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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 دومو  هشتادشماره ، و یکم بیستسال 

  9311 تابستان

 

اطعامهای ناظر بر آیه بررسی انتقادی گزارش

 

 57/7/5999 تاریخ تأیید:      72/9/5991 تاریخ دریافت:
  1یغفورمحمد  

 

 یرالموممیی  از سوور  ماارهود ر،ورم ام    یوای  آ یراموو  مشهور پ یبر اساس آرا

روز   یبور اسواس رو ر   ی و حسوی  م حضرت فاطمود  حضرت عل

بد خوراک رر ،یگوا  افاوارم آ  را رر را  خودا بود      یدشد یازگرفتید و با وجور ر

متعوا  رورار    یخودا  یرعمل آرا  موورر یدود   ی . ایدردبخش یرو اس یتیم ی ممسک

 یعدش یرهرر. رر یفاس یار یگرا ر یبرا  و خداورد از آ  بد عیوا  سرمشد گرفت

رربوار  شو   روزو م شور        مختلفو  ی،ا میاربم گزارش ی،ا و رر هتاب  و سی

 ی شدم آمد  است. ا ید هد افاار بخش ی و شمار روز،ا یررد گ ماجرام افرار روز 

موجوورم   یوات و روا ،اارشگز  پس از بازخوار یل یحل -یف مدالد با روش یوص

آرهوا و بوا اسوتیار بود      ی،وا  رشا  رار  اختالف و ییارض یکدیگرمسیجش آرها با 

بود   یووا    آرها مو  ی یر است هد از مهم یافتدرست  یج و عدل بد رتا یر ررآ م س

آشوکار   ی مچیو  روز اشار  هرر. ،وم  یکاطعا  رر   ،ا رر سد روزم ول روز   یوال

و یفواوت   یودار رو یو  بوا ا   و سی یع میابع ش ی ارویرو    یفاوت چگورگشد

   پژو،ش است. ی ا ،ای یافتدبا آ  از  یاروی رر رو  و میدات یخ یار یکرر،ایرو

                                              

: یپژوهشتاا  علتوو و هره تس ا ت       یعلمت  یئت  و عضتو ه  یت  اهل ب یختار یدکتر یدانشجو. 1
(m.ghafoori@isca.ac.ir). 
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 ی، منطقر  قرن ر  ، حضرر  اطممر   یحضرر  ل ر   یرالمؤمنینام :کلیدواژگان

 .یط روا یخ،، سوره دهر، تطریتاهل ب

 مقدمه. 1

ای بسیطر پر حجم و ا بوه است و کمتر منبعی را میطن منطبع اسالمی، حوزه منطق   گطری در

هرطی تسسریر از   هطی منقبتی را در بر  داشت  بطشد. کترط  توان یطات ک  اخبطر و گزارشمی

هط هطی مخت ف در کنطر نیط  ب  منطق  ااراد و گروه یستند و ب  منطسبت این قطلده مستثنط

خط ردان  بروی   و  توجهی از این منطق  بر  منطقر  اهرل بیرت    پرداز د. حجم قطبل  می

 اختصطص دارد ک  شیع  و سنی در ثبت و ضبط نن سهیم هستند.

شمطری از اخبطر منطق  ب  دالیل مخت ف دچطر تصحیف، تحریف، حشو و زوائد ارراوان  

ه ای و غ رو در برطر  هرطی ارقر   ا د. گذشت  از اشتبطهط  راویرطن و  ویسرندگطن، رقطبرت    شده

بزرگطن و پیشوایطن دین،  قش اص ی را در اازودن، کطستن و یط دست بردن در ایرن گرروه   

ک  در قرنن بطزترط  یطاتر  اسرت،    بیت پیطمبر روایط  دار د. یکی از منطق  مشهور اهل 

مطجرای تطریخی امعطم مسکین، یتیم و اسیر است ک  منطبع شریع  و سرنی نن را گرزارش    

شود. این مقطلر   هطی زیطدی دیده میرخداد و جزئیط  نن، تسطو کنند، امط در چگو گی  می

پردازد تط بتوا د گزارش درسرت   هط بط روش توصیف و تح یل میب  تبیین و  قد این گزارش

 را برگزیند.

بیشترین اختالف این روایط  در نن است ک  امعطم س   یطزمنرد در یرش شر  اتسرط      

است ک  ب  دالیل تطریخی، روایی و لق ی، این  ااتطده است یط س  ش ؟ ارضی  تحقیق نن

داد در یش ش  بوده است. این تحقیق بر منطبع تطریخی، حدیثی، تسسیری و اضطیل و روی

داد را کردن بحث از هر منبع دیگری هم ک  این روی منطق  استوار است، امط برای محکم

 شود. گزارش کرده است، بهره برداری می

دربطره این موضوع، اثری پژوهشی یطات  شد و قرائت غطل  در منرطبع، پذیراتر  شرده    

کطود. گستنی اسرت ایرن    است. از این رو، این مقطل  بط  گطهی متسطو  ب  موضوع، نن را می
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واقع  بط نن ک  رویدادی تطریخی است، امط در منطبع تسسیری، روایی و منقبتی بطزتط  یطات  

طهش نثطر تطریخی در استنطدا ، ب  دلیل کم توجهی این گروه منطبع بر   است. از این رو، ک

 این واقع  است.

 مفاهیم. 2

  هط: در این جط اخبطر و روایطتی ک  دربطره واقع  خطص تطریخی بیمطری حسرنین گزارش

 ا د، مراد است.و  ذر روزه و امعطم یتیم، اقیر و اسیر  قل شده

هط بررسی شده است ک  سند، متن و محتوای گزارش این معنط است  بررسی ا تقطدی: ب

 و درستی یط  طدرستی ن هط ارزیطبی خواهد شد.

ورد، یرط  جرط ن بر    خدارضطی م تزم شود ک  کطر خیرى را براى  ا سطننن است ک   : ذر

 1.دکنخدا ترک رضطی کطرى را ک   کردن نن بهتر است براى 

امعطم: دادن یط خورا دن غذا یط هر  وع خوراکی ب  دیگران )بط میل و رغبت خور ده( را 

 2امعطم گویند.

 هابررسی گزارش. 3

یط شمطری از نیط  این  3وجود دارد ک  بیطن کننده شأن  زول سوره ا سطنگزارشی  ،در منطبع

 ارمطید:سوره است. خداو د در نیط  هستم تط  هم سوره ا سطن می

[ بهه نهذر    يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطيراً؛ ]همان بندگانى كه

 ترسيدند. كردند، و از روزى كه گزندِ آن فراگيرنده است مى خود وفا مى

                                              
1. https://www.balagh.ir/content/4861. 

2. https://www.parsi.wiki/fa/wiki/137479/%d8%a7%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d9%85. 

 . دهر، هل اتی.3

 

https://wikifeqh.ir/انسان
https://wikifeqh.ir/خدا
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حُبِّهِ مِسْكيناً وَ يَتيماً وَ أَسيراً؛ و با اين كهه اشهتياب بهه      الطَّعامَ عَلىوَ يُطْعِمُونَ 

 دادند. خوردن داشتند، بينوا و يتيم و اسير را خوراك مى

إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اهللِ ال نُريدُ مِنْكُمْ جَهزاً  وَ ال شُهكُوراً؛ مها بهراى خىهنودى      

 .خواهيم داش و سپاسى از شما نمىخورانيم و پا خداست كه به شما مى

  بیرطن مخت سری دربرطره شرأن  رزول و مرطجرای ایرن نیرط          نرایدر تسطسیر و روایط ، 

 حضرر   ، نیمنؤمر الایرن نیرط  در شرأن امیر   کر   است  بط این حطل، روشنشده است. 

