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 مقدمه
 

 ای از داستان های زیبااین کتاب مجموعه 

 .می باشد )علیهم السّالم(چهارده معصوم درباره 

که این داستان ها وسیله ای برای مید است اُ

مت س به ن بزرگواران و هدایتایشناخت بیشتر 

  .باشنددین اسالم و مذهب اثناعشری 

ثواب ناچیز این کتاب هدیه می شود به ارواح 

مطهّر و مقدّس پیامبران، ائمه معصومین و 

، )علیهم السّالم( منجی الهی حضرت مهدیآخرین 
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همه ی مؤمنین و مؤمنات خصوصاً پدر 

 مرحومم. 

 6/5/0011 استان فارس شهرستان کازرون

 0001 الحجة ذی 01مصادف با 
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قافله چندین ساعت راه رفته بود. آثار خستگی 

 ها پدید گشته بود. همین در سواران و در مرکب

قافله  ،که به منزلی رسیدند که آنجا آبی بود

نیز که  )صلی اهلل علیه و آله و سلّم(فرود آمد. رسول اکرم 

فله بود شتر خویش را خوابانید و پیاده همراه قا

 شد.

همه در فکر بودند که خود  ،قبل از همه چیز 

 را به آب برسانند و مقدمات نماز را فراهم کنند.

رسول خدا بعد از آنکه پیاده شد به آن سو که 

آب بود روان شد ولی بعد از آنکه مقداری رفت 
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بدون آنکه با احدی سخن بگوید به طرف مرکب 

بازگشت. خویش  

آیا  :اصحاب و یاران با تعجب با خود گفتند 

اینجا را برای فرود آمدن نپسندیده است و می 

 خواهد فرمان حرکت دهد؟

ها مراقب و گوش ها منتظر شنیدن  چشم

فرمان بود. تعجب جمعیت هنگامی زیاد شد که 

زانوبند را  ،دیدند همینکه به شتر خود رسید

مرتبه به  و دو برداشت و زانوهای شتر را بست

 سوی مقصد اولی خویش روان شد.

چرا  !فریادها از اطراف بلند شد: ای رسول خدا

ما را فرمان ندادی که این کار را برایت انجام 

دهیم و به خودت زحمت دادی و برگشتی؟ ما 

که با کمال افتخار برای انجام این خدمت آماده 

 بودیم. 
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ارهای در جواب فرمودند: هرگز از دیگران در ک

کا نکنید و خود کمک نخواهید و به دیگران اتّ
 لو برای یک قطعه چوب مسواک باشد.1
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در مسجد  )صلی اهلل علیه و آله و سلّم(روزی رسول اکرم 

الحرام نشسته بود، جمعی از بزرگان عرب آمدند 

ای افتخار عرب! ما یک مجلس عروسی  و گفتند:

داریم که در آن دختر فالن کس را به پسر فالنی 

می دهیم که از مشاهیر و اشراف عرب هستند 

و از شما خواهش دارند که اجازه دهید تا 

در این مجلس  )سالم اهلل علیها(حضرت فاطمه زهرا 

 شرکت کند و کلبه ما را منوّر گرداند.

است که بروم و او را رسول خدا فرمود: خوب 

 مخیّر کنم، اگر خواست بیاید.
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 )سالم اهلل علیها(پس رسول گرامی اسالم نزد فاطمه 

رفت و به او فرمود: ای فرزند و ای نور دیده و 

دلبند من! بزرگان عرب جمع شده و عروسی 

دارند و نزد من آمده اند تا تو را به عروسی خود 

که  دعوت کنند. حال اختیار با خودت است

 بروی یا نه.

سرش را پایین انداخت  )سالم اهلل علیها(حضرت زهرا 

و کمی فکر کرد سپس سر برداشت و گفت: ای 

حبیب حضرت عزّت تعالی و ای شفاعتگر روز 

جزا! آنان مرا به عروسی دعوت کرده اند ولی 

هدف آنان عروسی نیست بلکه می خواهند که 

یرا زنان مرا مورد استهزاء و مسخره قرار دهند؛ ز

و دختران عرب همه با لباس های فاخر از جنس 

حریر و طال و جواهر زینت کرده اند ولی من 

لباسی کهنه و وصله دار دارم و رفتن من به آنجا 
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و در میانشان نشستن جز شماتت چیزی دیگر 

 در بر نخواهد داشت.

