ینابی  المود6
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 هاشم هم  شدند و در رکاب بانوی دو عـالم بودنـد و   و همین طور مردان بنی

و زنان مهاهر و انصار در این  ها هدستور دادند دختران عبدالمالب، عمّ ریامبر

کردنـد و   ریشاریش حرکت مـی  ریامبر باشند، و زنان فاطمه حرکت همراه

خواندند که بخش عظیمی از زیبایی آن اشعار در مـتن عربـی آن    اشعار زیبایی می

ان فارسی زبان آنهـا را  نمودار است و به ترهمه نیاید، ولی به ناچار برای خوانندگ

 : خواند ، اشعاری به این مضمون میریامبر ، همسر«امّ سلمه»کنیم.  ترهمه می

ای همقدمان من با یاری خدا گام برداریـد و رروردگـار را در هـر حـال شـ ر      

هـا   و آفـت  هـا  های رروردگار را که شما را از ناراحتی نمایید و به یاد آورید نعمت

ها ما را از کفر به ایمان هدایت فرمـود و طـراوت و    سماندور داشت، رروردگار آ

ایمان را به ما بخشید، با بهترین زنان عـالم راه برویـد، آن زنـی کـه سـزاوار اسـت       

ها فدایی او شوند، ای دختر آن ک  که رروردگار بلنـد مرتبـه او را    ها و خاله هعمّ

 با وحی، فضیلت بخشید.

ن، یعنـی سـپاک رروردگـار و سـتایش     سپ  عایشه نیز اشعاری به همین مضمو

و شـوهر   فاطمـه  خواند و مقـام بلنـد و باعظمـت حضـرت     حق میمقدّک  ذات

 شد. گرامیش را یادآور می

: ، اشــعاری بــدین مضــمون ســرودریــامبر ســپ  حفصــه، همســر دیگــر

ای بهترین زنـان بشـر، ای آن کـه صـورتی همچـون قـرچ مـاه داری،         فاطمه

که بهترین کسی که  علی تزویج فرمود، یعنی  فاضلرروردگار تو را به هوانی 
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ــه بــدین ترتیــب موهوداســت و ــه خان رســول  ی دامــاد وارد کردنــد، عــروک را ب

را در  فاطمـه  و دخترشـان را خواندنـد، آن گـاه دسـت     لـی ع، گرامی

 : فرمودند علی نهاده و خااب به علی دست

امانت من  فاطمه اینش را بر تو مبارک گرداند، ای علی، رسول خدا دختر 

 ، وای فاطمـه! نی ـو شـوهری   فاطمـه اسـت   نزد توست، ای علی! نی و همسـری 

 .است علی

های خود را در آن دو و برای آن دو و در دو فرزندانشان قرار  رروردگارا نی ی

بده، رروردگارا این دو محبوبترین مخلوق تو نزد من هستند، ر  خـدایا آن دو را  

سپارم و  خود بر آنان نگهبانی بگمار، من آن دو را به تو می دوست بدار و از سوی

 دهم. شیاانِ رانده شده در رناه تو قرار می فرزندان آنان را نیز از شرّ

ای از آن آب را در دهان برده  آب خواستند، هرعه رسول م رّم  آن گاه

و مزه مزه کردند و بعد آن هرعه را از دهان در آن ظـرف آب ریختنـد، آن گـاه    

 علی ریختند و نسبت به فاطمه زهرارا بر سر و سینه و بین دو کت   آن آب

 نیز همین کار را انجام دادند.

ج شـوند. همـه رفتنـد،    که خار ی زنان فرمودند به همه رسول اکرم سپ 

کیسـتی؟  : خواستند از اتاق خارج شوند، سیاهی دیدند، فرمودند ریامبر وقتی

نگفـتم کـه از ایـن هـا خـارج      : هسـتم و فرمودنـد  « اسماء بنت عمـی  »من : گفت

، رـدر و مـادرم فـدایت بـاد، مـن قصـد       خـدا  رسـول  آری ای : شوی؟ عرض کـرد 
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از شـنیدن   ریامبر ام. ریمانی بسته خدیجه مخالفت امر شما رانداشتم ولی با

: فرمودند ریامبر متاثر شدند و سپ  اسماء، ریمان را بیان کرد. خدیجه نام

: آری به خدا سـوگند. فرمودنـد  : ای؟ عرض کرد به دلیل این مالب در اتاق مانده

 امیدوارم که خدا حوائج تو را در دنیا و آخرت برآورد.

 واجنظرات گوناگون در مورد سال ازد

اخـتالف   فاطمـه زهـرا  ثان در تاریخِ سال ازدواج حضـرت  خان و محدّمورّ

 دارند.

 کنـد کـه ازدواج    نقـل مـی   از شیخ مفید« اقبال»در کتاب  سیّد بن طاووک

م سال سـوم هجـرت   با موالی متقیان در شب بیست و ی م محرّ  طاهره صدیقه

ازدواج آن حضـرت را در روز اول یـا   « مصـباح »ولی شیخ طوسی در  1اتفاق افتاد

 2داند. حجه میال ششم ذی

 زندگی زناشویی

ی شوهر انتقـال یافـت، بـه     از منزل خود به خانه ریامبر ترتیب، دختر بدین

 ی امامت، وصایت و والیت منتقل شدند. ی رسالت به خانه بیان دیگر از خانه

شد،  ی شوهر، بیشتر و بیشتر می زندگی او در خانهش وفایی زیبایی و نورانیت 

قداست و طـراوت آن را احاطـه کـرده     ریرایگی، ای که در عین سادگی و بی خانه

                                                 
 . 93، چ  2) سید بن طاووک( ، ج  السنة. اإلقبال بأعمال 1

 . 671، چ  2بن حسن طوسی( ، جمحمّد  . مصباح المتهجد و سالح المتعبد )2
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در امور دین و دنیا همراه و یـار و   امیرالمؤمنین بود، همسر مهربان و وفادارش،

ی  هیاور او بود و چه شیرین است زندگی زناشویی که در اندیشـه و تف ـر و نحـو   

ــه  ــر رای ــدگی ب ــه اهــداف زن ی ارج گــزاری و بزرگداشــت دو ســویه و  نگــرش ب

 هماهنگی کامل باشد.

مقـام و عظمـت    فاطمه زهرااین های تعجب نیست چون سرور زنان عالم، 

دانست، همانگونه کـه یـک زن مسـلمان، امـام      همسر خود را نزد خدای متعال می

نی در حد یک مسـلمان نمونـه کـه    کند بل ه بیشتر از آن )یع خویش را احترام می

کرد چـون او را   کمال باشد( به او احترام می معرفتش نسبت به امام زمانش در حدّ

 تـرین کـ  در نـزد    که صاحب والیت کبری و خالفت و امامت مالقه و محبوب

دانسـت. از   بود و صاحب سوابق درخشـان و نی ـو در اسـالم مـی     خدا رسول

ب  محترم مـی شـمرد نـه بـرای این ـه او را      را  فاطمه هم علی سوی دیگر

و  خـدا  رسـول  ها نزد ترین انسان دانست، بل ه او را محبوب همسر خویش می

دانست که  ای از فضائل و عظمت می مجموعه دانست و او را سرور زنان ههان می

 اگر ی ی ازآن فضائل درکسی بود، شایسته بودکه موردتعظیم وت ریم قرار گیرد.

 : نقل شده که فرمود از امام صادق «نواربحاراال»در 

ریمان بسته بود که کارهای خانه، خمیر کـردن آرد،   علی با فاطمه زهرا

نیز با او قـرار گذاشـته    علی نان رختن و هارو کردن خانه را خود انجام دهد و

 1بود که کارهای خارج از خانه را مانند تهیه هیزم و مواد غذایی خود انجام دهد.

                                                 
 .151، چ  43. بحار األنوار ) عالمه مجلسی( ، ج 1
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ی حارثه بن نعمان به روشنی مشـخ    وق  این زوج بزرگوار در خانهمدت ت

بـرای آنـان    خـدا  رسـول  نیست، زندگی در آن منزل ادامه یافت تـا ایـن کـه   

بـرای همسـران و زنـان خـود نیـز       طوری که همان ای متصل به مسجد خویش خانه

 شــد و هــایی ســاخته بــود، بنــا کــرد، و دری از آن خانــه بــه مســجد بــاز مــی  اتــاق

مسـ ن   ریامبر اکرم به این منزل منتقل شده و در همسایگی منزل ترتیب بدین

 گزیدند.