 داشرت لمرل ن رطن  رطزل      و خدمتکطرشرطن اضر  و برزر    حسرنین ، اطمم  زهررا 

 شده است ک  هم  ااططری خود را برط وجرود گرسرنگی و  یرطز شردید بر  نن، در راه خردا        

  1.صدق  داد د

در دربطره تطریخ این واقع ، زمطن دقیقی مشخص  شده است امط چون امرطم حسرین  

سطل چهطرم هجری زاده شده است و در این مطجرا  ط ی برای تغذی  ایشطن پخت  شده برود.  

تخمرین   ع این واقع  بین سطل پنجم تط دهم، پیش از رح ت پیرطمبر بنطبراین، زمطن وقو

ک  سطل هستم ب  بعد، بط توج  ب  غنطیم غزوا  و سری  هط، وضعیت شود. ب  دلیل نن زده می

اقتصطدی مس مط طن بهتر گردیده بود و از شد  اقر و گرسنگی کطست  شده بود. این رخداد 

 .را بطید بین سطل پنجم تط هستم دا ست

برخری نن را در  شرود.  هطی زیطدی دیده میتسطو  این واقع ،چگو گی  بطرهدر در منطبع،

ا رد برط تحریرف از    کوشریده ا د. بعضری  یش ش  و برخی دیگر در س  ش  متوالی دا ست 

 هطا د. اکنون گزارشهطی دیگری نوردهلظمت کطر این خط دان بکطهند و برخی شأن  زول

 کنیم. بررسی می ،وجود دارد را ک  دربطره نن نراییو 

                                              
 .297، ص9، ججوامع الجامع ؛ طبرسی،755، ص51، جالتبیان فی تفسیر القرآن. شیخ طوسی، 1
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 1یکمگزارش . 4

 ،و بر   ق ری  داخر  سولرکودک بود د ک  مریض شد د.  امطم حسن و امطم حسین

 ترط پیشنهطد داد د کر   رذر کنرد    برخی صحطب  ک  برای لیطد  نمده بود د ب  امطم ل ی

و را شسط دهد. پس نن حضر  و ب  تبع ایشرطن حضرر  اطممر     حسنین د،خداو 

اگر شسط حطصل شد، سر   ک   حتی حسنین  ذر کرد د ،ب  گست  برخی  و اض طن،خدمتکطرش

ر پی حطصل شدن شسط، این خط واده درصدد ادای  ذر خود برنمد رد، امرط   د روز روزه بگیر د.

کر  پشرم    همسطی  یهرودی  ، زد شمعون چون چیزی برای خوردن  داشتند، امطم ل ی

بریسد. در مقطبل ایرن   ری پشم گرات تط حضر  زهراکرد، رات و از او مقداریسی می

 کطر، س  صطع جو گرات تط در این س  روز ااططر کنند. 

هط را ریسید و سپس ابتدا یش سوم پشم ،هر روزبر اسطس این روایت، حضر  زهرا

یش صطع از نرد جو را پنج قرص  طن ب  تعداد الضطی خط واده درست کرد ولی بر  هنگرطم   

و در هرر   ندو کمش خواست  داول مسکین، روز دوم اقیر و روز سوم اسیری نمدااططر، روز 

بط ن  ااططر کرد د. روز   سرهط را ب   یطزمندان داد و هر پنج هم   طن س  روز، امطم ل ی

-و میبود د حطل شده را ک  از شد  گرسنگی بی دست حسنینامطم ل ی ،چهطرم

بط دیدن ن طن متأثر شد و ارمود: شرمط   پیطمبر برد. لرزید د، گرات و  زد رسول خدا

وقتری   .برویم پیش اطمم  :نن گطه ارمود .خبرمید و من بیهست گرسن  ،س  روز است

دختررش   ،در محرا  بود و چشمط ش گود ااتطده بود. پیطمبر نمد د، حضر  اطمم 

از دسرت  سرنگی  را ب  سین  چسبط د و شکوه کرد و از دست خود  طلید ک  اهل بیتش از گر

 2جبرییل  طزل شد و این سوره را ب  لنوان تهنیت نورد. ،گطه او خبر  دارد. نن رو د ومی
                                              

گزارش هرر دسرته اند و به خاطر تشابه زیاد،  اند به دو دسته تقسیم شده. منابعی که این گزارش را نقل کرده1
 در هم ادغام شده است و در قالب یک گزارش آمده است.

روضة  ؛ فتال نیشابوری، 999 – 979، صاالمالی ؛ شیخ صدوق،589 – 522، ص5، جالمناقب. کوفی، 2
 ؛ ثعلبررری، 118 – 991، ص7جشةةةواال التن، ةةة   ؛ حررراکم حسررر انی، 521 – 521، صالةةةوان ی 
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 منابع و مآخذ این گزارش. 5

 منطقر  محمرد برن     ،دسرت  اول  .ندهسرت  ا رد، دو دسرت   را نورده روایرت منطبعی کر  ایرن   

  امرطلی ا رد مط نرد   هرطیی کر  از نن  قرل کررده     .( و کترط  333س یمطن کوای )د. حردود  

(، . 838اتطل  یشطبوری )د.  الوالظین روضة .( و ب   قل از صدو ، 381شیخ صدو  )د. 

 ی لربررابررنمحیرری الرردین   االبرررار ةمحطضررر و .( 888ابررن شهرنشررو  )د.   منطقرر 

 1.(. 838)د. 

ابواسرحط  ثع بری )د.   تسسریر  ( و 8، حرطکم حسرکط ی )قررن    شواهد التنزیلدست  دوم، 

و خصطئص  ةالعمد ،(. 888خوارزمی )د.  منطق  مط ندروایت کنندگطن از ثع بی،  .( و 727

 ،(. 833اثیرر )د.  ، ابرن الغطبر   اسرد  ،(. 833ق )د. بطری ابنیحیی بن حسن  الوحی المبین

 ، جمرطل الردین   ةطمیت السرط  لتة بنرط  المقرط   ،(. 887بن مطووس )د. ال ی  الیقین و الطرائف

 ،(7جبرر )قررن   ابن هج االیمطن  ،(. 893ارب ی )د.  ةالغمکشف  ،(. 873ابن مطووس )د. 

 .(8دی می )قرنارشطد الق و   و .( 728لالم  ح ی )د.  کشف الیقین

 2محمد بن س یمطن کوای، روایط  دیگری دارد ک  در منطبع شیعی منعکس  شده است.

شریعی کر  از   ولی منطبع  3 زول دوم نورده استثع بی این خبر را ب  لنوان شأن  چنین، هم

ایرن منرطبع    ،  هرر روی بر  ا رد.  هد مرو ا د، تنهط همین روایت را بیطن تسسیر او استسطده کرده

 شود.هطیی دار د ک  ب  برخی از ن هط اشطره میتسطو 

                                                                                                          
؛ 799 – 791صبناء المقال  الفاطمیة،  طاووس، نقل از او، ابن و به 517 – 98، ص51، جالکشف و البیان

 .518و  512، ص9، جمناقب آل ابی طالبشهرآشوب،  ابن
 آمده است. قبلیشود، در پانوشت . آدرس این منابع و منابع دسته دوم و مطالبی که بدون ارجاع  بیان می1
 .589 – 522، ص7، جالمناقب. کوفی، 2
 .517 – 98، ص51، جلبیانالکشف و ا. ثعلبی، 3
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 ارزیابی این روایت در هر دو گروه. 6

برط همراهری    کروای، پیرطمبر  محمد بن سر یمطن   منطق در منطبع دست  اول و حتی در 

   لیرطد  راتنرد. ضرمن نن کر  در     .( بر 23)د.  و لمر .( 13صحطب  از جم   ابوبکر )د. 

