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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

قمری و نخستین روز آخرین روز سال  ،الحجّه و روز اوّل ماه محرّم ماه ذی مراقبات روز آخر

 سال جدید

نماز روز ، روز اوّل محرّم، روز اول سال جدید، قمری الحجه، روز آخر سال روز آخر ذی ها: واژه کلید

 .سال جدید روز اوّلو  دعای روز اوّل ماه محرّمروزه، نماز و ، و روز آخر سال الحجّه آخر ماه ذی

روزهای پایانی سال  ،عربیو با توجه به تقویم سال  گذاریم ه را پشت سر میالحجّ روزهای پایانی ماه ذی

خاطر است که  همینبه  .شویم سال جدید قمری نزدیک می ی و به آستانه کنیم را هم داریم طی می

سال گذشته را  ی پرونده و لذا برای اینکه شود ل شمرده میروزهای یک تغییر و تحوّ ،این روزها

طور  و همین انه بسته شودآبرومند ،و پروندهها از آن محو شود  که خطایا و غفلتببندیم ای  گونه به

 ت حضرت حقّشود که بشارت سالی در مسیر تعالی و عبودیّای گشوده  گونه سال جدید بهی  پرونده

، اند ات را بیان کردهبی که مستحبّتُبا کُ عزیزان .است هایی داده شده به ما بدهد، دستورالعمل را متعال

در  دانند که ]میو ند هست رفیق صمیمی الجنان مفاتیحبا کتاب الحمدهلل  همه و خصوصاًهستند آشنا 

سال  ی ه و گشودن پروندهالحجّ سال گذشته در روز آخر ماه ذی ی بستن پرونده برای[ ها این کتاب

 .است آمدهالعملی  دستورم جدید در روز اول ماه محرّ
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اساس روایتی توصیه  ، براالعمال اقبالالکین، در کتاب ارزشمند السّ جمال، علیه تعالی اهلل رضوان طاووس بن دسیّ

 ی بار سوره در هر رکعت یک بخواند؛ 1ه، انسان دو رکعت نمازالحجّ در آخرین روز ماه ذیکه  است کرده

بعد از اینکه دو رکعت نماز را به پایان برد،  .الکرسیةآیده بار هم  وَْأَحدْْاللَّهُُْهَوُْْْقلْ  ی حمد، ده بار سوره

 گونه سخن بگوید: با خدای متعال این

َْعِمل تُْْْللَُّهمَْاَْ َْْْهِذهِِْْْفيَْْما َْو ْتَ ن َسُه َْلم  َْو َْنِسيُتُه َْو ْتَ ر َضُه َْلم  َْو َْعن ُه ْنَ َهي َتِني َْعَمٍل ِْمن  ْبَ ع َدْالسََّنِة بَِة ْالت َّو  ِْإَلى تَِني َدَعو 

َْعَمٍلْيُ َقرِّبُِنيِْإلَي كَْ ِْليَْوَْماَْعِمل ُتِْمن  تَ غ ِفُرَكِْمن ُهَْفاغ ِفر  ِتَراِئيَْعَلي َكْاللَُّهمَّْفَِإنِّيَْأس  َََجاِئيْاج  ْ  ْ ََ ْتَ ق  ََ ل ُهِْمنِّيَْوََْ َْفاق  

َْكرِيمِْْمن كَْ و روز ه الحجّ گذارم )امروز روز آخر ماه ذی پشت سر میرم دایعنی خدایا در این سالی که ْ.ْيا

ضی نبودی که من آن عمل نهی کردی و رااز آن مرتکب شدم، از آنچه تو مرا  چه هر ،است(آخر سال 

از  بعد هم دیگر و مه بودگناهی مرتکب شد ؛ما هآنها را فراموش کردبسیاری از من  اصالًدهم و را انجام 

بعد از  ،همه را به یاد داری و بعد از آن گناهان ؛یا هولی تو که آنها را از خاطر نبرد ؛یادم رفته است

دعوت کردی سوی توبه  بهجهان آفرین را زیر پا گذاشتم، من را  خدایِ ت ورزیدم و امر تویِاینکه جرأ

الی که انی که در سگناه ی من نسبت به همه ،در آخرین روز سال ،و گفتی بیا توبه کن! خدایا حال