  امام حسنوالدت 

حاملـه شـدند و    حسن مجتبیامام در سن دوازده سالگی به  فاطمه زهرا

منتقـل   فاطمـه زهـرا  بـه   مرتضیعلی  نور وهود این فرزند گرامی از صُلب

 گردید.

سفری ریش آمـد و بـرای    خدا رسول برایتولد این عزیزکه نزدیک شد، 

ی دخترشــان رفتنــد و در مــورد فرزنــدش سفارشــاتی بــه او  خــداحافظی بــه خانــه

ی رمضان بنا به قـولی در   اولین فرزند خود را در نیمه فاطمه فرمودند، حضرت

حضـور   سال سوم هجرت به دنیا آورد و چه روز بزرگی بود، اسماء بنـت عمـی   

 کرد. رستاری میر آن حضرت داشت و از

به همسرشان ریشنهاد کردند که فرزندشان را نامگـذاری نمایـد    فاطمه زهرا

رسـول   محـال اسـت کـه در نامگـذاری بـر     : فرمودنـد  علی ولی موالی متقیان

فرزندم را بـه مـن   : از سفر برگشتند و فرمودند ریامبر ریشی هویم. اکرم

در نامگـذاری بـر شـما    نـد:  راسـخ داد  علی اید؟ نشان بدهید، او را چه نام نهاده
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مـن نیـز در نامگـذاری بـر رروردگـار ریشـی       : فرمودنـد  ریـامبر  ریشی نجویم،

 دهویم، خداونـد بـزرگ بـه هبرئیـل وحـی فرسـتاد، همانـا بـرای محّمـ          نمی

 فرزندی متولد شده است، فرود آی و سالم رسان و تهنیت و تبریک بگوی و بگو

را بنــام  علـی  ادر موسـی اسـت و فرزنـد   بـر « هـارون »بـرای تـو ماننـد     علـی 

هبرئیل فرود آمد و از هانب رروردگار شـادباش گفـت و    رون نام بگذار،ها فرزندِ

رون هـا  دهد که این فرزند را بنام فرزندِ خدای متعال به شما دستور می: عرض کرد

«. شُـبرر »: رون چه بود؟ عرض کردها اسم فرزند: س وال کردند ریامبر نام نهید،

« حسـن »رـ  او را  : زبـان مـن عربـی اسـت، هبرئیـل گفـت      : فرمودند امبررب

در گـوش راسـت او اذان و در     ریـامبر اکـرم   او را حسـن نامیدنـد و   1بنامیـد. 

 2«عقیقـه »گوش چپ او اقامـه گفتنـد و در روز هفـتم دو گوسـفند سـیاه و سـفید،      

کردندو یـک ران گوسـفند و مقـداری رـول بـه قابلـه انعـام دادنـد، سـر نـوزاد را           

کـه  « خَلـوق »تراشیدند و به وزن موهای او نقـره صـدقه دادنـد و نیـز سـر او را بـا       

در : ای خوشبو از زعفران و گیاهان معار درست شده رنگ کردند و فرمودند ماده

هاهلیّـت  های زمـان   این از عادت آلودند و ت، سر نوزاد را با خون میزمان هاهلیّ

 است.

  

                                                 
 .135. األمالی ) شیخ صدوق ( ، چ 1

ند بـه نیـت او از بالهـای ناگهـانی     .عقیقه یک نوع قربانی است که فرزند بـا قربـانی کـردن گوسـف    2

 محفوظ می ماند.
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 امام حسینوالدت 

بـاردار شـدند و رـ  از شـش مـاه آثـار        حضـرت صـدیقه   برای دومین بار

از قبل، تولد دومین نور چشم خود را بشـارت   ریامبر خدا زایمان نمودار شد،

 نـزد  ایمـن امّ  همسـایگان : نقـل فرمودنـد   داده بودند، بنـابر آنچـه امـام صـادق    

ــد، خــدا رســول ــده و گفتن ــول آم ــته  ای  رس ــی! شــب گذش ــنامّ  گرام  ایم

فرسـتاد و   ایمنامّ  کسی را نزد ریامبر اش بلند بود، خوابید و صدای گریه نمی

: شتافت، حضـرت فرمودنـد   ریامبر او را احضار کردند، او به سرعت خدمت

و ی تـ  خدا دیدگانت را نگریاند، همسایگانت به من از گریه شـدید شـب گذشـته   

! خواب عجیبی دیدم که تا صب  گریه کردم. رسول اهلل یا: خبر دادند، عرض کرد

گفـتنِ آن خـواب بـرایم    : چه خوابی بود؟ برایم نقـل کـن. عـرض کـرد    : فرمودند

ای در بیـداری هـم    معلوم نیست آنگونه که تو خواب دیده: سخت است. فرمودند

گویی عضوی از اعضاء در خواب دیدم که : واق  شود، ر  برایم نقل کن. گفت

خـوش خبـر باشـی، چـه     : فرمودنـد  ریـامبر  بدن شما در منزل من افتاده است،

فرزندی به نام حسین بـه دنیـا    فاطمه زهرا! ایمنامّ  ای، ای خواب نی ویی دیده

کنی و در رناه آغوش خواهی گرفـت، وقتـی    خواهد آورد و تو او را ررستاری می

 ریـامبر  بـرد،  خـدا  رسول او را نزد ایمنامّ  به دنیا آمدند، امام حسین

 1! این، تعبیر خواب توست.ایمنامّ  آفرین بر حامل و محمول، ای: فرمودند

 ایمـن امّ  ، نیز خوابی شـبیه خـواب  ریامبر الفضل، همسر عباک عمویامّ  و

 دیده بود.

                                                 
 .82. األمالی ) شیخ صدوق ( ، چ 1
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 فاطمه هاشم و نزدی ان نزد حضرت زنان بنی امام حسینهنگام والدت 

ـ   « صفیه»در میان آنان،هم  شدند،  ، خـدا  رسـول  ی  هدختـر عبـدالمالب، عمّ

 ریـامبر  نیـز بودنـد، وقتـی نـوزاد بـه دنیـا آمـد،        سـلمه امّ  اسماء بنت عمی  و

هنـوز   خـدا  : ای  رسـول ه او را نزد من بیاورید. صفیه عرض کـرد فرمودند، ای عمّ

ـ : فرمودنـد  رسـول م ـرّم   ام. نوزاد را راک و تمیـز ن ـرده   آیـا تـو   ه هـان  عمّ

خواهی او را راک کنی؟ خدای تبارک و تعـالی او را رـاک و نظیـ  فرمـوده      می

رسـید و ضـمن ابـالغ تبریـک      خدا رسول است. هبرئیل فرود آمد و خدمت

 فاطمـه  و علی رروردگار امر فرمودند نام دومین فرزند: خداوند عرض کرد

شـود   عربـی حسـین مـی   رون، برادر موسی است و به ها که نام فرزند دوم« شبیر»را 

 بگذارید.

وارد  ریـامبر  بـر  امـام حسـین  ی زیادی از مالئ ه ر  از تولـد  ها گروه

ــد از تبریــک، شــهادت   شــدند و ــه و بع ــام حســینتبریــک گفت را تســلیت  ام

 گفتند. می

را در  امــام حســینعــالم بزرگــوار شــیعه، ســید بحرالعلــوم، شــیرخوارگی  

 : کند اش اینگونه توصی  می سروده

 مِن ثَـدیِ اُنثی وَ مِن طـه مَراضـعُه            ه مُرتَضِـ  لَم یَرتَضـ  اَبَـداًلِلّ

 1هـنـهُ طَبـایعـهُ فَـاستَـوَت مِـلِسانَـ             ةـنَا فَـاَوِــه آنــه اِبـهامـیُعای

 شــیرخواری کــه هنــوز از رســتان زنــی شــیر نخــورده ولــی از        خــدای را!

                                                 
 50، چ  6. أدب الا  ) هواد شبّر ( ، ج 1
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گاهی انگشت ابهام خویش و گاهی زبان  ریامبر شیر نوشید، خدا رسول

م ید، اینگونه و از این طریـق خلقـت    نهاد و او می مبارک خود را در دهان او می

 هسمانی او کمال یافت.

