
 

 

 

 دعای روز بیست و چهارم   

يهِ وَ أَسْأَّلُکَ اّلتَوْفِيقَفِ اّللَهُمَ إِنِي أَسْأَّلُکَ فِيهِ مَا ّيُرْضِيکَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِمَا ّيُؤْذِّيکَ
 :ّلِأَنْ أُطِيعَکَ وَ الَ أَعّْصِيَکَ ّيَا جَوَادَ اّلسَائِلِين

کنم آنچه را که رضای تو در آن اسات و   در این روز از تو درخواست می یاخدا
این   خواهم که در برم از آنچه تو را ناپسند است و از تو توفیق می به تو پناه می

 بخااش د و عطااااجااو ای .روز بااه فرمااان تااو باشاام و هاای  نافرمااانی نکاانم  
 .کنندگان درخواست

 ترجمه منظوم دعا

 یااا رب اناادر ایاان مااه عااز و جااالل
 

 غیاار خشاانودیت مااا را ناای ساائوال  
 

 آنچاااه باشاااد باعاااث خشااانودیت 
 

 من به جای آرم و را فای کال حاال    
 

 حاجت ماا نیسات جاز تحصایل آن    
 

 کن تو روزی بهر ما هر مااه و ساال   
 

 باارم باار ذات پاکاات ماان پناااه   ماای
 

 نچااه باشااد باعااث رنااج و ماااللز آ 
 

 آنچاااه بهااار حضااارتت دارد اذی  
 

 یعناای از عصاایان و هاام سااوء فغااان 
 

 کااااار بااااد البتااااه خسااااران آورد
 

 اصاال دیاان را حاصاال آیااد اخااتالل 
 

 خواهش توفیق دیگر حاجات اسات  
 

 بهاار فعاال طاعاات اناادر هاار مجااال 
 

 

 هاام باارای تاارك عصاایان و خطااا   
 

 تااا شااود روزی ماارا حساان المااآل  
 

 مسالوب از مان چاون کانم    گر شود 
 

 ربنااااا هااااذا هوالااااداء العضااااال 
 

 ای تو داناا بار جمیاع آنچاه هسات     
 

 
 در صاادور عااالمین فکاار و خیااال  

 

 درخواست رضایت الهی: فقره اول

  :اّللَهُمَ إِنِي أَسْأَّلُکَ فِيهِ مَا ّيُرْضِيکَ
  .کنم از تو درخواست می را در این روز آنچه را که رضای تو در آن است یاخدا
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 : آمده در سخنی از امام صادق
صِفَُِ اّلرِضَا اَنْ ّيَرْضَي اّلْمَحْبُّمو َ وَ اّلْمَكّْمرُوهَ، وَ اّلرِضَّما شُّمعَاعُ نُّمورِ اّلْمَعرِفَّمِِ، وَ       »

اّلرَاضِي فَاَنٍ عَنْ جَمِيعِ أِخْتِيارِهِ وَ اّلرَاضِي حَقِيقًَِ هُوَ اّلْمَرضِيُ عَنْهُ وَاّلرِضَا أِسْمم ّيَجْتَمِّمعُ  
 4.«هِ اّلْمَعَانِي اّلْعُبُودَّيَِِفِي

دادن باه فعال    یعنی رضاا  ؛شدن انسان است به محبوب و مکروه صفت رضا، راضی 
خداوند عالم که شعاع نور معرفت الهی است، چنانچه سخط و عدم رضا در اثر جهل و 
نادانی است و راضی کسی است که دست از خواهش خاود باردارد و آنچاه ماوالی او     

راضی شود و هرکس به مرتبه رضا رسید و به کارده و   ،قدیر و قسمت کردهاش ت درباره
داده خدا راضی شد، بالشک چنین کسی مرضی خداست و خادا از او راضای اسات و    

یعنی هرکس به مرتبه رضا رسید به تماام   ؛تمام مفاهیم بندگی در معنی رضا جمع است
 .مراتب بندگی رسیده است