در  امطلی در لمر است امط صدو  ،کوای و برخی دیگر از منطبع، پیشنهطد دهنده  ذر منطق 

   ویسد: این بطره می

  1 .هايش رفتكردند به عيادت نوه پيامبر كه دو مرد او را همراهی می

  ویسد: در این بطره می. کوای دا ند می ذر کننده روزه  رامنطبع دست  اول، حسنین 

 2و نحن نصوم. فقال الصبيان

  ویسد: در این بطره میصدو  شیخ  

 و قال الصبيان و نحن ايضا نصوم ثالثة ايام. 

  ویسد: میو  کند میکید أشطن تای صغیر بودن ربشیخ صدو   بط این حطل،

   3صبيان صغيران. هماو  

حرطکم حسرکط ی در روایتری     ، امط ذر کودکطن  یستمط بی دربطره در منطبع دست  دوم، 

 7کند. بیطن مینن را هم  ،مختصر

 ل ری امرطم  کر    در هر س  روز ب  محض نن بر این بطور هستند ک منطبع دست  اول 

امرط در منرطبع     رد، در زد خستین لقم  را برگرات، ب  ترتی  روزهط، مسکین یط اقیر یط اسیر 

  ویسد: می سنینکوچکی حمشکل  دربطرهاتطل  جود  دارد.سطزی واین صحن   ،دست  دوم

                                              
 .999 – 979، صاالمالی . شیخ صدوق،1
 .589 – 522، ص7، جالمناقب. کوفی، 2
 .999 – 979، صاالمالی . شیخ صدوق،3
 .118 – 991، ص7ج، شواال التن،  . حاکم حس انی، 4
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ىان ثواب دارد چون خدا از ضميرشان اي ولی اين عمل ،اگرچه كودك بودند 

 1ولی برای ساير كودكان ثوابی لحاظ نخواهد شد.، خبر داده است

حضرر   و  ل ری امرطم  ، در نن شررایط سرخت گرسرنگی،    گروهب  گست  منطبع این 

 2ااططری خط واده را صدق  دهند.، گیر دوگوی شطلرا   تصمیم می در یش گستاطمم 

بر  گستر  اترطل     ادبی و زبرط ی اسرت.   یراددارای ا و این اشعطر در منطبع، بسیطر نشست ،  طرسط

 را  اطممر   حضرر   و ل ری امطم ا تسط  ن هط ب   سب ،  همین ب برخی یشطبوری، 

 ، ایرراد اشرعطر را از   در دارطع از ایرن گرزارش    اترطل خود لی دا ند، و میو جع ی کنند  میرد 

 3دا د.راویطن می

یرش جم ر  را بر  لنروان      ،جطل  است ک  در بیشتر منطبع دست  اول، هر سر   یطزمنرد  

طجرا را از  .( ک  ایرن مر  833بطریق )د. کنند، امط حطکم حسکط ی و ابندرخواست تکرار می

حسرن برن   و لالم  قرن هستم( جبر )د.  بنل ی بن یوسف چنین  کنند، همثع بی  قل می

ا رد،  بطریرق بهرره بررده   از ابرن  رود  .( کر  احتمرطل مری   738یوسف بن مطهر ح ری )د.  

بروده  گرو را  پسرندیده   و بطریق این گسرت ابن شطید 7کنند. بیطن  میوگوی شطلرا   را  گست

ک  در  اازوده شده است. چنطنب  نن و بعدهط است ر گزارش ثع بی  بوده ک  د و یط ایناست 

 بیطن  کرده است.را  نن ارشطد الق و   بوده است وگزارش حسکط ی و معطصر ثع بی 

                                              
 .521، صروض  الوان ی . فتال نیشابوری، 1
الکشةف و ؛ ثعلبری، 997 – 991، صاالمةالی ؛ شریخ صردوق،587 – 529، ص5، جالمناقةب. کوفی، 2

، 71، جروض الجنةان؛ ابوالفتوح رازی، 725 – 728، صالمناقب؛ خوارزمی، 515 – 99، ص51، جالبیان
 .518و  512، ص9، جالمناقب؛ ابن شهرآشوب، 87 – 29ص

 .521و 529، ص روض  الوان ی . فتال نیشابوری، 3
 – 521، صخصةاص  الةو ی المبةی ؛ همرو، 919 – 911، صنملة نیون صحاح االخباربطریق، . ابن4

، الطراصةف فةم مفرفة  مة ااب الطواصةفو  922 – 921، ص7، جاالقبالطاووس، ؛ به نقل از او، ابن528
 .551 – 512ص
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تسسریر  ولری در  گردد،  معرای مین طاول از یتیمطن مس م گروهدر منطبع  این مطجرا یتیم

 و  1حرطکم حسرکط ی، پردر او را از شرهدای احرد     شرود.   معرای مری  از یتیمطن مهطجر ثع بی

ایرن امکرطن    2.دا نرد  میپدر یتیم را از شهدای لقب   .( 873)د.  جمطل الدین ابن مطووس

وجود دارد ک  حطلت جمعی برای این اختالاط  تصویر شود، امط ب  صرور  مبیعری  شرطن    

 دهنده تردید و تشکیش در این گزارش است.

در کربال  روز دوم بط شعر از شهطد  امطم حسینحضر  اطمم  ،در این گزارش

بر   این پنج تن، سر  شربط   روز    3دهد.ش را ب  جهنم ولده میخوی ندهد و قطتالخبر می

شود کر  ن  برط چیرزی مخ رو      کید میأبر این  کت  تو  چیزی  خورد د 7ن  خطلی غیر از

 ، امرطم کر  روز چهرطرم  ا رد  اارزوده  چنین همشود.   شطن داده بوده است تط شد  گرسنگی 

 ،گرسرنگی ایرن خرط واده    بنرطبراین، رات.  دست حسنین را گرات و  زد پیطمبر ل ی

ضعف و حسنین را بط نن حطلت  ل ی امطمروز چهطرم ک  8چهطر روز بوده است    س  روز.

و اضر  هرم   کر  اطممر    نمده استبرد، در برخی روایط  می  زد پیطمبرارتعطش ب  

  8.راتن  داشتند توان راه د و از شد  ضعف، بود ایشطن همراه

ال »از جم   نن ک  در تسسیر نیر    شده است،ویل أتسسیر و ت ،نیط  این سورهاز ی عضب
شرده اسرت کر  روزی     .(  قل 88لبطس )د.  بنلبداهلل از  «َیَرْوَن ِفیها َشْمسًا َو ال َزْمَهِریراً 

گستر    !کنند ک  پروردگطراخدا لرض میبینند ک  بهشت  ورا ی شد. ب  ن بهشت میطسطکن

ب ک   .نورد ک   ور خورشید  یستبودی در بهشت خورشیدی وجود  دارد؟ جبرییل خبر می

                                              
 .992، ص7، جشواال التن،  . حاکم حس انی، 1
 .792، صبناء المقال  الفاطمی،. ابن طاووس، 2
 .995، صاالمالی . شیخ صدوق،3
 . ماء القراح.4
 مراجعه شود. 55دوم صفحه . به منابع پانوشت 5
 .992، ص7، جشواال التن،  . حاکم حس انی، 6
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سرت  ا ن معنط  ایبامر این  1د.و بهشت از خنده ن طن  ورا ی شاست ل ی و اطمم   ور خنده 

برای  خسرتین برطر    ورااشط ی را  اینهطی ایشطن ب  قدری  طدر است ک  بهشتیطن ک  خنده

