
محمدحسین فکور



که
بر

ن 
وش

ن ر
شما

چ

3

فهرست:
ازآنروز.../.......................................................5
صدایحجاز/...................................................12
کوزهیآب /..........................................25 فقطیک
چشمانروشنِبرکه/..........................................30
38................................................/ حتییکدینار
عطریازبهشت/..............................................49
منابع/...........................................................58

کننده: ستاد احیای ایام والیت و امامت)غدیریه( تهیه 
 سرشناسه:فکور ، محمدحسین ،   ۱۳۴۸ -  
 عنوان و نام پدیدآور:چشمان روشن برکه/
نویسنده محمدحسین فکور. ؛ تصویرگر ان:
کبر ثبتی. حسین آسیوند، حمید علی محمدی، ا
 مشخصات نشر: ،  ۱۳۹۱  .
 64مشخصات ظاهری: ص.  :   مصور)رنگی(.
 شابک:  978-964-8494-36-5 
 وضعیت فهرست نویسی:فیپا
 یادداشت:گروه سنی: الف، ب.
ع:داستان های آموزنده  موضو
ع:داستان های اخالقی  موضو
 رده بندی دیویی: ۱۳۹۱ ج۹۵۱ح  ۱۷۷ دا  
کتابشناسی ملی: ۲۸۰۸۸۷۴    شماره 

چشمان روشن برکه
محمدحسین فکور

نام کتاب: چشمان روشن برکه
ناشر: 

نویسنده: محمدحسین فکور
تصویرگران: حسین آسیوند، حمید علی محمدی، اکبر ثبتی

گرافیک: محمدمهدی نوری
چاپ: 

لیتوگرافی:
نوبت چاپ: اول/ 91

شمارگان: 5000 
قیمت: 

مرکزپخش:
شابک : 



که
بر

ن 
وش

ن ر
شما

چ

که
بر

ن 
وش

ن ر
شما

چ

45

از آن روز ...
گوش می دهم. صدای تیزش سکوت  نشسته ام توی حیاط و به غروُلندهای همسرم 
گریه. دیگر  که درمی آید، بچه ه���ا هم سر می گذارند ب���ه  خان���ه را می شکند. صدای���ش 
تحم���ل ندارم. سرم سنگی���ن شده و درد می کن���د. بلند می شوم تا ب���روم مسجد. بلکه 
کنم. باالخره  گ���ذران زندگی  کنم و پولی، از او بگی���رم و چند روزی با آن  کس���ی را پی���دا 
ِگرده ی نان از  که ی���ک  کنم. چند روز است  شک���م خال���ی بّچه ها را باید یک جوری ُپ���ر 
دِر ای���ن خانه ت���و نیامده. همه اش با یک سبد خرمای خشک و کاسه ی آبی از آن چاه 

کرده ایم. شکممان را سیر 
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کهن���ه ام را روی سرم محکم می کن���م و به طرف در  ِدشداش���ه ام1 را می پوش���م. دست���ار 
می روم. صدای زنم از پشت سرم می آید: »توی سبد، دیگر یک دانه خرما هم نمانده.«
جواب���ش را نمی ده���م و آهست���ه از در خان���ه می زنم بی���رون. به آسمان نگ���اه می کنم. 
گرم���ا و ُهرم روزانه خبری نیست.  خورشی���د ب���ه قدر یک نیزه آمده است باال. اّما هنوز از 
کوچه م���ی وزد، به صورتم می خ���ورد و حالم را ج���ا می آورد. با  که توی  َنرم���ه ی ب���ادی 
گرفته، ولی نسیم خنکی می وزد. خنکی نسیم را روی پوست  این ک���ه آفتاب همه جا را 
صورت���م حس می کنم. پیش خ���ودم فکر می کنم: »شاید توی مسجد کسی نباشد.« با 
این فک���ر قدم هایم سست می شود، اّم���ا نمی ایستم. نمی توانم به خان���ه برگردم. باید 
گر هم کسی نباشد، می نشین���م. باالخره نزدیک ظهر مسجد پر می شود. مردم  ب���روم. ا

که آمدند حرف دلم را می زنم.
گهان خ���ودم را جلوی در  کلنجار می روم، نا ک���ه دارم توی ذهنم با خ���ودم  همین ط���ور 
مسج���د می بینم. در، نیمه باز است. از الی در، داخل مسجد را نگاه می کنم. شکر خدا 
خیل���ی از مسلمان ها توی مسجدند. از در نیمه باز مسج���د می روم تو. بوی دل چسبی 
که از توی مسجد بیرون  بین���ی ام را پر می کند. نفس عمیقی می کشم و بوی خوشی را 
می آی���د، ت���ا ته ریه هایم ب���اال می کشم. کفش های���م را می گ���ذارم َدم َدر و پا روی حصیر 
مسج���د می گ���ذارم. خنکاِی شب مانده ِی حصیر، کف پای���م را مورمور می کند و از ساق 
پاهایم باال می رود. چشم می گردانم به دور تا دور مسجِد پیامبر خدا؟ص؟. چند نفر باالی 
کوچ���ک پیامبر؟ص؟ نشسته اند و دارند آهست���ه با هم حرف می زنند.  کنار منبر  مسج���د 
چن���د نفر دیگ���ر هم این ط���رف و آن ط���رف نشسته اند. چند نف���ر هم نم���از می خوانند. 
سالم بلن���دی می کنم و می روم جلوتر. یکی دو نفر ج���واب سالمم را می دهند. سرفه ی 
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کوتاه���ی می کنم و می گویم »ای برادران برای رضای خ���دا ...« و همان َدم عرق شرم به 
پیشان���ی ام می نشیند. حالم یک جوری می ش���ود. گرما گرمایم می شود. بقّیه ی حرفم را 
کاری نکرده ام. برمی گردم تا  می خورم. نه، نمی توانم به کسی رو بیندازم. تا حاال چنین 
از مسج���د بیرون بروم. می خواهم از مسجد فرار کنم. راه آمده را برمی گردم. کفش هایم 
ک���ار را نکرده ام. این کار از  را می پوش���م و ب���ا خودم می گویم: »نه، نمی توانم. تا حاال این 
گهان همسرم جلوی چشمم می آید. ابروهایش را درهم می کشد و داد  من برنمی آید.« نا
کرده ام که در خانه ی تو هستم. من هیچ، این بّچه ها چه  گناهی  می زند: »آخر من چه 
گریه می کند و  کرده اند. تا کی باید شک���م گرسنه سر روی زمین بگذارن���د.« بعد  گناه���ی 

می گوید: »به خدا گناه دارند.«
ک���ار می کردم روبه رویم جان می گیرد. در برابر  م���رد یهودی که ده روز پیش توی باغش 
ک���اری نداریم. خرماها را  التم���اس م���ن خنده ای می کند و می گوی���د: »می بینی که دیگر 
گرفته و دهانم  کار داشتم خبرت می کنم.« سرم درد  ه���م که چیدیم، حاال برو. هر وقت 
خشک شده است. چهره ی مرد یهودی که از جلو صورتم محو می شود. دوباره چهره ی 

همسر و فرزندانم در برابرم جان می گیرد: »دیگر خرما هم نمانده ...«
ب���ه در مسجد نرسیده، برمی گردم. چند نفر از در مسجد می آیند تو و از کنارم می گذرند و 
می روند. چشم هایم را می بندم و بی اختیار ناله می کنم: »برادران، بیچاره و فقیر شده ام. 
روزگ���ار به من سخت گرفته. از بهر خدا چیزی به من بدهید. فرزندانم گرسنه مانده اند. 

خدای بزرگ به شما پاداش خیر بدهد.«
َنَفس بلندی می کشم و با خودم می گویم: »چطور توانستم ...«

که ح���اال تعدادشان بیشتر شده نگاه می کنم. چن���د نفر نگاهم می کنند  ب���ه مسلمانان 
کن���د و بگوید: »بیا  و دوب���اره سرگ���رم گفتگ���و می شوند. امی���د دارم که یک نف���ر صدایم 
ب���رادر، این دره���م را بگیر...« اّما دریغ، انتظار بیه���وده ای دارم. دستی دراز نمی شود و 
کنم. احساس بدی  کسی دهان باز نمی کند. دیگر نمی توانم دستم را پیش مردم دراز 

پی���دا می کنم. یکباره غصه ای بزرگ روی دلم می افتد؛ انگار ته دلم خالی شده است. 
هم���ه ای امیدم به مسجد پیامبر بود. اّما این جا هم امیدم ناامید شده است. با اندوه 
گلو می نال���م: »خدایا من به مسجد پیامبرت  س���رم را ب���اال می برم و آهسته با ُبغضی در 
کمک نکرد؛ حتی ظرف آبی به  کمک خواستم، اّما هیچ کس به من  آم���دم. از مؤمنان 

من ندادند.«
می خواه���م از مسجد بی���رون بروم یک دفعه مرد جوانی که کن���ار ستون ایستاده است و 
نماز می خواند، دستش را به سوی من دراز می کند. به او نگاه می کنم. انگشتری زیبا در 
خ و خوش رنگی دارد که مثل ستاره می درخشد. همین طور  دست دارد. انگشتر نگین سر
ع می رود، اّما به جای آن که دستش را روی  که به انگشتر خیره مانده ام مرد جوان به رکو
زانویش بگذارد، باز هم به سوی من دراز کرده است. منظورش را می فهمم. می روم جلو 
و انگشت���ر را ب���ه آرامی از انگشت او بیرون می کشم. به چه���ره ی او نگاه می کنم. مهربان 
ع می گوی���د. از این که خدای بزرگ  و صمیم���ی است. لب هایش حرکت می کند و ذکر رکو
دعای���م را شنیده اس���ت و یک نفر به من کمک کرده است خوشح���ال می شوم و در دل 
او را سپ���اس می گوی���م. انگشتر را در دست می فشارم و با عجله به طرف مسجد می روم. 
هم���ان لحظ���ه در باز می شود و پیامبر خ���دا؟ص؟ پای به مسجد می گ���ذارد. پیامبر به من  
س���الم می کند. من با شادی جواب سالم پیامبر را می ده���م. پیامبر جلوتر می آید و از من 
می پرس���د: »ای بنده ی خ���دا، در چهره ات شادی و خوشحال���ی می بینم. آیا کسی به تو 

چیزی بخشیده است؟«
ذوق زده می گوی���م: »بله، ای رسول خدا!« و مشتم را ب���از می کنم و انگشتر را به پیامبر 

کسی آن را به تو داد؟« نشان می دهم. پیامبر؟ص؟ می گوید: »چه 
کنار ست���ون نماز می خواند. اشاره  که  صورت���م را برمی گردان���م و با دست به مرد جوانی 
ک���ه علی بن ابیطال���ب؟ع؟ است.« سپس  می کن���م. پیامب���ر با خوشحال���ی می گوید: »او 

می پرسد: در چه حالی آن را به تو داد؟
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ع« می گویم: »در حال رکو
گهان خنده ی زیبایی روی لب های پیامبر جاری می شود. انگار صد ستاره در نگاهش  نا
کبر« با حیرت به پیامبر نگاه می کنم. نمی دانم چه اتفاقی  می درخش���د و می گوید: »اهّلل ا
افت���اده است. پیامبر راه می افت���د و به سوی منبر می رود و مردم را صدا می کند. همه که 
کرده است.  کنون برادرم جبرییل بر م���ن نازل  جم���ع می شوند می گوید: این آی���ه را هم ا
الة  یَن ُیقِیُم���وَن الّصَ

َ
ُکُم اهّلُل و َرُسوُل���ُه َوالّذ سپ���س شروع به خواندن می کن���د. »ِاّنم���ا ِو لّیُ

ِکُع���ون2؛ رهبر و سرپرست شما تنها خداون���د است و پیامبرش و  ک���اة َو ُهْم را و ُیْوُت���وَن الّزَ
ع زکات می دهند.« مؤمنانی که نماز را برپا می دارند و در رکو

کیست و باید از چه کسی  که پس از پیامبر خدا؟ص؟ رهبرشان  از آن روز م���ردم می دانند 
کنند. پیروی 

1. پیراهن بلند عربی.
2. سوره ی مائده، آیه ی 55 .
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صدای حجاز
- ای بزرگان نجران!1 امروز خواسته ام تا بدین جا بیایید. امر مهّمی پیش آمده!