امر فرمودند تا سر او را بتراشند و بـه   خدا رسول در روز هفتم والدت او،

سـفندی بـرایش عقیقـه    ی وزن موی سر او نقره صدقه دادند و همچنـین گو  اندازه

 کردند.

هـایی کـه    در کتـاب  امام حسـین تفصیل ماالب مناسب با والدت حضرت 

 مخصوچ آن حضرت نوشته شده بیان شده است.

 کبری والدت زینب

 انجـام شـد و بـدین    امـام حسـین  بعـد از والدت   حضرت زینبوالدت 

مـورد  ترتیب آن حضرت، سومین فرزند بیت نبوت و والیـت بـود، ایـن موضـوع     

ثان است گرچه افراد نـادری آن حضـرت را فرزنـد چهـارم     خان و محدّاتفاق مورّ

اند و ما فعالً در مقام تحقیق و بیـان شـواهد تـاریخی و غیـره در ایـن زمینـه        دانسته

 نیستیم.

در سال رنجم هجـرت متولـد شـدند، بـانویی کـه محصـول        حضرت زینب

ای از شـرافت و قداسـت و    لـه ها تی کـه هـا بـود، شخصـیّ    ی بزرگـی  ل و نتیجهئفضا

 فضیلت از تمام ههات او را احاطه نموده بود.

ای که او را شیر و دامنـی کـه او را رـرورش داده، و تربیتـی کـه در       از آن سینه

ای کـه در آن   مورد او لحاظ گردیده، و نگه داری که از وی به عمل آمده و خانه
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 چشم گشوده دیگر س وال ن نید.

 به او ار  رسیده و از تـأثیر و تربیـت و از محـی    « ژن»طریق از فضائلی که از 

ی نـورانی و مرکـز قداسـت     هـایی کـه در ایـن خانـه     زندگی او و اندوختـه مقدّک 

دریافت فرموده اگر توهه کنید و بر آن مسائل ژنتیک و تربیت و محـی  بیفزائیـد   

 که بود؟ دیگر هیچ نیازی نخواهد بود که بپرسید زینب

او را زینب نامید این کلمـه در واقـ  ترکیبـی اسـت از      خدا رسول هدش

و  حسـین »هـواد مغنیـه در کتـاب    محمّـد   یعنی زینت ردر. شیخ« اب»و « زین»

 31/10/1972به نقل از روزنامه همهوریـت مصـر در تـاریخ    « بانوی قهرمان کربال

 : میالدی مقاله ای از نویسنده مصری، یوس  محمود نقل می کند که

 فاطمه زهرابان سال رنجم هجری به دنیا آمد، مادر او یعنی درشع زینب

آورد و گفت بـرای ایـن دختـر نـو رسـیده       علی او را برداشت و نزد ردر یعنی

گیرم، در  ریشی نمی خدا رسول فرمود من در این امر بر علی نامی بگذار،

م نـوزاد را  ررسیدند نا این هنگام ایشان در مسافرت بودند، وقتی برگشتند از ایشان

گیرم، هبرئیل آمد و  من در نامگذاری از رروردگار ریشی نمی: د؟ فرمودنهادیچه 

اسـم ایـن دختـر    : فرمایـد  رساند و می عرض کرد رروردگار هلیل به شما سالم می

 1خواهد بود و این نامی ا ست که رروردگار، خود انتخاب کرده است.« زینب»

این بانو را حیاتی است روشن و درخشان وتاریخی کـه رـر اسـت از م ـارم و     

                                                 
 405-406( ، چ مغنيةهواد محمّد  کربالء ) بطلةو  . الحسین1
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اش  ل و در عین حال رر از تاثرات و حواد  اندوه باری که در طول زنـدگی ئفضا

رســول  مشــاهده فرمــوده، از زمــان کــودکی بــه فــراق و فقــدان هــد بزرگــوارش 

نـاظر  گرفتـار شـد و زمـانی شـاهد و      فاطمه زهرااش  و مادر گرامی اکرم

خانه نشینی طوالنی یعنی بیست و رنج سال انزوای ردر بود، بعد از مدینه به همـراه  

ی شـاهد حادثـه   مدتّ ردر به کوفه هجرت فرمود و در زمان خالفت ردرش ر  از

امـام  هـای بـرادرش    دردناک شهادت ردر بود. به دنبال شهادت ردر، شاهد هنـگ 

امـام  ظر مسموم شـدن حضـرت   با معاویه و ر  از چندین سال نا مجتبی حسن

ی ههـان   ی دیگری که بزرگترین فاهعـه  بود و سرانجام با حادثه حسن مجتبی

را هرگـز بـه خـود ندیـده       که تاریخ نظیـر آن  ای بشری است مواهه گردید، فاهعه

ترین سستی و ضـع  یـا رریشـانی و اضـاراب،      است. این بانوی قهرمان بدون کم

ل و توان خـود را از دسـت داد نـه اعصـاب     نه تحمّل فرمود، این رخدادها را تحمّ

 وی آشفته گردید و نه ظرفیت خود را از دست داد تا این که به مدینه بازگشت.

چون حاکم زمانه ح م تبعید برای او صادر کـرد شـام را اختیـار کـرد و خـدا      

ر کرده بود که در آن ها رحلت کند و آرامگاه وی از گذشته تا حال و چنین مقدّ

هـا   رفت و آمد و زیارت و توسل میلیون مانی که خدا می داند رناهگاه و محلّتا ز

 نفر گردد.

ی اسـالم شـهر دمشـق و     البته آنچه معروف است، مرقد ماّهر این بانوی نمونـه 

 آن حضـرت  است ولی حرم دیگری در شهر قاهره در مصر به نام« زینبیه»ی  محلّه
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و توسّل مردم آن سامان است ولی شود که مرکز عرض ارادت و زیارت  دیده می

هماننـد رـیش    حضرت زینبچون بعد از هریان کربال و سفر اسارت، زندگی 

ی کربال به صورت کامالً در انزوا و دور از دسترک تاریخ نویسـان بـوده    از حادثه

ی کـربال و سـفر اسـارت     تنها و تنها بـرای حادثـه   آن حضرت ای که گویا به گونه

از آن ـه ایـن مأموریـت سـنگین را بـه طـور کامـل و بـدون         آفریده شده بود ر  

هیچگونه نقصی به رایان برد از دسترک تاریخ کنار رفت، بدین ترتیب در کیفیـت  

 رحلت و محل دفن و مرقد آن حضرت نمی توان قاطعانه سخن گفت.

  کلثومامّ  والدت

رـذیرای دومـین دختـر و چهـارمین      علی و فاطمه زهرای حضرت  خانه

 د گردید.فرزن

در شرافت و نسب  کلثومامّ  آن هنگام نیز خانه غرق در شادی و سرور گردید،

ل و کمـاالت  ئشریک و همراه بود منتهی زمان بروز فضـا  ممتاز با خواهرش زینب

گرچه در این سـفر   کلثومامّ  کربال و اسارت بود و حضرت حضرت زینب

حضـرت  همراه خواهر به اسارت رفت ولی نقش اساسی رهبری کاروان به عهـده  

همانند قبل و بعد سفر کربال و  کلثومامّ  بود، به همین ههت حضرت زینب

، در روشش خاصی از نظر تاریخ و تاریخ نویسان به سر  حضرت زینباسارت 

 نداشت. بردند و کماالتشان چنانچه باید بروز و ظهور
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 برخی از فضائل حضرت فاطمه

 «قُربی»در آیه  فاطمه حضرت

ی قُربـی. خداونـد در    ی مبارکه شوری معروف است به آیـه  از سوره 23ی  آیه

 : فرماید آن آیه چنین می

َنَزِّد لَهُ فيهاا   حَسَنَةًفیِ القُربی وَ من یَقتَرِف  ةَقُل ال اَسئَلُکُم عَلَيه اَجراً اِلَاَ المَوَّد

 ٌحُسناً، اِنَ اهلل غَفوُرٌ شکَوُر

ت و خواهم به هز مـودّ  به امت بگو، من از شما اهر رسالت نمی !ما رسول ای»

اش بیفـزائیم   دوستی درباره خویشاوندان، هر که کار نیک انجام دهد ما بر نی وئی

 .«ش ر بندگان استی  که خداوند بسیار آمرزنده و رذیرنده

دهد به امت بگو در برابـر ادای   ش دستور میریامبر فرمائید، خداوند بهمالحظه 

 رسالت مزدی از شما نمیخواهم هز این ه به خویشان و وابستگانم مهربان باشید.

