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حيِم   ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

ََلُة َعلى ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن َو الصَّ یَن  اْلَحْمُد ِللَّ ِبيَن الّطاِهِر يِّ ْهِل َبْيِتِه الطَّ
َ
ٍد َو َعَلى أ ِدَنا ُمَحمَّ  َسيِّ

شود که بيان شد که از منابع و روایات استفاده مى ب ششم از اصول کلى شهرسازی بود.مطلتبيين در  بحث 
اصاول عماران  های بلناد باا مباادی وکند و لذا سااختماننظام اسَلمى عمران شهری بر خط افقى حرکت مى

یااد سااختمان نهاى از هااآنکاه در بود اول روایاتى  ه. مجموعاسَلمى سازگار نيست  ،اسات ها شادهارتفاا  ز
سوم نيز روایاتى اسات  هو مجموعای بلند وارد شده است هدوم روایاتى بود که بر کراهت ساختن مناره همجموع

 .  دهدرا نشان مىمشرفه  هممنوعيت ساختمان بلندتر از کعبه در مک که

اول آیاات و روایااتى کاه باه  هدسات دهاد را تشکيل مىآیات و روایت از  دو دستهبحث  چهارم همجموعدر 
ها و مساتحبات شارعى باا شاهری کاه شارعى اشااره دارناد کاه ایان سانتها و مساتحبات تعدادی از سانت

های سااختمان هبعضى از شهرهایى که هم ، یعنى مثًَل در نيویورک وهای آن بلند باشد سازگار نيستساختمان
های بلناد موباب تارک مطلان ایان سااختمان نيسات وآن سر به فلک کشيده عمل به این مستحبات ميساور 

 شود. مستحبات و تعطيل این سنن مى

قبل از طلاو  فجار بارای نمااز شاب بلناد ایشان که  این بود که سنت رسول اکرم بحث شدسنت اول 
. این فرمودندعمران را تَلوت مىآل هنگریستند و آیات انتهایى سورشدند و به آسمان و آیات الهى آسمان مىمى

را  آن تاواننشاينى نمىهای آپارتمانزندگىهای بلند و است که در ساختمان سنت اول از سنن رسول اکرم
 و عمًَل ميسور نيست.  انجام داد

شاود مى به تعطيلى سانت رساول گویيم که هر روش، کار، رفتار و عملى که منجردوم مى هدر مجموع
موباب و اما کاری که موبب ترک مطلن مساتحب شاود  استبه مستحب، مستحب ممنو  است. خود عمل 

 شود حرام و ممنو  است.  تعطيل سنت رسول اکرم

مشکلى ندارد اما اینکه تصميم بگيارد  دهدگاهى انجام مىیا دهد و فعل مستحبى را انجام نمى افراد اگر خود
ى تصاميم و همچنين چيزی بایز نيست. اینکه کس ، این ممنو  عنه استخوانمنماز شب نمى وقتهيچکه من 

و تصميمى که منجر به تعطيلى سانت  و رفتار هر کاربنابراین . بایز نيست بگيرد بر ترک سنت رسول اکرم

نون منجار باه ایان یک رفتار ابتماعى یا قانونى را بگذارند که ایان قاامثًَل شود ممنو  است.  اکرمرسول 
 بایز نيست.امر این ، انجام نگيرد و امکانش منتفى شود وقتهيچتحبى عمل مس یک شود که یک سنت و



کنيم که اگر ساختمانى بلناد سااخته شاود و اگار ها و آداب و مستحباتى اشاره مىدر مطلب اول به آن سنت
 –شاود. مساتحب دوم منجر به تعطيلى این مساتحبات مى ای بلند تنظيم شودهشهر بر مبنای ساختمان هندسه

 فرماید: آیاتى است که مى -حداقل داللت بر استحباب دارد اگر داللت بر وبوب نداشته باشدکه 

ُذُر َعْن َقْوٍم ال ُیْؤِمُنوَن » ْرِض َو ما ُتْغِني اْلْیاُت َو النُّ
َ
ماواِت َو اْْل  .1«ُقِل اْنُظُروا ما ذا ِفي السَّ