 یمو ببینا  یممراجعه کنمان  به قلب، ما راضی هست یا نه خواهید بدانید خدا از اگر می
 یا نه؟  مآیا از خدا راضی هستی

ولی اگر  ؛راضی استما شود که او هم از  معلوم می م،از خدا راضی هستی ماگر دیدی
شود که خادا هام    معلوم می... دارد و من ندارم و  نچنا چرا فالنی مال و اموال آن مگفتی
 . راضی نیست مااز 

 ماا چرا که خداوند خیر و صالح  ؛در برابر تقدیر الهی نباشد، «چراها ؟» خالصه این
در . باشاد  مای  ماا داده است بر اسااس حکمات و مصالحت     ماخواهد و آنچه به  را می
 :فرماید اسالم می ی پیامبر گرامی روایت
كَاّلطَبِيبِ فَّصَّملَاحُ اّلْمَرْضَّمي فِيمَّما     ّيَا عِبَادَ اّللَهِ أَنْتُمْ كَاّلْمَرْضَي وَ اّللَهُ رَ ُ اّلْعَاّلَمِينَ»

 ّيَعْلَمُهُ اّلطَبِيبُ وَ ّيُّدَبِرُهُ بِهِ ّلَا فِيمَا ّيَشْتَهِيهِ اّلْمَّمرِّيضُ وَ ّيَقْتَرِحُّمهُ أَّلَّما فَسَّملِمُوا ّلِلَّمهِ أَمّْمرَهُ      
 2.«تَكُونُوا مِنَ اّلْفَائِزِّين

دهناد   نمی ،اهدبه مریح هر چه بخواست،  شما مثل مریح هستید و خداوند طبیب
 بخورد و طبیب هم اجازه به خوردن هار غاذایی    تواند از هر غذایی که میل دارد و نمی
ماا هام نبایاد اهال     ، کناد  همان طوری که بیمار به دستور پزشک اعتراض نمی. دهد نمی

   . خواهد چرا که خداوند خیر و صالح ما را می ؛های الهی باشیم اعتراض به تقدیر

                                              
 .7۷۸ص  ؛مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه.  
 .57  ص، 7ج  ؛بحاراألنوار. 1
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 ل بیت و رضایت خدامحبت و دوستی اه

 : به من فرمودند برادرم رسول خدا: فرمودند حضرت علی
 ،هر آن کسی دوست دارد خداوند را مالقات کند در حاالی کاه باه او روی نماوده    »

و اگر بخواهد خدا را مالقات کناد در حاالی کاه از او     را دارا باشد باید والیت علی

و اگر بخواهد خداوند را مالقاات   ردرا دوست بدا باید فرزندت حسن ،راضی باشد

و اگار   گاردد  دار فرزنادت حساین   در حالی که بر او ترسی نباشد، باید دوست ،کند
دار  بخواهد در حالی که خدا را مالقات کند که گناهانش آمرزیاده شاده باشاد، دوسات    

و اگر بخواهد با روشانی چشام خادا را مالقاات      گردد( امام سجاد)الحسین  بن علی

و اگر بخواهد خدا را مالقات کند در  باشد ) امام باقر)علی  دار محمدبن دوستکند، 
امااام )محمااد  ار جعفااربند او را بااه دساات راسااتش دهنااد، دوساات ۀحااالی کااه پرونااد

و هر کس دوست دارد خداوند را پاك و پاکیزه مالقات نماید، دوست  باشد( صادق

شااد و خنادان خداوناد را مالقاات     باشد و اگر بخواهد ( امام کاظم)جعفر  بن موسی

و هار کاس مایال باشاد خداوناد را       را دوست بادارد ( امام رضا)موسی بن کند، علی
 ،ش به حسنات تبادیل گشاته باشاد   تمالقات کند در حالی که درجاتش باال رفته و سیئا