 بینند.یم

ضرعف  دربطره ولی کند  بیطن میط روز چهطرم را مط ند بقی   .( ت888)د.  ابن شهر نشو 

  ویسد: میکودکطن و سطیر مطجرا 

پس از مىاهده اين وضعيت از سوی پيامبر، جبرييهل بها اهذايی بیىهتی در     

داد، ر مهی و بوی مىه  و كهافو  بود سينی طاليی كه با دُر و ياقوت تزيين شده 

نازل شد. همگی از اين اذا خوردند ولی ي  لقمه هم از آن كم نىد. تها آن كهه   

 :ای در دست از خانه خارج شد. زنی يیودی او را ديد و پرسيدامام حسين با لقمه

حسهين   همهين كهه  ايد؟ به من هم بدهيهد.  اذا از كجا آورده !ای خاندان گرسنگی

لقمه را به آسهمان بهرد و آن    و دست دراز كرد كه آن لقمه را بدهد، جبرييل آمد

 سينیكرد، اين فرمود: اگر حسين چنين نمی به آسمان رفت. رسول خدا سينی

   2د.شنمی مبود و حتی ي  لقمه هم از آن ك نم تا روز قيامت در نزد خاندان

 ةالبلغز کترط    .( ا838ی )د. غزالبوحطمد اشطگرد  ،بطریق ب   قل از محمد بن ل یابن
  3کند ک  غذایی نسمط ی نمد و این خط دان هست روز از نن خورد د.ثع بی  قل می

 روشن است ک  در روایت ابن شهرنشرو  بر  جرطی  قرل منقبرت، دشرمنی برط یهرود         

 و  شرطن   رسرد  مری منقبرت بر  نهرن     مخرطلف کر  پنرداری    مطرح شده اسرت. ضرمن نن  

 شهرنشرو    ابرن  ،چنرین  کطر خیر، محرومیت از  عمرت بهشرتی اسرت. هرم     پطداش دهد می

  د:سی ومیدر این بطره 
                                              

 .55دوم صفحه ، منابع پانوشت امان. 1
 .518، ص9، جمناقب آل ابی طالب. ابن شهرآشوب، 2
 .918، صالفملة. ابن بطریق، 3
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  1ازل شد.فردای آن شب نذی حجه بود و آيات در  22صدقه در شب 

   نیر .   است،جبرییل غذا نورده  ،لط کرده بوداین در حطلی است ک  وی پیش از نن اد

 2 .یش ش    ،صدق  س  ش  بودگست  بود ک  چنین  هم

 د: سی ومیدر این بطره  مصبطح المتهجداز    قل  .( ب887)د.  بن مطووسل ی ا

 3.ذی حجه بود 22و نزول سوره هل اتی در روز  22صدقه در شب 

ب   ولی توجیر    ، نن راکندتالش میاست، او ک  متوج  این تنطقض شده  بط این حطل،

. پرس احتمرطل   ه اسرت س  ش  بوددر برخی روایط ، صدق   ک  بر اسطسگوید و می  مطید

  7بوده بطشد. 28دارد ک  ش  اول، ش  

و ترط   ه بودهر روز پنج قرص  طن درست کرد بر اسطس این روایت، حضر  اطمم 

داد د. اشکطلی ک  بر این منقبت وارد است، نن اسرت کر  از    س  روز، هم  را ب   یطزمند می

ولی تأمین خوراک خط واده و ب  ویژه ارز دان بیمطر و گرسن   استیش سو، ا سط  مستح  

و کررده اسرت   لمل واج  را ترک  ل یامطم بر پدر خط واده واج  است. بط این وصف، 

در شرایطی ک  توان تهی  غرذای دیگرری    ب  خصوصکطری مستح  را ا جطم داده است. 

  داشت  است. 

و سهم خود را ببخشند، امط چرا غذای دو  نندکتوا ستند ایثطر ترهط میلالوه بر نن بزر 

بنطبراین، چنین بخششی بط لقل و شرع موااق  خواهرد   ن بخشید د.کودک را هم ب  سطئال

 ،چ  غ ظت این ادلط بیشتر شود، قبح نن بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، هر صطعبود. هر

شرد.   سرر داده مری  س  کی و است و بر اسطس ادلطی منطبع، هر س  کی و یش جرط بر  یرش    

                                              
 .518، ص9، جمناقب آل ابی طالب. ابن شهرآشوب، 1
 .امان. 2
 .921، 921، ص7، جاالقبال . ابن طاووس،3
 .امان. 4
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، چرا هر س  تط او را از گرسنگی  جط  دهد کطای بودب  هر  یطزمند یش قرص  طن بخشش 

هط، یرش قررص را   تر  بود ک  ب  جطی هم   طننیط بهتر و معقول ؟کی و را ب  یش  سر بدهند

و دست کم سهم کودکط ی را ک  تطزه از مریضی بهبود یطاتر  بود رد بر      داد د میب  سطئل 

 داد د.خورد ن طن می

غرذای خرط واده بر      ،توان پذیرات ک  در شرایط خطصی و برای یش بطرب  هر حطل می

ب  ، امط تکرار نن در س  روز و ضعف و گرسنگی هم  خط واده، است یطزمندان بخشیده شده 

بل پذیرش  یست. ب  ویژه ک  این امکطن اراهم بود تط ااططری کودکطن مریض، قطخصوص 

 بین  یطزمند و خط واده تقسیم شود.

 عرضه این روایت به قرآن. 7

حق توا د میهطی دین اسالم، صدق  و کمش ب  دیگران حد و مرزی دارد. ا سطن در نموزه

ولی بخشش حق کودکط ی ک  ب  شد  بر  ایرن  رطن    ، ببخشدبط مالحظ  شرایطی خود را 

کر  بر  سرطئالن متعرددی      چنین، بط وجود این پذیرش است؟ هممحتطج بود د، چگو   قطبل 

توان پذیرات ک  غذای پنج  سر، شطمل دو کودک کر  چنرد    تصریح  شده است، چگو   می

ده اسرت؟ در  ب  یش  سر بخشیده ش 1بی حطل شده بود داز گرسنگی روزی گرسن  بود د و 

در سروره   اسرت و هط منرع ارمروده   خود را از این گو   بخشش پیطمبر ،خداو د ک  حطلی

 ارمطید:اسرا  می

وَ التَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِه َ وَ التَبْسُهطْیَا كُهلَّ الْبَسْهَِ فَتَقْعُهدَ مَلُوم ها        

هم[ گىاده دستى منمها تها   دستت را به گردنت زنجير مكن و بسيار ]و  مَحْسُور ا؛

 2زده بر جاى مانى.شده و حسرتمالمت

                                              
 .997، صاالمالی . شیخ صدوق،1
 .79. اسراء: 2
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را   یطزمندیهیچ روایت شده است ک  رسول خدا در شأن  زول این نی  از ائم 

چرون   ،درخواسرت کمرش کررد و نن حضرر       یطزمندیگردا د. زمط ی دست خطلی بر  می

نی   طزل  ، اینداد. پیرو نن اوش را در نورد و ب  خوی چیزی برای بخشیدن  داشت، پیراهن

راه التدال را توصی  کرد ک  هم بطید بخشنده بود و هم در بخشش  ،شد و در بخشش هم

 1 بطید اارا  و اسراف کرد.

