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ًبا مباركا يًا طريً, احلمد هللا محدا كثنياحلمد هللا رب العامل ً

ًت احلرام مثابة للناس وأمنا, هتفـو ي هللا جعل البه, احلمديف
ب يـ, والصالة والسالم عـىل احلبنيه قلوب عباده املؤمنيإل

ِت واعتمـر, املبعـوث رمحـة يـ مـن حـج البِرياملصطفى خ
 اهللا حـق , أد األمانة, ونصح األمـة, وجاهـد ىفنيللعامل

ُرجهم من خي به العباد ودهيجهاده, أرسله اهللا باإلسالم, 
 .ريامت الكفر والرشك, إىل شمس اإلسالم ورساجه املنظل
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 از كالم خود بـه ى روح)قرآن را به مثابه( نيو مهچن[
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. ستيـامن چيـ كه كتاب و اىدانست نمى. مي كردىتو وح
بـا آن هـركس از م, يـ گردانـده ا را نور)ىوح( آن وىل

گامن تـو  و بى. ميكن ت مىيم هدايخواهببندگانامن را كه 
 ].ىكن ت مىياه راست هدابه ر

, ن را رشع نمودياست كه د  تو سپاس برا!ايخدا
 , و سـپاس بـرا تو است كه فرمان دادو سپاس برا

 . و رسنوشت نموددياست كه آسان گردان تو
  !برادر مسلامن

ــ ــرتءهّمك ــه هب ــوبرتنين زمي مكرم ــزد ي و حمب ــا ن ن ج
 اردوجـود د خداست, در آن مسجد احلرام و كعبه مرشفه

 متامى مـردم وكه خدا آنرا قبله مسلامنان قرار داده است , 
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در هر شبانه روز پنج بار برا اطاعت از خـدا و اجابـت 
اء و مقـام يـ ميكنند, مكه مهـد انبرو آن  حق بسوندا

 . استصامربمان حممد ي و مبعث پ؛م يپدرمان إبراه
, و بـه  برادر هنگامى كه در كشور خـود بـودتو ا

, و خوانـد  مكرمه و كعبه مـرشفه نـامز مـىءهّ مكسو
, و از خـدا خواننـد نامز مى كه در حرم ديد مردم را مى

 كـه در ىكـى از آن مردمـى باشـينيز  كه تو ىخواست مى
تو  ,كنند كه آنان دور كعبه طواف مى حرم هستند, چنان

نـامز آن هـا كـه   چنـانى و نـامز بخـوانطواف كنـى,نيز 
 صـفا و مـروه ني بى, و سعىنوشميخوانند, و آب زمزم ب

 .ى كنعبادتن مكان ي, و خدا را در هبرتىبكن
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 تا حـج و عمـره را  خدا را دعا كرد! برادر مسلامنا
 و آسـان ,ت را اجابـت كـرديـد, و دعايرس گردانيت ميبرا

خـدا را د, پـس كـربـرآورده ه ات را ـواستــد, و خيگردان
 و ا, ى خانـه خـدا هـستى, تو در حال حارض راهسپاس

 ىن سـفر مهراهـي تو را در ا اين است كهبرادر حق تو بر ما
 سفر خود بـه بلـد احلــرام, تـا رجـوع بــه آغازم, و از يكن

 ,اجر و پاداشـى فـراوان و ى خـانواده ات با سـالمتسـو
 .ميان كنيت بي حج و عمره را براىچگونگ
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  لت حج و عمرهيفض

 خـدا  بـرات خـود رايكه نى  كسحج و عمره برا
كـه در قـرآن و سـنت  كند, و اعامل آنرا بطـورخالص 

 . را داردىار بزرگيلت بسيف آمده انجام دهد, فضيرش
II@@@ómc@åß: كند ت مىي رواص از رسول اهللا سره يأبو هر

jÛa@aˆçî@áÜÏ@oí@ë@sÏŠíéßc@ém†Ûë@bà×@Éu‰@ÕÐHH@}áÜßN{@ @

 و بـا زن ,دبيايـ )كعبـه(ن خانـهيـارت ايكس به زهر 
د, و نـشىت و گناهيد, و مرتكب معصن نكىكيود نزدخ

از مادرش تازه  ىشود, كه گوئ از گناهانش پاك مىچنان 
 .تولد شده استم

 ىچ گناهي كه هىكند مانند كودك  چنان رجوع مىىعني
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 .انجام نداده است
آن كند كـه  ت مىي رواص از رسول اهللا سره يأبو هر
@II@@@bÐ×@ñŠàÈÛa@µg@ñŠàÈÛa@@i@b½@ñ‰î@bàèäL: فرمودندحرضت 

Û@‰ë½a@w§aëîòä¦a@üg@õaŒu@éÛ@HH@N}ÜÇ@ÕÐnßîéN{@ @

 آن ني است كـه بى گناهانءگر كفارهي دءعمره تا عمره
 جـز  برا حج مربورىچ جزا و پاداشيشود, ه انجام مى
 .يستهبشت ن

چ ي است كه هنيچنبرادر مسلامن صفت حج مربور 
 و آنـرا بـر  در آن نباشـد,ىتي, گناه و معصى سمعت,اير

 امر كرده انـد صوجه كامل چنانكه خدا و رسول خدا 
 .انجام داده باشد
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  حكم حج و عمره

حج ركن پنجم از اركان اسالم است, و متامى أمت 
اسالم از عرص نبوت بر وجوب حج اقرار دارند و آهنم 

 ى و بدنبر مسلامن بالغ و عاقل و آزاد كه استطاعت ماىل
!¬ ®: ديمافر داشته باشد, خداوند مى uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9$# k Ïm 
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 كـه ى اسـت بـر كـسانىواجـب اهلـ  حج اين خانهو
و هـر .  رفتن بدانجا را دارنـدبرا) ى و بدنماىل (ىتوانائ
ً نياورد, يـا اصـال حـج را خدا را بجا ءحج خانه(كس 

 هبه خود زيان رسانيده ن(كفر ورزد ) نپذيرد, و بدينوسيله
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 ]. جهانيان بى نياز استءچه خداوند از مهه) به خدا
ز اقوال ح ايبرادر مسلامن ـ در قول صحا اما عمره ـ 