را دوست بدارد و اگر مایل باشد خداوند را مالقاات کناد   ( امام جواد)علی  بن محمد

و اگار   را دوسات بادارد  ( امام هادی)محمد  بن به آسانی حساب کشند، علی و از او
تاادار  دوس ،بخواهااد خداونااد را مالقااات کنااد در حااالی کااه از رسااتگاران باشااد    

دارد خداوناد را   و هر کاس دوسات مای    شود( امام حسن عسگری)محمد  بن حسن
مالقاااات کناااد در حاااالی کاااه ایماااانش کامااال و اساااالمش نیکاااو باشاااد، والی   

 .را پیشه کند الحسن بن حجت
کاه آناان را    هار آن . های تقوا هستند های تاریکی و امامان هدایت و نشانه اینان چراي

شان را قبول کند، برای او از خداوناد متعاال ضامانت بهشات را      دوست بدارد و والیت
 4.کنم می

 دوری از آنچه موجب نارضایتی خدا است: فقره دوم

   :ؤْذِّيکَوَأَعُوذُ بِکَ مِمَا ّيُ
 .برم به تو پناه می ،است و موجب آزار از آنچه تو را ناپسند و

                                              
 .137، ص ۸7ج همان؛.   
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 خداوند چیست؟ و آزار منظور از اذیت 

 : ای به این موضوع اشاره کرده است قرآن کریم در آیه
ّدَّلَهُمْ عَّمذَابًا  اّلّمّدُنْيَا وَاّلّْمِخِرَةِ وَأَعَّم    اّللَّمهُ فِّمي   إِنَ اّلَذِّينَ ّيُؤْذُونَ اّللَهَ وَ رَسُوّلَهُ ّلَعَّمنَهُمُ »
کنند، خدا آنها را در دنیا و آخرت لعن  آنان که خدا و رسول را آزار و اذیت می 4:«مُهِينًا

 . کرده و بر آنان عذابی با ذلت و خواری مهیا ساخته است

خدای تعالی منزه است از اینکه کسای او را بیاازارد و   »: گوید می عالمه طباطبایی 
پس اگار در   ؛ز نقص و خواری داشته باشد، به ساحت او راه یابدیا هر چیزی که بویی ا

  فهمیم که خواساته  شدن با رسولش شریک کرده، می بینیم که خدا را در اذیت این آیه می
است رسولش را احترام کند و نیز اشاره کند که هرکس قصد ساویی نسابت باه رساول     

  2.«در حقیقت به خدا هم کرده است ،کند اکرم 

موجاب آزار و اذیات خادای تعاالی      افتیم اذیت و آزار رساول خادا   پس دری
 . شود می

 توفیق اطاعت و ترك معصیت: فقره سوم

  :وَ أَسْأَّلُکَ اّلتَوْفِيقَ فِيهِ ّلِأَنْ أُطِيعَکَ وَ الَ أَعّْصِيَکَ
 .خواهم که در این روز به فرمان تو باشم و هی  نافرمانی نکنم و از تو توفیق می

توفیاق  ! که باید همواره به آن مشغول باشیم، همین دعا است کاه خادایا  از دعاهایی 
 :در جمله سوم این دعا آمده اسات . نکردن را به ما مرحمت بفرما کردن و عصیان اطاعت

این جمله شباهت زیادی به دعای  ؛«وَ أَسْأَّلُکَ اّلتَوْفِيقَ فِيهِ ّلِأَنْ أُطِيعَکَ وَ الَ أَعّْصِيَکَ»

 .«اّللَهُمَ ارْ ُقْنَا تَوْفِيقَ اّلطَاعَِِ وَ بُعّْدَ اّلْمَعّْصِيَِِ» :که حضرت فرمودنددارد  امام زمان

 توفیق یعنی چه؟

در محااورات عرفای   . توفیق از مباحث دینی است که بسیار به آن توصیه شده است
شادن   یعنای فاراهم   ؛توفیاق  .«خدا به شاما توفیاق دهاد   »: گویند نیز مردم به یکدیگر می

