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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 الحجّهیروزآخرماهذیمراقبه

الحجّه دو رکعت نماز دارد که امیدوارم توفیق پیدا کنید بخوانید. این نماز  روز آخر ماه ذی

ی  بار سورهی حمد، ده بار سوره در هر رکعت آن یکخیلی مفصّل نیست. دو رکعت است؛ 

ایم که  هم عرض کرده الکرسیآیةشود. در مورد  خوانده میالکرسیآیةبار هم توحید و ده

دو . «الَْعِظیِ  ُهَو الَعِِلُّ » ی اوّل است؛ یعنی تا ، همان آیه"الکرسیآیة"گویند  ی اینکه می قاعده

ونَ » نیست؛ مگر جایی تصریح شده باشد که تا الکرسیآیةی بعدی، جزء  آیه  «ُُهْ ِفهیا خاِِلُ

بار ی حمد، ده بار سوره الحجّه در هر رکعت یک بخوانید. بنابراین در نماز آخر ماه ذی

شود. بعد از این دو رکعت نماز هم  خوانده می الکرسیآیةبار و ده «اََحد    ُهَو هللاُ   ُقلْ » ی سوره

: کند متعال عرض می فرد به خدایده که دعای بسیار جالبی است.روایت ش دعای کوتاهی

لُْت   اَللّـٰـُهمَّ » نَِة ِمنْ   ِِف هـِٰذهِ   ما ََعِ َعْنُه َو لَْم تَْرَضُه َو نَِسيُتُه َو لَْم تَنَْسُه َو َدَعْوتَِن ِاََل التَّْوبَِة بَْعَد   ََنَْيتَِن   ََعَل    الس َّ

بُِن ِالَْيَك فَاْقبَْْلُ ِمنى َو الاْجِِتاِِئ عَلَْيَك اللّـٰ ل  يُقَرى لُْت ِمْن ََعَ تَْغِفُرَك ِمنُْه فَاغِْفْر َِل َو ما ََعِ تَْقَطْع َرجاِِئ  ـُهمَّ فَِاِّنى اَس ْ

1«ِمنَْك اي َكِريُ 
هر چه در سال گذشته کردم که مورد نهی تو بود و تو به انجام آنها راضی   

ام؛ ولی  ها کردهشدم، اآلن هم آنها را فراموش کردم که چه نبودی و من آنها را مرتکب

ای که از آن ای و تو مرا دعوت کرده خاطر داری و فراموش نکردهخدایا! تو که آنها را به

ی آنها که در  کارهای خطا بعد از اینکه آنها را مرتکب شدم، توبه کنم. خدایا! من از همه

عمل که به انجام کنم و متقاباًل هر ستغفار و توبه میام، نزد تو اطول این سال مرتکب شده
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ی تقرّب من نزد تو بود، خدایا! آن اعمال را هم از من بپذیر  آن موفّق شدم و آن عمل مایه

و قبول کن. و ای خدای کریم! امید مرا از خودت قطع نکن. دعای کوتاهی است. در 

د و این دعا را هم بعد از آن نماز جا آورکه این دو رکعت نماز را بهروایت داریم کسی

گوید وای بر من! هرچه در طول این سال در رابطه با این شخص  بخواند، شیطان می

همچنین در روایت است سالی که با این  2زحمت کشیدم، همه را بر باد داد و خراب کرد.

ی ین مراقبها 3دهد این فرد این سال را به خیر به پایان برد. شود، شهادت می روز تمام می

 است. الحراملحجّةاروز آخر ماه ذی

 

 

مْ  د  َو ََعىْل فََرََجُ د  َو آِل ُمَحمَّ  اَللّهُّم َصلى عيَٰل ُمَحمَّ
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