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ه به خان یعل. حضرت بود یخال فاطمه سالم الله علیها اما سفره خانه  ،ناهار بود وقت
 .   ستین یخبرغذا د و از ه انرسنگ شیهابچهرفت،  دید 

 « ؟میدارنخوردن  یبرا ییغذا»از فاطمه پرسید : 

 که بچه ها گرسنه اند. روز استدو  !جان یعل هن: » فاطمه گفت 

 از خانه بیرون رفت تا غذایی تهیه کند.  علی فوری

 پیش یکی از آشنا ها رفت و یک دینار قرض کرد. 

 اه افتاد، تا غذایی تهیه کند و به خانه ببرد.بعد به طرف بازار ر 

 



 
 

یاران پیامبر بود. او مسلمانی فقیر اما از  یکی دمقدا .دیرا د "مقداددر بین راه ناگهان "
 با ایمان بود.

ا در این گرم».جلو رفت و پرسید: است ستادهیا واریدر کنار دمقداد حضرت علی دید  
 «،چرا در کوچه ایستاده ای؟

بچه ». مقداد گفت: . حضرت علی سوالش را تکرا کردانداخت نییمقداد سرش را پا
هایم گرسنه اند من هم چیزی ندارم که برایشان ببرم. خجالت می کشم به خانه 

 «بروم.

من هم مثل تو برای تهیه غذا بیرون آمده ام. این :» گفت وحضرت علی ناراحت شد 
 «ام ، به تو می دهم. یک دینار را که قرض کرده

 .«زترندیعز امبریپ یبچه ها .رمیگ یبه خدا نم نه!:»قبول نکرد و گفتمقداد

به  .بود یخال یحاال دست عل . اصرار کرد و پول را به مقداد داد یعلحضرت اما  
 .نمازش را خواند بعد از نماز هم به خانه نرفت امبریمسجد رفت پشت سر پ



علی جان چیزی در :»دیپرسآهسته آمد و  یعلبه طرف  امبرینماز مغرب شد پ یوقت 
 «خانه داری که مرا مهمان کنی؟

 .«من خدمت به شماست یآرزو نیرسول خدا بزرگتر یا :»گفت یعلحضرت  

 .فاطمه به راه افتادند نه خا هر دو به طرف  ت ورا گرف یدست عل امبریپ 

 امبر پذیرایی از پی خانه و چیزی برای نتوانسته  همین طور حضرت علی در فکر بود که
 تهیه کند

وپشت سر او چند ظرف پر از  فاطمه در حال نماز است نددیدند، دیبه خانه رس یوقت 
 غذا ردیف شده است.

پدرش سالم گفت.پیامبر جواب سالم دخترش را به فاطمه نمازش را تمام کرد وبه 
 گرمی  داد و دستی بر سر او کشید.

 «؟غذاها از کجا آمده است  نیا :»اشاره کرد و گفتبه حضرت فاطمه  حضرت علی

 به مقداد است که ی پولن آ یغذاها به جا نیا :»پاسخ داد امبریپبه جای فاطمه ،
 .«یبهشت یغذاها .فرستاده شده است گانهی ی غذاها از طرف خدا نیا بخشیدی.

 

 

 

 

 