 .اسباب

توفیق عنایت خداوند رحمن  0:«اّلتَوْفِيقُ عِنَاّيَُِ اّلرَحْمَنِ»: فرمود منین علیؤیرالمام
 . است

                                              
 .5۸ :احزاب.  
 .55۷، ص 7ج  ؛تفسیر المیزان.  1
 .تصنیف غرر الحكم و درر الكلم. ۸
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 تفاوت جد و جهد با توفیق

انسان باید کوشش کند که اسباب عادی یک کار را فراهم کند که به آن جد و جهاد  

 .گویند می کند که به آن توفیق و تالش گویند و خداوند نیز اسباب معنوی را فراهم می

 اهلل مرعشي  توصيه آيت

باه خویشااوندان و    مرعشی نجفای   اهلل آیت: گوید اهلل سید محمود مرعشی می آیت

کرد که در منزل هی  وقت قارآن را دور از   ویژه فرزندان خود سفارش میه نزدیکان و ب

تاان  یاد»: فرماود  بلکه در جایی بگذارند تا همیشه دیده شود و مای  ؛دسترس قرار ندهند

ای از آن تالوت کنید و کوشاش نماییاد    افتد، چند آیه نرود که هرگاه چشمتان به آن می

کردند که حتمااً باا وضاو و طهاارت قارآن را       و توصیه می« تا آیاتی را از آن حفظ کنید

هر روز یک جزء یاا هار مقادار     ،خواهید توفیق از شما سلب نشود اگر می. تالوت کنید

 4.بخشد انید؛ زیرا قرآن به شما آرامش خاطر و امنیت میتوانید، قرآن بخو که می

به این معنا که خداوند توفیاق   .در روایات توفیق بدون تالش و کوشش وجود ندارد

تالش و کوشش انسان، بدون توفیق نیز معنا ندارد و باه   .دهد و ما کوشش نداشته باشیم

 .رسد سامان نمی

 : فرمودند امام رضا

هر کس از خادا توفیاق    2:«لَهَ اّلتَوْفِيقَ وَ ّلَمْ ّيَجْتَهِّدْ فَقَّدِ اسْتَهَزَأَ بِنَفْسِهِوَ مَنْ سَأَلَ اّل»

 . خود را مسخره کرده است ،بخواهد و کوشش ننماید

   گانه مؤمن  های سه ویژگی

    :مومن باید سه خصلت داشته باشد :فرمایند می صادقامام 

   ؛از جانب خدا یتوفیق :«تَوْفِيقٍ مِنَ اّللَهِ عَزَوَجَلَ». 4

 ؛واعظ درونی داشته باشد :«وَ وَاعِظٍ مِنْ نَفْسِهِ». 2

  [.مومن باید خودش، خودش را موعظه کند]

 .دنصیحت او را قبول کن ،نصیحت کرد او را اگر کسی 0:«وَ قَبُولِ مَنْ ّيَنّْصَحُهُ». 0
                                              

 .1۸ص  ،۸ ج ؛بشارت.  
 .۸57، ص ۸5  ج ؛بحاراألنوار. 1
 .15ص ، 1 ج  ؛وسائل الشیعة. ۸
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 طلب توفیق بر طاعت و ترك معصیت

ترین عملی اسات کاه عباد در برابار      ری از او زیبندهطاعت خدای متعال و فرمانبردا
 .تواند انجام دهد موالی خود می

 : خوانیم می در حدیثی از علی
برحذر بااش   4:«إِّيّاکَ اَنْ ّيَفُقُّدَکَ رَبُکَ عِنّْدَ طَاعَتِهِ، أَو ّيَرَاکَ عِنّْدَ مَعّْصِيَِِ فَيَمْقَتَکَ»