 ه است. فریدها و زمين چه آبگو که نگاه کنيد که خدای متعال در آسمان

هد شد. سايا  آیاه داللات عملى نخوا« قل انظروا»این  های بلند ساخته شوداگر بنا باشد که ساختماناما 
د که  آسمان و زمين چه چيزی دارد بلکاه معناى آیاه ایان طور نيست که در طول عمر یکبار نگاه کنيندارد که ای

ا هو تدبر کنيد. تدبر در آسمان ها و زمين نگاهر آسمانآسمان و زمين کار معمولتان باشد  د که این نظر در است
ثر در ایان یکاى از عوامال ماؤها و زمين تدبر و تأمل کنناد. در آسمانو زمين یک تعليم الهى است و مردم باید 

کافى نيست که انسان یکبار یا دوبار و یاا ماثًَل  . پسها مؤثر استتنبه انسانبيداری دل و هوشياری است و در 
 سالى یکبار برود گردش و در آسمان نظر کند. 

 :  فرمایدمى دیگر ههمچنين آی

اَه عَ » َة اْلِْخاَرَة َِّنَّ اللَّ
َ
ْشاأ ُُ النَّ ُه ُیْنِشا  اْلَخْلَن ُثمَّ اللَّ

َ
ْرِض َفاْنُظُروا َکْيَف َبَدأ

َ
ٍء َلاى ُکالِّ َشايُْقْل ِسيُروا ِفي اْْل

 .  2«َقِدیر  

ماا از اما  آمده است ممکن است کسى بگوید این ربطى به بحث ندارد« سير» هلمکدر این آیه  ازآنجاکهالبته 
ْرِض »این 

َ
ى باا مبادأ و خواهيم این معنا را استفاده کنيم که نظر به آیات الهى بارای آشانایمى« ُقْل ِسيُروا ِفي اْْل
های شب دئبشان بر تاَلوت ایان آیاات قبل از نماز است. رسول اکرم کيد قرآن کریممعاد مورد توصيه و تأ

لات و دال ریه اساتاستمرا هحالي هکه در آیات آمده است بمل« یتفکرون»د. غير از دئب ایشان در خود فعل بو
های بلناد ساازگار باا سااختمان کاار شان این بوده اسات. ایانشيوه ندارد بر اینکه گاهى تفکر کند بلکه دئب و

سماوات الیتفکرون فى خلن »دهد که ها بلند باشد اصًَل این حالت به مردم دست مىاگر ساختمان  زیرا يستن
شاود باه شاکلى کاه خداوند کامًَل قطاع مىبين مردم و آیات آسمانى و زمينى  هو رابط داشته باشند« و االرض

باه  زنادگى شاهریپاس نبایاد  حتى یک بار هم آسمان یا ستارگان را ندیده باشند. بعدیهایى نسل ممکن است
 انسان را با آیات الهى آسمان و زمين قطع کند.  هکه از این آیات الهى بریده باشد و رابط شکلى باشد
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ها ساازگار نيسات و ایان نحاو از مطلب سوم از مستحبات و سننى کاه معتقادیم باا ایان نحاو از سااختمان
نگااه باه هاَلل و دعاای  حباب استهَلل وروایات دال به است شود،ها مىتها منجر به تعطيل این سنتمانساخ

روایاات و دعاهاای زیاادی  .شودماه قمری گفته مى شب اوِل  به شکل ماه درعند نظر الى الهَلل است. هَلل 

در این باب است  رسول اکرموایت که حاکى از سنت برای نمونه به چند ربرای این قضيه وارد شده است. 
  کند:روایت مىبه سندش  صدو شيخ رحوم کنيم. ماشاره مى

ْحَمَد ْبِن اْلُحَساْيِن ْباِن ُیوُساَف ا»
َ
ِد ْبِن أ ْخَباِر َعْن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْيِن ِفي ُعُيوِن اْْل ْلَبْغاَداِدِِّّ ُمَحمَّ

ِد ْبن َضا َعْن آَباِئاهِ  َعْن َعِليِّ ْبِن ُمَحمَّ اَقااَل:  َعْنَبَسَة َعْن َداِرِم ْبِن َقِبيَصَة َعِن الرِّ ی  هِ َکااَن َرُساوُل اللَّ
َ
ََِّذا َرأ

ي َو اْلِهََلَل،  ْقِدیِر َربِّ ُف ِفي َمَلُکوِت اْلَجَبُروِت ِبالتَّ یُع اْلُمَتَصرِّ ِر اِئُب السَّ َها اْلَخْلُن اْلُمِطيُع الدَّ یُّ
َ
ََ َقاَل أ ا بُّ ُهامَّ َر اُه اللَّ اللَّ