»عبدالمسیح« ابروها را باال داد و با صدایی که از ته گلویش می آمد گفت: 
»چه امر مهّمی ابوحارثه؟« ابوحارثه گفت: »نامه ای برایم رسیده. قاصدی از 

حجاز...« یکی دیگر از مردان شورای نجران سخن ابوحارثه را قطع کرد: 
»حجاز...!«

ک صدای حجاز دیگران را هوشیارتر و نگاه شان را پرسنده تر کرد. پژوا
حجاز، صحرای داغ و کوه و بیابان و تنها یک شهر آباد و مشهور که بت خانه ی 
گفته این پرسش اعضای عرب ها گاهی آن را بر سر زبان ها می انداخت. گفته و نا

شورای مسیحیان نجران بود.
کرده که حاال نامه ای از آن جا آمده باشد.  - از کی تا حاال حجاز سری توی سرها پیدا 

آن هم برای خداپرستان مسیحی شورای نجران!
عبدالمسیح پرسش دیگران را به زبان آورد: »از کجای حجاز ای ابوحارثه؟«

ابوحارثه گفت: »از شهر یثرب. امروز از شهر یثرب عربی آمده و نامه ای 
عجیب برای من آورده است.«

کرد. سپس کالِه بلند ُاسقفی اش را به سر محکم  آن گاه دو دستش را باال برد و 
 دست در جیب بغل قبای بلندش کرد. صلیب زیبا و طالیی روی سینه اش 

کنار رفت و لحظه ای بعد مردان مؤمن  جابه جا شد و لبه های قبا از روی هم 

مسیحی دست های اسقف اعظم را دیدند که نامه ای پیچیده شده را از بغل بیرون آورد 
گرفت و از هم گشود: و دو سوی آن را 

- ای برادران...! مردی از مّکه قیام کرده و به شهر یثرب رفته است و خود را پیامبر خوانده 
اس���ت. اینک نیز نامه ای ب���رای ما نوشته و ما و مردم شهر را به آیین خویش دعوت کرده 

است.
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»شرحبیل« که از همه پیرتر بود سرش را باال آورد: »ای ابوحارثه، چه می گویی! بهتر بود 
از قاصد اصل و َنَسب آن مرد مدعی را جویا می شدی. او کیست؟ چه می گوید؟« ابوحارثه 
گفت: »اتفاقًا جویا شده ام. این مرد از تبار عرب است. از اوالد اسماعیل و ما را به پرستش 

خدای یگانه و قبول پیامبری خودش دعوت کرده است.«
با این کالم ابوحارثه همهمه بین مردان مسیحی نجران درگرفت.

که از سوی خدا آمده از نسل اسحاق بوده است،  کنون هر پیامبری  - بگذارید ببینم. تا
نه اسماعیل.

کنون او کیست که چنین  - آری، راس���ت می گوید. همه ی پیامبران از بنی اسراییل اند. ا
ادعای بزرگی دارد؟

ابوحارثه گفت: »برادران صبر کنید تا ابتدا نامه اش را برای تان بخوانم.«
گرفت و از هم گشود: سپس دو طرف نامه را 

»ب���ه نام خدای ابراهیم و اسح���اق و یعقوب. از محّمد فرست���اده ی خدا به سوی اسقف 
نج���ران و م���ردم آن دیار. اسالم بیاورید تا سالم بمانی���د؛ اّما بعد همانا من شما را به جای 
پرست���ش بندگان، به پرستش خدای بزرگ دعوت می کن���م. از شما می خواهم از والیت 
گر دعوت مرا قبول نمی کنید  ج شده و به والیت خدای بزرگ وارد شوید؛ و اّما ا بنده ها خار

گر مالیات نمی دهید آماده ی جنگ باشید. والسالم.«2 باید مالیات بدهید؛ و ا
ابوحارثه نامه را درهم پیچید، سر بلند کرد و خواست حرف بزند که صدای درهم و برهم 

حاضران بلند شد.
گفته است؟ - او چه 

کرده است. - ما را به جنگ تهدید 
- او دیگر کیست؟

ابوحارثه گفت: »شنیدید که... او مردی به نام محّمد از فرزندان اسماعیل است که اینک 
ادع���ای پیامب���ری دارد و آن طور ک���ه قاصد می گفت بیش از نیم���ی از حجاز و قبیله های 

ع���رب به دین او درآمده اند. قاص���د می گفت محّمد برای پادشاهان کشورهای همسایه 
هم نامه نوشته است.«

شرحبیل پیر با حرکت دست های پیر و فرتوتش سر و صدا را خواباند و گفت: »بگذارید تا 
من سخن بگویم. من گرچه از نبّوت و پیامبری چیزی نمی دانم، اّما در کتاب ها خوانده 
و از پیشوای���ان پیشی���ن دین مسی���ح نیز بسیار شنی���ده ام که روزی پیامب���ری از فرزندان 
اسح���اق بیرون م���ی رود و به نسل اسماعیل می رسد. بعی���د نیست محّمد همان پیامبر 

موعود باشد.«
با سخنان عجیب شرحبیل پیر، سکوت عمیقی روی مجلس افتاد و همه ی مردان شورا 
ب���ه فکر فرو رفتند. سرانجام ابوحارثه سک���وت را شکست: »ای برادران! شما بگویید چه 

کنیم؟« کنیم؟ آیا دعوت او را رد 
چند نفر با فریاد حرف او را تأیید کردند؛ اّما شرحبیل دوباره مجلس را به دست گرفت.

گر محّمد همان پیامبر موعود باشد ما به  - ای برادران! چرا با عجله تصمیم می گیرید؟ ا
دست خودمان، خودمان را نابود کرده ایم.
یکی گفت: »پس تو می گویی چه کنیم؟«
شرحبیل گفت: »راه تحقیق که باز است.«

- چطور؟
گروهی را به سوی محمد بفرستیم تا بفهمیم او  که  شرحبیل گفت: »نظر من این است 

کیست و چه می گوید.«
ابوحارثه با لبخندی از روی رضایت گفت: »آفرین! این بهترین راه است.«

***
قافله ی کوچک آرام و صبور در بیابان پیش می رفت. جلو قافله دو شتر بزرگ و قوی راه 
می رفتند. در هر طرف کجاوه3 یک مرد نشسته بود. »ایهم«، »عبدالمسیح«، »ابوحارثه« 
و »شرحبی���ل«. ام���روز که آفتاب باالی آسم���ان رسیده بود هم سف���ران، دیگر حرفی برای 
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کجاوه نشین ها را صدای زنگ شترها و صدای پای اسب ها پر  گفتن نداشتند. سکوت 
می ک���رد. مسافران می دانستند که تا شهر »مدینه« راهی نمانده است. همه در سکوت 
ج و باروی شهر از دور پیدا ش���ود. »ابوحارثه« فکر همه چیز را  انتظ���ار می کشیدند، تا بر
که  کرده ب���ود و حاال می دانست  کاملی  ک���رده بود. در راه از چادرنشین���ان پرس وجوی 
پیامب���ر تازه، در شهر مدینه است. روز ی چندبار به عبادت گاهش که »مسجد« نام دارد 
م���ی رود و هرکس ه���م می خواهد او را ببیند و با او هم سخن ش���ود باید به مسجد برود. 
که پیامبر با مهمان���ان و تازه واردها بسیار خوش رو و مهربان است.  ابوحارثه می دانست 

حرف های آن ها را گوش می کند و هر خواسته ای داشته باشند برآورده می کند.
گهان سرش را باال  ابوحارث���ه همچنان در کجاوه سر به زیر داشت و فکر می ک���رد. ولی نا

آورد و شرحبیل را صدا کرد. شرحبیل چشم از دوردست بیابان برداشت:
- چه شده؟

ک���ه رسیدیم ب���ه خان���ه ی دوس���ت قدیمی من  گف���ت: »بهت���ر اس���ت ب���ه شهر  ابوحارث���ه 
»عبدالرحم���ان«4 بروی���م. استراحت کنیم. آبی به سر و صورت بزنی���م و لباس سفر از تن 

بیرون کنیم و آن گاه به مسجد نزد محمد؟ص؟ برویم.« شرحبیل حرف او را تأیید کرد:
- آری، باید آبی به تن بزنیم. گرد و غبار راه را بتکانیم و لباس های گران قیمت و زیبای 
خود را بپوشیم. این طور بیش تر به چشم محمد؟ص؟ و پیروان شان می آییم. آن ها باید 

بدانند که ما مردان شریفی هستیم.
ابوحارث���ه و شرحبی���ل دوب���اره سکوت کردند. چن���د ساعت بعد سیاه���ی نخل های شهر 
ک���اروان قدم هایش را تندتر کرد. چیزی نگذشت که  مدین���ه از انتهای بیابان سر برآورد. 
ج و باروه���ای شهر نیز از دل بیابان قد کشیدند. دیگر چیزی تا شهر نمانده  خانه ه���ا و بر
بود. جنب و جوش کاروان بیش تر شده بود و ساعتی دیگر شهر مقابل شان ایستاده بود.