ن يـنكـه ايكبار در عمر واجب است, حـال اي فقط ءعلام
 ري در غىعنينكه تنها انجام شود, يا ايعمره با حج باشد, 

وقت حج, در هر وقت از سال, و بر مسلامن بالغ و عاقل 
 .دن به مكه داشته باشد, واجب استيكه توشه و راه رس

  :شروط قبول حج

  خــدا بــراىحــج و عمــره عبــادت !بــرادر مــسلمان
ا بـزرگ قبـول يـك ـر عبادت كوچـوجل است, و هزـع

 خدا و نكه خشنوديتا اشود مگر با دو رشط مهم,  نمى
 .ىهبشت را كسب نامئ
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 بــرا رضــا و ًانكــه عبــادت خالــصي ا:شــرط اول
چ كس از خملوقات خدا را در آن ي خدا باشد, هخشنود

 .ك قرار ندهديرش
II@@@@óäËc@bãc: ديـفرما  مـىىث قدسـيخداوند در حد

@@@@@@@@@Ï@ÚŠ‘c@ýàÇ@ÝčàflÇ@åß@ÚŠ’Ûa@åÇ@õb×Š’Ûa@î@@Èß@éï@

Ëðé×Š‘ë@éŽn×Šm@HH@}Üßá{N 
بـى شـوند  ك قائل مـىي رشميكه برايمن از كسان

د و هـ انجام د هستم, هركس عمىلكانين رشيازترين
ك قرار دارد, او و رشكش را يگر را رشي دىبا من كس

 .ترك خواهم كرد
كسى ت آن يكه در نرا  اش عمىل  خدا از بندهىعني
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 به جا كند, و من مجلهي قبول نم,ك قرار دادهيرشرا 
  عمره برا اينكه مردم ببينند يا بشنوندآوردن حج يا

نها اعـامل را ي مهه ا كه, چون)قصدش شهرت باشد(
 .ن برحذر باشي برادر از اكند, پس ا نابود مى

 .صامرب ي كردن از پوري پ:شرط دوم
 صحـرضت   كه خدا به آن امر فرموده آنىهر عبادت

آموزد, و آنـرا در كتـاب   آنرا به ما مىىصفت و چگونگ
 .مينيب  مىصامرب ي و سنت پخدا

 دارد, نكه صفت خـاىصيست مگر اي نىچ عبادتيو ه
ِمثال نامز صـفت خـاىص  ء روزه, زكـاتني دارد, و مهچـنً

 . دارند خاىصويژگىر عبادهتا يرمضان, حج و سا
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ــول اهللا  ــد, و صو رس ــج را أدا ميكردن ــك ح  مناس
از @II@Ç@aëˆ@áØØbäß@HH@}@@@l‰bÔnß@ÃbÐÛa@bi@áÜß{N: ميفرمودند

 .دياموزي حج خود را بمن مناسك و راهنام
كنم, شام  د من در اعامل حج و عمره چه مىي بنگرىعني

 .ديكنو اقتدا  ىهم به من تأس
بر حذر ميداشتند, در دين   بطور اضاىفزيو از هر چ

II@@@Û@ýàÇ@ÝčàflÇ@åßî@ÜÇ@î@@@@ìèÏ@bãŠßc@é: چنانكه فرمودند

…‰HH@}áÜß{N 
ه امر و فرمان مـا بـر آن  انجام دهد كهركس عمىل((

 .))ست, آن عبادت مردود استين
 ص خـدا و رسـول خـدا ني كه بـر آئى هر عبادتىعني
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 . قابل قبول استرينباشد, آن عبادت مردود و غ

مـد  عبادهتـا ىن دو رشط را در متامي ا! بـرادر مـسلمان    ىا
 زين چي, و در حج و عمره بدان كه مهمرتنظر داشته باش

ا آنرا بـا ي آكه متأكد شو است ني, اكه بر تو واجب است
ا حج و عمره را چنانكـه خـدا و ي? آاخالص انجام داده ا

 ? امر كرده اند انجام داده اصرسولش 
  خشنود رضا و اعامل ما را خالص براىمتام! ايخدا

 .خود قرار بده
م, يخـواه  نمىىا و سمعتـيچ ريما در آن ه! اـيداـخ

م, يده د انجام مىيامر كرده او آنرا چنانكه تو و رسولت 
 .نيآم
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 برا خانه خدا اگر عزم سفر بسو ! برادر مسلمان  ىا
 خـود را از مـال پـاك و ء, توشـه و نفقـه حج كـردادا

ك كه تـو يحالل قرار ده, و با دوستان خوب و صالح و ن
كننـد, سـفر كـن, و  را بر طاعت و فرمان خدا كمك مى

 كـه ى در اشـتباهاتاموز, تـايج را بـه حـاص بـاحكام خ
 , و اگـر بـه اشـتباه و اشـكاىلىفتيت را فاسد كند نا حج

كه رســول اهللا   از علامء سؤال كن, چنانبرخورد كرد
 ].أبو داود[ .اء هستندي انبانكه علام وارث:  فرمودندص

 در داخل مسجد احلرام و يادآور مى كنيم كه !برادر
 و ى اسـالم فتـوا و ارشـادءژهي ويىمشاعر مقدسه دفرتها

 زنـان وجـود دارد كـه هنگـام سـؤال و ءژهيـ ويىها تلفن
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ل ياشــكال و اشــتباهات در مــورد حــج و عمــره و مــسا
 ريتوان با آهنا متاس گرفت, خداوند پـاداش خ  مىىرشع

 . بر آهنا بدهدنيبه قائم
بر زنان واجب است كه با كـسانيكه حمـرم او هـستند 

نهـا, ي و مانند اپدر, برادر, پرس, شوهر,: د مانندنسفر كن
 , وىلحيد, حـج او صـحنـ و بدون حمرم سفر كو اگر تنها

 .گناهكار است
ن ين دي ا)ىفراخ(وسعت و شام در رحاب و او اآلن م

م, ي از عبادات بزرگ داخل ميشوىم, و احكام عبادتيعظ
روع ـ شنيـدر زمرا ن مكان ي هبرتفر بسوـو سـس با تـپ