                                              
ْیٍد َعْن ُموَسی ْبِن َبْ رٍ 1 ْضِر ْبِن ُسَو ٍد َعْن َأْحَمَد ْبِن َأِبي َعْبِد الله َعْن َأِبیه َعِن النَّ َن َقاَل . َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ ََ ْْ  َعْن َع

اَء َساِئٌل َفَقاَم ِإَلی ِمْ َتٍل ِفیه َتْمٌر َفَمأَل َیَده َفَناَوَله َْ ُثمَّ َجاَء آَخُر َفَسَأَله َفَقاَم َفَأَخَذ ِبَیِده  ُکْنُت ِعْنَد َأِبي َعْبِدالله ع َف
ه َفَناَوَله ُثمَّ َجاَء آَخُر َفَقاَل الله َفَناَوَله ُثمَّ َجاَء آَخُر َفَسَأَله َفَقاَم َفَأَخَذ ِبَیِده َفَناَوَله ُثمَّ َجاَء آَخُر َفَسَأَله َفَقاَم َفَأَخَذ ِبَیِد 

اَك ُثمَّ َقاَل  ٌٌ اْبنرًا لَ  َراِزُقَنا وِإیَّ ْنَیا َشْیئًا ِإال َأْعَطاه َفَأْرَسَلْت ِإَلْیه اْمرَرَأ َهرا ِإنَّ َرُسوَل الله ص َکاَن اَل َیْسَأُله َأَحٌد ِمَن الدُّ
ِمیَصه َفَرَمی ِبه ِإَلْیره و َفَقاَلِت اْنَطِلْق ِإَلْیه َفاْسَأْله َفِإْن َقاَل َلَك َلْیَس ِعْنَدَنا َشْيٌء َفُقْل َأْعِطِني َقِمیَصَك َقاَل َفَأَخَذ قَ 

ُلوَلرًة  ْْ َعْل َیرَدَك َم ْْ َبه الله َتَباَرَك وَتَعاَلی َعَلی اْلَقْصِد َفَقاَل و ال َت ِإلری ُعُنِقرَك و ال ِفي ُنْسَخٍة ُأْخَری َفَأْعَطاه َفَأدَّ
ه ص َکْیَف  (؛11، ص1، جالکافیَتْبُسْطها ُکلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلومًا َمْحُسورًا )کلینی،  َم الله َعزَّ وَجلَّ َنِبیَّ ُثمَّ َعلَّ

َق ِبَهرا َفَأْصرَبَ   َهِب َفَ ِره َأْن َیِبیَت ِعْنَده َفَتَصدَّ ٌة ِمَن الذَّ ه َکاَنْت ِعْنَده ُأوِقیَّ و َلرْیَس ِعْنرَده َشرْيٌء و ُیْنِفُق و َذِلَك َأنَّ
اِئُل و اْغَتمَّ ُهَو َحْیُث َلْم َیُ ْن ِعْنَده َما ُیْعِطیه و َکراَن َرِحیمرًا َجاَءه َمْن َیْسَأُله َفَلْم َیُ ْن ِعْنَده َما ُیْعِط  َمه السَّ ََ یه َف

ُلوَلًة؛ سپس خداوند چگونگی انفاق و خررج ْْ َعْل َیَدَك َم ْْ ه ص ِبَأْمِره َفَقاَل و ال َت َب الله َتَعاَلی َنِبیَّ را  َرِقیقًا َفَأدَّ
ی الله علیره و الره حردود هفت به پیامبرش آموخت، ]و این از آن صرد  جا شروع شد که[ نزد رسول خدا صلَّ

آن را صدقه داد و صب  فرردا دیگرر  مثقال طَ بود و آن حضرت از نگهداری آن کراهت داشت و شبانه همه
هیچ مالی نداشت، ]از قضا[ فقیری سر رسید و از آن جناب تقاضای کمك مالی کرد و پیرامبر چرون مرالی 

چیزی نداد و همین امر سبب شد که مورد مَمت سائل واقع گردد و این سربب حرزن و انردوه  نداشت به او
َعْل َیرَدَك  ْْ پیامبر شد؛ چرا که او مهربان و دلسوز بود. پس خداوند به پیامبرش ادب آموخت و فرمود: )َوال َت

ُلوَلًة(، ]و معنای سخن خداوند این است که[ مي ْْ کننرد و و درخواسرت مرال مریفرماید: مردم پیوسته از تَم
گراه دچرار زیران مرالی گردی)کلینری،  دارند، پس چون تمام داراییرت را عطرا کرردی آنهیچ معذورت نمي

(؛ کان سبب نزولها ان رسول الله صلی الله علیه وآله کان ال یرد أحدا یسأله شیئا 28و  22، ص1، جالکافی
شاء الله، فقال یا رسول الله أعطني قمیصك، فأعطراه عنده فْاءه رجل فسأله فلم یحضره شئ فقال ی ون إن 

قمیصه فأنزل الله " وال تْعل یدك مْلولة إلی عنقك . . الخ " فنهاه ان یبخل أو یسرف ویقعرد محسرورا مرن 
 (.59، 58، ص7، جتفسیر القمیالثیاب ، فقال الصادق علیه السَم المحسور العریان )قمی، 
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میط ر  روی در بخشرش    ،الرحمرطن  هطی لبطددر سوره ارقطن، یکی از ویژگی چنین هم

 : ارمطید و خداو د در این بطره می دشوبیطن می

انهد  ينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِ َ قَوَام ا؛ و كسانىوَ الَّذِ

گيرند و ميان اين دو حهد  كنند و نه تنگ مىكه چون انفاب كنند، نه ولخرجى مى

 1گزينند.وسَ را برمى

توصی   پیطمبرخداو د پس از امر ب  کمش ب  دیگران، ب   ،ای دیگرچنین در نی  هم

 ارمطید: میو  کند ک  در این کطر زیطده روی و اسراف  کندمی

آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ التُبَذِّرْ تَبْذِيرًا؛ و حق خويىهاوند  وَ 

  2را به او بده و مستمند و در راه مانده را ]دستگيرى كن[ و ولخرجى و اسراف مكن.

ک  ایشطن را از الگو بودن برای جطمعر  خرطرج    گطه غ و نمیز این  ک  نیط اکنون بطید دید

کر    توان پرسید، بط اینچنین نیط  می هم شود؟ محسو  می بیت اهل خدمت ب کند  می

  راتن طن دیدن چهطر روز ب   ،هط مریض هستند، چرا در این س دا ست بچ می پیطمبر

 ؟ گرات ی از ایشطنو خبر

برن   ابوبکرب   قل از  در برخی روایط سب  شده است ک   در منقبت سطزی زیطده روی

پس از این س  روز روزه داری و در حطل تشرنگی و گرسرنگی    ،، کندن در خیبرابی قحطا 

  3.توصیف  مطیند دهنده و گریط نخندا  سب را ب  همین  و پیطمبر تعیین شود

لرطزم خیبرر    ،در اوایل مطه محرم برخی منطبع تطریخی، پیطمبر بر اسطسدر حطلی ک  

بعضی معتقد د ک  حرکت ب  سوی خیبر در جمطدی االولی  7شد و در مطه صسر نن را گشود.