***
مسج���د ساده و بی آالیش ب���ود؛ چهار دیوار کوتاه؛ چند ستون با نخل خرما و یک سقف 
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حصیری. مسیحیان پای به درون مسجد گذاشتند. عبدالرحمان به گوشه ای از مسجد 
اشاره کرد:

- دوستان من! آن جا، آن چند نفر که دور هم نشسته اند. آن یکی پیامبر ماست.
مسیحی���ان نجران به سادگی مسجد خیره ش���ده بودند. چند نفر از مسلمانان بی اختیار 
دنب���ال آن ها کشی���ده می شدند. عربی دس���ت روی شانه ی فرزن���د کوچکش گذاشت و 
گف���ت: »پس���رم، نگاه کن. آن ها چه لباس ه���ای باارزشی دارن���د.« عبدالرحمان بادی به 
گفت: »این ها دوستان من هستند.« مسیحی���ان بی اختیار به سوی  غبغب انداخ���ت و 
حلق���ه ی کوچک پیامبر؟ص؟ و یاران او کشیده شدند. ابوحارثه و شرحبیل جلوتر آمدند و 
تعظیم کردند. پیامبر سر بلند کرد و نگاهی به آن ها انداخت. سپس بدون آن که با آن ها 
سخن���ی بگوید از جای برخاست و رفت. مسیحیان ه���اج و واج به هم دیگر نگاه کردند. 

ابوحارثه به سوی عبدالرحمان برگشت:
- ما که شنیده بودیم او با مهمانان خود با مهربانی رفتار می کند.

عبدالرحمان با تعجب شانه هایش را باال انداخت و با درماندگی به این سو و آن سو نگاه 
گهان چشمش به حضرت علی؟ع؟ افتاد: کرد. نا

- ابوحارث���ه، آن ج���وان داماد پیامبر است. بهتر است پی���ش او برویم. او حتمًا عّلت این 
رفتار پیامبر را می داند.

عبدالرحمان این را گفت و تندتند به سوی حضرت علی؟ع؟ رفت.
کنند. می دانی  - ای علی! مهمانان من از راه دور آمده و می خواستند با پیامبر صحبت 

که نامه ی پیامبر؟ص؟ به آن ها رسیده است.
گران قیمت و طال و جواهر به خودتان  حض���رت علی؟ع؟ گفت: »تا زمانی که لباس های 
آویخته ای���د پیامب���ر با شما سخن نمی گوی���د. بهتر است با لباس و س���ر و وضعی ساده به 

این جا بیایید.«
روز بعد خیلی زود از راه رسید. این بار مسیحیان نجران ساده و بی آالیش لباس پوشیده، 

یکی یک���ی وارد مسجد شدند. به حاض���ران درود فرستادند. کنار پیامبر نشستند. پیامبر 
خدا؟ص؟ با آن ها احوال پرسی کرد. وقتی همه جمع شدند ابوحارثه لب به سخن گشود:

- ای محمد؟ص؟ درباره ی عیسی مسیح چه می گویی؟
پیامبر پاسخ داد: »او بنده ی خدا و پیامبر اوست!«

- شم���ا چطور ب���اور می کنید که فرزندی بدون پدر به دنیا بیای���د. به عقیده ی ما عیسی 
فرزند خداست.

پیامب���ر با یکی از آیه های قرآن پاس���خ او را داد: »به درستی که َمَثل عیسی نزد خدا َمَثل 
ک آفرید. سپس به او گفت »ب���اش« پس به وجود  که او را از خ���ا ]آفرین���ش[ آدم اس���ت. 

آمد.«5
پاسخ ه���ای پیامبر محکم و قانع کننده ب���ود؛ اّما آن ها نمی خواستن���د به همین سادگی 
تسلیم شوند و باز هم سؤال کردند. اّما پیامبرخدا؟ص؟ به همه ی پرسش های آن ها پاسخ 
گفتند: »ای محمد؟ص؟ پاسخ ها و سخنان تو ما  می داد. سرانجام مسیحیان با لجاجت 
کار این است که با یک دیگر  «مباهله«6 کنیم و بر دروغ گو  را قان���ع نمی کند. تنها چاره ی 

نفرین بفرستیم و از خدا بخواهیم که دروغ گو را نابود کند.«
پیامب���ر خدا؟ص؟ نگاهی عمیق و طوالنی ب���ه چهره ی مسیحیان نجران کرد و سپس سر 
کنند و زیر بار دلیل ها  خ���ود را پایین انداخت. معلوم بود که آن ها می خواهن���د لجبازی 
گهان حالت پیامبر دگرگون شد. دانه های عرق روی پیشانی  و سخنان پیامبر نروند. نا
پیامبر پیدا شدند و لب های پیامبر آهسته تکان خوردند. شرحبیل و ابوحارثه که جلوتر 
کردند و هر دو زیرچشم���ی به پیامبر نگریستند. پیامبر  نشسته بودن���د به هم دیگر نگاه 
همچن���ان سرش پایین بود و حرف���ی نمی زد. ابوحارثه نگاه���ش را به حضرت علی؟ع؟ 
دوخ���ت. حضرت علی؟ع؟ با اش���اره از او خواست که چیزی نگوید و صبر کند. لحظه ای 
بع���د پیامبر سر بلند کرد و آیه ای را که جبریی���ل آورده بود خواند: »و هرکس بعد از آن که 
گاهی به خلقت و آفرینش عیسی پیدا شد با تو بگومگو کند، بگو: بیایید  برای او علم و آ
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پسران مان و پسران تان و زنان مان و زنان تان و خودمان و خودتان را فراخوانیم، آن گاه 
مباهله کنیم و لعنت خد را بر دروغ گویان قرار دهیم.«7

خواندن آیه که تمام شد پیامبر فرمود: »من برای مباهله آماده ام. شنیده ام نزدیک چاه 
گذاشته اید. همان جا، جای خوبی  آب قبیل���ه ی »بنی سالم« شتران و برده های خ���ود را 
اس���ت. به آن ج���ا بروید و آم���اده باشید. فردا صبح ب���ه خواست خدا به آن ج���ا می آییم و 

مباهله می کنیم.«
مسیحی���ان از جای برخاستند و از مسجد بیرون رفتن���د. عبدالّرحمان باعجله به دنبال 

آن ها دوید و گفت:
گفت. حاال وقت دارید. امشب هم  که پیامبر چه  - دوستان من کجا می روید. شنیدید 

به خانه ی من بیایید تا فردا...
ابوحارثه نگذاشت سخن عبدالّرحمان تمام شود: »ما امشب به چادرهای خودمان 

می رویم. ما باید بیش تر با هم مشورت کنیم.« مسیحیان با این حرف از پیامبر 
کردند و به راه خود رفتند. روز بعد خیلی زود از راه رسید و آفتاب صبح  خداحافظی 

چهره اش را به شهر نشان داد. خورشید ابتدا نوک نخل های بلند را نورانی کرد
 و بعد نورش را روی سر شهر ریخت. مسلمانان زودتر از خانه ها بیرون آمده و 

له در کوچه ها ایستاده بودند و با هم حرف می زدند. همه جا سخن از 
ُ

گ له به 
ُ

گ
مباهله ی پیامبر؟ص؟ با مسیحیان بود. هنوز کسی از تصمیم پیامبر خبر نداشت. 

همه می خواستند بدانند پیامبر آن ها را به جمع مباهله کننده ها راه می دهد 
یا نه؟ کمی بعد دِر خانه ی پیامبر باز شد و پیامبر؟ص؟ بیرون آمدند. و یک راست 

به در خانه ی حضرت علی؟ع؟ رفتند و در زدند. حضرت علی؟ع؟ نیز خیلی
کرد و بیرون آمد. به دنبال حضرت علی؟ع؟،  زود دِر خانه را باز 

 فاطمه ی زهرا؟اهع؟ و امام حسن؟ع؟ و امام حسین؟ع؟ نیز از خانه
 بیرون آمدند. پیامبر؟ص؟ دست حضرت علی؟ع؟ را در دست گرفتند.

نوه ه���ای کوچ���ک پیامبر ه���م جلوجلو دویدن���د. پیامبر؟ص؟ و حضرت عل���ی؟ع؟ از جلو و 
کشیده  فاطمه ی زهرا؟اهع؟ پشت سر آن ها راه افتادند. مردم نیز بی اختیار به دنبال آن ها 
شدن���د. ب���ه دستور پیامبر چند نفر جلوتر رفته بودند و زیر درخت���ان کنار چاه را آب و جارو 
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کرده بودن���د. مسیحیان نیز از  ک���رده و فرش بزرگی پهن  ک���رده سایه بان سیاهی درست 
چادرهای خودشان بیرون آمده بودند و به راه مدینه نگاه می کردند. پیامبر و اهل بیت 

او با سرعت به آن سو می آمدند. ابوحارثه کاله بزرگ اسقفی اش را روی سر گذاشته بود.
 قب���ای سی���اه و بلندی پوشیده و صلیب بزرگی به گردن انداخته و جلوتر از بقیه ایستاده 
ب���ود. وقتی پیامب���ر را از دور دید به طرف شرحبیل و عبدالمسی���ح برگشت و گفت: »من 

منتظر این لحظه بودم تا مطلب مهّمی را به شما بگویم.«
شرحبی���ل و عبدالمسی���ح نگاه از ج���اده ی کوچک برگرفتن���د و نزدی���ک ابوحارثه آمدند. 
ابوحارث���ه گف���ت: »بگذارید تا محّم���د از راه برسد. آن وق���ت از او می پرسیم با چه کسانی 
می خواهد با ما مباهله کند. آن طور که از دور پیداست جمعیت زیادی همراه او می آیند. 
گر فقط خواست با افراد  گر او همه را به مباهله آورد با او حاضر به مباهله می شویم؛ اّما ا ا
خانواده اش مباهله کند بدانید که راست می گوید و پیامبر خداست. در این صورت نباید 

مباهله کنیم؛ وگرنه نابود می شویم.«
کردند و دوباره به  عبدالمسیح و شرحبیل با شک و تردید به چهره ی اسقف بزرگ نگاه 
بیاب���ان و راه کوچک مدینه چشم دوختند. کمی بعد پیامبر؟ص؟ از راه رسید و یک راست 
که فرش ها را انداخته بودند، رف���ت و دو زانو نشست. خانواده ی او نیز  ب���ه طرف محلی 
کن���ارش رفتن���د و نشستند. ابوحارثه به یک���ی از مسلمانان که آن جا ایست���اده بود گفت: 
»این ه���ا چه کسانی هستند؟« مرد مسلمان گفت: »آن مرد را که می شناسی، او علی بن 
ابی طالب پسرعمو و داماد پیامبر است. این مرد عزیزترین شخص نزد پیامبر است. آن 

زن نیز دختر عزیز اوست و آن دو کودک هم نوه های او هستند.«
ابوحارثه جلو رفت و به پیامبر گفت: »چه کسانی با ما مباهله می کنند؟« پیامبر؟ص؟ 
گفتند: »من و پسرعمویم و دخترم و دو نوه ام.« رنگ ابوحارثه