فرسـتاده, و آنـرا  كه خـدا در آن بركـت ىنيم, زميكن مى
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, و كـسانيكه در آن هـستند  اسـتأمن و أمـان قـرار داده
 .ت اهللا احلرامي بباشند, بسو من مىيا
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  )١(ها أنواع نسك

 حج سه نـسك اسـت كـه حـاج  برا!برادر مسلامن
د هـانجام درا كه ار ميكند, و هر كدام ي از آهنا را اختىكي

 :ميباشد نيح است, و نسكها چنيحج او صح
  :تمتع: اولنسك 

 حج احرام ميبندد, ها  از ماهىكي عمره در حاج برا
ده روز از اول قعده,   شوال, ذ:عبارتند از  حجها و ماه

, سپس اعامل عمـره را jÛî@êŠàÇ@Ù: ديگو حجه, و مى ذ
  انجام دادبطور كامل انجام ميدهد, و هرگاه طواف و سعى

                                                           
 ).فرهنگ بزرگ جامع نوين(منسك, راه دين و روش عبادت, : نسك) ١(

 ).فرهنگ فارسى عميد. (راه و روش عبادت, مناسك حج : منسك
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ده و مهـه يان رسـيـره او بپاا كوتاه كرد عميد يو رس را تراش
 .گردد ز كه قبل از احرام بر او حرام شده بود, حالل مىيچ

  سكونت خود فقـطسپس روز هشتم ذواحلجه از جا
, و بـر jÛî@@bvy@Ù: ديگو بندد, و مى  احرام مى, حجبرا

ك هفـتم گـاو يا يك هفتم شرت و يا يك گوسفند و يمتمتع 
روز در حـج و دا نكـرد سـه يـ واجب است, اگـر پ)٢(هد

 .دريگ به خانواده روزه مىبعد از رسيدن هفت روز 
 سـه ِني حج متتع هبـرت,ن اقوال علامءيح تريبر صحبنا

 با خود مهراه ى كسيكه قرباننسك بشامر مريود, آهنم برا
 صفا و مروه سعى نينكه بي بعد از اصامرب يرا پيندارد, ز

                                                           
 .شود , آن حيوانى كه در صحرا منى ذبح مىهد در زبان فارسى شكرانه گويند) ٢(
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@II@@@@@@@Û@áØäß@æb×@åßî@@@@†a@éÈß@ð: ند فرمودندنمود

ÜÏîÛë@ÝzîñŠàÇ@bèÜÈvHH@}ÜÇ@ÕÐnßîéN{ 
 مهـراه نـدارد از احـرام هـدهركس از شام با خـود 

 .ل كندي و آنرا به عمره تبدبيايدون ريب
 بـا هـم مجـع  راچون حاج در سفر خود حج و عمـره

 .كرده است
  :قران: دومنسك 

 هـا  در مـاهديگرحج و عمره با مهانجام حاج برا 
IjÛ@î@@@ñŠàÇ@Ù: ديـگو ى مـ,ت كـردهي نگاه ميقاتدر حج

bvyëHLد طواف عمره كرده و بـراي به مكه رسى و وقت 
كنـد, و اگـر خواسـت   مـىىك سـعيحج و عمره فقط 
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انـدازد,   مـىري حج را به بعد از طواف افاضه بتـأخىسع
ا يـده ي مانده رس خـود را تراشـىسپس بر احرام خود باق

ته و نكه روز هشتم ذواحلجه به منى رفيكند تا ا كوتاه نمى
 .رساند ان مىي نسك خود را به پاىباق

 بر او واجب اسـت, و اگـر هدو قارن مانند متمتع 
سـه روز در حـج و هفـت )ا نتوانستي(دا نكرد ي پهد 
 .دريگ  به خانواده روزه مىبعد از رسيدنروز 

  .إفراد: سومنسك 

ت كـرده و يـ حـج نهـا حاج فقط برا حج در ماه
 و شـخص IjÛ@î@@bvy@ÙHL: ديـگو بندد و مى احرام مى

نكـه قـارن بـر او يدهد جز ا مفرد عمل قارن را انجام مى
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ست چـون ماننـد يـ نني مفرد چـن واجب است, وىلهد
 . حج و عمره با هم مجع نكرده استنيمتمتع و قارن ب
  بـرا اسـت, وىلري سه نـسك گذشـته خمنيو حاج ب

 مهراه ندارد حج متمتع هبـرت اسـت, هدكسيكه با خود 
 .ًقبال ذكر شدچنانكه 

 ,ت اهللا احلـرامي ب, خانه خدااگر بسو !برادر مسلامن
 ني اولىداشـترا حج و عمره انجام  و قصد ,متوجه شد

 .قـات اسـتيت كردن از مي ن ;ىد انجام دهي كه بازيچ
 .ا عمرهيت دخول به حج يآهنم ن

ا عمره يو هركس بخواهد به مكه برود و قصد حج 
 .ندت كيقات نيد از ميدارد با
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  براص است كه رسول اهللا ى معلومقات جاهايم
ارت خانه خـدا را ي قصد زني نقاط زمىكه از متامى كسان

ت اهللا يـدن بـه بي كرده اسـت, و قبـل از رسـينيدارند تع
 .كنند ت مىياحلرام از آنجا ن
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 ن هستنديها چن هگا قاتيم
   :يفهذو الحل

آن راه به مكه مريوند, كه از  ىنه, و كسانيقات اهل مديم
ن يلومرت فاصله دارد, وآن دورتـري ك)١٣( تا مسجد النبو

لومرت فاصله ي ك)٤٢٠(باشد, كه تا مكه  ه مىّقات از مكيم
 .مينامند س ار عيليرا أب دارد, و در حال حارض آن

  : هالجحف

در حـال حـارض ك به شهر رابغ اسـت, ي نزده ايقر
فـه حج قبـل از ىكمـكنند, چـون  ت مىيمردم از رابغ ن

لـومرت فاصـله دارد, و آهنـم ي ك)٢٨٠(ميباشد, و تا مكه 
 عربـستان  شـامىلقات اهـل شـام و مـرص و شـهرهايم
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ــعود ــشورهاس ــاي آفر, و ك ــامىلق ــ ش , و ى و غرب
 .باشد كسانيكه از آن راه بروند مى