پاس   ؛و در نازد معصایت تاو را ببیناد     از اینکه پروردگارت تو را در نزد طاعتش نیافتاه 
تو را نبیند و در هر کجا معصایت   ،هر کجا طاعت و بندگی است اگردشمن دارد تو را، 
  .تو را ببیند ،و نافرمانی است

رغبتای   برای کسب طاعت خداوند متعال باید از لذّات مادی دوری کرد و به دنیا بای 
ایداری نمود و کسی که طاعت او نماید، از خود نشان داد و در فرمانبرداری از خداوند پ

یاباد و الزم اسات بار     به پیروزی دست یافته و به خدا تقرب جسته و به بهشت راه مای 
ی الهی، مجاهدت در عبادت، بندگی خادا،  ااین مهم با تقو .فرمانبرداری محافظت نماید

 . شود حلم و زهد را پیشه نمودن، حاصل می

 : فرماید می گونه که علی همان
فرماانبرداری   2:«طَاعََِ اهللِ سُبْحَانَهُ الّيَحُو ُهَا إِالَ مَنْ بَذَلَ اّلْجِّمّدَ وَ اسّْمتَفْرَ َ اّلْجُهّْمّدَ   »

خدای سبحان را کسی جمع نکرد و به دست نخواهد آورد، مگر کسی که جادّیت را در  
  .کار برده آن بذل نموده و تمام طاعت و قدرت را ب

 : و همچنین فرمود
يعاً ّلِلَهِ سُبْحَانَهُ وَ بِذِكْرِهِ انِساً وَ تَمَّثَل فِي حَالِ تَوَّلِيْکَ عَنْهُ إقبَاّلَهُ عَلَيّْمکَ،  كُنْ مُطِ»

مطیع خدای سبحان و به یادش انس گیرنده باش : «ّيَّدْعُوکَ إّلَي عَفْوِهِ وَ ّيَتَغَمَّدَکَ بِفَضْلِهِ
بر تو، تو را به سوی آمارزش  و به خاطر آور در حال رو گردانیت از او، رو آوردن او را 

 .پوشاند خواند و به فضل خود گناهانت را می خود می

 خدادر اطاعت خدا و عدم نافرمانی  همه چیز

نظار گرفات و    خداوند سبحان برای اطاعت از خود پاداش در»: فرمود امام علی 
سوی  اش کیفر تا بندگان خود را از خشم و عذاب خویش دور بدارد و به برای نافرمانی

 0.«بهشت خود براند
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مان تاو را آفریادم و    ! ای موسای : در تاورات آماده اسات   »: نیز فرمود امام باقر 
برگزیدم و نیرویت بخشیدم و به فرماانبری از خاود فرمانات دادم و از نافرماانی خاود      

رسانم و اگار   تو را در راه طاعت خود یاری می ،پس اگر از من اطاعت کنی ؛بازداشتمت
کنی بار تاو    در طاعتی که می. رسانم تو را بر معصیت خویش یاری نمی ،کنی ام نافرمانی

 4.«کنی، بر تو حجت دارم منت دارم و در نافرمانی که می

خ هم وعاده  زاگر خداوند مردم را به بهشت و دو»: فرماید می حضرت امام رضا 
ه آناان تفضال و   داد، باز الزم بود که از او اطاعت کنند و نافرمانیش نکنناد؛ زیارا با    نمی

آنکاه باه سابب انجاام       هایش را در اختیارشان گذاشته است؛ بای  نیکی فرموده و نعمت
 2.«عملی استحقاق آن را داشته باشند

 بخشندگی خدا: فقره چهارم

 :ّيَا جَوَادَ اّلسَائِلِين
 .کنندگان درخواست بخش د و عطااای جو

  .شش داریتو نسبت به آن بخ ،ای کسی که اگر از تو درخواست شود
ّيَّما  » :گاوییم  خاوانیم و مای   مای  «جواد»او را با صفت   در عبارت پایانی دعای امروز

