ﻧﻤـﺎز ﺟﻤـﺎدی اﻟﺜـﺎﻧﯽ ﺟﻬـﺖ ﻣﺤﻔـﻮظ
ﻣﺎﻧﺪن از ﺣﻮادث
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﺎزی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه و ﻣﺨﺼﻮص در ﻣﺎه ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ را در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش را ﻣﺎل و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻦ و
دﻧﯿﺎى او را ﺗﺎ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻤﯿﺮد،
ﭘﺎداش ﺷﻬﯿﺪان دارد.
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
ﺑﻪ ﮔﺰارش وﺑﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی
ﺳﯿﺮﺟﺎﻧﯽ )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر( :ﻫﺮ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻤﯽ دﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدش و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و زﻧﺪﮔﯽ اش از ﻫﺮ ﺧﻄﺮی ﻣﺤﻔﻮظ ﺷﻮد،
از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و اﻣﻮال و وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺎن
ﻣﺮدم را از دﻏﺪﻏﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺗﺎ ﺣﺪی آرام ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﯿﻤﻪ ﻣﮑﻤﻞ درﻣﺎن ،ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و … .ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺮدم و رﻓﻊ ﺧﻄﺮ و ﺗﺮس
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺧﻄﺮات زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
وﻟﯽ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم راﻫﮑﺎری ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ
ﺧﻄﺮات در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻌﻨﻮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﯿﻤﻪ ای ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﻠﻮص
و اﻋﺘﻘﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﺗﻘﻮا دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ای از اﻧﺴﺎن
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﺗﻘﻮا آن دﺳﺘﻮر
و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮی رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﺴﺎن اﻫﻞ اﻟﺒﯿﺖ
)ع( آن اﻧﻮار ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ و ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﺪا ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه را ﺑﺎ
اﻋﺘﻘﺎد اﻧﺠﺎم داد.

ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧـﺪن ﻧﻤـﺎز ﺟﻤـﺎدی

اﻟﺜﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺎه
از اﯾﻦ رو ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻔﻮظ
ﻣﺎﻧﺪن ،ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋه ﻣﺎه ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم
ﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﻃﺎووس در ﮐﺘﺎب ﺷﺮﯾﻒ اﻗﺒﺎل در اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدی ﻣﺎه ﺟﻤﺎدی
اﻟﺜﺎﻧﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﯿﻔﯿّﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش و ﻣﺎل و زن و ﻓﺮزﻧﺪان او را و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻦ و دﻧﯿﺎى او را ﺗﺎ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و اﮔﺮ در اﯾﻦ
ﺳﺎل ﺑﻤﯿﺮد ،ﭘﺎداش ﺷﻬﯿﺪان را دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن

اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺘﯽ در ﻣﺎه ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ

ﺧﺼﻮﺻﺎ در روز اول اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎ و ﺧﻠﻮص در
اﻧﺠﺎم دادن آن ﯾﮑﺴﺎل از ﺣﻮادث ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﺑﯿﻤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ
ﺗﺬﮐﺮ :در ﻣﺎه ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روز اوّل ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ دو ﺳﻼم )ﻫﺮ دو رﮐﻌﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻼم(،
دو رﮐﻌﺖ اول
در رﮐﻌﺖ اوّل ،ﭘﺲ از ﺳﻮره »ﺣﻤﺪ« ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ »آﯾﻪ اﻟﮑﺮﺳﻰ« و ﺑﯿﺴﺖ و

ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ »اﻧّﺎ اﻧﺰﻟﻨﺎه«؛
در رﮐﻌﺖ دوم »ﺣﻤﺪ« و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮره »اﻟﻬﯿﮑﻢ اﻟﺘّﮑﺎﺛﺮ« و ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮره »ﺗﻮﺣﯿﺪ«؛
دو رﮐﻌﺖ دوم
در رﮐﻌﺖ ﺳﻮم »ﺣﻤﺪ« و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ »ﻗﻞ ﯾﺎ اﯾّﻬﺎ اﻟﮑﺎﻓﺮون« و ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮره »ﻓﻠﻖ«؛
و در رﮐﻌﺖ ﭼﻬﺎرم »ﺣﻤﺪ«و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮره »ﻧﺼﺮ« و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺳﻮره »ﻧﺎس« را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
اذﮐﺎر ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز :ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺳُﺒْﺤﺎنَ اﻟﻠّﻪِ
وَاﻟْﺤ َﻤْﺪ ُ ﻟِﻠّﻪِ وَﻻ اِﻟﻪَ اِﻻ َّ اﻟﻠّﻪُ وَاﻟﻠّﻪُ اَﮐ ْﺒَﺮ ُ؛ و
ﻫﻔﺘـﺎد ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺑﮕﻮﯾـﺪ :اَﻟﻠّﻬ ُـﻢَّ ﺻ َـﻞ ِّ ﻋ َﻠـﻰ ﻣُﺤ َﻤَّـﺪ وَآل ِ
ـﻢَّ اﻏ ْﻔِـ
ـﺪ :اَﻟﻠّﻬـ
ـﻪ ﺑﮕﻮﯾـ
ـﻪ ﻣﺮﺗﺒـ
ـﺲ از آن ﺳـ
ـﺪ؛ ﭘـ
ﻣُﺤ َﻤَّـ
ـﺮ ْ
ﻟِﻠْﻤُﺆﻣِﻨﯿﻦ َ وَاﻟْﻤُﺆﻣِﻨﺎتِ؛ آﻧﮕﺎه ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﮕﺬارد و ﺳﻪ

ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﯾﺎ ﺣ َﻰ ُّ ﯾﺎ ﻗ َﯿُّﻮمُ ﯾﺎ ذ َااﻟْﺠ َﻼل ِ وَاﻻ ْﮐ ْﺮامِ
ﯾﺎ اَﻟﻠّﻪُ ﯾﺎ ر َﺣ ْﻤﻦ ُ ﯾﺎ ر َﺣﯿﻢُ ﯾﺎ اَر ْﺣ َﻢَ اﻟﺮ ّاﺣ ِﻤﯿﻦ َ؛

در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﮐﻪ دارد از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰ ّوﺟﻞ ّ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ان ﺷﺎء
اﻟﻠﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﺑﺮﺳﺪ .و از ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻬﻤﺘﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻓﺮج آﻗﺎ ﺟﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ ﺷﺪن دﻋﺎ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻮاﺋﺞ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﺣﺠﺎت ﺑﺰرگ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮج
ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺛﻮاب و ﭘﺎداش ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺛﻮاب اﯾﻦ
ﻧﻤﺎز در اﯾﻦ رواﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿّﺖ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش و ﻣﺎل و زن و ﻓﺮزﻧﺪان او را و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻦ
و دﻧﯿﺎى او را ﺗﺎ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻤﯿﺮد،
ﭘﺎداش ﺷﻬﯿﺪان دارد.
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