  : قرن المنازل

لـومرت ي ك)٧٨(نامند, و تـا مكـه   مىريل الكبيآنرا س
 رشق  اهـاىلىقات اهل نجد, متـامي مجا و آنفاصله دارد,

ى ران, و كـسانيـا, عـراق, )جينان خليخ نشيش(عربستان
, و در حـال حـارض مقابـل و مى روندكه از آن راه است 

 شـهر ىغربـ )اهلـدا( كـه در جـاده ) حمرمواد(برابر آن 
قـات يلومرت فاصـله دارد, مي ك)٧٥(طائف, كه تا مكه 
در و ز آن راه مريونـد كـه اى است اهل طائف, و كسان

 .ستي نقات مستقىليقت ميحق
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  : لملمي

 )١٢٠( نام دارد, و تا مكـه )هيالسعد(در حال حارض 
ى مـن و كـسانيقات اهل ي مجافاصله دارد, و آنلومرت يك

 .روندمى كه از آن راه است 
  : ذات عرق

قات اهل عراق و ساكنان مرشق عربـستان اسـت, يم
 آن مهجـور ه بـسودر حال حارض بسبب عدم وجود را

كيلـومرت فاصـله دارد, و در ) ١٠٠(, وتـا مكـهباشد مى
 از سيل كبري, و يـا از ذو احلليفـه نيـتمردم حال حارض 

 .بندند مى) احرام(
, شـان   حج از خانه ها اداه براّاما ساكنان مك
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 از حـدود  خـارجيىا هر جـاي, )٣(مي عمره از تنعو برا
 .كنند نيت مى حرم

 باشـد, كونت داشـتهها س قاتين مياهركس قبل از 
نهـا, ي از اريساكنان شهر جده, بحره, رشائـع, و غ: مانند
 .كنند ت مىيشان ني حج و عمره از خانه هابرا

قاهتـا ين ميـ كه قـصد حـج دارد و بـر اىبر هر مسلامن
ت يـكند واجـب اسـت كـه از آنجـا احـرام و ن عبور مى

ت يداشت و نرا ببندد, و اگر از آن عبور كرد و قصد حج 
ت كنـد, يقات برگشته و نينكرد, واجب است كه به آن م

شـود, و آن   بـر او واجـب مـىهيـنكار را نكرد, فدياگر ا
                                                           

 . گويندليشه در حال حارض آنرا مسجد عا: تنعيم) ٣(
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  فقـراني و بـذبح شوده ّد در مكي است كه باگوسفند
ا در يـ و ى فراموشدر حالت, و هركس گرددع يحرم توز

هرگاه بـه ت نكرد, يقات عبور كرده و نيحال خواب از م
 نيـ, و اگر اقات برگردديواجب است كه به م آمد يادش

 . استواجبه يبر او فدـ چنانكه گذشت ـ د نكار را نك
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 دهديقات انجام مي در م و معتمر كه حاجياعمال
 قـاتيه بـه مري و غني هرگاه از راه ماش!برادر مسلامن

را  بـدن خـود ى متام,, سنت است كه غسل كردهديرس
 خـود را كوتـاه كـن, هـا رس شد ناخني, و اگر ممعطر

د و يدو عـدد ازار و رداء سـف(سپس لباس احرام بپـوش 
 .) باشد و پاكفينظيا هبرت است كه نو, و 

 عطـر و بـوبـدون واجب است كـه لبـاس احـرام 
 صورت بايد عطر و بو خـوش اين باشد در غري خوش

 .شسته شودآن 
ه  كـى نـدارد, بلكـه هـر لباسـى و سنتنيزن لباس مع
) بـدون زينـت( حمتـشم ى لباسلكنپوشد,  خواست مى
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كنـد, و زن اگـر   مىميپوشد, و از اسباب فتنه خوددار
 ىكنـد عطـر و بـو خوشـ  عبور مـى) حمرمريغ(بر مردان 

 .كند استعامل نمى

 ,تيـ مستحب است كه بستن احـرام و ن!برادر مـسلمان  
 وقـت ريضه باشـد, و اگـر در غي فركى از نامزهايبعد از 

 .ىضه بود, دو ركعت نامز سنت وضوء را ادا ميكنيز فرنام
: ىگـوئ ت كرده و مىي ننها فارغ شدي اىاگر از متام

jÛî@ŠàÇ@Ùñ ,گويى  ى, و يا مياشاگر متمتع ب@@ñŠàÇ@ÙîjÛ

bvyëگويى  ى, و يا مياش, اگر قارن ب@@bvy@ÙîjÛ اگـر 
 ص چنانكه رسـول اهللا ىگوئ ه مىيسپس تلبى, اشمفرد ب
IjÛîÙ@@jÛ@áèÜÛa@î@jÛ@LÙî@@Š‘@ü@Ùí@jÛ@ÙÛ@Ùî@Şæg@LÙ :گفتند
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Š‘@ü@LÙÜ½aë@ÙÛ@òàÈäÛa@ë@†à§aíÙÛ@ÙHN }éîÜÇ@ÕÐnßN{ 
وش بفرمانم, ا اهللا, گوش بفرمانم, تو رشيكـى گ[

ندار, گوش بفرمانم, مهانا ستايش و نعمت و سلطنت 
از آن تو است و تو رشيكى ندار[. 