                                              
 .22. فرقان: 1
 .72. اسراء: 2
 .587، 585، ص79، جبحار االنوارمْلسي،  .3
 .551، صکتاب المحبرحبیب، ؛ ابن911 – 917، ص9، جالسیرة النبو  هشام، . ابن4



 19   9911تابستان ، دومشماره هشتاد و  یکم،و  یستسال ب             

طن ک  گذشت، مطجرای امعطم و  زول سروره در مرطه نی حجر     چن 1.ه استسطل هستم بود

 یط جمطدی االولی سطزگطر  یست. و این تطریخ بط وقوع جنگ خیبر در مطه صسر بوده است

 دوم گزارش. 8

نن قطبل قبول است ولی لحن و برخی جمال   اسطسک  د کننبرخی منطبع روایتی  قل می

امیرالمرؤمنین حضرر    نن است ک  کسط ی در مقطبل این اضی ت قرن ری   دهنده نن  شطن

ایرن  مضرمون   و ب  منقصت تبدیل  مطینرد. کنند ا د تط نن را تحریف ، تالش کردهل ی

نن بست.  از شد  گرسنگی، سنگ بر شکم خود میچنین است ک  رسول خداگزارش 

در یکی از روزهطیی ک  روزه بود و چیزی برای خوردن  داشت، ب  خط ر  حضرر    حضر  

و شکوه کرد د ک  مطدرشطن   د زد ایشطن نمد حسینامطم حسن و امطم نمد.  اطمم 

جروا    حضر  اطمم  و ن طن را سیر کند خواست،دخترش  از دهد. پیطمبرغذا  می

 از ن  دهط ش بر ن طن خورا ید. حسرنین  داد ک  چیزی برای خوردن  دار د. پیطمبر

 قرض کرد د.  س  قرص  طن جو برای پیطمبر ،خوابید د امط برای ااططر  د وسیر شد

و اسریر در   یتریم  ،هط ااططر کند، مسرکین خواست بط  طنمی هنگطم ااططر ک  پیطمبر

، هرر برطر دختررش را    ل یامطم ب  جطی  همطن ش  درخواست معطم کرد د. پیطمبر

. سپس نمده است ا  خط   گطهدرب  خطط  قرار داد و ارمود: اطمم  مسکین، یتیم و اسیری 

یش قرص  طن را ب   یطزمند داد.  ،نن حضر  هر بطرو  برو و ب  او غذا بده !ای ل ی ارمود:

 نی  امعطم  طزل شد.  ،ش  اردای نن

 و خط ردان  پیطمبربر اسطس این گزارش، پطیطن مطجرا  یست.  جریطناین بط این حطل، 

 دیپرسر  هطی مدین  راه ااتطد د. پیطمبردر کوچ برای یطاتن غذا  د، بودک  گرسن   ایشطن

جرطی  ، ابروبکر   رزد  جرز  ست کر  گدر پطسخ  ل یامطم  ؟در خط   چ  کسی برویم ک  ب 
                                              

 .22، ص2، جالطبقات الکبریسعد، . ابن1
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 د ک  او هم دیداو را در کوچ   ،پیش از رسیدن ب  خط   ابوبکرن طن شود رات.  می دیگری

دید د،  ک  ند ب  خط   لمر برو درات. پس از مشور ، تصمیم گبود از گرسنگی ب  د بطل غذا

نرد کر  دود از   اتدر خط   مقداد رب  . همگی ی غذاجوو و در حطل جستاست او هم گرسن  

  شط   پخت غذا بود. خطست و اش برمیخط  

 جروابی  در زده شرد و مقرداد   ب  ابروبکر گسرت: در برزن.     پیطمبردر این هنگطم، 

 . داده  شرد حضرر  سر  برطر در زد. برطز هرم پطسرخی       نن لمر ب  دستور سپس، د. دا 

  خرود پیرطمبر   ، داشرت. برطر نخرر    ای  تیجر   ک  س  بطر در زد ل یسپس، امطم 

 کر    برخطسرت دش اریرط ید. همسرر مقرداد   نپیش رات و مقداد را صدا کرد ک  بیرون 

 روم. مقداد  طچطر بیررون نمرد و برط شررمندگی     من بیرون می ،اگر خود  بیرون  روی

 د و اکنون چیرزی بررای   ا ههط تقسیم کردغذایی پخت  بود د ک  بین همسطی  ک  گست

 خوردن  دار د. 

 توصی داد، سسطرش جبرییل  سبت ب  همسطی  را بطزگست و بط بط تأیید کطر مق پیطمبر

قصر  مقرداد و    ،این جرط در ، ب  خط   ابوالهیثم بن تیهطن راتند. ابوبکر و تصدیق پیطمبر

بط معجزه و پطشیدن ن  دهطن، درخت خرمطیی را ک   هط تکرار شد. سپس پیطمبرهمسطی 

و سریر شرد د و بر  دسرتور       رد خورد بطرور سرطخت. همگری   ،در گوش  حیط  ابوالهیثم بود

 1ب  خط   برد. و حسنین مقداری خرمط برای اطمم  ل یامطم ، پیطمبر

 نقد روایت. 9

ر شرود. د هطی تطریخی و محتوایی دارد ک  ب  اختصطر ب  ن هط اشطره مری این گزارش، ضعف

جطیگرطه   ،یرش سرو   ت. ازسر نشرکطر ا  بیرت  جریطن مخطلف اهرل برد  دستگزارش، این 

و از سروی   شده اسرت  پطیین کشیده و حتی رسول خدا المؤمنین حضر  ل یامیر

                                              
 .27 – 18، ص5، جالمناقب. کوفی، 1
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و تأییرد   ن طن بر  پیرطمبر    زدیکیو اضطی ی در قطل   ا د شدهدیگر، شیخین وارد مطجرا 

 است.شده ن طن گنجط ده  نرایضمنی 

شش تن  .(، 783ابوالحسن مطوردی )د. ب   قل از  .( 871قرمبی )د. محمد بن احمد 

وقطص و ابولبیرده  ابوبکر، لمر، زبیر، لبدالرحمطن بن لوف، سعد بن ابیشطمل از مهطجران 

 ،این هست  سرر  ک  گویدو میدهد  می قرارالمؤمنین حضر  ل یجراح را در ردیف امیر

ب   ق ی در شرأن  نن را  چنین، همچون متکسل اسیران بدر شد د، نی  دربطره ن طن  طزل شد. 

. کند بیطن میس   سر را امعطم کرد،  ،ط  ا صطری یط ارد دیگری ک  در یش روزمطعم بن ورق

هرطی  و بر  خرطمر ضرعف   نورد  مری بیت  گطه ب   قل از ثع بی و برخی دیگر در شأن اهل نن

 :گویدموجود در نن می

 1صحيح آن است كه درباره همه نيكوكاران نازل شده است.

هررط برر   ررزول نن دربررطره صرربیدهررد کرر   طحررطکم حسررکط ی خبررر مرری چنررین، هررم

کنند سوره مکی است و این اتسرط  در مدینر  ااترطده    التراض دار د و ادلط میبیت اهل

2نی  در شأن این خط واده  یست.این است. پس 
 

را کر   المؤمنین حضرر  ل ری  و  امیرشخصیت بط لظمت رسول خدا ،چنین هم

و نیطتی در تمجید لمل ن طن  رطزل شرده    بود دگیری از  یطزمندان  و دست کمشسرچشم  

هط از این خط   ب  نن خط   ب  د بطل سیر ن در کوچ مط ند سطئال روایت از مطجرا،در این است 

توان در حق این خط ردان  ا د. چ  توهینی بیشتر از این میاتطدهب  راه ا خویش کردن شکم

ط ب  اکر سیر کرردن شرکم   ، خط   و ز دگی و همسری  داشت تگویط پیطمبر؟ روا داشت

 ن طن بطشد. 

                                              
 .591 – 591، ص59، جالجامع ال کام القرآن. قرطبی، 1
 .119، ص7، ج،  شواال التن. حاکم حس انی، 2
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حضرر   و  ل ری امرطم  اسرت کر  چرون ایرن اضری ت در خط ر         دلیل این امر، نن

رخ داده بود، جطلل داستطن برای کطستن از مقطم این دو،  طچرطر شرده اسرت کر      اطمم 

را ب  این خط   نورد و محور قرار دهرد و شرخص روزه دار و بخشرنده ااطرطر را      پیطمبر

راوی ایرن  کر    . اازون بر ایناطمم حضر  و  ل یامطم کند    معرای  پیطمبر

ک  برای وی، هیچ  قش و سهمی در ایرن   معرای شده است در حطلی داستطن، زید بن ارقم

 داستطن در  ظر گرات   شده است.

