ذﮐﺮی ﺑﺮای ﺟﺒﺮان روزه ﻣﺎه رﺟﺐ
روزه ﻣﺎه رﺟﺐ  /ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد روزه ﻣﺎه رﺟﺐ ،ﺑﻌﻀﺎ
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺗﻮان روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان آن راﻫﮑﺎری
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﻣﻌـﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴـﻦ ﺳـﻠﻄﺎن اﺣﻤـﺪی ﺳـﯿﺮﺟﺎﻧﯽ
)ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر( :روزه در ﻫﺮ روزی
از ﻣﺎه رﺟﺐ ارزش و ﺛﻮاب ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد و
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﻟﮑﺎن زﻫﺪ و ﺗﻘﻮا ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺎه
را روزه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .و رواﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺑﺎب
ﻓﻀﯿﻠﺖ روزه ﻣﺎه رﺟﺐ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﻀﯿﻠﺖ روزه ﻣﺎه رﺟﺐ ﻣﺒﺤﺜﯽ ﺟﺪا
اﺳﺖ.
در رواﯾﺎت آﻣﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ روز اول رﺟﺐ را روزه ﺑﺪارد ،آﺗﺶ دوزخ ﺑﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﯾﮏ ﺳﺎل راه ،از او دور ﻣﯽ ﺷﻮد .و آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻧﻮح )ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم( در اﯾﻦ روز ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد آن روز
را روزه ﺑﺪارﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ)ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
رﺟﺐ ،ﻣﺎه ﻋﻈﯿﻤﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ را در آن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻰ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎن را در آن ﻣﺤﻮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺲ ﯾﮏ روز از ﻣﺎه رﺟﺐ
را روزه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺟﻬﻨّﻢ دور و ﻫﺮﮐﺲ ﺳﻪ
روز از آن ﻣﺎه را روزه ﺑﺪارد ،ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد.

۱

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﺣﻀﺮت در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮى ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ . :رﺟﺐ ،ﻧﺎم ﻧﻬﺮى در
ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪﺗﺮ و از ﻋﺴﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ; ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮐﺲ
ﯾﮏ روز از ﻣﺎه رﺟﺐ را روزه ﺑﺪارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﻧﻬﺮ ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻮﺷﺎﻧﺪ.

۲

اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاوان روزه در ﻣﺎه رﺟﺐ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ ،ﺑﯿﻤﺎری ،ﯾﺎ دوران ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻮان
و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻞ اﻣﮑﺎن روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺮت ﻣﯽ
ﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺰء ﻗﺎﻓﻠﻪ روزه داران ﻣﺎه رﺟﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ
رو در رواﯾﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ واﻟﻪ( ذﮐﺮی ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان

روزه در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺷﺮﯾﻒ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﻃﺎووس در ﮐﺘﺎب ﺷﺮﯾﻒ اﻗﺒﺎل اﻻﻋﻤﺎل در ﺑﺨﺶ اﻋﻤﺎل ﻣﺎه رﺟﺐ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه روزهی ﻣﺎه رﺟﺐ
دارای ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺜﺮت ﻋﺬرﻫﺎ ،ﻫﻤﮕﺎن ﺗﻮان روزه
ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﺬر دارﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی روزه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آن ،اوﻗﺎﺗﯽ را
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻞ در آن ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ،ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺪم ﺗﻤﮑﻦ از
روزهی ﻣﺎه رﺟﺐ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن اﺳﺖ را ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ –ﺟﻞ
ﺟﻼﻟﻪ -در اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن و روی آوردن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻦ آن ﻫﺎ از روی ﮔﺮداﻧﺪن از ﺧﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ.
در رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮض روزهی ﻣﺴﺘﺠﺒﯽ ﻣﺎه رﺟﺐ ،دو ﻋﻤﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ:
-۱ﻋﻮﺿﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد وﯾﮋهی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺎﺷﺪ.
-۲ﻋﻮﺿﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮای ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱٫ﺻﺪﻗﻪ
اﻣﺎ ﻋﻮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازاﯾﻦ ﮐﻪ »ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻠﯿﻨﯽ« و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺋﻤﻪی ﺻﺎدﻗﯿﻦ)ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم(
آورده اﻧﺪ» :ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﺪ ﻃﻌﺎم –ﺣﺪود  ۷۵۰ﮔﺮم ﮔﻨﺪم،
ﺟﻮ و … -ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﯾﮏ روز روزهی ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ اﺳﺖ«).ﮐﺎﻓﯽ
ج ۴٫ص.(۱۴۴
اﻟﺒﺘﻪ در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ درﻫﻢ در ﻋﻮض ﯾﮏ روز روزهی ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ
ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار ﮔﺸﺎده دﺳﺘﯽ و ﺗﻮان
ﺻﺪﻗﻪ دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در اواﺧﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﺎه رﺟﺐ ﻧﯿﺰ ﺣﺪﯾﺜﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ
اﺳﺖ اﻧﺴﺎن در ﻋﻮض ﻫﺮ روز روزهی ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ﻣﺎه رﺟﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ،
ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﮔﺮده ﻧﺎن ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻫﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از
ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
۲٫ذﮐﺮ