ا يـا, و يـق دريـاگر قـدوم تـو از طر ! برادر مسلمان  ىا
ك شدن ي خلبان و ناخدا هنگام نزدًمعموال, يايىام بيهواپ
 بـستن احـرام و  تـا بـرا,كند قات مردم را آگاه مىيبه م
دند يقات رسيت كردن آماده شوند, و هرگاه به مقابل مين

 .مي ذكر كردًكه قبال نكنند, چنا حج مىنيت 
از خـارج ن حـال قبـل يـ ندارد كه در اچ اشكاىليو ه

ا يـام و يه شود, و به هواپپوشيدخانه لباس احرام شدن از 
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 يدديقـات رسـيد, و هرگاه بـه مقابـل موي سوار شىكشت
 .وئيدگبه يت دخول به نسك كرده و تلبين

 خـود را بـا د, و صـدايه بگويار تلبي حاج بسديو با
كند,   خود را بلند نمى زن صداگفتن آن بلند كند, وىل

 كـه خـود و  ا انـدازهد, بـهيـگو ه مـىي خود تلببابلكه 
نكـه ي تا اتلبيه مى گويدان خود بشنوند, و مهچنان ياطراف

 ةنكـه مجـري حاج تـا او برا. ديرشوع نام  راعمرهطواف 
 . كندىد رمي را در روز عةالعقب
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 محظورات احرام
داخل شدن تـو در منـسك حـج و عمـره  !برادر حـاج  

 احرامحمظورات گرداند كه آنرا   بر تو حـرام مىىزهائيچ
 :عبارتند ازكه نامند,  مى

ه, كوتاه كردن ريا غيدن و ي بردن مو با تراشني ـ از ب١
جـايز اج داشـت يـ دست و پا, و اگر حمرم احتها نناخ

يـا  بـدون قـصد ىرس خود را بخاراند, و اگر مـوئاست 
 بر زياز رسش افتاد, چبطور فراموشى و يا بطور نادانى 

 .ستي ن واجباو
ــ٢ ــاس و  ـ عط ــر در لب ــدن و غي ــتعامل ريا در ب ه اس

 و رس خـود بـدنت در يـ كه قبـل از ننميكند, اما عطر
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 . ندارداستعامل كرده بود, ماندن آن بعد از احرام اشكاىل
شود, و با  كى و مهبسرت نمىي ـ حمرم با زن خود نزد٣

دهـد, و بـا  كند, و او را بوسه نمى شهوت مبارشت نمى
كند, و   نمىو حمرم خواستگارنگرد,  شهوت به او نمى
گـران انجـام ي د خـود و چـه بـراعقد نكاح چـه بـرا

 .نميدهد, تا هنگاميكه حمرم است
 .پوشد  ـ حمرم دستكش نمى٤
د ي صـبـهكمـك ت و يـأذحيوان يا  ـ حمرم از كشتن ٥

 و اگـر  كبـوترخرگـوش, : است, ماننـدشده منع چيز
 ري غيـا حمرمچه كس د داخل حدود حرم باشد بر مهه يص

 .حمرم حرام است
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 ىنـدوختهرگونه  يا )جامه(صيدن قمي ـ بر مرد پوش٦
ر يـز:  از آن حرام است, مانندا بر بعىضي و , جسمىبر متام

 ى اگر كس, عاممه, كاله, و موزه, وىلاهن داخىلريشلوار, پ
ام بـود, هـر يا فراموش كرده بود و در هواپي ندارد, ىاحرام
ر شـلوار يدا نكرد زي و اگر پپوشد, ببصورت ازار را ىلباس
 )خـف(دا نكـرد, مـوزهيـ پني اگر نعلنيپوشد, و مهچن مى

 .ستي در آن نچ اشكاىليميپوشد, و إن شاء اهللا ه
اج داشـته باشـد يـ كـه احتتواند هر نعـاىل و حمرم مى
 ىنك, گوشي انگشرت, ع,مچى ساعت نيبپوشد, و مهچن

ارد د نگه مـىدر آن گر يزها دي كه پول و چو كمربند
 . ندارداشكاىل



 

  

SY صفت حج وعمره و زيارت با دعا

ز كـه بـه آن يـ چبـادن رس ي ـ بـر مـرد حمـرم پوشـ٧
, و )دستامل( , و عاممه و غرتهىده باشد مانند احراميچسپ

 .كاله حرام است
 خود را ءا امتعهي, نيا سقف ماشيمه, يا خي اگر چرت, وىل

 ندارد, و اگر حمرم رس خـود رس محل كند, اشكاىلباال بر 
حـال تـذكر  د, دريا جاهالنه پوشـي و ى فراموشرا از رو

 . بر او واجب نميشودزيچ چيد آنرا از رس بردارد, و هيبا
 ـ بر زن حمرم حرام است كه دستكش بپوشد, و چهره ٨

ش را باز كنـد, يده و چشمهايپوش )روبند(خود را با نقاب
نها در وقت احرام حرام است, بلكـه بـر زن واجـب يمهه ا

 در )ىاسـالم(ىش رشعـ خود را با روپوكه صورتاست 
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 حالتهـا; ى در متاما عبور مردها بر اويحال عبور بر مردها, 
 . بپوشاند,چه در حالت احرام و چه در غري آن

 حـرم )كاشته نشده(اهانيدن درختان و گيكندن و بر
هر چيز كـه در حـرم و   حمرم حرام است,ريبر حمرم و غ

 . كردن آن معرىف مگر براپيدا شود نبايد برداشت
ا ي لباس احرام و يرياج به تغيبرادر ممكن است احت

ا شـستن رس و بـدن خـود داشـته يـپاك كـردن آن, و 
 ىست, اگـر هـم مـوئيـنها ني در اچ اشكاىلي, هىباش

 .شود  واجب نمىزيبدون عمد افتاد بر تو چ
داخـل شـدن در نـسك بـر تـو هنگـام  !ىحاج گرامـ

 و , و ذكـر خـداى كنـشود كه از گناهان دور مىواجب 
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, و سـخن ىب جـوئيبت و عي, و از غىار بگوئيه را بسيتلب
دهد  ردم رخ مىـ از مان بعىضـيار مـي, و دعوا كه بسىنيچ

كنـد  ت كند ـ و حج و عمره را فاسد مىيـ خدا آهنا را هدا
 .برحذر باش

 را فـرو يشچشامن خومهچنني بر تو واجب است كه 
 و يدن حـرام نگـه دار,, و گوش خويش را از شنگري

خدا خود توجه كنـى, و تلبيـه را ادامـه داده و به سو 
فقط به عبادت تالوت ناميى, قرآن و  كرده ذكر و ياد خدا

,  از خدا برا تو خواهان قبـول و ذكر خدا مشغول باش
و يار هستيم, و از خدا هبرتين اعامل و هبرتين حاجـات 

 .خواهانيم
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  دخول مكه و مسجد الحرام