و آنچه  .پس خدایا من را ببخش ؛کنم مرتکب شدم، از تو طلب مغفرت و بخشش می پشت سر گذاشتم

 !ق به انجام آنها شدم، خدایا آنها را از من بپذیرموفّ و کند که من را به قرب تو نزدیک می ،از اعمال

 .هر قرار بدثّمقبول و مؤ من به قرب خودت آن اعمال را در جهت نیلِ !قبول کن

َََجاِئيِْمن كَْ ْ  ْ ََ ْتَ ق   ؛امید دارم خشش گناهانمبه بهم  ،من ت قطع نکن.و خدایا امید من را از خود :َوََْ

به  هم و ؛آنها بزرگتر و اعظم است ی ا عفو تو از همهامّ ،باشدعظیم و بسیار ]گناهانم[ هر قدر هم که 

ا امید امّ یست،مقام الوهیت تو ن ی شایسته و اصالً استکه قلیل هم هر قدر  .امید دارم پذیرفتن اعمالم

ه شدن چه در رابطه با پذیرفتو چه در رابطه با بخشیده شدن گناهانم  ؛من را از خودت قطع نکن

 ای خدایی که کریمی! .طاعاتم
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 ،کرد دعا همین چند جمله]در قالب[ ست که وقتی کسی این دو رکعت نماز را خواند و روایت ا در

 و او را وادار به ارتکابزحمت کشیدم  در طول این سالچه  گوید هر می ؛زند می سر خودش برشیطان 

سالش را با خیر ختم  ،دهد که این شخص آن سال هم گواهی می خودِ .کردم، همه بر باد رفتمعاصی 

 د.کرد و به پایان بر

روز که با سال جدید  ی پروندهگشودن برای  .بودسال گذشته  ی پروندهبستن برای  [العمل]دستور این

م را روزه ل ماه محرّروز اوّانسان که  است مستحب .ستدستورالعملی هشود نیز  آغاز می مل محرّاوّ

غیر از انسان  ،مل محرّروز اوّ :فرمودند وتوصیه کردند  اکرم از جانب پیغمبر امام رضا .بدارد

م ل ماه محرّبه قصد نماز روز اوّ ،از صبحمثل نمدو رکعت  ؛دو رکعت نماز هم بخواند ،ای که گرفته روزه

بعد از اینکه  ها نیست. تکرار سوره ،در این نماز ؛ای که دلش خواست با هر سوره ،ل سال جدیدو روز اوّ

این دعا کمی بلندتر از دعای روز آخر سال  2.این دعا را سه بار بخواندآن دو رکعت نماز را خواند، 

 ست. یی ابسیار زیبادعای  ؛است

لْ لل ْ اَْ ْأَن َتْاْل ِ ولی  ؛خدایی هستی که ازلی هستی ؛تو خدای جاودانی !خدایا :َسَنٌةَْجِديَدةٌُْْْهْال َقِديُمَْوَْهِذهُِْهمَّ

 .ه استتازه شروع شدکه ست اسال جدیدی  ،این سال

أَُلَكْفِْ َمَةِْمَنْالشَّي َفََأس  از شیطان من را در این سال جدید، کنم که  از تو درخواست می !خدایا :انِْيَهاْال ِعص 

 .نگذاری شیطان مرا به گمراهی بکشاند و حفظ کنی

َْعل َة ْال ُقوَّ َمْ هْ ْىْ َو ْاْل  ِس ْالن َّف  ْبِالسُّوءِِْذِه ََِة شیطان درون خودم که  برکه ت و توانایی بده به من قوّ !خدایا :ا

 ها بکشاند.  من هم نتواند من را به آلودگی ی ارهکنم و نفس امّغلبه  ،سوء هم هسته ب ی ارهنفس امّ

ِْ َ ِتغَوْا من را مشغول اعمالی کنی که در این سال جدید کنم  و از تو درخواست می: اَلِْبماْيُ َقرِّبُِنيِْإلَي كَْش 

 سوی توست. موجب قرب من به
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َْكرِيُمْيَاَْذاْال َجالي ْرا ای خدایی که هم صاحب جالل و شکوهی و هم  !ای خدایی که کریمی :امِِْلَْوْاْل ِك 

  !صاحب اکرام و لطف و مهربانی

َْي َْمن  ِْعَماَد ِْْعما َْلُه  درکا و اعتمادی اتّ ی اعتماد کسی که هیچ نقطه ی ای مایهو گاه  ای تکیه :اَد

 زندگیش ندارد.