اﻣﺎ ﻋﻮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮض روزهی ﻣﺎه رﺟﺐ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﺎن
ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺪم »اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻃﻮﺳﯽ« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
»اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری« ﺧﺪری آورده اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا )ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و
اﻟﻪ( ﻓﺮﻣﻮد :رﺟﺐ ﻣﺎه ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ .و در اداﻣﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ روزهی
اﯾﻦ ﻣﺎه و ﺛﻮاب ﺧﺎص روزهی ﻫﺮ ﯾﮏ از روزﻫﺎی آن را ﺑﺮ ﺷﻤﺮد.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ رواﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻋﺮض ﺷﺪ ای رﺳﻮل ﺧﺪا)ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ
و اﻟﻪ( اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺛﻮاب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ،ﺑﺮﺳﺪ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :در ﻫﺮ روز از
ﻣﺎه رﺟﺐ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۳۰روز ،اﯾﻦ ﺗﺴﺒﯿﺢ را  ۱۰۰ﺑﺎر ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
ﺳ ُﺒْﺤ َﺎنَ اﻹْ ِﻟ َﻪِ اﻟ ْﺠ َﻠِﯿﻞ ِ ﺳ ُﺒْﺤ َﺎنَ ﻣ َﻦ ْ ﻻَ ﯾَﻨْﺒَﻐِﯽ
ـﺰ ِّ اﻷْ َﮐ ْـ
ـﺒْﺤ َﺎنَ اﻷْ َﻋ َـ
ـﻪُ ،ﺳ ُـ
ـﺢُ إِﻻَّ ﻟ َـ
اﻟﺘ َّﺴ ْﺒِﯿـ
ـﺮ َمِ
َ
ﺳ ُﺒْﺤ َﺎنَ ﻣ َﻦ ْ ﻟ َﺒِﺲ َ اﻟ ْﻌِﺰ َّ وَ ﻫ ُﻮ َ ﻟ َﻪُ أ ﻫ ْﻞ ٌ.
ﻣﻨﺰ ّه اﺳﺖ ﺧﺪاى ﺑﺰرگ ،ﻣﻨﺰ ّه اﺳﺖ آن ﮐﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺟﺰ ﺑﺮاى او ﺳﺰاوار
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻨﺰ ّه اﺳﺖ ﺧﺪاى ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ و ﮔﺮاﻣﻰ ﺗﺮ ،ﻣﻨﺰ ّه اﺳﺖ آن ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪ
ﻋﺰ ّت در ﭘﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ او ﺑﺮاى آن ﺟﺎﻣﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮک اﺣﺘﯿﺎط ﻧﻤﻮده و
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ روز از روزﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺪ ﻃﻌﺎم ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ
ﺻﺪﻗﻪ

ﻧﺪﻫﻨﺪ

و

ﻓﻘﻂ

ﺑﻪ

ﮔﻔﺘﻦ

ﺗﺴﺒﯿﺢ

ﯾﺎد

ﺷﺪه

ﺑﺴﻨﺪه

ﮐﻨﻨﺪ،

اﺣﺘﯿﺎﻃﺎً ﻫﻢ ﺻﺪﻗﻪ دﻫﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.

ﺑﻠﮑﻪ

۱

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎرف ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد آﻗﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰی در ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺎت رﺟﺐ در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ذﮐﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ
ﺑﯿﺎن ﻣﺸﺮوح ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﯿﻠﺖ روزه ﻣﺎه رﺟﺐ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﮐﺮم)ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ واﻟﻪ( اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﺑﻪ اﯾﻦ ذﮐﺮ
ﺷﺮﯾﻒ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺮدی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ﺻﻠﯽ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ واﻟﻪ( ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ
ﺛﻮاب روزه را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻫﺮ روز ﻣﺎه رﺟﺐ ﺻﺪ ﺑﺎر ﺧﺪا را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮐﯽ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺳﯽ روز
ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.

۱

اﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت  ۱۱۶٫ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﺪث
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻗﺎدر ﺑﺮ روزه اﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ روز ﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯾﻦ
ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺛﻮاب روزه آن را درﯾﺎﺑﺪ.

درﺑﺎره ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ رﺣﯿﻢ ارﺑﺎب اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در
ﻣﺎه رﺟﺐ ،اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺗﺘﻤﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮑﺘﻪ ای از ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ رﺣﯿﻢ ارﺑﺎب ،ﮐﻪ
اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ :ﯾﺎدم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﺟﺐ در
ﺳﺎل  ۱۳۲۱ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد و ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ درس
آﻗﺎی ﺣﺎج آﻗﺎ رﺣﯿﻢ ارﺑﺎب ﺳﻠّﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ذﮐﺮ را اول ﺑﺎر از اﯾﻦ ﻣﺮد ﺷﻨﯿﺪم .ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺪ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اذﮐﺎر را ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﻧّﯽ و ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺳُﺒْﺤ َﺎنَ اﻹْ ِﻟَﻪِ اﻟْﺠ َﻠِﯿﻞ ِ ،ﺳُﺒْﺤ َﺎنَ ﻣَﻦ ْ ﻻﯾَﻨْﺒَﻐِﻰ
َ
َ
اﻟﺘَّﺴ ْﺒِﯿــﺢُ إِﻻ ﻟَــﻪُ ،ﺳُــﺒْﺤ َﺎنَ اﻷْ ﻋ َــﺰ ِّ اﻷْ ﮐ ْــﺮ َمِ
َ
ﺳُﺒْﺤ َﺎنَ ﻣَﻦ ْ ﻟَﺒِﺲ َ اﻟْﻌِﺰ َّ وَ ﻫُﻮَ ﻟَﻪُ أ ﻫْﻞ ٌ«
ﻣﯽدﯾﺪم اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺮﺗﺐ اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﭼﻮن ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
روزه ﺑﮕﯿﺮد ،آن را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﺮد.
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