خداوند نسبت به بندگان سائل خود و کسانی که او را به حالت توبه و  ؛«جَوَادَ اّلسَائِلِينَ
 .دارد جود و کرم خود را ارزانی می ،خوانند تضرع می

در توصایف خداوناد متعاال     لای ای کاه باه اشاباح معاروف اسات، ع      خطبه در
 : فرماید می
ساتایش   0:«...ّلَاّيَكّْدِّيّمهِ اّلْإِعْطَّماءُ وَاّلْجُّمودُ     اَّلْحَمّْدُ هللِ اّلَذِي ّلَاّيَفِرُهُ اّلْمَنْعُ واّلْجُمُودُ وَ»

افزایاد و ساخاوت و    مخصوص خداوندی است که بخال و جماود بار دارائایش، نمای     
یاباد و جاز او    قصاان مای  ناو دارائیش  ای غیر سازد، اما هر بخشنده بخشش فقیرش نمی

اوسات   .شاود  هرکس دست عطای خاویش، از بخشاش بااز دارد، ماذموم شامرده مای      
خاوار اویناد، روزی هماه را     هماه جیاره   .ها به مخلوقات ها و بهره بخشنده انواع نعمت

تضاامین کاارده و رزق آنهااا را معااین ساااخته، راه و رساام روشاان را بااه عالقمناادان و 
ه نزد اوست، نشان داده، چنان نیست کاه ساخاوتش در آنجاا کاه از وی     خواستاران آنچ

 .بخواهند، بیشتر از آنجا که از او نخواهند باشد
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از جاناب   و أئماه اطهاار   دیگر فرستادن رسول مکارّم   همچنین در کالمی
 : فرماید های جود و بخشش دانسته و می خدای متعال را از نشانه

ستایش مخصوص  4:«فِي اّلْخَلْقِ فَضْلَهُ وَ اّلْبَاسِطِ فِيهِمْ بِاّلْجُودِ ّيَّدَهُ اَّلْحَمّْدُ هللِ اّلنَاشِرِ»
خداوندی است کاه فضال خاویش را در مخلوقاات منتشار سااخته و دسات جاود و         

خدای متعاال دوسات دارد کاه بنادگانش نیاز       .سوی آنان گشوده استه سخاوتش را ب
 .اوت و بخشش باشندسوی یکدیگر دراز کرده و اهل سخه دست جود و کرم ب

 جود و سخاوت 

 « بخال »  هار انادازه  و به  از فضایل مهم اخالقى است « سخاوت» و «جود» هر حالدر 
 « ساخاوت » و «جاود »اسات،   پستى و حقارت و ضعف ایمان و فقادان شخصایت   نشانه

 . و شخصیت واالى انسان است  نشانه ایمان
از   ولى گاه ؛شود یک معنى استعمال مىدر  است، غالباً« بخل» این دو واژه که در مقابل
مبر اکارم  اپیا . اسات  « سخاوت» مرحله باالتر از «جود»  شود که بعضى کلمات استفاده مى

 :اند مردم بر چهار قِسم: فرمایند می 
برد  سَخی کسی است که هم خودش از اموال و ثروت خدادادی بهره می: ]سَخي .4 

 [.رسد و هم فیح و نفع او به دیگران می
اش باالتر است و آن کسی است کاه خاودش را باه زحمات      کریم مرتبه: ]كرّيم. 2 
کند و طعاام خاود را باه     مثالً به گرسنگی صبر می ؛اندازد تا دیگران را راحتی بخشد می

 [.دهد دیگران می
 :فرماید خداوند تبارك و تعالی در قرآن کریم می 
دهند بار خودشاان    و ترجیح می 2:«نَ بهِِمْ خَّصَاصَِوَ ّيُؤَِْرُونَ عَلىَ أَنفُسِهِمْ وَ ّلَوْ كاَ»

