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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 تى  اَ َهْل  ی ن نزول سورهأحجّه و شال ذی پنجم و چهارم و بیست و روزهای بیست یمراقبات عباد

  1 

الحجه، نذر،  ذیپنجم  وروز بیستالحجه، مباهله، غسل، نماز، دعای مباهله،  ذی 42 ها: واژه کلید

 َهْل اَتى، زیارت جامعه، روزه، صدقه.ی  مسکین، یتیم، اسیر، سوره

هم  یادیز اریبس یها ثوابروز  نیا عباداتدارد و  یارزشمند اریآداب بس حجّهال ذیچهارم  وستیب روز

بسیار اجر  ،ردیروزه بگفردا را بتواند و  موفق باشد شاءاهلل ان یکساگر  ثواب دارد. اریغسل فردا بس دارد.

 است. یمندارزش اریهم نماز بسآن که  4ریغد دینماز روز ع هیشبدارد هم  ینماز خاص دارد. یادیز

 دارد یارزشمند اریبس یدعااین روز  .خوانده شود دیساعت قبل از ظهر بامین باًیتقرظهر،  یها یکینزد

به آن  یول ست؛یهمان دعا ن 3الّلُهمَّ ِاّني َاْسئَ ُلَك ِمْن َبهاِئَك بِاَْبهاهُ  :سحر ماه رمضان است یدعا هیشب که

 یتیروا .دیندهاز دست را  دعا نیا شاءاهلل فردا ان است. یبیعج زیچ یلیخ دعا نیا .شباهت دارددعا 

 :دنیفرما یم امام صادقاست. نقل کرده  خالد از امام صادق بننیدعا هست که حس نیبه ا راجع

 نیدر هم)؛ ام راست گفته ،باشد می دعا نیاسم اعظم خداوند در ا میاگر بگو :فرمودند امام باقر

 یبا تمام توان برا ،در اجابت دعا دارد یدعا چه اثر نیدانستند ا یو اگر مردم م (.روز مباهله یدعا

                                            

 است. شده ایراد مباهله روز از قبل روز یعنی الحجّه، ذی سوم و بیست روز در گفتار این .1

 مباهله( روز اعمال الجنان، مفاتیح قمی، )محدث شود. می خوانده ُهْم ِفیها خاِلدونَ  تا الکرسی آیة مباهله، روز نماز در .4

 .مباهله روز ماه اعمال الجنان، فاتیحم قمّی، محدّث و 067 ص ،2 ج المتهجد، مصباح طوسی، .3
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 و تم آن را خواندهابرآورده شدن حاج یبرا زین (امام باقر یعنی) من .کردند یآموختن آن تالش م

فرزندان  دیائیبگو ب :نازل شد در شأن آن هیآ نیمباهله است که ا یهمان دعا نیاو  .رسم یم جهیبه نت

دعا را  نیا .(هیتا آخر آ) گاه مباهله نموده آن ،ما و شما را گرد آورده یها نفس زنان ما و شما، ،ما و شما

دعا را  نیو دو نوه و دخترت با آنها مباهله کن و ا یّبا وص :آورده و گفت رسول خدا یبرا لیجبر

بر گروه مقابل عذاب  از آن تا بعد نندمباهله بخواماجرای  در غمبریپقرار بود که  ییدعا) .بخوان

تالش  یلیدر دعا کردن خ ند:شده که فرمود تیروا از امام صادق زیو ن (.دعاست نیهم د،شونازل 

خود قرار داده و  ی دعا را واسطه .برتر است یزیکه نزد خداست، از هر چ یعلم یهانهیگنج رایز ؛دیکن

 نیدعا با ا نیا .دیپنهان دار نیخردان و منافق کم دمانن ،آن را ندارند یستگیکه شا یآن را از کسان

 اعمال مستحبّخدا توفیق دهد  ،هرحال به 2 ...الّلُهمَّ ِاّني َاْسئَ ُلَك ِمْن َبهاِئَك بِاَْبهاهُ  :شود یعبارت شروع م