َلهُ  وَّ
َ
ْغَتَنا أ ْحَساِن َو َکَما َبلَّ ْسََلِم َو اْْلِ ََلَمِة َو اْْلِ یَماِن َو السَّ ْمِن َو اْْلِ

َ
ُه َعَلْيَنا ِباْْل ِهلَّ

َ
ْغَنا آِخَرُه َو اْبَعْلُه َشاْهرًا ُمَباَرکاًا أ  َفَبلِّ

َئاِت َو ُتْثِبُت َلَنا ِفيِه اْلَح  يِّ َرَباِت َیا َعِظيَم اْلَخْيَراِت َتْمُحو ِفيِه السَّ  1«َسَناِت َو َتْرَفُع َلَنا ِفيِه الدَّ

شايخ باه فرزناد کناد روایتاى اسات کاه را در این باب بيان مى یت دیگری نيز که سنت رسول اکرمروا
 سندش روایت کرده است: 

ِبيِه َعْن »
َ
وِسيُّ ِفي اْلَمَجاِلِس َعْن أ ٍد الطُّ اٍد اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ ِل َعْن َبْعَفاِر ْباِن ُمَحمَّ ِبي اْلُمَفضَّ

َ
َبَماَعٍة َعْن أ

بِ 
َ
ِه ُعَمَر ْبِن َعِليٍّ َعْن أ ْیٍد َعْن َعمِّ يِه َعِلايِّ ْباِن اْلُحَساْيِن َعاْن اْلَعَلِوِِّّ َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَسِن اْلَعَلِوِِّّ َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن َز

ِد ْبِن َعِليٍّ اْبِن اْلَح  ِبي َطاِلٍب ُمَحمَّ
َ
ِبيِه َعِليِّ ْبِن أ

َ
ِة َعْن أ ِبيُّ : َکاَن َقال َنِفيَّ ََِّذا َنَظَر ََِّلى اْلِهََلِل َرَفَع َیَدْیِه ُثامَّ  النَّ

بُّ  ي َو َر ْسََلِم َربِّ ََلَمِة َو اْْلِ یَماِن َو السَّ ْمِن َو اْْلِ
َ
ُه َعَلْيَنا ِباْْل ِهلَّ

َ
ُهمَّ أ ِه اللَّ هُ  ََ َقاَل ِبْسِم اللَّ  .2«اللَّ

    ه همين شکل استروایت سوم نيز ب

ْحَمَد ْبِن َهْوَذَة َعْن َِّْبَراِهيَم ْبِن َِّْسَحاَ  َعاْن َعْبا»
َ
ِل َعْن أ ِبي اْلُمَفضَّ

َ
ِبيِه َعْن َبَماَعٍة َعْن أ

َ
اِه ْباِن َو َعْن أ ِد اللَّ

اِر ْبِن اْلَقاِسِم َعْن  َیَم َعْبِد اْلَغفَّ ِبي َمْر
َ
اٍد َعْن أ ِد ْبِن َعِليٍّ َعْن آَباِئهِ َحمَّ ِبي َبْعَفٍر ُمَحمَّ

َ
اِه    :َقال أ َکااَن َرُساوُل اللَّ

ُه َعَلْيَنا ِبُيْمٍن  ِهلَّ
َ
ُهمَّ أ َر ُثمَّ َقاَل ِهََلُل ُرْشٍد اللَّ ی اْلِهََلَل اْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة َو َکبَّ

َ
َو َو َِّیَماٍن َو َسََلَمٍة َو َِّْسََلٍم َو ُهاًدی ََِّذا َرأ

ََ َعَلى ُکلِّ َشيْ َلٍة َو ِرْزٍ  َواِسٍع َِّنَّ .َمْغِفَرٍة َو َعاِفَيٍة ُمَجلِّ  3«ٍء َقِدیر 

 در همين باب روایت شده است. ى از حضرت سجادسجادیه نيز دعای هدر صحيف
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حتى یک بار هم مردمى که در ایان شاهرها زنادگى آیا شود؟ عمل مى ی فعلىشهرها این سنت دربه آیا حال 
آید. شهر بایاد شاهری امل یک سنت پيش مىافتد؟ پس معلوم است که تعطيل ککنند این اتفا  برایشان مىمى

 هَلل را ببينند.  طورمعمولبهباشد که مردم 

است که مربوط به طلو  و غاروب خورشايد  فراوانى هو سنن الهى ادعي سنت چهارم از سنن نبى اکرم
نموناه وارد شده است که بارای روایات زیادی در این رابطه . سازنده است و بيدارکنندهچقدر این دعاها  است.