چون رسول خدا این مطالب را شنید، ناراحت و 

جبرئیل نازل شد و غمناک شد، در این هنگام 

گفت: ای رسول خدا! خدای تعالی به تو سالم 

می رساند و می فرماید: فاطمه را با لباسی که 

دارد به عروسی بفرست که در این کار حکمتی 

 است.

پیام خدا را به فاطمه  )صلی اهلل علیه و آله و ّسلم(رسول خدا 

رساند و آن بانو شکر خداوند را بجا  )سالم اهلل علیها(

آورد و گفت: هر چه حکم الهی است عین 

مهربانی است. سپس برخاست و همان لباس 

 کهنه ی خود را پوشید و به عروسی رفت.

از آن طرف، فرشتگان الهی گفتند: خدایا! این  

دختر پیامبر آخر الزمان است که او را بر تمام 
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پیامبران برگزیده ای، او را دل شکسته مکن. 

رئیل فرمود: دختر سپس خداوند خطاب به جب

رسول برگزیده ی ما را دریاب و آنچه باید برای 

 او آماده کنی فراهم نما.

پس جبرئیل به بهشت فردوس رفت و لباس 

)سالم های بهشتی حاضر نمود. هنوز حضرت زهرا 

چند قدمی برنداشته بود که چندین هزار  اهلل علیها(

حوریّه به گردش درآمدند و جبرئیل سراپای آن 

را از لباس های بهشتی آراسته کرد. چون  بانو

آن بانوی بزرگوار آن جالل و لطف خدای تعالی 

را نسبت به خود دید، سجده ی شکر به جای 

 آورد و سپس حرکت کرد.

بودند،  )سالم اهلل علیها(زنان عرب که منتظر فاطمه 

با آن جالل و  )سالم اهلل علیها(ناگهان دیدند که فاطمه 

همه عروس را گذاشته و به  نورانیت می آید،
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پیشواز آن حضرت شتافتند تا آن که آن بانو 

وارد مجلس شد. از آن همه انوار و عطریات 

بهشتی و جالل و شکوه، همه به سجده افتادند 

و عروس نیز از تخت به پایین افتاد و بیهوش 

 شد. 

ناگهان دیدند که عروس مرده است. پس 

ه ه به گریمجلس عروسی به عزا تبدیل شد و هم

 و زاری درآمدند.

از این واقعه بسیار ناراحت و  )سالم اهلل علیها(فاطمه 

غمگین شد. پس دو رکعت نماز بجای آورد و 

سر به سجده نهاد و گفت: خدایا! به غزّت و 

جاللت و به حرمت خاصانت و به برکت محمد 

و علی برگزیدگانت، که این ضعیفه را از این 

 شرمساری رها کن.
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در حال دعا بود که  )سالم اهلل علیها(حضرت زهرا هنوز 

عروس مرده عطسه ای زد و بلند شد و به دست 

افتاد و گفت: سالم بر تو  )سالم اهلل علیها(و پای فاطمه 

ای دختر رسول خدا و سالم بر پدرت که پیغمبر 

است و خدایی که می پرستید بر حق است و 

 راه بت پرستان باطل است.

صد مرد و زن از اقوام آن عروس در آن روز هفت

و غیر آن ها در مکه از شرک و بت پرستی دست 

برداشتند و هدایت شدند و این معجزه در 

 شهرها شهرت یافت. 

به خانه برگشت و برای  )سالم اهلل علیها(حضرت زهرا 

پدر بزرگوارش موضوع را نقل کرد و آن حضرت 

 سجده شکر کرد و فرمود: ای نور دیده! از آنچه
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که گفتی بیشتر و بهتر را از خداوند تعالی 

 1امیدوار هستم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (3ستان های شگفت انگیز)جدا.1