همین خبر را بط سندی دیگر هم نورده است ک  تنهط تط  زول  ،محمد بن س یمطن کوای

1 یست.در نن د و بقی  داستطن نی  را دار
 

 سوم گزارش. 11

و  اسرت  گزارش دیگری از این واقع  وجود دارد ک  در برخری منرطبع شریع  و سرنی نمرده     

اشطره ب  ن هط هطیی دارد ک  مر  مخت ف و تسطو این روایت، ی است. البت   منطقی و لقال

 زدیش ااطرطر، حضرر    روزه بود د، ل ی و اطمم بر اسطس این روایت، امطم  شود.می

یش قررص  رطن پخرت و از  ررف      2بط نردی ک  داشتند، روی خطکسترهطی داغاطمم 

روغن ک  کمی روغن داشت، ا دکی روغن ب  نن مطلید و منتظر وقت ااططر شد د. در ایرن  

امرطم  گرسرن  و  یطزمنرد اسرت.     کر   مسکینی در خط   را زد و بط صدای ب ند گسرت  ،هنگطم

 کر   گست اطمم حضر  ید ک  نیط چیزی برای کمش دار د؟ از همسرش پرس ل ی

نن را ب  مسکین داد  ل یامطم قرص  ط ی نغشت  ب  روغن برای ااططر تهی  کرده است. 

 درست کرد تط ااططر کنند.  3بط بطقی مط ده نرد، ح وا و حضر  زهرا
                                              

؛ حراکم 172و  172، صالتفسةیرچنین، ر.ک: فرات کوفی،  ؛ هم521 – 527، ص5، جالمناقب. کوفی، 1
 .118، 112، ص7، جشواال التن،  حس انی، 

 . قرص ملة: شاید ذغال.2
 . حریره.3
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می بر   . ز ی مستمند ک  بچ  یتیشد خوردن مشغول کوچ مسکین  طن را گرات و در 

د، از او برو  طن در حطل خوردن کرد، چشمش ب  نن مرد ااتطد ک  همراه داشت و گدایی می

 طن  داد ولری ن هرط را   ب  ن هط و مقداری  طن دهد. مسکین  ندخواست ب  بچ  یتیم کمش ک

  ددر زد ن طن طن گرات  است.  ،از این خط   ک  راهنمطیی کرد و گست ل یامطم ب  خط   

پرسرید کر  نیرط خروراکی دار رد و زهررای       ل ری امرطم   دوبرطره و تقطضطی معطم کرد د. 

ح وا را در و خود خط م اطمم است پطسخ داد ک  مقداری ح وا درست کرده  مرضی 

دامن نن زن ریخت و مقداری خرمط را از هست  جدا کرد و بط قطررا  برطقی مط رده روغرن     

 کنند. نغشت  کرد و ح وا درست کرد تط ااططر 

 رو روبر  حطل بط ن رطن  نن داد و اسیری در ز ی ک  ح وا را گرات  بود ب  کودک یتیم غذا 

قب ری،  ارد شد. او ک  گرسن  بود، از زن خواست مقداری از غذا را ب  او بدهد. او هم مط ند 

اسیری غری  و  !ای اهل خط   ک  رستطد. اسیر در زد و گستاامطم ل یاو را ب  در خط   

نخرین غذای خود را هم ب  اطمم حضر  و  ل یامطم   هستم. کمکم کنید. گرسن

و ارردا    رد نن ش  را گرسن  مط دایشطن این اسیر داد د و دیگر چیزی  داشتند ک  بخور د. 

1شطن را رسط د.ای وزی، رولی خداو د تط ش  ،بدون سحری روزه گراتند
 

ل ی برن ابرراهیم قمری )د.    ی، . در گزارشهطی دیگری نمده استاین گزارش ب  شکل

ا رد کر  حضرر     نورده  قل از امطم صرطد   .( ب  878)د.  مبرسیابول ی و  .( 7قرن

درست کرد، امط هنگطمی ک  مهیطی خروردن بود رد،    2مقداری نرد جو را لصیدهاطمم 

یش سوم غذا  ،و هر بطر اهل خط    دیتیم و اسیر یکی پس از دیگری مراجع  کرد، مسکین

-گطه مبرسی می نن 3نی  امعطم  طزل شد. این مطجرا،را داد د و خود بدون غذا مط د د. در پی 

 منی ب  خطمر خدا  یکی کند، شطیست  تقدیر الهی است.ؤاازاید ک  هر م

                                              
 .92 – 91، ص1، جغا   المرام؛ بحرانی، 721 – 725، المناقب. خوارزمی، 1
 گوشت.. مخلوطی بدون 2
 .297، ص9، ججوامع الجامع ؛ طبرسی،999، 998، ص7، جالتفسیر. قمی، 3
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صور  خالصر   لبطس ب   بنلبداهلل  .( از 382کوای )د.  بن ابراهیم ارا  ،چنین هم

است ک  چون سر  لردد   اطمم حضر  و  ل یامطم دربطره  این نی کند ک    قل می

 و گرسرن  خوابید رد، نیر       رد یتریم و اسریر داد   ،داشتند و هر س  را ب  مسرکین 1 طن  طزک

2 طزل شد.
 

 :گویدلبطس میارا   در روایت دیگری ب   قل از ابن

رفتند. پيهامبر بهه   و خدمتكارشان به ديدار رسول خداعلی و فاطمه

مقداری اذا داد. هنگامی كه به خانه بازگىهتند، نيازمنهدی مراجعهه    هر كدامىان 

، اذای خود را به او داد. پس از آن يتيمی كه از همسايگان بهود،  كرد و علی

نيز اذای خود را به يتيم بخىيد. سپس اسيری آمد و به خواست آمد و فاطمه

 3، فضه هم اذای خود را داد.علی

از لبداهلل بن  .( 287)ز ده در حسین بن سعید اهوازی  ،تسسیر ارا دیگر  روایتو در 

 مروالی رسرول خردا    ،رااع از جدش ابو و ز پدرشا )د. قرن دوم( لبیداهلل بن ابی رااع

 : کند  قل می

را دعوت كرد، امها چهون    ذايی پخت و علیب.( ا33)د.  حذيفة بن اليمان

ىت. ولی حذيفه نصه   حضرت روزه بود، اين را به حذيفه فرمود و به خانه بازگ

اين اذا را بين خود، فاطمهه و فضهه    اذای آماده را به خانه امام فرستاد. علی

تقسيم كرد و از خانه بيرون رفت. در راه خانمی با فرزنهدان يتهيمش از حضهرت    

برگىت و سیم خودش را به آنان بخىيد. پس از  درخواست كم  كرد. علی

                                              
 . ارغفه.1
 .179، صالتفسیر. فرات کوفی، 2
 .178، صامان. 3
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اش گفت. حضرت نزد همسرش فاطمهه  گیو از گرسنكرد آن فقير ديگری مراجعه 

رفت و پرسيد كه آيا حاضر است سیم خود را در راه خدا ببخىد، او چنين كهرد.  

سپس اسيری آمد و تقاضای اذا كرد. حضرت همان پيىنیاد را بهه فضهه كهرد و    

 1سیم او را هم به اسير داد.