  .با اینکه خودشان احتیا  دارند ؛دیگران را

 .و ذُریه آن بزرگوار بوده است که که رویه پیغمبر اکرم  طوری همان
بارد و باه راحتای خاودش      بخیل کسی است که از اموال خود بهاره مای  : ]بخيل. 0 

بینند با آن همه سفارشاتی که در شارع مقادس    نمی اما دیگران از او خیر ؛عالقمند است
مستحبات مانند  و یا فطریه و کفارات ،زکات ،مانند خمس ؛انفاقات واجب دربارۀاسالم 
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... نماودن و غیاره   ل راحتی برای فقرا به قدر امکان فراهمیدادن و در زمستان وسا افطاری
 [.مسایگان مستمند نیستارحام و ه ،ایتام ،به فکر فقرا با این وجود ،شده ت کید
زیرا با داشتن ثروت باه خاود    ؛ترین افراد است در دنیا و آخرت لئیم پست: ]ّلئيم. 1 

باشاد و   گیرد و زنادگانی او مانناد زنادگانی فقارا و بینوایاان مای       اش سخت می و عائله
 . برد ای نمی دیگری هم از او بهره

  4.«ّلخُْسْرَانُ اّلْمُبِينخَسِرَ اّلّدُنْيَا وَ االَْخِرَةَ ذَاّلِکَ هُوَ ا»
زیارا از   ؛شان را دارند ترین اشخاص به آنها انتظار مرگ گونه افراد همیشه نزدیک این
او  [ارث]از ترکاه  ،گویند ممکن اسات وقتای بمیارد    می و برند ی نمیا بودن او بهره زنده

ه اندك خیر و برکت است که ب اما مصیبت اینجا است که اموال او چنان بی ؛استفاده کنیم
 2[برند حتی اوالدش هم لذتی از آن اموال نمی ؛رود زمانی از بین می

 جود و سخاوت، باعث نجات

مومین خود کارد و   ، پس از اقامه نماز صبح خطاب به مروزى حضرت رسول
اناد کاه    اند و هم قسم شده سه نفر به الت و عزّى سوگند یاد کرده! اى جماعت  :فرمود

خاواهم بادانم کاه چاه کساى       مای بتّه توان چنین کارى را ندارناد؛  ال، مرا به قتل رسانند
  تواند شرّ آنها را دفع نماید؟ می

کس جواب حضرت را نداد؛ و چون  سکوت، تمام فضاى مسجد را گرفته بود و هی 

از جاى برخواست و اظهاار   ابىطالب بن آن بزرگوار سخن خود را تکرار نمود، على
فقاط اجاازه   ، روم و پاسخگوى آنها خواهم بود میى یه تنهامن ب! یا رسول اللّه : تداش

ایان لبااس و    :حضرت رسول فرماود . فرما تا لباس رزم ب وشم و براى نبرد مجهز گردم

اى بر سرش پیچیاد   را لباس رزم پوشاند و عمامه زره و شمشیر مرا بگیر؛ س س على
  .و او را سوار اسب خود کرد و روانه میدان نبردش نمود

به سمت آن سه نفار حرکات کارد و تاا مادت ساه روز        میرالمؤمنین علىّپس ا
مراجعت ننمود و کسى از او خبرى نداشت، تا آنکه حضرت فاطمه به هماراه حسان و   

کانم کاه ایان دو کاودکم یتایم       میگمان ! یا رسول اللّه  :ظهار داشتاآمد و  حسین
 . چون از شوهرم خبرى نیست ؛شوند
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یم، عماو هرکس خبرى از پسر  :ا فرا گرفت و فرموداشک چشمان حضرت رسول ر
کساب اطاالع    بارای پاس هماه افاراد    . دهم على آورد؛ همانا او را به بهشت بشارت می

را باراى   قتاده، خبر سالمتى علاى  بن رپراکنده شدند و در بین آنان شخصى به نام عام

و نیاز دو  به همراه سرهاى بریده آن سه نفار   و س س حضرت امیرد رسول خدا آور
  .اسیر دیگر وارد شد