 شود. انجام  ،شد سوریم آنچهفردا 

گونه نآ است. «تی  اَ َهْل » ی روز نزول سوره ،است حجّهلا ذی نجمپ وستیروز ب وفردا که روز شنبه  پس

به  وآمدند  آنها ادتیع یبرا اکرمغمبریشدند. پ ماریب نیحسن 5،وارد شده ثیدر حدکه 

 دو پسرت را شفا داد، نیمتعال ا ینذر کن که اگر خدا یزیچ !لحسناابا یا :فرمودند ریحضرت ام

بر تو واجب نخواهد  ،کنی میانجام آنچه نذر  ،نشد یتو عملی  خواستههم  راگ .یآن کار را انجام ده

کنم که اگر  یمن نذر م :فرمودند طالبیاب بن یعل ،فرمودنداین را  اکرمغمبریپ یوقت بود.

نذر  نیفرمودند من هم هم هم ی زهرا فاطمه .رمیروزه بگ یاپیسه روز پ ،شوندخوب  نیحسن

 ،استالقدری عظیم وعارفه و بزرگوار  بسیار زنو است  زهرا ی فاطمه یهفضّه که خادم کنم. یرا م

سه نفر نذر کردند که در صورت بهبود حال  نیلذا ا .کنم یمرا نذر همین  من هم هم گفتاو 

 .رندیروزه بگ یاپیسه روز پ نیحسن

                                            

 بندرویگی. محدث ابراهیم ی ترجمه المراقبات، تبریزی، ملکی .2

 .825 ص ،1 ج االعمال، اقبال طاووس، سیّدبن .5
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 یعنی د؛عمل کنن به نذر خودشان گرفتند میتصم آنها جهیو در نت شد حالشان بهتر نیحسن

 نجایا .روزه گرفتندرا  حجّهال ذیماه  چهارم وستیو بسوم وستیدوم و ب وستیروز بظاهراً این سه نفر 

د نبتوان نکهیا یبرا نیرالمؤمنیامکه  -دهنده است تکان اریبس یها از آن حرف هم نیا-نقل شده 

. جو قرض کردند صاعسه  ،بود یسیر نام شمعون که شغلش نخ به یهودی کیاز  ،ندنک هیته یافطار

هست که  یتیروادر  یحتّ .قرض کردند ،دنداد نقداً پول را بپرداز یحضرت اجازه نم یامکانات مال چون

 یبرا کهها را به فاطمه بدهم  پشم تا به من بده؛ جو عاصپشم و سه  یمقدار :به شمعون گفتندحضرت 

بخواهند  اهم نبود که بعده یپولحتّی  یعنی ؛باشدجو  صاعسه  نیهم ،کار نیو مزد ا سدیتو بر

 حضرت زهرا .سندیبر جو صاعها را در قبال سه  آن پشم بلکه قرار شد حضرت زهرا ؛بپردازند

بعد  نیرالمؤمنیامکه آماده بودند  .پختند یو نان آرد کردند ها را با دستاس از جو صاع کیروز اوّل 

هم  نیحسنو  ؛و افطار کنند نندیبنش یفرو سه ن اورندیب فیاز مسجد به منزل تشراز نماز مغرب 

نشستن سر و  نیرالمؤمنیمقارن ورود ام نان جو شامشان را بخورند. نیبا هم که خردسال بودند

 اهل یا :زد خانه صدا رونیاز ب یخانه به صدا درآمد و فرد درِ کبارهی نان، ی ردهگِ نیسفره و آوردن ا

در  دوارمیام .دیبه من کمک کن !تیب اهل یسالم خدا بر شما ا .هستم عهیش یاز فقرا یریمن فق !خانه

 طالبیاب بن یعل کند. تیعنا به شما یبهشت یخدا از غذاها ،دیده یکه به من م ییقبال غذا

 حضرت زهرا با آب افطار کردند.و  ؛خورم یدهم و امشب غذا نم یخودم را م یهیمن سهم :فرمودند

شب  دهم. یم [سهمم را]خادمه هم گفت من هم  ی فضّه دهم. یم را مخود سهم من هم :هم فرمودند