 تغییر کرد و به سرعت پیش بقیه برگشت و گفت: »می بینید 
که محّمد؟ص؟ چنان جّدی و مصمم نشسته است که

 پیامبران برای مباهله می نشینند. به خدای مسیح قسم 
گر امروز با این مرد مباهله کنید  همان طور که گفتم ا
همه ی مسیحیان نابود می شوند.« ابوحارثه هنوز داشت
 با دوستانش صحبت می کرد. پیامبر خدا دست های شان 
گهان رنگ آفتاب  را به سوی خدای بزرگ باال بردند. نا
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کمی زرد شد. در افق دوردست ابرهای سیاهی پیدا شد و باد تندی وزیدن گرفت. ابوحارثه 
دست پاچه شد و به دوستانش گفت: »ببینید که او هنوز نفرین نکرده آثار عذاب خداوند 
کنیم.« مسیحیان که  پیدا شده است. بیایید زود به خدمت او برویم و از او عذرخواهی 

رنگ از صورت شان پریده بود باعجله به سوی پیامبر رفتند و در برابر پیامبر نشستند.
گف���ت: »ای محم���د! ما مباهل���ه نمی کنیم، اّما ه���ر چه بخواه���ی می دهیم.«  ابوحارث���ه 

پیامبر؟ص؟ فرمودند: »پس مسلمان شوید.«
ابوحارث���ه گفت: »من خ���ودم حرفی ندارم، اّم���ا مسیحیان نجران نمی پذیرن���د؛ اما برای 
جنگ هم آماده نیستیم.« پیامبر؟ص؟ فرمودند: »پس باید »جزیه«8 بدهید و در برابر جزیه 
م���ا از شهر شما محافظ���ت می کنیم.« ابوحارثه و مسیحیان قب���ول کردند. پیامبر از جای 
ح بده.« برخاستند و به حضرت علی؟ع؟ گفتند: »قانون جزیه و مقدار آن  را برای شان شر

چند نکته:
1-ما هنگام خواندن آیه مباهله می فهمیم که علی بن ابیطالب؟ع؟ جاِن پیامبر؟ص؟ است.

2- اهل بی���ت پیامب���ر؟ص؟ مانند خ���ود پیامبر، معصوم ان���د و خدای ب���زرگ دعای شان را 
می پذیرد.

3- در روز مباهل���ه، غی���ر از حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین؟مهع؟ هیچ کس لیاقت 
نداشت تا همراه پیامبر؟ص؟، مباهله کند و این برتری فقط مخصوص اهل بیت؟امهع؟ است.

1( شهری در جنوب عربستان.
2( مکاتیب الرسول، ج2، ص 489، احمدی میانجی.

3( اتاقکی چوبی که در قدیم روی شتر می بستند.
4( عبدالرحمان بن عوف یکی از اصحاب پیامبر؟ص؟ بوده است.

5( سوره ی آل عمران، آیه ی 59.
کنند و از خدا بخواهند که دروغ گو نابود شود. گروه به درگاه خدا دعا  6( مباهله یعنی دو 

7( سوره ی آل عمران، آیه ی 61 .
ع مالیات که غیرمسلمانان به حکومت مسلمانان می دادند و در عوض حکومت مسلمانان  8( ی���ک نو

در برابر دشمن از آن ها پشتیبانی می کرد.

فقط  یك  کوزه ی  آب 
کن���ار سفره ی  کوچك  که  بانویم  آن  را په���ن  کرده  است . می گویم :   می آی���م  و می نشینم . 
»بان���وی  من ! اجازه  می دادید من  سف���ره  را آماده  می کردم .« می گوید: »نه ! تو به  اندازه ی  
کنون  دیگر نوبت  من  است .« به  چهره اش  نگاه  می کنم . زرد است   کار کرده ای . ا سهمت  
و تکی���ده ، و دست های���ش  که  لرزشی  خفی���ف  دارد. بغض  در گلویم  می پیچ���د. آن  را فرو 
می خ���ورم  و در پی  آن ، اشك  است  که  به  چشمم  فشار می آورد تا بیرون  بزند. نمی گذارم . 
برمی خیزم  و کوزه ی  آب  را از تاقچه  می آورم  و می گذارم  وسط  سفره . حاال دو روز و دو شب  

است  که  همه ی  ما چیزی  غیر از آب  نخورده ایم .
 به  افط���ار چیزی  نمانده  است . لحظه ای  دیگر صدای  مؤذن  پیامبرخدا؟ص؟خواهد آمد. 
که  برای  امشب   ب���وی  عطِر ناِن جو در خان���ه  پیچیده  است . این  آخرین  سه���م  آرد است  
کش  نان  پخت���ه  است . چهار� پن���چ  قرص  بیش تر  مان���ده  اس���ت . بانوی  من  با دست���اِن پا
نیس���ت . ص���دای  اذان  باال م���ی رود. برمی خیزم  و دِر تن���ور کوچك  را برم���ی دارم . شعله ی  
کسترها سرك  می کشد. عطر نان  بیش تر می شود. پّره های   خ رنگ  کوچکی  از وسط  خا سر
بین���ی ام  می لرزد و دلم  برای  یك  تکه  نان  بال بال  می زند. نان ها را با سیخ  کوچك  از تنور 
بی���رون  می آورم  و می گ���ذارم  روی  سبد. نان ها که  سرد می شود، سبد ن���ان  را برمی دارم  و 
م���ی آورم  سرِ سفره . بانوی  م���ن  در محراِب خود، به  نماز ایستاده  اس���ت . سفره ، نان  و آب  

آماده  است . من ، هم  به  نماز می ایستم .
که  صدای  حلقه ی  در می آید. سپس  دِر چوبی  خانه  غژغژ می کند   خیلی  طول  نمی کشد 
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ک���ودك  او هم  می آین���د. برمی خیزم ،  و موالی���م  ب���ه  خان���ه  وارد می شود. پش���ت  سرش  دو 
سالم  می کن���م  و می گویم : »سفره ی  افطار گشوده  است  و بانوی  بزرگوارم  در انتظار قدوم  
شماست .« موالیم  به  سوی  سفره  می رود و می نشیند. بانوی  خانه  می آید. دو کودك ، جلِو 
مادر می دوند و سالم  می کنند. مادر با لبخندی  به  رنگ  آسمان ، جواب شان  را می دهد. 
آن ه���ا را می بوسد و ن���وازش  می کند. آن گاه  هر سه  به  سوی  سفره  می آیند. و می نشینند. 
که  مثل  همیشه  تا من  نیز بر سر سفره   بانویم  م���را می نگرد و می گوید: »فّضه !«. می دانم  
ن���روم  آن ها دست  به  غذا نمی برند. می گویم : »بله  بانوی  بزرگ !« و تند می آیم  سرِ سفره . 
ک���ودك  می نگرم . هر دو، زرد و  موالی���م  دست  به  سوی  سفره  دراز می کند. به  چهره ی  دو 
رنگ  پریده اند و چشمان شان  که  به  گودی  می زند. آخر آن ها تازه  از بستر بیماری  خالص  
شده اند و حاال سّومین  روز است  که  برای  انجام  نذر سالمتی شان  با پدر و مادرشان  همراه  
گرفته ان���د. دو شب  گذشته  ه���م  که  غیر از این  دو - س���ه  قرص  نان  چیز  شده ان���د و روزه  
دیگری  نداشتیم . آن ها را هم  که  به  بیچاره هایی  که  به  در خانه  آمدند بخشیدیم . توی  
ل های  

ُ
گ دلم  خداخدا می کنم  تا دیگر امشب  کسی  در نزند. کسی  پیدایش  نشود تا این  

گهان   کوچك  لقمه  نانی  به  دهان  ببرند. همین جور دارم  فکر می کنم  که  نا
کوبه ی  در می آید. بی اختیار و ه���ول زده  سرم  به  طرف  در  ص���دای  
می چرخ���د. با خود می گویم : »اشتباه  می کنی . صدای  در نبود که !« 
ص���دای  در دوباره  می آی���د. می گویم : »صدای  دِر خان���ه ی  همسایه  است .« 
صدای  در دوباره  می آید. دیگر نه  گوشم  اشتباه  می کند و نه  می توانم  خودم  را فریب  
دهم . از جا برمی خیزم  و به  سراغ  در می روم . صدای  ناله  مانندی  می آید: »ای  اهل بیت  
پیامبر، درود بر شما! از الی  در می گویم : »کیستی ؟ چه  می خواهی ؟« می گوید: »روزگاری  
کنون  مرا به  اسیری  به  ای���ن  شهر آورده اند.  در شه���ر و دی���ار خود زندگی  خوبی  داشت���م . ا
گرسن���ه  مانده ام . چیزی  برای  خوردن  به  من  بدهید.« ب���از می گردم . صدای  او را  امشب  
موالی���م  شنیده  است . با لبخندی  بر لب  دس���ت  دراز می کند و یك  قرص  نان  برمی دارد و 
به  من  می دهد. نان  را می گیرم  و می خواهم  راه  بیفتم . صدای  بانویم  می آید: »صبر کن  
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که  معلوم  است  مثل  پدر و مادرشان   کودکان  نیز  فّضه !« و او نیز سهم  خود را می دهد، و 
رفت���ار می کنن���د. هم���ه ی  نان ها را م���ی آورم  و می دهم  به  م���رد اسیر. نان ه���ا را می گیرد و 
ک���وزه ی  آب  مانده  است . عجب   گوی���ان  می رود. بازمی گردم  سر سفره . در سفره  فقط   دعا
حکایت���ی  است . این  سومین  شبی  است  که  فرزندان  پیامبر بزرگ  اسالم ؟ص؟ غذای  ناچیز 

خود را به  بیچارگان  می بخشند و روزه ی  خود را با آب  باز می کنند.
ع  می کند. پیامبر؟ص؟   صب���ح  در خانه ی  ما، آفتاب  با چهره ی  پر از نور پیامبرخدا؟ص؟ طلو
آمده ان���د ت���ا احوالی  از فرزندان  خ���ود بپرسند. حسن  و حسین؟اهع؟  می دون���د و در آغوش  
گرام���ی  جای  می گیرن���د. پیامبر آن ه���ا را می بوسد و نوازش  می کن���د. کودکان   پدرب���زرگ  
گرسنه اند و بدن شان  می لرزد. پیامبر سراغ  دخترشان  فاطمه ÷را می گیرند. بانوی  من  به  
خدمت  پدر می آید. او نیز چشمانش  به  گودی  می زند. پیامبر می پرسند چه  شده  است . 
م���والی  من  ماج���را را تعریف  می کند. چشمان  پیامبر؟ص؟ به  اش���ك  می نشیند و می گوید: 
گه���ان  پیشانی  پیامبر؟ص؟  »ای���ن  حالت  شم���ا چه قدر برای  من  سخ���ت  و گران  است .« نا
را ع���رق  سردی  می پوشاند. چشمان  پیامبرخدا؟ص؟ ب���ه  نقطه ای  خیره  می ماند. همه ی  
م���ا می فهمیم  که  برای  پیامبر؟ص؟ وحی  نازل  ش���ده  است . لحظه ای  بعد فرشته ی  وحی  
کودکان  آن ها فرستاده   که  خداوند برای  علی  و فاطمه  و  می رود و پیامبر هدیه ی  بزرگی  
است  می خواند: »به  نام  خداوند بخشنده ی  مهربان ... آن ها به  نذر خود وفا می کنند و از 
گیر است . غذا را با این  که  دوست  دارند به  فقیر و یتیم  و  روزی  می ترسند که  عذابش  فرا
اسیری  می دهند. ما فقط  برای  خدا به  شما غذا می دهیم ، نه  از شما پاداشی  می خواهیم  
و ن���ه  توق���ع  سپاس  و تشکر داریم . م���ا از روزی  بسیار سخ���ت ، از پروردگارمان  می ترسیم . 