اى و  خواهى تو را به آنچاه انجاام داده   میآیا ! اى ابوالحسن پیامبر خدا اظهار داشت 
على دنباال   :اى از منافقین به طعنه گفتند ناگهان عدّه .همخبر د، آنچه بر تو گذشته است

امبر پیا  .یاد خواهاد باا او حادیث گاو     مای زایمان بوده است و هم اکناون پیغمبار خادا    

کارد و   ، چون چنین سخن زشتى را از آن منافقین شنید، خطاب به علاى اسالم
گازارش ده تاا آنکاه گاواه و     ، اى ى را که انجام دادهیخودت کارها! یا اباالحسن :فرمود

  .شدحجتى بر حاضرین با

رسایدم، همگاى    ،به بیابانى که محل تجمع آنها بودچون  :اظهار داشت امام على
مان   :گفاتم  تاو کیساتى؟   :سؤال کردند ،شترهایشان دیدم و وقتى مرا دیدند آنها را سوار

عناوان رساول    باا ما کسى را  :آنان گفتند. ، پسر عموى رسول خدا هستمبیطالبا بن على
 .داده و جنگ را شروع کردند گاه مرا در محاصره خود قرار شناسیم و آن نمیخدا 

صاحب این سر، بر من ساخت   :داشاره به یکى از سرها نمود و فرمو س س على
بتازید و جنگ سختى بین من و او رخ داد و در همین لحظاه، بااد سارخى باه وزیادن      

و چون جناگ   گرفت و س س باد سیاهى وزید و در نهایت من او را به هالکت رساندم

شخصاى   ایم که محماد  ما شنیده :ام، گفتند این دو نفرى که اسیر آورده ،پایان یافت
 ،به ما آسیبى نرسان و ما را نزد او بِبَر تا هر تصمیمى که خواست، ان استدلسوز و مهرب

 .درباره ما عملى کند
نازد مان بیااور؛ چاون اماام       یکى از آن دو اسایر را  :در این هنگام پیامبر خدا فرمود

و  «ال اله االّ اللّاه  » :یکى از آن دو نفر را آورد، پیامبر خدا به او پیشنهاد داد بگو على
 :آن اسیر گفت. نبوت و رسالت من از سوى خداوند شهادت بده تا تو را آزاد گردانمبر 
تر از آن است تا این کلمات را بر زبان  محبوبتر و  کردن کوه ابوقبیس نزد من آسان بلند

 . جارى کنم

. او را از اینجا ببر و سرش را از بدن جادا کان  ! یا ابالحسن  :فرمود رسول خدا

او را به هالکت رسااند و دوماین اسایر را آورد، باه او پیشانهاد       وقتى حضرت على
  :شهادتین داده شد؛ ولى او ن ذیرفت و گفت
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خواست او را گردن بزناد،   پس همین که حضرت امیر .مرا به دوستم ملحق کنید
او را  :فرمایاد  مای رسااند و   مای خدایت تو را ساالم  ! یا محمّد:جبرئیل نازل شد و گفت 

نسبت به خویشاوندان و اطرافیانش خوش اخاالق و ساخاوتمند باوده     نکشید؛ چون او
 .است

من درهمى نداشاتم مگار   ! به خدا سوگند :چون اسیر از چنین خبرى آگاه شد، گفت
 و ام گاه با کسى به تندى و خشونت سخن نگفته ام و هی  آنکه آن را بین فقرا انفاق کرده

و  دهم میگانگى خداوند و رسالت محمد شهادت به ی، اکنون نیز با مشاهده این حقیقت

 :اش فرماود  دربااره  چون آن اسیر اساالم آورد، آزاد شاد و سا س پیغمبار اساالم     
  4.یدسخاوت و اخالق خوب او موجب آزادى و سعادتش گرد

                                              
.55  ص ؛امالی صدوق.  