مكـه مكرمـه  بـه ى وقتـص اهللا  رسول!برادر مسلامن
دن بـه ي, پس هنگام رس]متفق عليـه[. ددن غسل نموندديرس
ك حـرم يـ مكرمه غسل نمودن سنت اسـت, و نزدءهّمك

 وضوء و غسل آماده شـده اسـت,  براارياماكن بس
ن اماكن امر كرده تـا يم اجر كسيكه به اياز خدا خواهان

 اعـامل هامنان خانه خدا آماده شـود در تـرازوي مبرا
 .ك او قرار دهدين

به مسجد احلرام رفته برا انجام ادا عمره بعد از آن 
 .ىه ميگوئي در حاليكه تلبشو  كعبه متوجه مىبه سو

 راسـت خـود را مسجد احلرام پابه در حال دخول 
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II@@@@@@ñý–Ûaë@a@ái}@@@@Ûa@åia: ىگوئ جلو گذاشته و مى

@@ïãbjÛþa@ézz•ë{@@ÜÇ@âýÛaëó@@a@Þì‰@@@@@Û@|nÏa@áèÜÛa@Lï@

Ùn»‰@laìic@}áÜß{ÄÈÛa@bi@‡ìÇc@Lî@éèuëë@Lá

ŠØÛaí†ÔÛa@éãbİÜë@Láí’Ûa@åß@LáîuŠÛa@æbİîáHH@N}ìic@L…ëa…

ïãbjÛþa@ézz•ëN{ 
! , اهلـىصبه نام خدا و درود و سالم بر رسـول اهللا [

درها رمحت خود را بر من بگشا, به خداونـد بـزرگ و 
 و و ازىل او, از بـد وجه و رو گرامى, و قدرت قـديم

  .]برم پناه مى شيطان رانده شده

 . مساجد گفته ميشودءدخول مهههنگام ن دعا در يو ا
را رشوع عمـره  كعبـه رفتـه تـا طـواف سپس بسو

, و بر مرد سـنت ى وضوء باشبا, و واجب است كه ىكن
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تا آخر طـواف  )٤( )اضطباع(است كه احرام خود را بطور 
ر بغل راست كرده و شـانه يا ز وسط رادء رىعنيبپوشد, 

د, و دو طرف آنرا بر شانه چـپ قـرار يخود را آشكار نام
 .دهد

 .شود ه با رشوع به طواف قطع مىيو تلب
 
 

 
 

                                                           
يعنى وسط رادء را زير بغل راست كرده و شانه خـود را آشـكار ناميـد, و دو : اضطباع )٤(

 . پوشدان احرامى است كه حاج بر بدن مى رداء مه. را بر شانه چپ قرار دهد طرف آن
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 طواف عمره
بـه حجـر األسـود آمـده و بـا : ف طواف عمرهيصتو

 آن )٥(گرفته بوسه دهد, و اگـر اسـتالمآن را دست راست 
آن اشـاره كـرده و الزم  رس نشد با دست راست بسويم
, }¢ð‰b@{اهللا أكرب: ديگو د, و مىيست دست خود را بوسين

LŠàÇ@åia@Ši@ÒìÓìß@@@@@@@{ د بسم اهللا, واهللا أكرب هبرت استياگر بگو

@@êaë‰ïÔèîjÛaUOWY@@Švy@åiaë@L@Z@j§a@—î‚ÜnÛa@RORTW@@@@|îz•@†ä@bi@L{L و در 
II@@g@áèÜÛa¹@@bãb: ن دعا مستحب استياگفتن  طواف آغاز

@ë@LÙi†–mí@@@@@@@@@òäÛ@bÇbjmaë@LÚ†èÈi@ĆõbÏëë@LÙibnØi@bÔ

jãî@†àª@ÙصHHN@}Õib@ÉjäßN{ 
                                                           

من ضدست ماليدن به حجر األسود در : دست كشيدن به چيز, استالم حجر: استالم) ٥(
 ).هنگ فارسى عميدفر. (مناسك حج
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بـا ايـامن بـه تـو, و تـصديق بـه كتـاب تـو ! بار اهلى[
, و وفا نمـودن بـه عهـد و پـيامن تـو, و پـريو از )قرآن(

 .]كنم  رشوع مىصسنت پيامرب تو حممد 
ن اسـت كـه مـزاحم مـردم يـ عمره كننده هبـرت ابرا

ُا را هل ندهد, و آهنـا را كتـك نـزد و دشـنام نشود, و آهن
 است كه ىنها اشتباهاتي, چون ا و آزار و اذيت نكندندهد
 . مريودنيبت و عظمت عبادت از بيهبا آن 

از نـزد حجـر األسـود  )٦( هفت شوطراسپس طواف 
رشوع كرده, كعبه را بر دسـت چـپ خـود قـرار دهـد, 

                                                           
 .)فرهنگ فارسى عميد(هر بار كه شخص دور كعبه طواف كند: شوط) ٦(

مهچنني هر بار رفتن از كوه صفا به كوه مروه يك شوط, و از كوه مروه و به كوه صـفا يـك 
 . )مرتجم(شوط
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ا تـالوت يو   به هر چه بخواهد,ان و دعا كناناستغفار كن
چنانچـه نـه ,  باشـد صدابلند كردننها بدون يقرآن, مهه ا

 خود را بلنـد دهند و صدا  انجام مى آنرامردماز  بعىض
 .شود گر مىيش برادران ديتشوباعث ن يميكنند, چون ا

رس شـد, ي و گرفتن آن مدي رسىامنياگر به ركن ال
 آنرا نبوس و به آن مـسح , وىلريبا دست راست آنرا بگ
ن از يـ مردم انجام ميدهند, چـون امكن, چنانچه بعىض

نرا در هر شـوط از ي وارد نشده است, و اصرسول اهللا 
رس يـ مىامنـي, و اگر گرفتن ركن الىطواف انجام ميده

 . عبور كنرينشد بدون اشاره و بدون گفتن تكب
ن يـ و حجر األسـود اىامني ركن الني است كه بسنت
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ــوئ ــا را بگ $! ®: ىدع oΨ −/ u‘ $ oΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ ym ’ Îû uρ Íο t Åz Fψ $# 