خداوند از شّر آن  روز در امان شان  می دارد و آنان  را شادی  و سرور می بخشد... .«1
ای���ن سوره، که پیک وحی آن را برای پیامبر؟ص؟ ن���ازل کرده است در شأن حضرت علی 

کودک���ان آن هاست. سوره ب���ا زیبایی برتری ه���ای اهل بیت  و فاطم���ه؟امهع؟ و 
پیامبر؟ص؟ را به مسلمانان یادآوری می کند.

1( سوره ی انسان، آیات 11-7
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چشمان روشن ِبرکه
»خ���دای یگانه را سپ���اس می گویم. ب���ه بندگی اش اعت���راف می کن���م ... خداوند به من 

گر انجام ندهم عذابی کوبنده بر من نازل شود...« دستوری داده که می ترسم ا
»ربیع���ه« وس���ط جمعی���ت ایستاده است ت���ا صدای پیامب���ر؟ص؟ را ب���ه دور دسِت جمعت 
برسان���د. با شنیدن ای���ن جمالت نگاه از ده���ان پیامبر برمی دارد و همی���ن چند جمله را 
ک���ه در میان جمعیت طنین می ان���دازد جمعیِت انبوه موج  ب���ا فری���اد تکرار می کند. صدا 

برم���ی دارد و در آفت���اب سوزاِن نیم روِز بیاب���ان، این پا و آن پا می ش���ود. گردن می کشد و 
ِک صدای پیامبر در گوش ها می پیچید: »دستوری  گوش تیز می کند تا بیشتر بشنود. پژوا
گر انجام ندهم. عذاب ... عذابی کوبنده ... کوبنده ...  داده ... می ترس���م ... می ترسم ... ا

کوبنده ...«
صدایی از دور دست می آید: »چه خبر شده؟«

م���ردم گرمای س���وزان را از یاد می برند. یک نفر شانه ی بغل دستی اش را فشار می دهد و 
می پرسد: »چه شده؟ آن مرد که دارد به سوی پیامبر می رود کیست؟«

- فاصله زیاد است. من نمی بینم.
- صبر داشته باش. اآلن معلوم می شود.

ک ص���دای پیامبر می آی���د: »ای مردم، م���ن در رساندن پیام ه���ای خداوند  دوب���اره پژوا
کنون جبرییل چندین بار آمده و از طرف خداوند به من  کوتاهی نکرده ام ... ا

دستور داده ...«
ربیعه با صدای بلند و کشیده اش سخن پیامبر را بلند تکرار می کند.

فریاد جارچی در گوش شهر می پیچد: » ای مردم شهر بدانید 
گاه باشید. امسال در موسم حج پیامبر اسالم؟ص؟ برای  و آ

آخرین بار به حج می رود.  ای مردم ...«
کوچه های  کوچک جارچ���ی َدم ب���ه َدم در  ص���دای طبل 
شهر مدینه به گوش می رسد مردم گوش تیز می کنند. 
ک���س می تواند بار سفر ببندد.  جارچی می گوید: »هر 

پیامبر خدا به حج می رود ...«
روز بع���د چن���د شتر س���وار از شهر بی���رون می زنند تا 
ای���ن خبر را ب���رای قبیله ه���ای دور و 
که جارچی  نزدیک ببرن���د. از آن روز 
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در مدین���ه خبر ح���ج را داده روزها گذشته، حاال دیگر آخری���ن روزهای مراسم حج است. 
حاجیان همراه با پیامبر؟ص؟ در شهر مّکه اعمال و مناسک حج را برگزار کرده اند. سخنان 
و دستوره���ای آسمان���ی اش را گوش داده ان���د. پیامبر نیز چیزی را فرو گ���ذار نکرده است. 
هم���ه ی دستوره���ا و راه  و روش ه���ای مراسم حج را به م���ردم یاد داده اس���ت. در بیابان 
گفته است. دوباره صدای ُمنادی  گفتنی ها را  کرده است و  »ِمنی« برای شان  سخنرانی 
پیامب���ر برمی خی���زد: »به دستور پیامبر باید همه ی حاجیان ف���ردا صبح شهر مّکه را ترک 

کنند. نباید کسی در شهر بماند ...«
حاجی ها دست به کار بستن و پیچیدن اسباب سفر می شوند. صبح از راه رسیده است و 
همه ی شهر مّکه در ُجنب و جوش است. جمعیت از چهارسوی شهر روان شده است. مردم، 
سواره و پیاده به راه افتاده اند. سیل حاجیان، همراه با پیامبر اسالم به بیرون از شهر مّکه 
روانه اند. روز که بلند می شود، دیگر کسی توی شهر نیست. همه به راه افتاده اند. شتران 
موک���ب پیامبر خدا در گرمای َنَفس گیر نیم روز، راه بیابان را با عجله می پیمایند. روز سّوم 
گهان شتر پیامبر قدم هایش سست می شود. گردن درازش را می کشد  که از راه می رسد نا
و نال���ه ای س���ر می ده���د و می ایستد. پیامبر به اف���ق دور چشم م���ی دوزد و بر پیشانی اش 
عرق می نشیند. فرشته ی وحی مقابل چشمان پیامبر؟ص؟  ظاهر می شود و می گوید: »به 
پروردگارت سوگند که از کردار همه خواهیم پرسید. مأموریت خودت را آشکارا بازگو کن و از 

مشرکان روی بگردان. ما شّر مسخره کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد.«1
فرشت���ه که می رود پیامبر؟ص؟  ب���ه حالت اول باز می گردد. فرشته ب���ا کنایه گفته است که 
پیامبر باید مأموریتی سخت و سنگین را به انجام برساند. پیامبر برای این که زود به شهر 
مدین���ه برسد و مأموریت خ���ود را انجام دهد با عجله راه می پیمای���د. گرما بیداد می کند. 
گرمایند؛ اّما همچنان می روند. نیزه ه���ای گرم آفتاب به سر و روی  شت���ران خسته از راه و 
مردم سرازیر می شود. مردان عرب برای در امان ماندن از نیزه های طالیی خورشید سر و 
صورت خود را با پارچه های سفید می پوشانند. کاروان بزرگ حاجیان می روند و می روند 

ت���ا آن که خورشید روی شیب آسم���ان می لغزد و از َنَفس می افتد. آسم���ان تیره می شود و 
ستاره ها چشمک می زنند. پیامبر بار دیگر سر به سوی آسمان برمی دارد. فرشته وحی باز 

آمده است:
گ���ر این کار را  ک���ه از سوی پروردگ���ارت بر تو نازل ش���د ابالغ کن که ا »ای پیامب���ر! چی���زی 
نکنی رسالت او را انجام نداده ای خدا در برابر مردم تو را حفظ می کند و کافران را هدایت 

نمی کند.«2
پیامبر؟ص؟  می فرماید: »ای جبرییل! مگر نمی بینی چگونه با سرعت می روم تا به مدینه 

برسم و فرمان او را انجام دهم.«
جبریی���ل می گوی���د: »خداوند دستور داده است تا در اولین من���زِل سر راهت وظیفه ات را 

انجام دهی.«
پیامبر می فرماید: »آری، ای جبرییل! فردا چنین خواهم کرد.«

کاروان بزرگ به استراحت می پردازند. فرشته وحی می رود و پیامبر و 
که خورشید چه���ره می شوید، کاروان ب���زرگ در بیابان خشک ب���ه حرکت می آید.  صب���ح 
خورشی���د قد می کش���د و دوباره گرما می ریزد. کاروانیان می رون���د و با چشمان خود که از 
زی���ر دستارهای سفی���د پیداست، بیاب���ان را می کاوند. همه جا بیابان اس���ت با بوته های 
گهان  خشک خار که در زیر آفتاب داغ از حال رفته اند. چیزی به نیم روز نمانده است. نا
از دور سیاه���ی چند درخت پیدا می شود و فریادی شنیده می شود: »به آب رسیدیم ...« 
چن���د نفر دیگر فریاد می زنند: این جا »غدیر ُخم« است. کاروان تندتر می راند؛ و اسبان و 
ک از هر سو به هوا برمی خیزد و برکه ی بزرگ  شتران به تاخت درمی آیند. هیاهو و گرد و خا
و پ���ر آب در چشم���ان کاروانیان پدی���دار می شود. پیامبر به سلمان، مق���داد و ابوذر اشاره 
می کن���د و می فرمای���د: »زیر آن درخت���ان و کنار آن برکه ی آب ف���رود می آییم. به همه ی 
م���ردم بگویید همین جا بمانند. کسی نباید از این من���زل بگذرد. چند سوار را بفرستید تا 

رفته ها را بازگرداند. زیر درختان منبری بزرگ برپا کنید...«
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کاروان عظیم حاجیان بلند می شود: »همه فرود آیید.  ص���دای جارچی ها از چهار سوی 
در این جا منزل می کنیم.«

دیگری می گوید: »این جا سه روز می مانیم.«
جارچی دیگری می گوید: »کسی زیر آن درختان منزل نکند. این فرمان پیامبر خداست.«

سی���ل اسب ها و شتره���ا به سوی برکه سرازیر می شود. مردم س���واره و پیاده به طرف آب 
می آیند. برکه با چشمانی روشن به روی همگان می خندد. همه به مهمانی آب می روند 

گوارای برکه می سپارند. و سر و روی به آب 

ک���ردن خیمه ها و چادرها  ک���ه سیرآب می شود، واپ���س می نشیند شروع به برپا  جمعیت 
م���ی کند. گروهی کوچک به زیر درخت���ان »سدر« می روند و سایبان���ی بزرگ برپا می کند. 
ک ها را به جایی دور می برند. از دور و نزدیک  خرده سنگ ها را جمع می کنند و خار و خاشا
سنگ ه���ای کوچک و ب���زرگ را می آورن���د و روی هم می چینند. جهاز شت���ران را هم روی 
سنگ ه���ا می گذارند پارچ���ه ای روی آن می اندازند و منبری ب���زرگ برپا می کنند. منبر که 
آم���اده می ش���ود پیامبر خدا از خیمه ی خود بی���رون می آیند و از آن ب���اال می روند. روی به 
مردم می ایستند تا دور دست ها آدم نشسته است پیامبر به جلوتر خیره می شود و نگاهش 
را ب���ه چهره ی پسرعموی���ش علی بن ابیطالب؟ع؟ م���ی دوزد. سپس با اش���اره ی دست او 
را می خوان���د. علی پیش می آید تا پ���ای منبر می رسد پیامبر دستور می دهد تا علی باالی 
منب���ر بیاید. علی ب���اال می آید و یک پّله پایین تر می ایستد. م���ردم خاموش و ُبهت زده آن 
دو را می نگرن���د؛ انگار اّولین بار است که پیامب���ر و برادرش را در کنار هم می بینند. پیامبر 
می فرماید: »صدایم به همه می رسد؟« از آخر جمعیت صداهایی بریده بریده می آید: »ما 

نمی شنویم.«

پیامبر می فرماید: »ربیعه که صدایش رسا و بلند است بایستد و حرف های مرا به گوش 
همگان برساند.«

سپس سخن می گوید: »خدای یگانه را سپاس می گویم. به بندگی اش اعتراف می کنم ... 
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کوبنده بر من نازل  گر انجام ندهم، عذابی  که می ترسم ا خداوند به من دستوری داده 
شود ...