ــاب  ــادی در کت ــث زی ــنّ   احادی ــل س ــین اه ــیعه و همچن ــای ش ــه  ه ــده ک ت آم

« صـحاح »ی کـه صـاحبان   ثبرند از هملـه احـادی   را نام می ریامبر خویشاوندان

 : اند این حدیث است که ی نقل کردهوعلمای سنّ

خویشان شما که دوستی آنان بـر   خدا ای  رسول وقتی این آیه نازل شد، گفتند

 ما واهب است چه کسانی هستند؟

 ها.... و دو رسر آن فاطمه وعلی : فرمودند ریامبر

 : اند این است حدیث دیگری که طبری و ابن حجر هر دو نقل کرده

خدای متعال راداش و اهر مرا بر شما، دوست داشـتن  : فرمود خدا سولر 
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 ی آنها س وال خواهم کرد. اهل بیتم قرار داد و من فردای قیامت از شما درباره

 ی شریفه و معرفی خویشان امامان و ریشوایان ما نیز در توضی  و تفسیر این آیه

 از حضرت« الصّواعق المحرقه»ابن حجر در : انداز همله ماالبی فرموده ریامبر

 : کند که فرمود نقل می علی

ی محبت به ما را هز مـؤمن   ای هست و وظیفه  ی ما آیه در سوره شوری درباره

 : حفک نمی کند آن گاه خواندند

َجراً..قُل ال اَسئَلُکُم عَلَيهِ ا. 

 : فرمودندای خوانده و  خابه آمده که امام مجتبی« صواعق»و نیز در کتاب 

واهـب  آنـان را  ت و دوستی مودّ وهلّمن از آن اهل بیتی هستم که خدای عزّ

و  نـازل فرمـوده   ریـامبر  صـورت آیـات قـرآن بـر    ه کرده است در آنچه که ب

 وَ مَن یَقتَارِف  ی در ذیل هملهسپ  قُل ال اَسئَلُکُم عَلَيهِ اَجراً...فرموده است

ت و دوسـتی مـا اهـل    اکتساب حسنه یعنی مودّ: فرمودندنَزِّد لَهُ فيها حُسنا حَسَنَةً

البته در این زمینه حدیث و روایت بسیار اسـت ولـی مـا بـه ههـت رعایـت        1.بیت

 کنیم. اختصار به همین اندازه اکتفا می

ی ی از چهار مجتهـد  « شافعی»و آخرین سخن ما در این زمینه شعری است از 

ت در مسـائل فقهـی ریـرو ایشـان     سـنّ  ت که گروه زیـادی از بـرادران اهـل   اهل سنّ

 : هستند

                                                 
 259)إبن حجر هیثمی ( ، چ  قة. الصواعق المحر1
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 فَـرضُ مِـنَ اهلل فیِ القُرآن اَنزَلَه  حُبّ ُمُ رسول اهلل یا اَهلَ بَیتِ

 لَه ةَمَن لَـم یُصَلّ عَلَـی ُم ال صَلو  کَفاکُـمُ فی عَظیمِ القَدر اِنَ ُم

دوستی شما به صورت یک امـر واهـب و فریضـه از     خدا! رسول ای اهل بیت 

سوی خداوند در قرآن بیان شده، در عظمت قدر شما همین ب  که هـر کـ  بـر    

 شما درود نفرستد نمازش مورد قبول نیست.

 «مباهله»ی  در آیه فاطمه زهرا

 : فرماید می 61ی آل عمران آیه  خداوند متعال در سوره

ِتَعالَوا نَدع اَبنائَنا وَ اَبنائَکمُ  ما جاءَکَ مِنَ العِلم فَقُلِ فَمَن حَاجَکَ فيهِ مِن بَعد

 اهللِ علی الکاذبينَ لَعنَةَوَ نسائَنا وَ نِسائَکُم وَ اَنفُسَنا و اَنفُسَکُم ثمَ نَبتَهِل فَنَجعَل 

ی عیسـی رـ  از آن ـه بـا وحـی خـدا بـه احـوال او          هر ک  که با تو درباره»

دله برخیزد بگو بیاییـد مـا و شـما بـا فرزنـدان و زنـان و       آگاهی یافتی در مقام مجا

خویشتن خود با هم به مباهله برخیزیم تـا دروغ گویـان را بـه لعـن و عـذاب خـدا       

 .«گرفتار سازیم

 ران و دانشــمندان حــدیث وقتــی نــازل شــد کــهایــن آیــه بــه اتفــاق تمــام مفسّــ

مـا ایـن    بحث و گفتگو داشتند، با مسیحیان درباره حضرت عیسی خدا رسول

آنگونـه کـه در کتـاب     امیرالمـؤمنین  هریان را باور مختصر از زبان حضـرت 

 : کنیم بحاراالنوار آمده روایت می

ــران ی ـــی از منـــاطق عربســـتان، نـــزد  گروهـــی از مســـیحیان مناقـــه  ی نجـ

آمدند ریشاریش آنان سـه نفـر از بزرگانشـان بـه همـراه دو نفـر از        خدا رسول
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« اسـق  »ا امتحـان کننـد ی ـی از مسـیحیان بنـام      ر ریـامبر  یهودیان خواسـتند 

: فرمودنـد  ریـامبر  چـه کسـی بـود؟    رـدر موسـی   خـدا!  رسـول  ای : ررسید

. یعقـوب : چه کسـی بـود؟ فرمودنـد    . دوباره ررسید ردر یوس عمران

عبداهلل فرزند عبـدالمالب.  : گفت ردر و مادرم فدایت باد ردر شما کیست؟ فرمود

سـاکت شـدند، هبرئیـل     ریـامبر  چه کسی بود؟ ردر عیسی: اسق  ررسید

آیـا روح بـدون   : ی او بود. اسـق  گفـت   او روح خدا و کلمه: فرود آمد و گفت

 س وت کردند، در این هنگام وحی نازل شد. ریامبر شود؟ بدن می

َثُمَ قالَ لَهُ کُن فَيَکُون اِنَ مَثَلَ عيسی عِندَاهلل کَمَثلِ آّدم خَلَقَهُ مِن تُراب1 

ل عیسی نزد خدا چون آدم است او را از خاک آفرید بعد به او گفت ثَهمانا مَ»

 .«ر  موهود شد« باش»

از  اسق  از های خود ررید زیـرا بـرای او سـخت بـود بشـنود کـه عیسـی       

مــا ایــن مالــب را در تــورات و انجیــل و زبــور محمّــد  خــاک اســت و گفــت ای

 ایم. نیافته

حضرت آدم بـا آفـرینش حضـرت عیسـی     )البته باید توهه داشت که آفرینش 

فرق دارد زیرا حضرت آدم مستقیماً از خاک خلق شـد ولـی حضـرت عیسـی در     

ش م حضرت مریم آفریده شد، ولی چون مسیحیان وقتی دیدند حضـرت عیسـی   

ها )که از ازدواج یک مـرد بـا یـک     ی انسان بدون ردر و غیر از طریق معمول همه

او را فرزند خـدا دانسـتند، و حتـی گروهـی آن     شوند( والدت یافته،  زن متولد می

                                                 
 .59. سوره آل عمران آیه 1
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کـه حضـرت آدم    طـوری  فرماید همان حضرت را خدا دانستند، در اینجا قرآن می

تواند بدون رـدر در   بدون ردر و مادر از خاک آفریده شد، حضرت عیسی هم می

تواند انسانی را بدون رـدر و تنهـا    ش م مادر به وهود آمده و اگر خدا بخواهد می

در مورد حضرت آدم نه از رـدر و نـه از مـادر     طوری که همان متولد سازد از مادر

 .بل ه تنها از خاک او را متولد ساخت(

گفتنـد   ریـامبر  برای مسیحیان رذیرش این سخن سنگین آمد و خااب بـه 

 ریـامبر  زیـر بـار سـخن    بـدین وسـیله   گـویی و  مالبی است که تو میاین چه 

ه آنان حاضر نیستند سخنی که از طریق وحی به نرفتند، خداوند دستور داد حال ک

سـوره آل   61کنـیم، آیـه    1«مباهلـه »تو نازل شده بپذیرند به آنان بگو بیائید با هـم  

بَعدِ... فَمَن حاجَک فيه مِنعمران نازل شد

ای : آیه را قرائت فرمودند، اسق  و همراهانش گفتنـد  ،خدا رسول وقتی

فرمودنـد   ریـامبر  ن کـن، وقـت مباهلـه را معـیّ   ابوالقاسم انصـاف داری، رـ    

 انشاءاهلل فردا صب .

