ﻓﻠﺴـﻔﻪ دﺳـﺖ ﮐﺸﯿـﺪن ﺑـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﻦ در دﻋـﺎی رﺟـﺒﯿﻪ
ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﺑﻬﺎری ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﻓﺮاز از دﻋﺎی رﺟﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮس؛ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻬﺎری ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﻣﺬﻫـﺒ در ﮔﻔﺘـﻮﯾ در ﺧﺼـﻮص ادﻋﯿـﻪ ﻣﺨﺼـﻮص ﻣـﺎه رﺟـﺐ اﻇﻬـﺎر
ﮐـﺮد :در ﮐﺘـﺐ ادﻋﯿـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻔﺎﺗﯿـﺢ اﻟﺠﻨـﺎن ﺑـﺮای ﺑﺴـﯿﺎری از روزﻫـﺎی ﻣـﺎه ﻫـﺎی
ﻗﻤﺮی دﻋﺎی ﻣﺨﺼﻮص وﺟﻮد دارد.
وی ﮔﻔـﺖ :رﺟـﺐ ﻧـﺎم ﻧﻬـﺮی اﺳـﺖ در ﺑﻬﺸـﺖ ﮐـﻪ از ﻋﺴـﻞ ﺷﻴﺮﻳـﻦﺗﺮ و از ﺷﻴـﺮ
ﺳــﻔﻴﺪﺗﺮ اﺳــﺖ و ﻫــﺮ ﮐــﺲ در اﻳــﻦ ﻣــﺎه روزه ﺑﯿــﺮد ،از آن ﻧﻬــﺮ آب ﻣــ ﻧﻮﺷــﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎه رﺟﺐ »رﺟﺐ اﻷﺻﺐ« ﻳﻌﻨ ﻣﺎه رﻳﺰش رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﻧﻴﺰ ﻣﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺑﻬـﺎری اﻓـﺰود :اﮐﺜـﺮ روزﻫـﺎی ﻣـﺎه رﺟـﺐ دﻋـﺎی ﻣﺨﺼـﻮص ﺑـﻪ ﺧـﻮد را دارد اﻣـﺎ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾــﻦ ادﻋﯿــﻪ اﯾــﻦ اﯾــﺎم »دﻋــﺎی ام داوود« در ﻧﯿﻤــﻪ ﻣــﺎه و دﻋــﺎی ﮐﻮﺗــﺎه اﻣــﺎ
ﭘﺮﻣﻌﻨ» رﺟﺒﯿﻪ« اﺳﺖ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :دﻋﺎی رﺟﺒﯿﻪ از ادﻋﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮده و ﻫﺮ ﻓﺮاز از
اﯾﻦ دﻋﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ.
اﯾــﻦ ﮐﺎرﺷﻨــﺎس ﻣﺴﺎﺋــﻞ ﻣﺬﻫــﺒ ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ از ﻋﻼﻣــﻪ ﻣﺠﻠﺴــ ﺧــﺎﻃﺮ ﻧﺸــﺎن ﮐــﺮد:
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ذﮐﻮان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق)ع( ﻋﺮض ﮐﺮد ﻓﺪای ﺗﻮ ﺷﻮم! اﯾﻦ،
ﻣﺎه رﺟﺐ اﺳﺖ .ﻣﺮا دﻋﺎﯾ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟ ،ﻣﺮا ،ﺑﻪ آن ﻧﻔﻊ ﺑﺒﺨﺸﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ روز ﻣﺎه رﺟﺐ ،در ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم و ﺑﻌﺪ ازﻧﻤﺎزﻫﺎ در
ﺷﺐ ﺑﺨﻮان »ﯾﺎ ﻣﻦ ارﺟﻮه ﻟﻞ ﺧﯿﺮ…« .ﭘﺲ ،ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮد را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﭗ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻧﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﭼﭗ و
راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣدادﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﺴﺎر ﺗﻤﺎم ،اﯾﻦ دﻋﺎ را ﻣ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ» :ﯾﺎ ذاﻟﺠﻼل
…« و دﺳـﺖ از رﯾـﺶ ﻣﺒـﺎرک ﺧـﻮد ﺑـﺮ ﻧـﺪاﺷﺖ ﺗـﺎ از آب دﯾـﺪه ﻣﺒـﺎرک اش ،ﺗـﺮ
ﺷﺪ«.

وی در ﭘﺎﯾـﺎن ﮔﻔـﺖ :دﺳـﺖ ﮐﺸﯿـﺪن ﺑـﺮ رﯾـﺶ در ﻫﻨـﺎم ﺧﻮاﻧـﺪن اﯾـﻦ دﻋـﺎ ﻧﺸـﺎﻧﻪ
ﺧﻀﻮع ،ﻓﺮوﺗﻨ و اﻟﺘﻤﺎس ﺑﻪ درﮔﺎه ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻮده
و اﺷـﺎره اﻧﺸـﺖ ﺳـﺒﺎﺑﻪ دﺳـﺖ راﺳـﺖ ﻧﺸـﺎﻧﻪ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻗﺒﻠـﻪ ﺑـﺮای ﻗﺴـﻢ دادن
ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺑﻪ آن اﺳﺖ.
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