» ... ای مردم! من در رساندن هر چه خداوند نازل کرده کوتاهی نکرده ام ... جبرییل چند بار 
آمده و از طرف خداوند به من دستور داده که به همه مردم بگویم علی بن ابیطالب؟ع؟ 
که خداوند علی را بر مهاجرین و  جانشین من و پیشوای شما بعد از من است ... بدانید 
انصار، روستایی و شهری، عرب و عجم، آزاده و َبرده، کوچک و بزرگ، سفید و سیاه و هر 
یگانه پرستی، پیشوا قرار داده... هر کس با او مخالفت کند ملعون است و هر کس دستور 

او را بپذیرد خداوند او را رحمت می کند. ..«

آن گ���اه پیامبر؟ص؟ خم می شود. ب���ازوی علی؟ع؟ را می گیرد و بلن���د می کند و می گوید: 
کسی است؟« »ای مردم! اختیار شما به دست  چه 

مردم یک صدا فریاد می زنند: »خدا و پیامبر!«
کارهای[ او را دارم، این  کس من اختیار ]زندگی و  که هر  پیامبر؟ص؟  می گوید: »بدانید 
»عل���ی« اختیاردار اوست. خدایا هر کس علی را دوست دارد، دوستش بدار، و هر کس 

با او دشمنی می کند با او دشمن باش. ..
ای م���ردم! پس از سخنرانی من، همه بیایید و به او دست بیعت بدهید و به والیتش 
کرده است. من  کرده ام و علی هم با من بیعت  که من با خدا بیعت  کنید. بدانید  اقرار 
از شما برای او و امامان بعد از او بیعت 
که وفادار  کس���ی  می گی���رم. خداوند به 

بماند پاداشی بزرگ خواهد داد ...«
سخن پیامبر؟ص؟  تمام می شود. مردم از 
جای برمی خیزند. پیامبر فرمان می دهد 
کنار  کنده شود. پیامبر  کسی نباید پرا
غدیر سه روز می ماند تا مردم بیایند و 
دست بیعت و وفاداری به جانشین پیامبر 
بدهند.

92-951.سورهیحجر،آیهی.

672.سورهیمائده،آیهی.
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حتی یک دینار 

دو س���وار، تن���ِگ ه���م در بیابان می تاختن���د. در این وق���ِت روز، دو سوار غب���اری غلیط 
ک���رده و رو به س���وی قلعه  های خیبر پی���ش می آمدند. خورشید از ف���راز آسمان به  برپ���ا 
س���وی غ���روب یله ش���ده بود و سای���ه ی اسب ه���ا و آدم ه���ا را روی زمی���ن انداخته بود. 

سایه ه���ا ُاری���ب وار، جل���و جل���و می دویدند. دو 
م���رد خاموش و در فک���ر، راِه هم���وار بیابان 

را همچن���ان طی می کردن���د و می آمدند. 
ک���ه رّد غبار دو س���وار را از دور  چن���د نفر 
دی���ده بودن���د ایستادن���د و ب���ه س���وی 

کم کم به  کردن���د.  چشم ان���داز بیاب���ان نگاه 
گهان یک نفر، از جمع جدا شد و به  گر و پرسنده افزوده شد. نا تع���داد ای���ن گروه تماشا
گمانم »َمحیصة بن مسعود«1 است  سوی پیامبر؟ص؟ رفت و گفت: »ای رسول خدا، به 

که باز می گردد؛ همراهی هم دارد.« 
کنون در چشم انداز  کردند. دو س���وار ا پیامب���ر خدا ؟ص؟ س���ر باال آوردند و بیابان را نگاه 
کرانه ی افق و بر پهنه ی بیابان به نظر می آمدند  پیامبر بودند. سواران اندکی جلوتر از 
که داشتند ه���ر آن به اردوگاه نزدیک و نزدیک ت���ر می شدند. پیامبر ؟ص؟،  و ب���ا شتابی 
کار خود شدند؛  کوتاه به دشِت پیش رو و دو س���واِر شتاباِن آن، سرگرم  پ���س از نگاهی 

اما سربازان هنوز ایستاده بودند و نگاه می کردند.
کار برچیدن  ه���م نوا با پیش آم���دن سواران، غروب نیز پی���ش می آمد و روز دست ب���ه 
روشنای���ی خود ب���ود؛ اما هنوز تا آسمان رنگ ببازد و خورشید سر در پشت کوه  های دور 
گرفتند  ف���رو کند مانده بود. سرانج���ام، دو سوار در دیدرس مردم ایستاده به تماشا قرار 
و همگ���ان آن ها را شناختن���د. یعنی یک نفر آن دو را. او که خبر به پیامبر؟ص؟ داده بود 
که از  که محیصه است.«  اما آن دیگری، معلوم بود  زودت���ر از همه به سخن آمد »گفتم 

بزرگان سرزمین »فدک«2 است.
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سواران که نزدیک شدند جمعیت که حاال چندین برابر شده بودند بی اختیار کوچه 
دادن���د. در آن س���وی این کوچه ی دراز پیامبر خدا؟ص؟ایست���اده بود و در سوی دیگر 
اسب سواران. به اندازه ی پرتاِب یک تیر مانده تا جایی که پیامبر؟ص؟ ایستاده بودند 
محیصه دهنه ی اسب را کشید. گردن اسب، قوس برداشت شیهه ای کوتاه کشید و 
کرد و روی زمین پرید  از حرکت ایستاد. محیصه به احترام پیامبر پای از رکاب خالی 
و ب���ا عجله به س���وی پیامبر؟ص؟ راه افتاد. س���واِر همراه محیصه نی���ز در پی او، رکاب 
کرد و آرام تر از محیصه به دنب���ال او روان شد. دیگر حاال همگان سواِر همراه  خال���ی 
که او را نمی شناختند از گفتگوی دیگران او را  محصیه را بجا آورده بودند و آن ها نیز 
شناخته بودند. همراه محیصه پیرمردی بود با چین و چروک باقی مانده از سالیان 
دراز در پیشان���ی، ریش���ی سفید و ف���راوان، درشت استخوان، چهار شان���ه و تنومند با 
کفی خشکیده و آمیخته با  گرد و برجست���ه، و  گونه هایی  گردن���ی محکم و افراشته و 
که در نظر اول هر بیننده ای مردی عاقل  گوشه  های لب. این مرد پیر،  غبار راه در 
کسی جز »یوشع بن نون« رئیس یهودیان منطقه ی  و جا افتاده به چشم می آمد 

فدک نبود. 
ک���ه تا خیبر دوازده  محیص���ه در روز قبل ب���ه فرمان پیامبر اسالم؟ص؟به سوی فدک 
کنون که روز رو به  فرس���خ3 راه ب���ود رفته تا یهودیان آن جا را به اس���الم دعوت کند و ا
کسی به چه���ره اش با دقت نگاه  گر  که ا پای���ان داشت با یوش���ع بازگشته بود. یوشع 
می ک���رد می توانست ترس و نگرانی را در آن بیابد. مسلمانان را با چهره ای عبوس و 

از زیر چشم می پایید و به سوی پیامبر می رفت.
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محیص���ه ب���ه خدمت پیامبر رسید و سالم گفت و در چند کلمه گزارش ماموریت خود را 
گفتم، آن ها از فتح  بازگفت: »ای رسول خدا، من پیغام شما را به بزرگان یهود در فدک 
کن���ون این یوشع رئیس و بزرگ آن  گاه شده اند و ا قلعه  ه���ای محکم یهودیان خیبر آ

که به حضور شما رسیده است و عرایضی دارد.«  هاست 
کنون دیگر  که ا پیامب���ر؟ص؟ نگاه مهربان خود را از محیصه برداشتند و به سوی یوشع 
با شگفتی به چهره ی مهربان و آرام و سر و وضع ساده ی پیامبر می نگریست دوختند. 
که  که باید بدون معطلی سخن خود را بگوید. مسلمانان نیز  یوشع خیلی زود دریافت 
گرفته بودند در سکوت و با چشمان پرسنده به  دور ت���ا دور پیامب���ر و مهمان تازه اش را 
چهره ی تازه وارد چشم دوخته بودند، یوشع سر باال آورد و گفت: »ای محمد، ما وصف 
کیشان ما  که نیمی از سرزمین هم  بزرگواری تو را بسیار شنیده ایم، دیروز هم شنیدیم 
در قلعه  های خیبر را به آن ها داده ای و گذاشته ای تا آن ها بر آیین خود باقی بمانند.« 
پیامب���ر سر به تایید پایی���ن آوردند. یوشع جسورتر از لحظه ای قبل گفت:  »ای محمد، 
که با ما نیز  م���ن به نمایندگی از همه ی یهودیان سرزمین فدک ام���ده ام و می خواهم 
مانن���د خیبریان رفتار کنی. م���ا چشمه  های پر آب و مزرعه و باغ ها و نخل  های فراوانی 
داریم. درآمد سالیانه ما از باغستان  های فدک هفتاد هزار دینار طال است. اینک نیمی 
از سرزمین ما از آن تو باشد …« لبخند رضایتی بر لبان پیامبر؟ص؟ شکوفه زد و فرمود: 
کوتاه، فریاد هلهله و شادی از مسلمانان به  گفت و شنود  کردم.« همراه با این  »قبول 