دست  خدا رسول فرمایند صب  روز بعد، ر  از نماز، می امیرالمؤمنین

                                                 
نفر یا دو گروه در یک مس له که ریشه مذهبی و اعتقادی دارد اختالف دارند و هر یک . وقتی دو 1

دانند و نظر گروه مقابل را باطل، و در برابر استداللهای طرف مقابل هیچ  از دو گروه نظر خود را حق می

بـا کـدام   شوند و همچنان بر رأی و نظر خود ایستادگی دارند برای این ه روشن شود حـق   کدام قان  نمی

دارند و برای گروه مقابل  شوند و نظر و رأی خود را بیان می گروه است، هر دو گروه در محلی هم  می

کنند تا عذاب خدا بر گـروه مخـال  حـق نـازل شـود، ایـن عمـل را         از خداوند طلب لعنت و عذاب می

 گویند. می« مباهله»
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 که در حالی امام حسینو  امام حسنو  فاطمه زهرامرا گرفت به همراه 

را در دو طـرف خـود و    حسـنین را بـین مـن و خـودش قـرار داد و      فاطمه

وقتی من دعا کردم شما آمین بگویید و به سوی محل قـرار از شـهر خـارج     فرمود

به حالت دعا و نیایش به زمـین نشسـت، از    خدارسول  شدیم و در محل قرار

سوی دیگر مسیحیان که طبق قرار خود به محل مقرر آمده بودند تا این حالـت را  

 دیدند رشیمان شدند و بین خود مشورت کردند و گفتند بـه خـدا او   ریامبر از

است اگر با او به مباهله برخیزیم حتماً خـدای متعـال دعـای او را مسـتجاب      ریامبر

تواند ما را از نفـرین او نجـات    ی ما نابود خواهیم شد، هیچ چیز نمی کند و همه می

 1اف دارد.دهد مگر این ه از او بخواهیم ما را از این کار مع

ای گـروه  : اسـق  مسـیحیان نجـران گفـت    : گویـد  فخر رازی در تفسیرش می

هـا را از هـای    بینم که اگر از خدا بخواهند این کوه هایی را می مسیحی! من چهره

هـا مباهلـه ن نیـد کـه هـالک       ها را خواهد کَنـد، رـ  بـا آن    خود برکَند حتماً آن

 2سیحی باقی نخواهد ماند.خواهید شد و در روی زمین تا روز قیامت یک م

 : گفتندنشستند و ریامبر به همین ههت مسیحیان آمدند در برابر

بسـیار خـوب، شـما را معـاف     : ای ابوالقاسم! ما را از مباهله معـاف دار. فرمـود  

کردم به آن خدایی که مرا به حق  دارم ولی به شما بگویم اگر با شما مباهله می می

ی شما هـالک   ماند و همه ز شما زنده باقی نمیمبعو  کرده است حتی یک نفر ا

 شدید. می

                                                 
 . 88. تفسیر فرات کوفی ) فرات بن إبراهیم کوفی( ، چ 1

 . 247،  8. مفاتی  الغیب ) فخر رازی ( ، ج 2
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کنید یک همله آیه  گوید مالحظه می در این آیه که در مورد مباهله سخن می

ی  یعنـی بیـاوریم زنـان مـا و زنـان شـما را، و همـه        وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُماین اسـت  

و از  علـی  از مردان هز حضرت خدا رسول مسلمانان اتفاق نظر دارند که

را همراه نبردنـد،   و از فرزندان هز حسن و حسین فاطمه زنان هز حضرت

ـ    ریـامبر  یعنی هیچ ـدام از همسـران   همـراه   ریـامبر  هـای  هو یـا مـثالً عمّ

اگـر در میـان    اسـت کـه   حضرت نبودنـد، و بـه عبـارت دیگـر، ریـام ایـن آیـه آن       

 شــد مــییافــت  فاطمــه زهــرامسـلمانان زنــی بــه هاللــت قــدر و عظمــت شــأن  

یعنی زنان مـا و  « نساءنا»بردند زیرا در آیه شریفه کلمه  او را با خود می ریامبر

های گروه خود را همـراه   زن است که به صورت هم  آمده و دستور خداوند آن

آن  لیاقت و شایسـتگی  فاطمه زهرادانست که زنی هز دخترش  ببرد ولی او می

بیایـد، ایـن بـود کـه از میـان زنـان تنهـا آن        ندارد که برای مباهله به همراهشـان  را 

 حضرت را انتخاب نمودند.

 «هَل اتی»در سوره  فاطمه زهرا

هَل اَتی علی : شود که با این آیه شروع می« دهر»یا « انسان»ی ی مبارکه سوره

آیـه   31هـایی اسـت کـه تمـام آن کـه دارای       ز سورها االِنسانِ حينٌ مِنَ الدَهرِ...

ـ است به قول مفسّ ت در ران اهـل سـنّ  ران شیعه یا حداقل رنج آیه از آن به قول مفسّ

و حضـرت   فاطمـه  و حضـرت  علی یعنی حضرت ریامبر شأن خاندان

 نازل شده است. امام حسینو حضرت  امام حسن

اِنَ االَبرارَ یَشارَبُونَ مِان کَا       فرماید م است از آیه رنجم که میآنچه مسلّ
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تا  «ی کافور است نوشند که آمیزه همانا خوبان از هامی می» ،کافُوراًکانَ مِزاجُها 

 ندارد. ریامبر ، مصداق و فرد قابل اناباقی هز خاندان22آیه 

این آیات به دنبال هریانی نازل شد کـه شـرح آن را مـا تنهـا از کتـاب تفسـیر       

  :گوید کنیم، می ی زمخشری از مفسّران اهل سنّت نقل می نوشته« افکشّ»

 رسـول اکـرم   بیمـار شـدند،   حسـن و حسـین  : ابن عباک چنین گفت

ای : فرمودنـد  علـی  همراه همعی از مسلمانان به عیادت آمدنـد و بـه حضـرت   

شـفا دهـد، بـه دنبـال     آنان را برای دو فرزندت نذر کن تا خدای تعالی  !ابوالحسن

، خدمتگزار آنـان، نـذر   «فضّه»و  حسنینو  فاطمه وعلی  ، ریامبر فرمایش

بهبود یافتند سه روز روزه بگیرنـد، وقتـی آنهـا     کردند که اگر حسن و حسین

یهـودی  « شـمعون »از  علی شد، شفا یافتند چون در منزل آنان غذایی یافت نمی

را آرد کرد و خمیـر نمـود و    آن فاطمه زهراخیبری مقداری هو قرض کردند 

ج نفرشان رخت، موق  افاار که سـفره را گسـتردند و آن   رنج قرچ نان به تعداد رن

سـالم  : ها را ریش روی خود نهادند تا افاار کنند سائلی درِ خانه را زد و گفـت  نان

، مس ینی از مس ینان مسلمانم به مـن غـذا   خدا رسول و درود بر شما ای اهل بیت 

نان خود را بـه   ی دهید که خدا از غذای بهشتی شما را اطعام کند. هر کدام سهمیه

ی آرد هو نان  سائل بخشیدند و خود با آب افاار کردند، روز دوم که از باقیمانده

ــه  ــد، اول افاــار، یتیمــی کنــار خان ــان آمــد و درخواســتی مشــابه   تهیــه کردن ی آن