Zπ uΖ |¡ ym $ oΨ Ï% uρ z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $#  〈 . 
 در دنيا و آخرت به ما نيكى عطا فرمـا و !پروردگارا[

 .]ما را از عذاب دوزخ, نجات ده
 هفت دور را بـا رشوع از حجـر األسـود و نيو مهچن

سود آنرا , و با عبور به حجر األ انجام دهد به آنبا انتها
اهللا أكرب, و اگر گرفتن و : ديگو بوسد, و مى گرفته و مى

د با دسـت ي به مقابل آن رسىرس نشد, وقتيدن آن ميبوس
 .ديگو  مىريكبار تكبيراست به آن اشاره كرده و 

, تنـدتر راه بـرود ىدر سه شوط اول طواف قدوم كم
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 نـدارد, رس نشد اشكاىليند, , و اگر مي گو)٧(ÝßŠÛaكه آنرا 
 . استسنتون چ

 ات , شانهان بردياگر طواف را به پا!  مسلامنبرادر
نامز عت ركدو اگر ميرس شد را بپوشان, و سنت است كه 

, و اگر ىم ادا كني در پشت مقام ابراه,كوتاهبه صورت 
رس نشد, در هر جا از يم ميبسبب ازدحام پشت مقام ابراه

ره , در ركعت اول بعد از فاحته سو آن را ادا كنحرم
$ %ö≅è ®  كافرون pκ š‰ r'̄≈ tƒ šχρ ãÏ≈ x6 ø9$#  〈 و در ركعت دوم بعد

≅ö ® از فاحته سوره اخالص è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& 〈 ,خوانده ميشود 
 . نداردن دو سوره خوانده شد اشكاىلي از اريو اگر غ

                                                           
 . )مرتجم (يعنى كمى دويدن با نزديكى پاها:  الرمل)٧(
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ان بـردن طـواف بـه ي هنگام پاصبدان كه رسول اهللا 
حب اسـت دند, پـس مـستيچاه زمزم رفتـه و از آن نوشـ

 به چاه زمزم رفتـه و از آب ىافتيهرگاه از طواف فراغت 
 .ى خمصوص آب زمزم بنوشا از كلمن هاي, ىبنوشآن 

رس شد به حجر األسود برگشته و آنرا استالم يو اگر م
 .د آنرا ترك كردي باگر مجعيت زياد باشد,, و اىكن
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  طوافياثناها در  از اشتباهات و خطايبعض
انجـام ى از حجاج هنگام طـواف اشـتباهات بعىض 

 :د از آن برحذر بوديميدهند كه با
لي از طواف كنندگان به داخل حجر اسـامع بعىض 
كـه طـواف داخـل  است نيح ايقول صحىل  رفته, و؛

نرا انجام داد يباطل است, و هركس ا ؛ل يحجر اسامع
د به اندازه هـر شـوط آنـرا اعـاده كنـد, چـون حجـر يبا

 از كعبه است, ومسلامن مأمور است جزو ؛ل ياسامع
 .راطواف كند نه داخل آن را تا دور كعبه 
اركان و نبش ىمتام نه تنها  از طواف كنندگان بعىض 

 ؛ مي كعبـه, و مقـام ابـراهوارهاي دى متام بهكعبه, بلكه
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 از ري غصكننـد, و رسـول اهللا  مـسح مـىدست كشيده و 
 . را استالم نكردندگريز دي چىامنيحجر األسود و ركن ال

ها در اثنـا  بعىضطـواف صـدا  خـود را بلنـد 
 نيشـوند, و مهچـن گران مىيدبرادران ميكنند, و مزاحم 

 و نامز خوانـدن پـشت مقـام دن حجر األسودي بوسبرا
دن آن دعــوا و ي بوســ وقتهــا بــرا, و در بعــىضابــراهيم

ان زنـان و يـست, و ميـن درست نيشود, و ا خماصمه مى
ت مـسلامنان ين فتنه و اذيد, و ايختالط بوجود ميآمردان ا

د يـست, و بايـز نيگـران جـاياست, و زدن و دشنام بـه د
گران و اساءت آنـان يق انسان در مقابل اشتباهات دالخا

 .ن جا گذشت و بخشش باشديدر ا
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ها برا  بعىضشوط دعا  هـرژه اي واز كتاهبا  
ر مريود, ك نوع بدعت بـشامين يخوانند, كه ا  مىخاىص

$! ® بجـز ىچ دعـائي هصو از رسول اهللا  oΨ −/ u‘ $ oΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

Zπ uΖ |¡ ym ’ Îû uρ Íο t Åz Fψ $# Zπ uΖ |¡ ym $ oΨ Ï% uρ z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 ــه ب〉 #$ ــن ني ك  رك
 وارد گـريز ديـشود, چ  و حجر األسود گفته مىىامنيال

 .نشده است
چ يــن اســت كــه هيــ اص رســول اكــرم وريو از پ

, و خـوانىدر شوط اول تا شـوط هفـتم ن  خاىصدعا
 و  كـريمده از قرآني برگزن كتاب چند دعايدر آخر ا
تـو را  و ىدعا كنـها م تا با آن ي آورده اص امربيسنت پ

 .اها ديگر بى نياز مى كندعاز خواندن د
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  عمرهيسع
ــرادرا ــه ســو!  ب  صــفا و مــروه متوجــه ســپس ب
م يإبـراه است كه هاجر مهـرس ى, و آهنم دو كوهميشو
 شـدت ؛ل ي بر پرسش اسامعى كه تشنگى هنگام؛

 ني بگردد, و از صفا پائىآن باال رفت تا دنبال آببر گرفت 
 سـپس بـاز راه ده,يـ دوى راه رفته سپس كمىآمده و كم

 آن باال مريفت, تا ازد, و يرس نكه به كوه مروه مىي تا اهرفت
اورد, تـا يـ خـود و پـرسش بدا كند و آب بـراي را پىكس
 .ون آمدري ب؛ل ينكه خدا فرج آورد و آب از نزد اسامعيا