دحداح ا صطری   .( نمده است ک  این نی  دربطره ابو183مقطتل بن س یمطن )د.  تسسیردر 

این اتسط  را در یش شر   او امط  2 طزل شده است و ب   ق ی در شأن ل ی بن ابی مطل 

 3.کند میهمین را تکرار  ، .( هم ب   قل از او813)د.  بغویحسین بن مسعود دا د. می

دا د ک  هر  .( مراجع   یطزمندان را در یش روز می383 لیث سمرقندی )د. ابو ،چنین هم

ثع بی  7و خود گرسن  مط د د و خدا بط  زول نی ، ن طن را مدح کرد.  دبطر یش سوم غذا را داد

هم ب   قل از مقطتل و ب  لنوان شأن  زول اول نورده است ک  دربطره اردی ا صرطری و در  

 .( 713شریخ مسیرد )د.    ث یکرم گذشرت.  روایت مسصرل او در حردی   8یش روز بوده است.

 :دسوی میدر این بطره و  دا د می نی حج  28مطجرای امعطم را در یش ش  و ش  

  3نازل شد. بيست و پنجمسوره هَلْ أَتى، فردای آن و در روز  

 .( و محمد بن م ح  شرطاعی )د.  788(، واحدی  یشطبوری )د. 8حطکم حسکط ی )قرن 

یش ش ،  خ ستط ی را نبیطری کرد  ل یامطم کنند ک   قل می ای دیگر .( ب  گو  882

 7و در س  مرح   غرذایی   دمقداری جو گرات. اردای نن، جوهط را نرد کرد ،و در مقطبل نن

                                              
 .178، 172، صامان. 1
 .178، ص9، جالتفسیر. مقاتل بن سلیمان، 2
 .178، ص1، جمفالم التن،   فی تفسیر القرآن )تفسیر البغوی(. بْوی، 3
 .111، ص9، جالتفسیر. سمرقندی، 4
 .98، ص51، جالکشف و البیان. ثعلبی، 5
 .17و  15، صمسار الشیف . شیخ مفید، 6
 . آش جو.7
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و ن رطن غرذای نمرطده را بر   یطزمنرد        رد یتیم و اسیر نمد ،درست کرد د، امط هر بطر مسکین

را از ایرن   اکرم    طزل شد و خداو د، پیرطمبر  نی  ،بخشید د و بدون غذا مط د د. در پی نن

  1واقع  نگطه سطخت.

ریسری   بط حدیث یکم ک  اشطره ب  پشم  .( و 713مردوی  )د. این روایت بط گزارش ابن

مردوی ، مقدمط  اراهم شدن توان احتمطل داد ک  در  قل ابن داشت، قطبل جمع است و می

دا رد و   .( این مطجرا را در یش روز می783. ، ابن مغطزلی )دچنین هم نرد حذف شده است.

  ویسد: در این بطره می

علی و فاطمه عليیماالسالم و خادمىان روزه گرفتند و سه عدد نهان داشهتند.   

به وقت افطار سه نفر پياپی آمدند و درخواست طعام كردند. هر بار يكی از ايهن  

ند. فردای آن خداوند سه تن به ترتيب نان خود را بخىيدند و شب گرسنه خوابيد

 2آيات طعام را نازل فرمود.

  ویسد:در این بطره می .( 789سمعط ی )د. 

در شأن علی و فاطمه است كه گفته شده دوم، آيه برای عموم است.  نخست، 

السالم است كه علی و فاطمه عليیماالسالم روزه گرفتنهد  و حسن و حسين عليیم

يكی بهرای علهی، يكهی خهودش و يه       و فاطمه سه قرص نان جو درست كرد، 

قرص برای حسنين اما سه نيازمند در ي  شب درخواست كم  كردنهد و اينهان   

درداً )گويا تصهحي    هر سه قرص را دادند. البته به نقلی ضعي  آن را درباره ابو

 3دحداح( آورده است. ابو

                                              
مطالةب طلحه، ؛ ابن792، صاسباب الن،ول؛ واحدی، 111، ص7، جشواال التن،  . حاکم حس انی، 1

 .521، صالسؤول
 .777، صمناقب نلی ب  ابی طالب. ابن مْازلی، 2
 .552، ص2، جالتفسیر. سمعانی، 3
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 ینتیجه گیر. 11

، هم  این مرطجرا در یرش شر  اتسرط  ااترطده      سوم گزارش بر اسطسشد  مشطهدهک   چنطن

روایت شرده اسرت، بر  مرور     پردازی و صحن  سطزی  ب  دور از قص  ک  . این گزارشاست

معقول است. از این رو برای دوسرت و دشرمن پرذیراتنی اسرت، امرط هنگرطمی کر          کطمل

حتی ای د، مبیعی است ک  لدهگرد میو از مسیر خود خطرج  شود میحطشی  سطزی گزارشی 

1و نن را سطخت  شیعیطن بدا ند. و داصل نن را هم منکر ش
 

هرطی ا سرط ی،  سرس لمرل و     هطی دین مبین اسالم در بحث اضری ت بر اسطس نموزه

اری است. همطن گو   ک  در بط  صدق  در  مرطز،  ذمهم و قطبل ارزش گ، اخالص در لمل

 یطزمند بخشید و مرورد  از روی اخالص، ا گشتر خود را ب  و در یش لحظ   منطنؤامیرم

روزه و گرسرن    ،چون ایرن خط ردان   هم، رضطیت و تمجید پروردگطر قرار گرات، در این جط

ااطرطری  ، بود د و ب  ارموده خداو د، اشتیط  ب  خوردن داشتند، امط ب  خطمر رضطی خداو د

، و خود بردون ااطرطر مط د رد     دخود را ک  هم  غذای موجودشطن بود ب   یطزمندان بخشید

 معرای ارمود. الگوپروردگطر متعطل نن را بزر  داشت و ب  لنوان 

ک   یرطزی   استب  قدری ارجمند و بزر  بیت الزم است بدا یم ک  این لمل اهل

کنند کر  ایرن   ا دیش، تصور می  دارد، امط گطه برخی از ااراد سطده ش مطیی و پیرای ب  بزر 

 ،کننرد گرذار  یسرتند و ترالش مری     ه کطای تأثیرا داز راتطرهطی پسندیده و ا سط ی ب  ،گو  

بیت و لظمت کطرشطن  تط ب  گمطن خود، بزرگی اهل را اازایش دهندسختی و سوز طکی ن هط 

 تر سطز د.را  مطیطن

، این  تیج  بر  دسرت   ندستهک  بط لقل و منطق سطزگطر  هطیی گزارشبنطبراین از جمع 

و  ل ری امیرالمرؤمنین حضرر    ر، و پیشنهطد  رذ نید ک  پس از بیمطری حسنینمی

                                              
و  219، ص1، جالسةیرة النبو ة کثیر، ؛ ابن591 – 591، ص59، جالجامع ال کام القرآن. ر.ک: قرطبی، 1

 .915، ص1، جالبلا   و النها  کثیر ، ؛ ابن211
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خدمتکطرشطن اض  تصمیم گراتنرد در صرور  بهبرودی     ،و ب  تبع ن طناطمم حضر  

 ذر، گویرط بر  خرطمر مشرکال      این هنگطم لمل ب   درروزه بگیر د.  ،س  روزحسنین

، امرط در روز اول و  دو روزه گراتنر  مود رد  مطلی، پدر و مطدر بط کطر کردن، مقداری جو تهی  

 رطزل   یشطید روز دوم، این مطجرا رخ داد و خداو د برای تقدیر از لمل خطلصط   ن رطن، نیرطت  

 .را از نن بط خبر سطخت ارمود و پیطمبر
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