هوا رفت.
که پیامبر اسالم؟ص؟ غنایم  که محیصه و یوشع آمده بودند. چن���د روزی می شد  ام���روز 
قلعه  ه���ای هفتگان���ه ی خیبر را بین مسلمانان تقسیم کرده بودن���د و آماده بودند تا به 
شه���ر مدینه برون���د. مسلمانان نیز شادی کنان از حضور پیامب���ر رفتند و آماده شدند تا 
گردند. هیچ کس ه���م نگفت ما نیز از فدک سهم داریم زیرا همه،  از ماه ها  ب���ه شهر باز 

گفته بود:  قب���ل حکم خدا را دانسته بودند. خدای بزرگ در آیه ی ششم سوره ی حشر 
که برای به دست آوردن آن جنگ نکرده اند از آن پیامبر است.« »غنایمی 

***
آفتاب باال آمده بود؛ اما تا ظهر شود و خورشید به باالی سر برسد خیلی راه مانده بود. 
پیامبر؟ص؟ جلوی در خانه ی فاطمه؟اهع؟ ایستادند و کوبه ی در را باال آوردند. اهل خانه 
گشودن���د. پیامبر به داخل خانه رفتند و  در زدن پیامب���ر را می شناختند و شتابان در را 
ب���ه اه���ل خانه سالم گفتند. با شنیدن صدای پیامبر، فاطم���ه و کودکانش به استقبال 
پ���در آمدند. امروز فاطمه؟اهع؟ یک مهمان هم داش���ت. مهمان نیز صدای پیامبر؟ص؟ را 
شنی���ده بود و سراسیمه آمده و در آستانه ی در ایستاده بود و با شوق به صورت نورانی 
پیامب���ر نگاه می کرد. چشم پیامبر؟ص؟ به مهمان خان���ه ی علی و فاطمه؟امهع؟ افتاد و با 
خن���ده ای مهرب���ان گفتند: »مادر ج���ان سالم.«  و »ام ایم���ن«4 در دل شوق کرد و جواب 
گفتند: »امروز دلتنگ شما بودم. آمده ام تا دیداری تازه  سالم پیامبر را داد. پیامبر؟ص؟ 
کن���م.« پیامبر؟ص؟ نشستند و گل  ه���ای خانواده  های کوچک خود را غرق بوسه کردند. 
کرده  که در کودکی برایشان مادری  پیامب���ر آشکارا از دیدن داماد و فرزن���دان و ام ایمن 

بود، خوشحال بودند.
گهان نسیمی آرام  گذشت و حال���ت پیامبر خدا؟ص؟ دگرگون ش���د. نا آن ه���ا چند لحظه 
و خوشب���و در ات���اق وزید و فرشته ی وح���ی در برابر پیامبر ظاهر ش���د و گفت: »حِق ِذی 

ُقربی« را به او بده.«5 
گفت: »سرزمین فدک  کیست و حق او چیست؟« فرشته  پیامب���ر پرسیدند: »ذی قربی 
را ب���ه فاطمه ببخش. از این لحظه، فدک به دست���ور خدای بزرگ مال فاطمه است.« 
فرشت���ه رفت و پیامبر؟ص؟ به حال ع���ادی بازگشتند؛ سپس نگاهی با شوق و لبخند به 
فاطمه کردند و گفتند: »دخترم، این فرستاده ی خدای بزرگ بود. او به من دستور داد 
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تا فدک را به تو ببخشم.« 
که قطره ای اشک  هنوز سخن پیامبر تمام نشده بود 

درشتی از چشمان پیامبر جدا شد و پایین افتاد. پیامبر 
کشیدند.  چشمانشان را به نقطه ای دور دوختند و آهی سرد 
که نمی توانست اشک پدرش را ببیند با نگرانی  فاطمه؟امهع؟ 

گهان اشک به  پرسید: »پدر جان، چه اتفاقی افتاد؟ چرا نا
گفتند: »یک لحظه به  چشمان شما نشست.« پیامبر؟ص؟ 

یاد مادر عزیز و مهربانت خدیجه افتادم. 
که من هیچ مالی  او روزی 
کرد،  کمک  نداشتم به من 
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کرد. وقت���ی از او خواستگاری کردم خودش  ک���ه هیچ ی���اوری نداشتم مرا یاری  و روزی 
که ف���دک را به جای مهریه ی خدیجه به تو  مهری���ه اش را پرداخت. امروز خیلی شادم 
ک���ه یگانه وارث او هستی بخشیدم. حاال هر چه زودت���ر نماینده ای به فدک بفرست و 

کن.« در مال خود تصرف 
کاره ی من هستید تا شما در این دنیا هستید  گفت: »پدر جان، شما همه  فاطم���ه؟اهع؟ 

کار را نمی کنم.«  من این 
کار را بکن���ی می ترسم بعد از من، دشمن���اِن من و تو  گفتن���د: »تو بای���د این  پیامب���ر؟ص؟ 

فدک را به تو ندهند.«
کار را می کنم.« گفت: »چون شما دستور می دهید این  فاطمه؟اهع؟ 

کاری در  خورشی���د ب���ه باالی آسمان رسیده بود وق���ت اذان بود. پیامبر خ���دا؟ص؟ دیگر 
کرد.  ل، پیامبر را از ج���ای بلند  خان���ه ی داماد و دخترش���ان نداشتند. ص���دای اذان بال
هم���ه برخاستند تا به مسجد بروند و نماز بخوانن���د. پیامبر اما زودتر از بقیه به مسجد 
آمدند. صف  های نماز در مسجد کوچک پیامبر بسته شده بود. پیامبر خدا؟ص؟ به نماز 
کرد. دیری نپایید تا  ِل تکبیر پیامبر عطر مسجد را دو چن���دان  ایستادن���د و ص���دای زال

نماز به پایان رسید و پیامبر فورًا از جای برخاسته و روی به مردم ایستادند: 
کنید تا با من همراه شوید.«  کسی از مسجد بیرون نرود. صبر  »امروز 

نگاه  ه���ای پرس���ان مردم مسلم���ان به چه���ره ی یکدیگر دوخت���ه ش���د و زبان هایی به 
کاری دارد.« طولی  کس از دیگری می پرسید: »پیامبر؟ص؟ با ما چه  پرسش باز شد. هر 
نکشید تا پیامبر به راه افتادند و مردم به دنبال حضرت روان شدند. مقصد، جلوی در 
کوچه  که رسیدند ایستادند و  خان���ه ی فاطمه؟اهع؟ بود. پیامبر روبروی در خانه فاطمه 
گاه باشید من فدک  کردند: »ای مردم، آ پر شد از جمعیت. پیامبر بار دیگر رو به مردم 

را به دخترم فاطمه بخشیده ام. از امروز فدک مال فاطمه؟اهع؟است.« 

که این خبر را فقی���ران و بیچارگان شهر ب���ه همدیگر رساندند. فدک  ساعت���ی نگذشت 
که به  که پول  های محص���ول فدک  م���ال فاطمه؟اهع؟ است. فقیران شه���ر می دانستند 

خانه ی فاطمه برسد او حتی یک دینار6 آن را نیز برای خود نگه نمی دارد.

1-او یکی از اصحاب پیامبر اسالم؟ص؟ بوده است.
2-»فدک« در زمان پیامبر اسالم؟ص؟ سرزمینی بسیار بزرگ 

که باغ ها و نخلستان  های فراوانی داشته است. و آباد بوده است 
گفته ی مورخان مساحت سرزمین فدک نزدیک به  کیلومتر فاصله دارد. به   شهر مدینه تا فدک 140 

کیلومتر مربع بوده است. یکصد 
کیلومتر است. 3-هر فرسخ برابر با 6 

کار اسالم بوده است او در 4-ام ایمن یکی از زنان مؤمن و فدا
کودکی پیامبر؟ص؟ نیز  که به پیامبر اسالم؟ص؟ ایمان آورد. ام ایمن هنگام  کسانی بود  مکه جزء اولین 

کرده است. ام ایمن یکی از شاهدان بخشش فدک به حضرت زهرا؟اهع؟ بود و پس از  از آن حضرت پرستاری 
که منافقان فدک را  رحلت پیامبر اسالم؟ص؟ 

کردند به نفع حضرت زهرا؟اهع؟ شهادت داد. گرفتند و آن را غصب  با زور از حضرت زهرا؟اهع؟ 
5-سوره ی نمل، آیه ی 16.

6-هر دینار برابر با یک مثقال طال بوده است.
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عطری از بهشت

نسی���م خنکی ب���ه ص���ورت فاطمه؟اهع؟ می خ���ورد. فاطم���ه روی زمی���ن می نشیند. 
گهان  دستم���ال سفی���د را پهن می کند لباس های ت���ا شده را روی آن می گ���ذارد. نا

صدای درمی آید.
کوچه  ک���ه به  کودک���ش نیز ساعت���ی می شود  شوه���ر فاطم���ه صبح زود رفت���ه و دو 
رفته ان���د. شاید حاال در مسجدند و یا ی���ک کوچه پایین تر دارند بازی می کنند. هر 

چه هست حاال وقت آمدنشان نیست.
فاطم���ه؟اهع؟ به حی���اط م���ی رود. نسیم خنک دوب���اره م���ی وزد. این ب���ار انگار بوی 
خوش���ی هم همراه دارد. دوب���اره صدای در می آید و فاطمه ص���دای در زدن پدر را 
می شناس���د. شوق می کند و تندتر قدم برم���ی دارد. الی در را باز می کند. پدر پشت 
کنار می رود و  در است. پدر زودتر از دخترش سالم می کند. فاطمه؟اهع؟ از جلوی در 

می گوید: »پدر جان، بفرمایید تو. این وقِت روز ...«
پ���در قدم توی حیاط خانه می گذارد و می گوید: »دخت���ر عزیزم، آمده ام خانه ی تو 
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کنم.« کمی استراحت  تا 
فاطم���ه ب���ا کمی تعجب به پدر نگ���اه می کند. چهره ی پدر کمی خست���ه به نظر می آید 
اّم���ا مانند آفتاب است. مثل آفتاب خسته ی غ���روب. فاطمه؟اهع؟ پیش خود می گوید: 
»یعن���ی چه شده که پدر این وق���ت روز آمده برای استراحت.« می خواهد چیزی بگوید 
ک���ه پدر زودتر می گوید: »آخر کمی ضع���ف داشتم. آمدم این جا تا کمی استراحت کنم. 
سپ���س ب���ه طرف ات���اق م���ی رود. فاطمه؟اهع؟ با عجل���ه دنبال پ���در م���ی رود و می گوید: 

پدر جان، ان شاء اهّلل بال دور است. به خدا پناه می برم. از ضعف شما.«
پ���در گوش���ه ای می نشیند، نفس���ی تازه می کن���د و می گوید: »دخترک���م، آن عبای بزرگ 