 یعنی؛ را دادند شانهم سهم خود نیو حسن ندآب افطار کرد سه با شد و هر یط گونه نیاوّل ا

  شام نخوردند. ،دو کودک هم آن شب نیا

 نشستندسرسفره بازگشتند و به منزل  که از مسجد نیرالمؤمنیباز ام تکرار شد.ماجرا این باز فردا 

بالفاصله  ،شدوارد سفره  نیحسن و شام خوردنآن سه نفر افطار  یبرانان  یردهگ نیدومو 

و پدر و  ،نیاز فرزندان مهاجرهستم  یمیتی من :سالم کرد و گفت خانه نیبر اهل ا رونیباز  ییصدا

 کند. یبه شما روز یبهشت یغذاهااز  خداوندتا  دیدهببه من  ییشدند. غذا دیمادرم در روز عقبه شه
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من هم سهم خودم  :فرمودند حضرت زهرا ؛دهم یمن سهمم را م :فرمودند نیرالمومنیامدوباره 

ما هم  :هم فرمودند نیحسن دهم. یمن هم سهم خودم را م: گفت خادمه همی  فضّه ؛مبخش یرا م

من  :در گفت رونیاز ب ییدوباره صدا .تکرار شدهمین ماجرا شب سوم باز  .میده یسهم خودمان را م

 ریها ما را اس شما مسلمان .تیسالم بر شما اهل بو م؛ ا هآمدشما ی  خانهدر  بهکه هستم  یریاس

 :فرمودند نیرالمؤمنیام .دیکمک کن ؛دیدهب ییبه ما غذا .دیکن یغذا رها م یما را ب یول ؛دیکن یم

 شانهمه از سهم خود، نیخادمه و حسن ی و فضّه حضرت زهراو  را دادم من سهم خود

 بود،تهیه شده  یهودیشده از آن  به گرو گرفته ینان که از آن جو نآاز  ای ذرّه جهیگذشتند و در نت

 نشد. استفاده

و نه به  نه به حضرت زهرا ،دهیرس نیرالمومنیبه ام غذا، نه یا هروز ذرّ سه شبانه ؛دیفکر کنحاال 

که در واقع روز چهارم آن روز  یفردا .نیحسن ،دو پسر خردسال نیو نه به ا خادمهی  فضّه

 ؛ندخانواده نگاه کرد یاعضا بیبه ترک نیرالمؤمنیام ،است حجّهال ذیپنجم وستیروز بکه شود  یم

نقل شده که  یحتّ ؛شده بود فیت ضعشدّ بدنشان به ،یاز شدّت گرسنگ خانواده یاعضا ی همه

دست  نیرالمؤمنیام .دندیلرز یم یپرنده از شدّت گرسنگ یها مثل جوجه نیحسن

 اکرمغمبریپ .ندبرد غمبرینزد پ ،امبریپ به مسجد و با خود ندرا گرفت نیحسن

 یلیختو  !لحسنا ابا یا :فرمودند ،دندیدکه را  نیحالت حسن نیو ا نیرالمؤمنیحال رنجور ام

حضرت  دندیو دآمدند  زهرای  فاطمه ی به خانه نیرالمؤمنیبعد همراه ام !یدیکش یسخت

از شدّت که  یو چشمان دیشد یسنگعبادتشان نشسته و با همان حال رنجور و گر در محلّ زهرا

پناه بر  :صحنه فرمودند نیا با دیدن غمبریپ .مشغول عبادت خدا هستند ،شده بود کبودضعف 

بر  لیجبرئ ،لحظه نیدر هم روند. یم ایاز دن یدارند از شدت گرسنگ امبریپ تیب اهل! خدا

 کیبه تو تبر یتیب هلا نیخاطر داشتن چن خداوند به !امبریپ یا :و گفتنازل شد  خدا رسول

نازل از جانب خدا که را  یاتیآ و سپس گوش کنپس  :گفت لیجبرئ ؟اچر :حضرت فرمودند .دیگو یم