مانند روز گذشته قرچ نان خود را به وی  درخواست مس ین نمود، اهل بیت

سوم نیز به همین ترتیب موق  افاار نان خود  بخشیدند و با آب افاار کردند و روز
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 ی آنان را کوبیـد بخشـیدند، صـب  روز چهـارم حضـرت      را به اسیری که درِ خانه

 آمدنـد، وقتـی   خـدا  رسـول  دست دو فرزنـد خـود را گرفـت و نـزد     علی

ـ  آن خدا رسول ت گرسـنگی رنـگ بـه    دّدو عزیز را مالحظه کردند که از شِ

بیـنم! سـپ  از هـا     چه وضـ  نـاگواری شـما را مـی    صورت نداشتند، فرمودند در 

 آمدند و مشـاهده کردنـد کـه حضـرت     فاطمه برخاستند و همراه آنان به منزل

هـایش   که چشم در محراب خویش برای عبادت ایستاده است در حالی فاطمه

ــرای        ــره ب ــن منظ ــدن ای ــبیده، دی ــت چس ــه رش ــ مش ب ــته و ش ــودی نشس ــه گ  ب

ایـن  : هنگام هبرئیل فرود آمد و عرض کـرد  تأثرآور بود، در این خدا رسول

هدیه را بگیر، خدای متعال به داشتن چنین اهل بیتی به تو تهنیت گفته ر  سـوره  

1را براو خواند.
 

 و اما تفسیر آیات سوره به اختصار

... َاِنَ االَبرارَیَشرَبون     وعلـی   همانا خوبان کـه مصـداق آن عبـارت اسـت از 

ی کـه   نوشند که آشامیدنی آن، با چشمه ا از هامی می و حسن و حسین فاطمه

در بهشت است و کافور نام دارد آمیختـه اسـت، امـا چـرا کـافور؟ چـون آب آن       

چشمه به سفیدی و سردی کافور است. مراد آن نیست که از نظر خـواچ و آثـار   

 مانند کافور است.

ِعيناً یَشرَبُ بِها عِباّدُاهلل آشـامند،   انـد از آن مـی   بندگانی که در عبادت کامل

وَ عِبااّدُ الارَحمَنِ   : که در قـرآن توصـی  آنـان چنـین آمـده       یعنی همان کسانی

                                                 
 . 670چ  4. ال شّاف عن حقائق غوامض التنزیل ) هاراهلل زمخشری ( ، ج 1
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الَذینِ یَمشون علی االَرضِ هَوناًوَ اِذا خااببَهُمُ الجااهِلون قاالوا سَا،ماً، وَالَاذین      

روی زمـین   آنان هستند کـه ،بندگان خدای رحمان» 1یَبيِتُونَ لِرَبِهِم سُجَداً وَ قياماً

به تواض  و فروتنی راه روند و هر گاه مردم هاهل به آنها خااب کنند با سـالمت  

ی برای رضـای   نف  هواب دهند و آنان هستند که شب را با قیام به نماز و سجده

 ، تا آخر آیاتی که بیان گر صفات بندگان واقعی خداوند است.«خدا روز کنند

...ًیُفَجِرُونَهاااتَفجيرا  بنــدگان خــدا از آب چشــمه کــه مخصــوچ آنهاســت

اندازند، )و مم ن است معنـی آیـه    هر ها بخواهند به هریان میآن را  نوشند و می

 گشایند(. میآن را  ،این باشد که آن چشمه مخصوچ آنان است و خود آنان

ِیُوفُونَ بِالنَذر       آنها مستحق چنین راداشی هستند چـون بـه عهـد خـویش وفـا

گردانـد و از نظـر قـانون     ذر چیزی است که انسان برخویش واهب مـی کردند، )ن

 شرع باید به آن وفا کند و آنچه را بر خود واهب کرده انجام دهد(.

وَ یَخافُونَ یَوماً کانَ شَرُه مُستَطيرا    و از آن روزی که شـر آن فراگیـر اسـت

 ترسند. می

َلی حُبِهِوَ یُطعِمُونَ الطَعامَ ع ن غذا را دوسـت دارنـد )و بـدان نیـاز     با این ه آ

گرسـنگان را  : خورانند )و مم ن است معنی آیه چنین باشـد  دارند( به دیگران می

داشـتی بـه رـاداش آن     کننـد و چشـم   تی که به خدا دارنـد اطعـام مـی   بر اساک محبّ

 ندارند(.

ًمِسکيناً وَ یَتيماً وَ اَسيرا     و )و غذای مخصوچ به خود را( بـه مسـ ین و یتـیم

 بخشند. اسیر می
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ًاِنَما نُطعِمُکُم لِوَجهِ اهللِ ال نُریدُ مِنکُم جَزاءً و ال شُکُورا گویند ما برای خدا  می

دهیم و در عوض نه انتظار کاری داریم که برایمان انجام دهید و نه  به شما غذا می

 متوقعیم سخن تش ر آمیزی بر زبان آورید.

گرفتـه و رـاداش آنـان بـه دلیـل صـبر و        ههت مورد عنایت خداوند قرار بدین

ش یبایی در برابـر گرسـنگی بهشـت و ررنیـان اسـت و بـه دنبـال آن بـه برخـی از          

که در منتهای راحت و رفاه در بهشت : فرماید های آنان در بهشت اشاره می نعمت

آزار دهد و نـه  آنان را ها ت یه زده و نه خورشیدی می بینند که حرارتش  بر تخت

های بهشتی  مندی از میوه آنان را ناراحت سازد، چیدن و بهره ای که هسرمای گزند

های بهشت و چشمه سارهای آن که  برای آنان آسان خواهد بود و از دیگر نعمت

کننـد و   خـدمت مـی  آنـان را  زنجبیل و سلسبیل نام دارنـد و خـدمت کـارانی کـه     

زی کـه از  هـای سـب   های دیگر همراه اسـت و لبـاک   سلانت عظیمشان که با نعمت

نوشـند   هایی که خود را به آنها می آرایند و شراب طهور که مـی  دیباست و زینت

 فرماید. یاد می

کنـد هـز از    های بهشتی بـرای آنـان یـاد مـی     از تمام نعمت است که هالب آن

، «آلوسـی »ی  زیبا روی سیاه چشم بهشـت و ایـن بـه گفتـه     یعنی زنان« حور العین»

 این سـوره در شـأن اهـل بیـت     است که طر آنت به خامفسّر معروف اهل سنّ

است و به احترام آن حضرت،  فاطمه زهرای آنان حضرت  نازل شده و ازهمله

1اسمی از حور العین برده نشده است.
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 در راه خداوند فاطمه زهرازهد و انفاق 

عالقگـی او   روشن است که هر چه شوق انسان به آخرت بیشتر شود زهد و بی

گردد و هر چه آخرت در چشمش بزرگتر هلوه کند دنیا در نزد  می به دنیا زیادتر

و حقیرتر خواهد بود، به همین ترتیب هر چه عقل و علـم و ایمـان   تر  وی کوچک

 تر خواهد شمرد. رروردگار بزرگ زیادتر شود، لذتهای دنیوی را کوچک انسان به

های  انسانهای مادی  های کودکانه برای بزرگساالن نمادی است از لذت بازی

هـا خوشـحال و محـزون     کنند و از آن ارزش بازی می گر، کودکان با اشیاء بیدنیانِ

کننـد بـه    اند و وقتی آنان رشد ریـدا مـی   ش مشغول ِگردند و به مسابقه و کشمَ می

بیننـد و از این ـه    خالف عقل و خرد خویش مـی آنان را توهه بل ه  بی ها این بازی

کنند چون درک و شعورشـان دگرگـون    ررهیز میباز به دوران کودکی برگردند 

 ی کودکی به هوانی و رشد را نهادند. گشته و از مرحله

خـوار  آن را  نگرنـد و  اند آنان به دنیا با نظر تحقیر می اولیاء خدا نیز همین گونه

خواهنـد.   شمارند، آنان دنیا را برای دنیا دوست ندارند بل ه بـرای آخـرت مـی    می

که در آن خدا را عبادت کنند، مال را دوسـت دارنـد کـه در     دنیا را دوست دارند

هـای برهنـه را بپوشـانند، بـه      های گرسنه را سیر و بدن راه خدا انفاق نمایند و ش م

 فریاد درماندگان بشتابند و گرفتاران را نجات دهند.