 کنيم:به چند مورد اشاره مى

ْسَباٍط َعْن َغاِلِب ْبِن َعْبِد اللَّ »
َ
ِبيِه َعْن َعِليِّ ْبِن أ

َ
ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن َعِليِّ ْبِن َِّْبَراِهيَم َعْن أ ِبي َعْبِد ُمَحمَّ

َ
ِه َعْن أ

ِه  ْمِس َو قَ ِفي اللَّ َعاُء َقْبَل ُطُلوِ  الشَّ اِل. َقاَل: ُهَو الدُّ ُلُهْم ِباْلُغُدوِّ َو اْلْصا ِه َعزَّ َو َبلَّ َو ِظَلا ْبَل ُغُروِبَهاا َو َقْوِل اللَّ
   .1«ِهيَ َساَعُة ََِّباَبةٍ 

 همان باب وبود دارد: روایت دیگری نيز در 

ِه ْبِن ُبَکْيٍر َعْن ِشَهاِب » ْنِدِِّّ َعْن َبْعَفِر ْبِن َبِشيٍر َعْن َعْبِد اللَّ ِبيِه َعْن َصاِلِح ْبِن السِّ
َ
اِه َعْنُه َعْن أ ْباِن َعْباِد َربِّ

ِه  َبا َعْبِد اللَّ
َ
َه َعزَّ َو َبلَّ َو َِّ  َقاَل َسِمْعُت أ ْمُس َفاْذُکِر اللَّ َرِت الشَّ ََ َفُقاْم َو َیُقوُل ََِّذا َتَغيَّ ْن ُکْناَت َماَع َقاْوٍم َیْشاَغُلوَن

  2«اْدُ .

سات. حتاى اگار باا وقات دعا زیرا خيز و دعا کن،شود برغروب مىبازد و نزدیک مغرب رنگ مى کههمين
 بلند شو و دعا کن.  فرارسيدای این لحظه که نشسته قومى در بلسه

  روایت سوم:

ْصَحاِبَنا َعْن »
َ
ٍة ِمْن أ ِبي َبْعَفارٍ َعْن ِعدَّ

َ
ِبي َبِميَلَة َعْن َباِبٍر َعْن أ

َ
اٍل َعْن أ ٍد َعِن اْبِن َفضَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
 أ

ْکثِ 
َ
ْمُس َو َتْطُلُع َفأ ْيِل ِمْن ِحيِن َتِغيُب الشَّ ِه َیُبثُّ ُبُنوَد اللَّ ِه َعازَّ َو َبالَّ َقاَل: َِّنَّ َِّْبِليَس َعَلْيِه َلَعاِئُن اللَّ ِفاي  ُروا ِذْکَر اللَّ

ا ََ السَّ ُذوا ِصاَغاَرُکْم ِفاي ِتْلا ِه ِمْن َشرِّ َِّْبِلايَس َو ُبُناوِدِه َو َعاوِّ ُذوا ِباللَّ اَعَتْيِن َو َتَعوَّ ُهَماا َسااَعَتا َهاَتْيِن السَّ اَعَتْيِن َفِإنَّ
   3«َغْفَلٍة.

و فرزنادان  کنياد شوند  پس در این دو ساعت فراوان دعااسپاه ابليس در ساعات آغاز و پایان روز بسيج مى
 ود را نيز از ابليس و شر او به خدا پناه دهيد.خ

  روایت چهارم:

