ﺗﻮﻟـﺪی دوﺑـﺎره ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎز ﺗـﻮﺑﻪ
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎی ذﯾﻘﻌﺪه
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ
روزﻫﺎ،ﻣﺎه ﻫﺎ،اوﻗﺎت ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﻮری ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ از
اﯾﻦ ﻧﻮرﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ره ﺗﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺧﻮب و ﭘﺮ ﺑﺎری ﺑﺮای ﺳﻔﺮ آﺧﺮﺗﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﯾﻦ اﻧﻮار ﻣﻌﻨﻮی در اﯾﺎم ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺑﻬﺮه ﻻزم را ﺑﺒﺮﯾﻢ
و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﻋﻤﺮﻣﺎن ﮐﻔﺎف ﻧﺪاد و ﺑﺎﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی
ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﺎل در ﻣﺎه ذﯾﻘﻌﺪه ﻧﻤﺎزی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ)ص( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﻮاﻧﺪن آن را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺛﻮاب ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺧﺼﻮص ﺳﻨﺪ وﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ رواﯾﺖ آن را در ﮐﺘﺎب
اﻗﺒﺎل اﺑﻦ ﻃﺎووس،اﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﺎن ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ
ﻧﻮﯾﻦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﮐﻪ
ﻣﺎﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ام از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺳﯿﺪ اﺑﻦ ﻃﺎووس از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ و دارای آﺛﺎر ﮔﺮان ﻗﺪر در ﻣﻮﺿﻮع دﻋﺎ و ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ و
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺘﻞ ﻣﻌﺮوف ﻟﻬﻮف ،در ﮐﺘﺎب اﻗﺒﺎل اﻻﻋﻤﺎل در ﻓﻀﯿﻠﺖ ذی اﻟﻘﻌﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎه ذی
اﻟﻘﻌﺪه ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺪت و ﮔﺮﻓﺘﺎری ،زﻣﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای دﻋﺎﺳﺖ ؛ اﯾﻦ ﻣﺎه“ ،ﻣﺎه
اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎﻫﺎ” ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ اوﻗﺎﺗﺶ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮد و در آن روزه ﺣﺎﺟﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﯿﺪ اﺑﻦ ﻃﺎووس در رواﯾﺘﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ذی اﻟﻘﻌﺪه ﻣﺤﻞ اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎء اﺳﺖ در وﻗﺖ ﺷﺪت و در روز
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ی اﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﻤﺎزی ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎر از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻠﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ آن را ﺑﺠﺎ آورد ،ﺗﻮﺑﻪ اش ﻣﻘﺒﻮل و ﮔﻨﺎﻫﺶ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﻮد و ﺧ ُﺼ َﻤﺎء او
در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از او راﺿﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻤﯿﺮد و دﯾﻨﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﻗﺒﺮش ﮔﺸﺎده و
ﻧﻮراﻧﯽ ﮔﺮدد و واﻟﺪﯾﻨﺶ از او راﺿﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻐﻔﺮت ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل او و واﻟﺪﯾﻦ او و ذرﯾﻪ او
ﮔﺮدد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی رزق ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت ﺑﺎ او در وﻗﺖ ﻣﺮدن ﻣﺪارا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎن
او ﺑﯿﺮون ﺷﻮد.
در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺘﻐﻔﺎر از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴ ّﻼم رواﯾﺖ ﺷﺪه  :ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ای در ﻣﺤﻀﺮ
آن ﺣﻀﺮت ﮔﻔﺖ  :اَﺳﺘَﻐﻔِﺮ ُ اﻟﻠﻪ .ﺣﻀﺮت ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد  :ﻣﺎدرت ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﮕﺮﯾﺪ آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯽ
اﺳﺘﻐﻔﺎر ﭼﯿﺴﺖ ؟ اﺳﺘﻐﻔﺎر درﺟﻪ ی ﻋﻠّﯿﯿﻦ اﺳﺖ و آن ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﺶ ﻣﻌﻨﯽ  :اوّل  :ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ .دوم  :ﻋﺰم ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮔﻨﺎه رﺟﻮع ﻧﮑﻨﺪ و دﯾﮕﺮ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ .ﺳﻮم :
اﮔﺮ ﺣﻘّﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی اوﺳﺖ ،ادا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا را ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻘّﯽ
از دﯾﮕﺮان ﺑﺮ او ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻬﺎرم  :ﻫﺮ واﺟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی اوﺳﺖ و آن را ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ

اﺳﺖ ،ﺣﻖّ آن را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﻨﺠﻢ  :ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺘﻢ ﮐﻨﺪ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎه ﺑﺮ ﺗﻦ او روﯾﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺣﺰن و اﻧﺪوه ،آب ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﭽﺴﺒﺪ و ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه
ﺑﺮوﯾﺪ .ﺷﺸﻢ  :ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد اَﻟَﻢ و ﺳﺨﺘﯽ ﻃﺎﻋﺖ را ﺑﭽﺸﺎﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺼﯿﺖ
را ﭼﺸﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ  :اَﺳﺘَﻐﻔِﺮ ُ اﻟﻠﻪ ) اﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت  .ص . ( ۳۶۹
ﻣﺎه ذی اﻟﻘﻌﺪه ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ دارد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪی دوﺑﺎره؛ ﺑﺮای ﭘﺎک ﺷﺪن و ﺑﺎر ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻧﻬﺎدن.

در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻋﻤﻠﯽ از ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ( رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﻧﺴﺎن آرام و ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد
»اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا در ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ی ﻣﺎه ذﯾﻘﻌﺪه از ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :ای
ﻣﺮدم ،ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﻋﺮض ﮐﺮدﯾﻢ :ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﻀﺮت
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﯿﺪ.::
* ﺗﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد.

* ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

* ﺧ ُﺼﻤﺎی ﺷﻤﺎ )ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ از ﺷﻤﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ( در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﺷﻤﺎ راﺿﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

* ﺑﺎ اﯾﻤﺎن از دﻧﯿﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ.

* دﯾﻨﺘﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد.

* ﻗﺒﺮﺗﺎن ﮔﺸﺎده و ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

* واﻟﺪﯾﻨﺘﺎن از ﺷﻤﺎ راﺿﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

* ﻣﻐﻔﺮت اﻟﻬﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

* رزق و روزی ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

* ﻣﻠﮏاﻟﻤﻠﮏ )ﻋﺰراﺋﯿﻞ( در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮدن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪارا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

* در ﻟﺤﻈﺎت ﻣﺮگ ﺟﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﺷﻮد.
.
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ  :اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﯾﻒ را ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ در ﺷﺐ ﻣﻌﺮاج ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ.

اﻣﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﺳﺮاغ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ؛ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﺎه
ذﯾﻘﻌﺪه:

 -۱ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 -۲وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 -۳ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ) .دو ﺗﺎ دو رﮐﻌﺘﯽ( در ﻫﺮ رﮐﻌﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر )ﺳﻮره ﺣﻤﺪ( ،ﺳﻪ ﺑﺎر
)ﺳﻮره ﺗﻮﺣﯿﺪ( و ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻌﻮذﺗﯿﻦ )ﺳﻮره ﻧﺎس و ﺳﻮره ﻓﻠﻖ( ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

 -۴ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻫﻔﺘﺎد ﺑﺎر اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﯿﺪ )اﺳﺘﻐﻔﺮاﻟﻠﻪ رﺑﯽ و اﺗﻮب اﻟﯿﻪ(

 -۵ﺳﭙﺲ )ﻻﺣﻮل و ﻻﻗﻮه اﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ( ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.

 -۶و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
ﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰ ُ ﯾﺎ ﻏﻔﺎر ،اِﻏﻔِﺮ ﻟﯽ ذ ُﻧﻮﺑﯽ و ذ ُﻧﻮبَ ﺟ َﻤﯿﻊ ِ اﻟﻤ ُﻮﻣﻨﯿﻦ َ و اﻟﻤ ُﻮﻣ ِﻨﺎت ،ﻓ َﺎِﻧ ّﻪ
ﻻ ﯾَﻐﻔِﺮ ُ اﻟﺬُّﻧﻮبَ اﻻّ اَﻧﺖ

ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﺑﻨﺪه ای از اﻣﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ او ﻧﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد :ای
ﺑﻨﺪه ی ﺧﺪا ،ﻋﻤﻞ ﺧﻮد از ﻧﻮ آﻏﺎز ﮐﻦ؛ زﯾﺮا ﺗﻮﺑﻪ ی ﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻨﺎه ﺗﻮ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪ «.و
ﻓﺮﺷﺘﻪ ای از زﯾﺮ ﻋﺮش ﺑﻪ او ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ای ﺑﻨﺪه ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﺎد ﺑﺮ ﺗﻮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ!« و
ﻓﺮﺷﺘﻪ ای دﯾﮕﺮ ﻧﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ای ﺑﻨﺪه ،دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﺗﻮ راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
و ﻓﺮﺷﺘﻪ ای دﯾﮕﺮ ﻧﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ای ﺑﻨﺪه ،ﺗﻮ ﻣﻮﻣﻦ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽ روی و دﯾﻦ ﺗﻮ از ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻗﺒﺮ ﺗﻮ ﮔﺸﻮده و ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد«.
و ﻓﺮﺷﺘﻪ ای دﯾﮕﺮ ﻧﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ای ﺑﻨﺪه ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﻮ از ﺗﻮ راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ
از ﺗﻮ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ و روزی ﺗﻮ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت
ﮔﺸﻮده و ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ی ﻣﺮگ ﻣﯽ آﯾﻢ و ﺑﻪ او ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و اﺛﺮ ﻣﺮگ ﺣﺘﯽ ﺧﺮاﺷﯽ در ﺗﻮ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ روح ﺗﻮ
ﺑﻪ آراﻣﯽ از ﺑﺪﻧﺖ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﻋﺮض ﮐﺮدﯾﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﮔﺮ ﺑﻨﺪه ای اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﭼﻪ اﺛﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدم ﺑﺮای او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ
ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻣﻦ )ﻣﻌﺮاج( ﺑﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ.

ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ در ﺑﺎب ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ )ﻣُﺮﺳَﻞ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻧﺪارد ﯾﺎ در ﺳﻨﺪ آن ،ﻧﺎم ﻫﻤﻪ راوﯾﺎن ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ( و
از ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺪی ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺴﺎﻣﺢ در ادﻟﻪ ﺳﻨﻦ )
ﻗﺎﻋﺪهای ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،در ادﻟﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺣﮑﺎم
ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ را ﺿﺮوری
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺘﺤﺐ
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺧﺒﺎر »ﻣَﻦ ﺑ َﻠَﻎ« ﻣﺸﻬﻮرﻧﺪ .در ﮔﺴﺘﺮه اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه و ﺷﻤﻮل آن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺮوﻫﺎت و ﻗﺼﺺ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ

ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و آن را ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﻒ دﯾﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ( .
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده و ان ﺷﺎاﻟﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ:اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﯾﺎداﺷﺖ:
۱٫اﻗﺒﺎل
۲٫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت
۳٫ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﺎن
۴٫ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻧﻮﯾﻦ
۵٫وﯾﮑﯽ ﺷﯿﻌﻪ