ی ردرشـان در راسـخ    چنـین بودنـد، و بـه فرمـوده     ایـن  فاطمه زهراحضرت 

را دیـد متـأثر شـد و بـا      فاطمه دار حضرت  تی چادر وصلههناب سلمان که وق

رروردگارا دختران کسری و قیصر در دیبا و حریرنـد  : خدا راز و نیاز کرد و گفت
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 اِنَ اِبنَتای ): فرمودنـد  ریـامبر  توست با چنین چادری! ریامبر و این دختر

خیـل ریشـتازان اسـت و    در  فاطمـه  همانا دختـرم »، (لَفِی الخَيلِ السَوابِقِ فاطِمَةَ

 1«حق است.مقدّک  هزء سرآمدهای مقربین به ذات

و  آن حضـرت  ی ، در لیست اقالم ههیزیـه  فاطمه شمّه ای از زهد حضرت

بخشیدن ریراهن عروسی بـه سـائل نمـودار شـد، ولـی تـاریخ نـورانی زنـدگی آن         

رغبتـی بـه دنیـا را     ای از زهد و بی اش نمونه حضرت هر روزش مالبی و هر گوشه

 : سازد از همله تابلو می

گـزاردیم   گرامـی  ریامبر نماز عصر را با: گوید هابربن عبداهلل انصاری می

نماز خویش نشستند و مسلمانان بـه گـرد او همـ     بر های  ریامبر ر  از نماز

نوا را دیدیم از راه دور به مسجد آمد، بـر تـن او    آمدند. در این حال، ریرمردی بی

 توانسـت خـود را نگهـدارد،    ت ضـع  نمـی  ای بـود، و از شـدّ   لباک کهنـه و رـاره  

: به سوی او متوهه شده و وضعیت او را هویا شدند. ریرمرد گفت خدا رسول

 ام سیرم کنید، عریانم مرا بپوشانید، فقیرم به من احسان کنید. !گرسنهخدا  امبرری ای

دهم ولـی از آنجـا کـه    من اکنون چیزی ندارم به تـو بـ  : فرمودند خدارسول 

ی به آن است، تـو را بـه منـزل     همانند عمل کننده  ی کننده به نی یراداش راهنمای

او را دوسـت   رسول که خدا و کنم، یعنی آن کسی راهنمایی می فاطمه دخترم

را دوست دارد، او کسی است که همیشه رضای خـدا   رسول دارند و او نیز خدا و
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بـرو و سـپ  بـه بـالل      فاطمـه  دارد، بـه منـزل   را بر خواست خودش مقدم مـی 

برسان. ریرمرد عرب همراه بالل آمد تا  فاطمه ی برخیز و او را به خانه: فرمودند

سـالم بـر شـما ای اهـل     : رسید. با صدایی بلند فریاد کرد فاطمه زهرای  به خانه

ی شما رفت و آمد دارنـد و ای آنـانی    بیت نبوت و ای کسانی ه فرشتگان در خانه

 فاطمـه زهـرا  رساند.  تان می که روح االمین ریام رروردگار را به بزرگ خانواده

ر مـردی عـربم، رـیش رـدرت سـرو     : راسخ دادند، سالم برتو، کیستی؟ عرض کرد

ی شـما   مـرا بـه خانـه    ریـامبر  ام، آدمیان رفتم و گفـتم کـه از راه دوری آمـده   

ام مـرا دسـتگیری فرماییـد،     برهنـه و گرسـنه   ریامبر راهنمایی فرمود، ای دختر

امیدوارم که خداوند شما را یاری کند، از قضا وقتـی ریرمـرد گرسـنه و برهنـه بـه      

رفت کـه سـه روز بـود کـه در ایـن خانـه غـذایی یافـت          ریامبر ی دختر خانه

ی  روست دبـاغی شـده   فاطمه شد ولی در راسخ س وال مرد عرب، حضرت نمی

خوابیدنـد برداشـته و بـه آن ریرمـرد      بـرروی آن مـی   حسنینگوسفندی را که 

سائل مرحمت فرمود و اظهار داشت امیدوارم خدا بهتـر از ایـن را بـه تـو رحمـت      

! من به شما از گرسنگی ش ایت کـردم و  ریامبر ای دختر: ب گفتفرماید. مرد عر

شما به من روست گوسفندی دادید من با ایـن روسـت چگونـه گرسـنگی خـود را      

این سخن را شنیدند، گـردن   حضرت صدیقه تس ین بخشم؟ هابر گوید چون

بندش را که در گردن داشت و از دختر عموی خود فاطمه، دختر حمزه بـه هدیـه   

کـرده بـود از گـردن بـاز کـرد و بـه اعرابـی داد و فرمـود ایـن را بگیـر و            دریافت

 بفروش. امید است که خدای متعال بهتر از آن را به تو عنایت فرماید.
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رفـت در حـالی    خـدا  رسول عرب، گردن بند را گرفت و به سوی مسجد

رسـول   در بین یاران خود نشسته بودند، اعرابی به عرض رسانید، یا ریامبر که

دختر شما این گردن بند را به من داد و فرمود، آن را بفروش، امیـد   فاطمه !اهلل

گریسـت و   خـدا رسـول   است که خدا گره از کارت بگشـاید. هـابر گویـد   

فرمود چگونه خدا گره از کار تو نخواهد گشود و حال آن ـه ایـن گـردن بنـد را     

 به تو بخشیده است؟ ددختر محمّ

دهیـد   آیا به من اهازه مـی  !گرامی خدا ریامبر ای: و گفتعمار یاسر برخاست 

اگر مردم ههان بـا تـو در خریـدن     ؛آری ای عمار: این گردن بند را بخرم؟ فرمود

در آتـش نخواهـد اف نـد، عمـار از مـرد      آنـان را  آن شرکت کنند خـدای تعـالی   

ای طعـام کـه سـیرم     فروشی؟ گفـت بـه وعـده    مستمند ررسید گردن بند را چند می

ند، و یک بُرد یمانی که مرا بپوشـاند و در آن، بـرای اطاعـت از امـر حـق نمـاز       ک

 ام برساند. گزارم و رولی که مرا به خانواده

ی خیبر نصیبش شده بود را  عمار یاسر سهمیه ای که از غنیمت هنگی از غزوه

خرج کرده و تقریباً چیزی از آن باقی نمانده بود، به مـرد عـرب گفـت در مقابـل     

ای که  بند به تو بیست دینار طال و دویست درهم نقره و بُردی یمانی و توشهگردن 

 ات برساند و یک وعده غذا که سیرت کند خواهم داد. تو را به خانه

مرد عرب گفت چه مرد سخاوتمندی هستی! عمار بـا وی رفـت و آن چـه بـه     

 عهده گرفته بود به او ررداخت.

آیا سیر شدی و : از او ررسیدند ریامبر آمد و رسول اکرم اعرابی نزد
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 فاطمه ر  در عوض: نیاز هم شدم. فرمود آری، بی: روشانده شدی؟ راسخ داد

را دعا کن. اعرابی دست به دعا برداشت و گفت رروردگارا تو خدایی نیستی کـه  

ما تو را به وهود آورده باشیم و غیر از تو معبودی نیست که مـا او را بپرسـتیم. تـو    

آن چـه هـیچ    فاطمه به !ی مایی. خدایا از هر ههت روزی دهنده ای رروردگار

 چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده عاا فرما.

هابر گوید، عمار گردن بند را گرفت و آن را به مُشک معاّـر کـرد و در بـرد    

م خیبر به او رسـیده  ئو از غنا« سهم»ای که داشت بنام  یمانی ریچید و به دست برده

تو رـ  از   بده خدا رسول ین گردن بند را بگیر و آن را بهبود سپرد و گفت ا

 انجام کار، غالم آن حضرت خواهی بود. سهم گردن بند را گرفت و آن را رـیش 

فرمودنـد، نـزد    ریـامبر  برد و او را از گفتار عمار آگاه کـرد.  خدا رسول

خـواهی   فاطمـه  برو و گردن بند را بده و خود تو نیز متعلـق بـه   فاطمه زهرا

 بود.