                                                           
 1، ح71و 71،  27، ابواب دعاء، باب 7. همان، ج 1
 2. همان، ح 2
 3. همان، ح 3



« 
َ
ِبي َخِدیَجاَة َعاْن أ

َ
ِبي َهاِشٍم َعْن أ

َ
ْحَمِن ْبِن أ ِد ْبِن َعِليٍّ َعْن َعْبِد الرَّ ْحَمَد َعْن ُمَحمَّ

َ
ِباي َعْباِد َو َعْنُهْم َعْن أ

هِ  َعاَء َقْبَل ُطلُ  اللَّ ْمِس َقاَل: َِّنَّ الدُّ ة  َواِبَبة  َمَع ُطُلوِ  الشَّ ْمِس َو َقْبَل ُغُروِبَها ُسنَّ    .1«َو اْلَمْغِرِب اْلَحِدیَث  وِ  الشَّ

 واببه اشاره به تأکيد این مطلب دارد. هکلمدر این روایت 

 های آن بلناد باشاد در ایان صاورتاشته باشيم که تمامى سااختماناگر بخواهيم شهری داین روایات  بر بنا
ی باشد کاه امکاان دیادن مطلاع و پس شهر اسَلمى باید شهر توان متوبه شد.نمىطلو  و غروب خورشيد را 

 ر باشد. مردم ميس همغرب شمس برای عام

سازگار نباشد روایات فراواناى اسات  وسازهاساختگونه رسد با اینهایى که به نظر مىمطلب پنجم از سنت
یر عجيب و اخذ این در حال حاضر ما بين الطلوعين وارد شده است. حر وبا استحباب دعا فى الس هکه در رابط

ند. اگار اای راناده شاده و تعطيال شادهباه گوشاه هاروایات معنوی و تربيتاى کاًَل در زنادگىآیات و از  سازنده
به این شکل اسات؟ علات آن اسات  ما هوضع اخَلقى بامعچرا ، پس خوانيمو نماز مى گویيم متدّین هستيممى
باا هام  اساَلم را ههما ایم  اسَلم یک کل واحد است و بایدآداب تربيتى را کنار گذاشته بخش عظيمى از اینکه 

 عمل کرد تا بتوان به آن نتایجش دست یافت. 

است حدیث اربعة مئة به این بهت به این نام معروف شده -نقل شده است.  اميرالمؤمنيناین روایت از 

  در ضمن آن آمده است: -آمده است. ى اکرمر آن چهارصد دستور از نبکه د

ِه َحاَبة  َفْلَيْطُلْبَها ِفي َثََلِث َساَعاٍت َساَعٍة ِفي َیْوِم اْلُجُمَعِة َو َسااَعٍة َتاُزوُل » اْمُس َو َمْن َکاَن َلُه ََِّلى َربِّ الشَّ
ْبَواُب 

َ
ُح أ َیاُح َو ُتَفتَّ ْيُر  ِحيَن َتُهبُّ الرِّ ْحَمُة َو َیُصوُت الطَّ َماِء َو َتْنِزُل الرَّ  .  2«السَّ

دای ای از صایاک ولولاه عجيباى اسات  هلحظ آینددرمىدر بين الطلوعين به صدا ای که پرندگان در لحظه
کاه در افتاد. نظماى عجيبى است، باید دید و نگاه کرد که چه اتفاقى مى همنظر افتد کهپرندگان در بهان راه مى

را  هااآنای دیگار باواب دهند و دستهای از پرندگان اول صدا مىدسته آور است ن صداها برقرار است حيرتای
 رند. آودهند و فضای عجيبى به وبود مىای در آخر آواز سر مىدهند و عدهمى

ْيِل ِعْنَد ُطُلوِ  اْلَفْجِر َفِإنَّ َمَلَکْيِن » ُیَناِدَیاِن َهْل ِمْن َتاِئٍب ُیَتااُب َعَلْياِه َهاْل ِماْن َسااِئٍل َو َساَعٍة ِفي آِخِر اللَّ
   .3«ُیْعَطى

                                                           
 3. همان، ح 1
 1، ح88،  22، ابواب دعاء، باب7. وسائل الشيعه، ج 2
 . همان 3



 های هسات کاه توباکنندهآیا توبه ندا سر دهند:که  شوندو ملک را خدای متعال مأمور مىهنگام طلو  فجر د
   ئلى هست که خدا به او اعطا نماید؟آیا سا او را خدا بپذیرد؟

هِ َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفٍر » ِبيُبوا َداِعيَ اللَّ
َ
   .1«َفُيْغَفَر َلُه َهْل ِمْن َطاِلِب َحاَبٍة َفُتْقَضى َلُه َفأ