ْهِر َلْم َیُكْن   تى  اَ َهْل : را ی  تاَ َهْل  ی همان سوره ؛برخواند امبریبر پ ،شده بود َعَلى اإِلْنساِن حیٌن ِمَن الدَّ
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َوََل  ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه ََل نُرِیُد ِمنُكْم َجَزاءً  ؛َویُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكیًنا َویَِتیًما َوَأِسیًرا ... َشْیئًا َمْذُكوراً 

 یمقامات بلند معنوبه را نقل کرد و بعد  تیب اهل ی انفاق خالصانه نیاماجرای  .6ُشُكورًا

 .کرداشاره  گریدر جهان د تیب اهل

 تیب از عظمت اهل یا که جلوهرخ داده  حجّهال ذیپنجم وستیدر روز ب حادثه نیا ،حال یّا یعل

خادمه ی  فضّهکه است  نیا داستان هست، نیدر ا که هم یآموز آموز و عبرت درس ی نکته .است

 :فرمود .جدا نکردند ااو ر،  ی  تاَ َهْل  ی نزول سورهماجرای در  یول ؛است یعاد یفرد ؛ستیمعصوم ن

 َوََل ُشُكورًا ِإنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه ََل نُرِیُد ِمنُكْم َجَزاءً  ؛ْسِكیًنا َویَِتیًما َوَأِسیًراَویُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه مِ های  آیه

 بهتوانند  یهم م گرانیدهد که د ینشان م و است یبشارت بزرگ نیا 7.شامل حال فضّه هم هست

همّت را  .است یبزرگ یلیبشارت خ نیا .، راه پیدا کنندبودند شتازیپدر آنها  تیب اهل ی کهمقامات

به  غمبریاز طرف پ یکه سلمان فارس ورهمانط .شد تیب اهل وشاءاهلل جز نبلند کرد تا ا دیبا

باید شاءاهلل  ان .کرد دایمقام راه پ نیشود به ا یم ،8اْلبَ ْیتِ   ِمنَّا َأْهلَ   َسْلَمانُ مقام منصوب شد که  نیهم

 نشد.  یقانع و راض نیبه مراتب پائ یدر مقامات معنوبلند کرد و را همّت 

چه در  .دینیب یها م کتاب رخودتان دشاءاهلل  دارد که ان یآداب خاصنیز  حجّهال ذیپنجم  و ز بیسترو

عبادات  نیا یها دستورالعمل ،الجنانحیمفات نیدر همچه  ،یزیتبر یملک یجواد آقامیرزا مراقباتال

]نیز مباهله  یدعاخواندن  .مستحب است حجّهال ذی پنجم و بیست روزدر  هجامع ارتیخواندن ز .آمده

؛ استنقل کرده  پنجم و بیست روز مباهله را روز، اتیاز روا یچون برخبرای این روز وارده شده است؛[ 

 روزرا مباهله  یدعاانسان اگر لذا را نقل کرده است؛  چهارم و بیست روز ،اتیروا شتریگرچه ب

 پنجم و بیست روزروزه گرفتن  است. یبزرگ اریبس یچون دعاخوب است؛  ،بخواند هم پنجم و بیست

                                            

 .9و  5، 1آیات ی انسان،  سوره 6

7  

 . 326، ص 22و مجلسی، بحار، ج  66، ص 2، ج صدوق، عیون اخبار رضا  .5
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شدن با  ماهنگه یعنی ؛هم ثواب دارد فقرا و نیصدقه دادن به مساک .هم مستحب است حجّهال ذی

 .حجّهال ذی پنجم و بیستروز  در شب قبل از تیب همان عملکرد اهل

 اریبس امیّا نیرا از چن یها و مواهب بزرگ معنو بهرهی ما  همهدهد که  قیمتعال توف یخداامیدواریم 

 .شاءاهلل ان؛ میببر ،استقرار داده  نیمؤمن یبرا حجّهال ذیکه خدا در ماه  یو شاد و ارزشمند نیریش

 

 

مْ  ْل فََرََجُ ٍد َو َعِّ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل ُمَحمَّ