را بـه   خـدا  رسول برده و فرمایش فاطمه زهراغالم گردن بند را ریش 

آن حضرت رسانید، بانوی دو ههان گردن بند را گرفت و غالم را آزادکرد. سهم 

اش را ررسیدند، راسخ داد عظمت و برکـت   خنده علّت فاطمه خندید. حضرت

ای را  را سـیر کـرد و برهنـه   ای  این گردن بند مرا به خنـده واداشـت، زیـرا گرسـنه    

1ای را آزاد نمود و باز به صاحبش برگشت. روشاند و فقیری را غنی کرد و بنده
 

عالقگـی   نظیر که هم نشان دهنده زهـد و بـی   های بی از این هریانات و داستان
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ی برکـت بـرای دیگـران، در زنـدگیِ      بـه دنیاسـت و هـم مایـه     ریامبر خاندان

 بسیار است. فاطمه و علی سراسر نورانی حضرت

 : ها توهه کنید اینک به ی ی دیگر از این نمونه

 : در بحاراالنوار از تفسیر فرات از ابو سعید خُدری این گونه نقل شده است

س وال کرد آیـا   فاطمه از شدّت گرسنگی از حضرت علی روزی صب 

نبـوت  غذایی داری تا رف  گرسنگی کنم؟ راسخ داد نه به خدایی که رـدرم را بـه   

گرامی داشت وتو را به وصایت، برای صبحانه چیـزی نـداریم، خـود مـن دو روز     

ام و آن چـه از غـذا بـود بـه شـما و دو فرزنـدم حسـن و         است که چیـزی نخـورده  

هان چـرا   فاطمه فرمودند علی ام، داده و خود از غذا استفاده ن رده حسین

ای ابوالحسـن از  : راسـخ داد  فاطمـه  مرا خبـر ن ـردی تـا دنبـال چیـزی بـروم؟      

 رروردگارم حیاکردم چیزی که تو بر آن توان نداری تو را ت لی  کنم.

از منزل به امید لا  حق و رحمت او بیرون آمده و دیناری را قرض  علی

ی خود مقداری مایحتاج خریداری کنـد کـه مقـداد     کرد و خواست برای خانواده

تـر   رشـید بـا شـدت هرچـه تمـام     بن اسود را دید،آن روز هوا بسیار گرم بود و خو

 سوزاند. تابید و زمین آن چنان داغ بود که راها را می می

مقـداد  : وقتی حضرت، مقداد را دیدند وض  را غیر عادی یافته سـ وال کردنـد  

چه چیزی تو را ناراحت کرده و باعث شده که تـو در ایـن وقـت از منـزل خـارج      

سـ وال   ی وض  من یر و دربارهیا اباالحسن! راه خود را ریش گ: شوی؟ عرض کرد

توانم به خود بقبوالنم کـه تـا از وضـ  تـو      برادرم من نمی: فرمودند علی نفرما.
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 ام، تو را رها کنم. آگاه نگردیده

ای ابوالحسن! به خاطر خدا مرا رها کـن و راه خـود گیـر و    : مقداد عرض کرد

از مـن رنهـان داری،   برادرم نباید حالت را : برو و از حال من س وال م ن. فرمودند

گویم، قسـم بـه    یا اباالحسن! حال که خواهش مرا نپذیرفتی می: مقداد عرض کرد

 را به نبوت برگزید و تو را به وصـایت گرامـی داشـته،    محمّد آن خدایی که

کـه همسـر و    هیچ چیز مرا از خانه بیرون نیـاورد مگـر سـختی زنـدگی، در حـالی     

سـاییدند از منـزل    خود را به یگـدیگر مـی  های  ت گرسنگی دندانفرزندانم از شدّ

بیـرون آمـدم در    ی اهـل خانـه را شـنیدم، افسـرده     بیرون آمدم، وقتی صدای گریه

 دانستم به کجا بروم. این سرگذشت من است. که نمی حالی

تـر   ت متأثر گردیده و آن قدر گریستند که محاسنشانشدبه  موالی متقیان

بر او سوگند یاد کردی آنچه تو را از منـزل  که تو  به همان خدایی: شد و فرمودند

بیرون آورد باعث شد که من نیز از منزل بیرون بیایم، دیناری قرض کردم، اکنون 

از خود یافتم، این دینار را بگیـر، دینـار را بـه مقـداد داد و داخـل      تر  تو را مستحق

 ماز،به های آورد، ر  از ن ریامبر مسجد شد و چون وقت نماز بود نماز را با

را در صـ  اول دیدنـد، بـا رـای      علی روی خود را برگردانیدند و ریامبر

حرکت کردنـد   خدا رسول برخاستند و دنبال علی مبارک به ایشان زدند،

: راسـخ داده ررسـیدند   ریامبر ؛سالم کردند ،رسیده ریامبر تا در مسجد به

 آیا چیزی در منـزل داری تـا بـه منـزل شـما بیـایم؟ امیرمؤمنـان        !ای ابوالحسن

کشـیدند   مقداری م ث کرده متحیّر ماندنـد چـه راسـخ بدهنـد زیـرا خجالـت مـی       
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ــه  ــامبر مــاهرای گرســنگی خــود و خــانواده را ب ــد و حــال آن ری  کــه بگوین

ی امـر را بـه    از تمام هریان با خبر بودند و رروردگـار علـیم همـه    خدا رسول

خبر داده بود و هم خدای بزرگ بـه او وحـی    مو حبیب خود نبی م رّ عزیز

 برود. علی ی کرده بود که به خانه

یـا علـی! چـرا    : مواهه شدند فرمودند علی با س وت خدا رسول وقتی

ی مـا غـذایی    چیزی نمیگویی؟ بگو چیزی در منزل نداری تا بروم یا بگو در خانـه 

 ریـامبر  ای از شـرم و خجالـت از   باهالـه  علـی  هست تا به همراهت بیـایم، 

را گرفت و با هم بـه   علی دست خدا رسول عرض کرد تشری  بیاورید،

در حـال نمـاز    فاطمـه زهـرا  کـه   راه افتادند تا این ه وارد خانه شدند، در حالی

خاسـت، وقتـی    خواندن بود، رشت سر آن حضرت دیگی بود که از آن بخار برمی

را شنید، از محراب نماز خارج شد و بر ردر بزرگوارش سـالم   ریامبر صدای

: راسخ فرمودند و دست بـر سـر و روی او کشـیده فرمودنـد     خدا رسول کرد،

: فرزندم چگونه روز را به شب رساندی؟ گفت به نی ی و خیـر و خوشـی. فرمـود   

 برای ما شام بیاور، خدا تو را مشمول رحمـت خـود قـرار دهدکـه البتـه قـرار داده      

 است. 

 امیرالمـؤمنین  و ریـامبر  ظرف غـذا را آورده در مقابـل   فاطمه زهرا

ای فاطمه! این غذا از کجا آمده است؟ من هرگـز  : س وال کرد علی گذاشتند،

ام و خـوش   طعامی به این خوش رنگی ندیده و خوش بوتر از آن استشمام ن ـرده 

 ام. از آن نخوردهتر  مزه
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نهـاد و   علـی  را بـین دو کتـ   دسـت مبـارک خـویش     اکرم رسول 

این عوض دینار تو در ریش خداست و خدا به هـر کـه   : مختصر فشار داد و فرمود

 خـدا  رسـول  بخواهد بدون حساب و اندازه روزی خواهد داد، آن گاه اشک

خواهد شما بدون مزد و راداش از دنیا  را که نمی هاری شد و فرمود سپاک خدایی

ی خواهد آن چه را که بـر زکریـا هـاری فرمـوده     رروردگارت م !بروید، ای علی

نیز آن چه بر مریم دختر عمران هـاری   فاطمه است بر تو نیز هاری نماید و بر

 1کرده است هاری نماید،

ًکُلَما ّدَخَلَ عليها زَکریَا المِحرابَ وَجَدَ عِندَها رِزقا2 

او رزق و دیـد کنـار    شـد مـی   هرگاه زکریا به محراب عبادت مـریم وارد مـی  »

شـنید از   کرد این غذا و روزی از کجاست؟ راسـخ مـی   ، از او س وال می«روزی را

 سوی خداوند.

  

                                                 
 . 59-61، چ  43.بحار األنوار ) عالمه مجلسی ( ، ج 1

 . 37. سوره آل عمران آیه 2
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