 این فراخوان الهى است  ثيرعالم وبود تحت تأ هطلو  فجر، فراخوان الهى است. هم

ْس »
َ
ُه أ ْمِس َفِإنَّ ْزَ  ِفيَما َبْيَن ُطُلوِ  اْلَفْجِر ََِّلى ُطُلوِ  الشَّ اْرِب ِفاي َو اْطُلُبوا الرِّ ْزِ  ِماَن الضَّ َرُ  ِفي َطَلِب الارِّ

ِه ِعْنَد َرکْ  ُلوا َعَلى اللَّ ْزَ  َبْيَن ِعَباِدِه َتَوکَّ ُه ِفيَها الرِّ ُم اللَّ ِتي ُیَقسِّ اَعُة الَّ ْرِض َو ِهيَ السَّ
َ
ْيُتُموَها َفِفيَهاا اْْل َعَتيِ اْلَفْجِر ََِّذا َصلَّ

َغاِئَب     .2«ُتْعَطُوا الرَّ

نتيجاه بخاش  ترطلب رز  و روزی کنيد که اثرش از سفر برای تجارت بيشتر اسات و ساریع عتدر این سا
رغائب، آرزوهاا و  شود ورکعت برآورده مى ها در این دوحابت ا غنيمت شمارید زیراصبح ر هخواهد بود و نافل

 شود.  مى برآوردهاميدها 

   فرمایند:است که مى روایتى از امام باقر وایت دیگرر

ابَّ » ِباي الصَّ
َ
ِباي َحْماَزَة َعاْن َصاْنَدٍل َعاْن أ

َ
ْحَمَد َعِن اْلَجاُموَراِنيِّ َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْباِن أ

َ
اِح َعْنُهْم َعْن أ

ِبي َبْعَفرٍ 
َ
اٍء فَ  اْلِکَناِنيِّ َعْن أ َه َعزَّ َو َبلَّ ُیِحبُّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنيَن ُکلَّ َدعَّ اَحِر َقاَل: َِّنَّ اللَّ َعاِء ِفي السَّ َعَلْيُکْم ِبالدُّ

ْرَزاُ  َو ُتْقَضى 
َ
ُم ِفيَها اْْل َماِء َو ُتَقسَّ ْبَواُب السَّ

َ
ُح ِفيَها أ َها َساَعة  ُیَفتَّ ْمِس َفِإنَّ  3«ِفيَها اْلَحَواِئُج اْلِعَظاُم.ََِّلى ُطُلوِ  الشَّ

قبل از نماز و بعد از نماز  کند وکه هميشه دعا مى مؤمنىیعنى  را دوست دارد  «َدّعاء »من خدای متعال مؤ
 مبالغه داعى یعنى پر دعاء است.  هاء صيغعّ دَ . کنددعا مى باهمهو در 

ای است کاه اباواب این ساعت و لحظه چراکه يد را غنيمت بشمارید و دعا کنيددعای سحر و طلو  خورش
 آسمان باز است. 

 : ن روایت نيز نظير روایت قبل استیآخر

ِبيِّ » اِعي َعِن النَّ ِة الدَّ ْحَمُد ْبُن َفْهٍد ِفي ُعدَّ
َ
ُه ُسْبَحاَنُه َهاْل ِماْن َداٍ  أ ْيِل َیُقوُل اللَّ َقاَل: ََِّذا َکاَن آِخُر اللَّ

ْغِفَر َلُه، َهْل ِمْن َتاِئٍب فَ 
َ
ْعِطَيُه ُسْؤَلُه، َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفٍر َفأ

ُ
ِبيَبُه، َهْل ِمْن َساِئٍل َفأ

ُ
ُتوَب َعَلْيهِ َفأ

َ
  .3«أ

   داند بين الطلوعين چه زمانى است؟بافراد که  ه را داردالزم این بين الطلوعيندعا کردن سنت 

                                                           
 . همان 1
 . همان 2
 3، حهمان.  3
 3همان، ح.  3



های بسيار بلند داشاته باشاد و های مستحبى شرعى در شهری که ساختماناین سنت پس باید توبه کرد که
و منجار باه تارک د کناو ابرا پيادا نمى ًا امکان عملاساسروند ساختار شهری به سمت خطوط عمودی باشد 

 .  سنت خواهد شد

    وصلى الله على محمد و آله و سلم

    

     

 

       

 