َْذِخيَرَةَْلهُْي ََْ  ای ندارد.  کسی که هیچ ذخیره ی ای گنجینه و ذخیره :اَْذِخيَرَةَْمن 

َْي  پناه کسی که هیچ پناه و حافظی ندارد.  و ای امان :ِحر َزَْلهُْاِْحر َزَْمن 

َِْْغياْي  ای خدایی که فریادرس کسی هستی که هیچ فریادرسی ندارد.  :اَثَْلهُِْغَياَثَْمن 

َْي َْمن  َْسَنَد َْلهُْا گاهی در زندگیش  هستی که هیچ تکیه گاه کسی ای خدایی که پشتوانه و تکیه :َْسَنَد

 ندارد.

َْ َزَْمن  َْكن   َزَْلهُْيا  ای گنجی که متعلق به کسانی هستی که هیچ گنجی در زندگیشان ندارند. :َْكن  

ْال ََال َْحَسَن و ه است بالهای تو بالی حسن! کنی ای خدایی که به نیکویی انسانها را مبتال می :ءِْيا

 همه حاوی خیرند. ؛اند نیک و سازنده آوری همه که پیش میابتالئاتی 

 ای کسی که بزرگترین امیدها به توست. :اءِْياَْعِظيَمْالرَّج

ْالضَُّعف  ت ضعیفان و ناتوانان.عزّ ی ای مایه :اءِْياِْعزَّ

]کسانی  دهی و غریق نجات آنهایی. در حال غرق شدن را نجات میای کسی که افرادِ  :ىْ ياُْمن ِقَذْال َغر ق

 . ]هستند[ ها ها و سختی دشواری اشتباهات، غرقِ غفلتها، غرقِ گناهان، غرقِ غرقِ که[

 شدن هستند.  کسانی هستی که در حال هالک بخشِ ای خدایی که نجات :ىْ يَاُْمن ِجَيْال َهل ك

ِسنُْ ِضُلْيَاُْمح  ِمُلْيَاُْمف  ای خدایی که بسیار  !بخشی نعمت می ؛کنی ای خدایی که انعام می :يَاُْمن ِعُمْيَاُْمج 

  !ای خدایی که اهل احسان و نیکویی هستی !کنی ل میای و تفضّ ای خدایی که بخشنده !نیکو و زیبایی

ُءْال َقَمِرَْوُْشع ََِْوَْضو  ْال مْاأَن َتْالَِّذيَْسَجَدَْلَكَْسواُدْاللَّي ِلَْوْنُوَُْالنَّها ِسَْوَْدِويُّ   :اِءَْوَْحِفيُفْالشََّجرُِْعْالشَّم 
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ظهور باالترین  ،سجده ؛ایم قبالً اشاره کرده .هستی در برابر تو ساجدند ی و خدایی هستی که همهت

سیاهی شب،  تو آن خدایی هستی که .اند هستی در برابر تو فانی ی یعنی همه ؛فناست ی مرتبه

آب و صدای درختان، آن  خورشید، شُر شُر و صدای حرکت ی شعاع و اشعه روشنایی روز، نور ماه،

 اینها در برابر تو ساجدند. ی پیچد، همه درختان می در بین باد ]وزش[در اثر صدایی که 

 هیچ شریکی نداری. تو  !ای خدا :َْشرِيَكَْلكَْياْاللَُّهَْ

ِْممْ الل ْ  َْخي رًا َعل نا ْاج  َْيظُنُّونَُْهمَّ برند، قرار  گمان میدر مورد ما ما را بهتر از آن چیزی که دیگران  !خدایا :ا

 بده. 