یمنی را بیاور و روی من بینداز.«
فاطم���ه؟اهع؟ می رود و عبا را می آورد. پدر همان جایی که نشسته، دراز می کشد. فاطمه 

که پدر چه قدر خسته است. عبا را روی پدر می اندازد و به این فکر می کند 

***
فاطم���ه؟اهع؟ از اتاق بیرون می آی���د و آرام و بی صدا در اتاق را می بن���دد. چند ساعتی تا 
ظه���ر باقی مانده نسیم دوباره ش���اخ و برگ درخت ها را نوازش می دهد همراه با نسیم 
بوی خوشی در خانه می پیچید، انگار عطری از بهشت همه جا پیچیده است. فاطمه 
احس���اس می کند ای���ن بوی خوش، از وجود پدر مهربانش اس���ت. با خودش می گوید: 
گواهی می دهد که می خواهد  »آم���دن پدر در این وقت روز، نباید عادی باشد.« دلش 

اتفاق خوبی بیفتد.
خ کوتاهی توی حیاط می زند. هنوز خیلی  فاطم���ه؟اهع؟از فکر و خیال بی���رون می آید چر
کنار دیوار می رود.  کوچک���ی  که باید انج���ام بدهد. فاطمه به سوی جاروی  ک���ار مانده 
که ص���دای باز شدن درمی آید. وقتی پ���در آمده بود، فاطمه  می خواه���د جارو را بردارد 
کاماًل نبسته بود فاطمه قد راست می کند و به طرف در خانه سر می چرخاند.  دیگر در را 

در ب���ا لرزش���ی خفیف ب���از می شود و حسن؟ع؟ ب���ا عجله توی حیاط م���ی دود. نگاهش 
که به م���ادر می افتد می گوید: »سالم«. مادر مثل همیش���ه می گوید: »نور چشمم سالم! 

میوه ی دلم سالم!«
کودکانه اش می گوید: »به به! چه بوی خوبی توی  حس���ن نفسی می کشد و با خنده ی 
خانه م���ان می آید.« بعد بیشتر می خن���دد و خودش را به م���ادر می چسباند و می گوید: 

»مثل عطر پدربزرگ.«
م���ادر لبخن���د می زن���د و سر تکان می ده���د. بعد روی س���ر پسرکش دس���ت می کشد و با 
دس���ت اتاق را نشان می دهد. حسن دامان مادر را رها می کند و به سوی اتاق می رود. 
پدرب���زرگ دراز کشیده و عبای ن���و و زیبای یمنی را روی خودش کشیده است. در اتاق 
که صدا می کند پدربزرگ چشم هایش را می گشاید. حسن آهسته جلو می رود و البه الی 

خنده اش به پدربزرگ سالم می کند و می گوید: »اجازه می دهید زیر عبا بیایم؟«
پدرب���زرگ می گوید: »پس���رم سالم، نور چشمم سالم! اجازه می ده���م. بیا.« حسن لبه ی 
عب���ا را می گیرد و ب���اال می زند و می رود در آغوش پدربزرگ. پدرب���زرگ هم عبا را روی او 

می کشد.
***

حسن و حسی���ن؟امهع؟، دو برادر کوچک همیشه و همه جا با هم دیگرند. توی کوچه، توی 
خانه و هنگام بازی. ولی حاال یکی از آن ها آمده است. فاطمه آن قدر شوق آمدن پدر و بازی 
و خنده ی کودکانه ی فرزندش او را دل مشغول کرده است و از  پسرش سراغ برادر کوچک تر 
را نمی گی���رد. حسن که به اتاق و پیش پدربزرگ می رود،می بیند که حسین همراه حسن 
نبوده. فاطمه تند به سوی در خانه می رود، ولی هنوز به در خانه نرسیده در قژقژکنان روی 
پاشنه می چرخد و حسین؟ع؟ هم به خانه می آید. حسین َدِم در خود را در آغوش گشوده ی 
مادر می اندازد و سالم می کند. مادر مثل همیشه می گوید: »سالم نور چشمم ...« حسین باال 
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و پایین می پرد می گوید: »چه بوی خوبی می دهی. مثل عطر تن پدر بزرگ...«
م���ادر می خن���دد و می گوید: »آری، پدرب���زرگ این جاست. توی ات���اق. برادرت هم، 

رفته پیش او. حسین می خندد و با شادی به طرف اتاق می دود.«

***
که به خانه بیاید. تا جمعشان جمع شود. روزهای دیگر آفتاب  دیگر فقط پدر مانده 
ک���ه باالی س���ر می رسید. علی؟ع؟ به خانه می آمد. آم���اده می شد و به مسجد پیامبر 

می رفت. اّما امروز ...
فاطم���ه؟اهع؟ منتظر می ماند و گوش به در و ص���دای پای رهگذران می سپارد. همان 
کرده ب���ود را در دل احساس می کند.  احساس���ی که هنگام آمدن پدِر بزرگوارش پیدا 

امروز باید همه جمع شوند.
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 توی یک اتاق، زیر یک عبای بزرگ ... کوبه ی در که آرام به در می خورد فاطمه دیگر یقین 
می کند که شوهر دلبندش بازگشته است. با عجله می دود و در را باز می کند. چهره ی زیبای 
عل���ی در چشمان فاطمه ق���اب می شود و صدای مردانه اش می آی���د: »سالم بر تو ای دختر 

پیامبر خدا، به به فاطمه جان، امروز چه عطر دل چسبی در خانه مان پیچیده.«
فاطم���ه؟اهع؟ مهربانان���ه ج���واب س���الم شوه���ر عزی���زش را می ده���د و می گوی���د: »آری،  ای 
امیر مؤمنان! امروز  پدر عزیزم مهمان خانه ی ما شده. بچه ها هم آمده اند و رفته اند پیش 

پدر بزرگ.«
عل���ی؟ع؟ ب���ه در ات���اق نگ���اه می کند و ب���ه طرف ات���اق می رود.عل���ی؟ع؟ ک���ه وارد اتاق 
گلش را بیشتر به  می ش���ود، پیامبر؟ص؟ خدا از ج���ای برمی خیزد و می نشیند و نوه ه���ای 
سین���ه می فش���ارد. عل���ی می گوید: »سالم ب���ر شما ب���اد ای پیامبر خدا، به م���ن نیز اجازه 

می دهید پیش شما بیایم.«
کنار  پیامبر خ���دا؟ص؟ با مهربانی و لبخند جواب دامادش را می دهد. علی جلو می رود و 

پیامبر می نشیند. پیامبر باِل عبا را بلند می کند و روی سِر دامادش می اندازد.

***
فاطمه؟اهع؟ توی حیاط خانه تنها مانده است. با خود می گوید: »امروز چه قدر زود همه 

جمع شدند. انگار فقط من مانده ام.«
کارهای خانه مانده است. اّما فاطمه؟اهع؟ نمی خواهد عطر حضور پیامبر خدا؟ص؟ را از دست 
بده���د. کم���ی این پا و آن پا می کند و بع���د به طرف اتاق به راه می افت���د. صدای مهربان و 
زیبای دختر پیامبر توی اتاق می پیچد و به گوش پیامبر، علی و کودکان می رسد: »سالم 

پدر جان، دلم می خواهد پیش شما باشم. اجازه دهید من هم با شما زیر عبا بیایم؟!«
گل���ش می شکفد و لب های نازنین اش به خن���ده باز می شود: »سالم  پیامبر خ���دا گل از 

دخترم، سالم پاره ی تنم، آری، اجازه می دهم...«

فاطمه؟اهع؟ کنار پدر می نشیند و دستش را روی زانوی پدر می گذارد. پیامبر لبه ی دیگر 
عب���ای ب���زرگ و زیبای یمنی را روی سر و دوش دخت���رش می اندازد. بعد با دو دستش 
دو ط���رف عب���ا را خوب می کشد و هم���ه را زیر عبا جمع می کن���د. آن وقت دست هایش 
را ب���ه سوی خدا ب���اال می برد: »خدای���ا، این ها )ک���ه می بینی( خان���واده ی من هستند. 
گر آن ها غمگین شوند، من هم می شوم. من دوستان  نزدیک ترین افرادبه من. خدایا ا
آن ها را دوست دارم و با دشمنان آن ها دشمن هستم. خدایا همه بدی ها و زشتی ها را 

کن!« کیزه شان  ک و پا کن و پا از آن ها دور 
فاطم���ه و عل���ی آمی���ن می گویند. دو کودک ب���ه دست های پدربزرگ و پ���در و مادر نگاه 
می کنن���د. می خندن���د و چشمان ش���ان ب���رق می زند. دست ه���ای کوچک ش���ان را مثل 
گل های آفتاب گردان به سوی آسمان باال می برند و زیر لب می گویند: »آمین!« دعای 
پیامب���ر؟ص؟ ک���ه به پای���ان می رسد فرشته ی وحی ب���ا عجله از آسمان ها پ���رواز می کند و 
خودش را به اتاق کوچک خانه ی فاطمه می رساند. چشم پیامبر به جبریل می افتد و 
منتظ���ر می ماند تا فرشته سخن بگوید. فرشته، از سوی خدای بزرگ هدیه ای آسمانی 
که قصه ی آن  را برای پیامبر اسالم؟ص؟ آورده است. هدیه، آیه ای از قرآن است. آیه ای 

روز خانواده پیامبر را بازگو می کند:
کامل  کند و شما را به طور  »خداون���د می خواهد بدی ها را از شم���ا خانواده ی پیامبر دور 

کیزه سازد.«1 پا
از آن روز هم���ه مسلمان���ان با خواندن ای���ن آیه می توانند به آسان���ی پیشوایان معصوم 

خود را بشناسند.
چند نکته:

ک���ی ظاهری و  کلم���ه ی »بدی ه���ا« یا »رج���س«، در آیه ی تطهی���ر هرگونه ناپا منظ���ور از 
باطنی است.
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پیامبر اسالم؟ص؟، برای آن که همه مسلمانان بفهمند منظور از 
کسانی هستند، هر روز-  که در آیه ی تطهیر آمده چه  اهل بیت 
به مدت شش ماه- موقع نماز به در خانه ی حضرت زهرا؟اهع؟ 
گفتند: »ای اهل بیت، موقع نماز است.«  می آمدند و می 
سپس آیه ی تطهیر را تالوت می کردند.
کس غیر از  که پیامبر اسالم؟ص؟، به هیچ  در تاریخ می خوانیم 
کتاب های حدیث  که به زیر عبا بیاید. در  اهل بیت اجازه نداد 
گفته شده است این آیه اختصاص  اهل سنت نیز ده ها روایت 
به پنج نفر دارد. و مراد از اهل بیت؟امهع؟ همه ی خاندان پیامبر 
نیستند.

331.احزاب،آیهی.
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