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جمع شده  امبریپ نماز با یادا یبرا نهیدر مسجد مد نینماز عشا بود و مسلم هنگام
 .بودند

از  ینماز برقرار بودکه مرد یها پس از نماز هنوز صف .جماعت خوانده شد به نماز 
 :صف برخاست و گفت  انیم



صلی الله علیه وآله امبریپ .دارم ی غذااز شما تقاضا .گرسنه هستمو بیغر یمن مرد
 .شودیم دهیقلبم بر یآن رگها ادیبا که  مگو سخن یبیاز غربت و غر : فرمود وسلم 

 چهار عدد اند. بیبدان که افراد غر

 .نماز نخواننددر آن  یول ،باشد و قومی لهیقب انیکه در م یمسجد -1

 .که در دست مردم باشد و آن را نخوانند یقرآن  - 2

اعتنا باشند و او را  یمردم به او ب یول ،ردیقرار گ یتیجمع انیکه در م یدانشمند  -3
 .تنها بگذارند

 .کافران خدانشناس باشد انیکه در م یریاس -4 

 یدار مخارج زندگعهده ستیک : کرد و فرمود تیرو به جمع مهربانی ها امبریپ سپس
 ؟از بهشت گردد یبهره مندتا شایسته  ،مستمند شود نیا

را گرفت و به خانه  ریفق . دستکرد یبرخاست و اعالم آمادگ علیه السالم  یامام عل 
 .گفت  سالم الله علیها  فاطمه به همسرش  را انیوجر اش برد

سنه فرزندانشان گرو و فاطمه  یعل نکهیبا ا . نفر نبود کیاندازه  ز به ج ییدر خانه غذا
 غذا را حاضر کرد. فاطمه، بودند

 

 



  .به آن غذا کرد ینگاه یعل

 . اندک است دید

و اگر نخورم مهمان از آن  ،شود ینم ریاگر از آن غذا بخورم مهمان س :با خود گفت 
 .غذا نخواهد خورد

 سالم الله علیها بود که به فاطمه نیو آن ارسید  علیه السالم  یبه نظر عل یطرح 
 و  کنبه دست در روشن کردن چراغ دست  یول ،چراغ را روشن کن : فرمودآهسته 

 .شود ریتا مهمان از غذا بخورد و س طول بده

 .خورد یکرد که غذا م ینمود م وا زین یخود عل 

  .شد ریغذا خورد و س به طور کامل، متوجه شود آن که  یب ریفق  

 ند. از غذا ما یمقدار

 .شدند ریو س دهمه افراد خانواده از آن غذا خوردن ،خداوند به آن غذا برکت داد

 چه با مهمان :دیاز او پرس امبریپ ،نماز صبح به مسجد رفت یادا یبرا یعل یوقت 
 کردی ؟ غذایش دادی؟

 .انجام شد به نیکویی سپاس خداوند را که کار:آری عرض کردعلیه السالم  یعل 

، غذا  غ ونخوردنتو و اشتغال به چرا ینوازخداوند به خاطر مهمان : فرمود یبه عل  
 :نازل کرد شان شمارا در  هیآ نیا

 «َوُیْؤِثُروَن َعَلٰی َأْنُفِسِهْم َوَلْو َکاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة »

 «آن ها تهی دستان را برخودشان مقدم می دارند اگر چه نیاز سخت به آن غذا داشته باشند.»

 299صفحه  5تفسیر ابوالفتح رازی ،جلد

 

 