ْلَن  بر ما ببخش.  ،که آنها از آن خبر ندارندهم را از خطاها و عیوب ما آنچه  !خدایا :اَْماَْْيَ ع َلُمونََْوْاغ ِفر 

ناِْبم  اخذه قرار نده. ما را مورد مؤگویند،  میدر رابطه با ما در مورد آنچه  !خدایاو  :ْاْيَ ُقوُلونََْوَُْْتؤاِخذ 

ََِيْالل ْ  ُْهوََْحس   و هیچ خدایی جز او نیست.  مرا خدا کافیست :ُهَِْْإلَهِْإَ 

 کنم.  میکا اتّ و لتنها بر او توکّ ،در زندگی :َعَلي ِهْتَ وَكَّل تُْ

ْال َعر ِشْال َعِظيمِْ ََبُّ  و او پروردگار عرش عظیم است.  :َوُْهَوْ

ْآَمنْ  ِْعن ِد ِْمن  ُْكلٌّ ِْبِه  .ما به خدا ایمان آوردیم و به وحی الهی و کتاب آسمانی هم ایمان آوردیم :ََبِّناا

 همه از جانب پروردگار ماست. ،قرآن، از محکم و متشابهش ی آیات خدا، همه ی همه

َل َابَِْوْماَْيذَّكَُّرِْإَ ْ  د.نمگر کسانی که صاحبان خردهای ناب ندر به این حقیقت نیستو متذکّ :ُْأوُلواْاْل 

َْهَدي  َتنا ِْإذ  ْبَ ع َد ْقُ ُلوبَنا ْتُزِغ  َْ  ، نبوّت، امامت و بندگی خودتبه راه توحیدبعد از اینکه ما را  !خدایا :ََبَّنا

 کجی و انحراف شود.و  زیغما دچار راهنمایی کردی، نگذار قلب  هدایت و

َمةًْ ََح  َْلُدن َكْ ْلَناِْمن   .موهبت کنا به ما رحمت و مهربانیت ر ،از جانب خودتو  :َوَْهب 

 تویی که بخشنده و صاحب موهبتی. :ْابُِْإنََّكْأَن َتْال َوهْ 

با  ؛کند گونه سال جدیدش را آغاز می خواند و این این دعا را سه بار میفرد  ،بعد از آن دو رکعت نماز

ب انسان تقرّ ی اره و مشغول بودن در طول سال به آنچه مایهعصمت از شیطان و غلبه بر نفس امّ طلبِ



 

 6 

 اذخیره و گنج خودش ر ی همه و سرمایه ی ، همهءکااتّ ی ی نقطه است و اینکه همهبه خدای متعال 

ت خویش عزّ ی او را مایه ؛داند بخش می دهد و او را نجات را به خدا می شامید ی شمارد و همه خدا می

برابر او تسلیم  هستی را در ی داند و همه ها می احسان الت وتفضّ ،ها نعمت ی همه ؛ او را مبدأداند می

خواهد که بهتر از آن چیزی که  بعد هم از خدا می .شمارد و او را کارگردان مطلق عالم می مطلق

به  نسبتو آنچه را که دیگران از او خبر ندارند، خدا ببخشد و  برند، باشد دیگران در مورد او گمان می

 رد مواخذه قرار ندهد.گویند، او را مو آنچه دیگران در رابطه با او می

 ی بندد و پرونده میگونه  آنه الحجّ در روز آخر ماه ذیاش را  سال گذشته ی پرونده ،منرحال یک مؤه به

 گشاید.  گونه می این ،در روز نخست ماه محرم که روز آغازین سال قمری استسال جدیدش را 

اساس برخی از  بر .بشوم آن واهم واردخ ن نمیست که اآلورد روز آغاز و ترتیب سال، بحثی االبته در م

]روز اوّل ست. شاید بشود گفت که مثال ال ماه مبارک رمضان، روز نخست سال ایمانی روایات، روز اوّ

 3.ستا ایمانینخست سال  روزِ]روز اوّل ماه مبارک رمضان[  وست ااسالمی  سال نخست روزِمحرّم[ 

 یک از این دو پذیرفتنی که کداماین ،تقدیر ره به .روز آغاز بهار دل است قرآن است؛ال ماه رمضان ربیع

]در این مورد  خواهند یا نه، بحثش بماند. عزیزانی که می شدن هستند ست و آیا این دو قابل جمعا

به آنجا  طاووس مراجعه کنند. بن داالعمال مرحوم سیّ اقبال مانندلی باید به کتابهای مفصّ بدانند[بیشتر 

 .شده است این بحث پرداخته

 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ
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