ن يـ اك شـدياگر به كوه صفا نزد !برادر عمره كننـده   
β¨ ®: ه را تـالوت كـنيآ Î) $ x ¢Á9 $# nο uρ ö yϑ ø9 $# uρ ⎯ ÏΒ Ì Í← !$ yè x© «! $# ( ô⎯ yϑ sù 
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¢k ym |M øŠ t7 ø9 $# Íρ r& t yϑ tF ôã $# Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ Ïµ ø‹ n= tã β r& š’ §θ ©Ü tƒ $ yϑ Îγ Î/ 4 ⎯ tΒ uρ 

tí §θ sÜ s? # Z ö yz ¨β Î* sù ©! $# í Ï.$ x© íΟŠ Î= tã 〈 ] ١٥٨:البقرة.[ 

ك شدن به كـوه صـفا قبـل از يه را در وقت نزدين آيا
ت شـوط ينجـا بـداي از اري, و غىكن باال رفتن تالوت مى

شـود, و در هـر شـوط  گر تـالوت نمـىي داول در جا
شود, سپس بـه كـوه صـفا بـاال بـرو, و الزم  تكرار نمى

 اسـت  از آن كاىفى, بلكه كما آخر كوه باال روست تين
 كعبـه متوجـه  مهوار شود, سپس بـه سـونينكه زميتا ا

ال إلـه إال اهللا اهللا أكـرب, اهللا أكـرب, اهللا أكـرب, ((: گوـشده ب
ك له, له امللك وله احلمـد, وهـو عـىل كـل يوحده ال رش

ر, ال إله إال اهللا وحده, أنجز وعده, ونرص عبده, يء قدىش
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 .))زم األحزاب وحدهوه
, به جز اهللا, معبود ديگـر )سه بار(اهللا بزرگ است 

ــدارد,  ــدارد, يگانــه اســت و رشيكــى ن بحــق وجــود ن
 وستايش خمصوص اوست, او بر ,پادشاهى از آن اوست

ود ديگـر بحـق ـز او معبــز توانـا اسـت, بجــر چيـه
ده اش را حتقـق ـوجود ندارد, يگانه است, اوست كه وع

ها را   گروه, و به تنهايىنده اش را پريوز كرد و ب,بخشيد
 .شكست داد

ا و ي دنري آهنا از خنين ذكر را سه بار تكرار كرده و بيا
, و اگر از سه بار ى خواهىگران مي خود و دآخرت برا

 . ندارداشكاىلكمرت باشد إن شاء اهللا 
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و دست خود را بلند مكـن مگـر در حـال دعـا, و در 
 .آنرا بلند كردست ي الزم نريحال تكب

 آمده بـه طـرف كـوه مـروه ينيسپس از كوه صفا پا
 خـود و اد كـرده و بـراي راه رفته, خدا را بطور عاد

 نيبـه اولـوقتـى كـه  ىاهل و برادران مسلامن دعا ميكنـ
ده تـا بـه يـ دوىنحال كمي, در اديرسرنگ نشان سبز 
, سپس راه رفته تا مى توانى ى, تا آنجائ برسىنشان دوم

دن به كوه مـروه بـاال ي, و هنگام رسىه مروه برسبه كو
 كـه در كـوه صـفا آنچـه را, و ىكنـ رفته رو به قبله مى

سـه :  عبارتـست از آهنمىكن  آنرا تكرار مىانجام داد
II@L×c@a@L×c@a@L×c@a@a@üg@éÛg@ü: بــار



 

  

UX صفت حج وعمره و زيارت با دعا

@@Š‘@ü@ê†yëí@@@@@@@@@Ý×@óÜÇ@ìçë@L†à§a@éÛë@ÙÜ½a@éÛ@LéÛ@Ù

‘ó@†Ó@õí@ü@LŠ@@@@@@@@@@@Š–ãë@Lê†Çë@Œ¬c@Lê†yë@a@üg@éÛg@

ê†yë@laŒyþa@âŒçë@Lê†jÇHHىكن  آهنا دعا مىني, و ب. 
 و مهچنان كـه ,ىنكه به نشان سبز برسيسپس رفته تا ا

 .ذكر شد انجام ميدهد تا به كوه صفا برسد
 شـوط و بدهـد را هفت بـار انجـام ىنطور سعيو مه

 كه از كوه صـفا د, هر باريابان يبه كوه مروه پابايد هفتم 
ك يـ و از كوه مـروه بـه صـفا, ,ك شوطيبه مروه رفت, 

 .رود شوط بحساب مى
, و اگـر آرام راه رفتن در ابتـدا سـعى اشـكاىل نـدارد

, ان برساني آنرا بپاا با گاري, و ن اسرتاحت كخسته شد



 

  

UY صفت حج وعمره و زيارت با دعا

 و از ن را ادا كت, نامز بودىد و در سعينامز رسوقت اگر 
 .ى آنرا ادامه ميدهرده ا را قطع كىمهانجا كه سع
 وضـوء مـستحب اسـت كـه انـسان ى سعو در اثنا

 كرد و در حـال طهـارت نبـود, ى باشد, و اگر سعداشته
ا يـض داشت ي زن اگر حنيح است, مهچني او صحىسع

 ى او درســت اســت, چــون در ســعىنفــاس بــود, ســع
 ., بلكه مستحب استستيطهارت رشط ن

 
 

 
 



 

  

VP صفت حج وعمره و زيارت با دعا

 ن اعمال عمرهيآخر
 كـه از كـوه ىهفت شـوط سـعاز بعد  !ر مـسلمان  براد

 د, مـويان رسيصفا رشوع شده بود و در كوه مروه به پا
نى, اگر نسك تو متمتع بود, و وقت زمى غ يرس خود را ت
د كـه اشـبرا حج وقـت كـاىف باگر د, اشحج نزديك نب

 رست بلند شود, اگر وقت حج نزديـك بـود مـو مو
 كوتـاه كـردن مـو ىستكنـى, و بايـ رس خود را كوتاه مى

شامل متامى رس شود, نه مانند بعىض از مردم كه فقـط بـه 
 .كنند كوتاه كردن بعىض از مو رس اكتفا مى

 يك بند انگـشت مـو ء خود به اندازهءزن از هر زلفه
 .كند خود را كوتاه مى



 

  

VQ صفت حج وعمره و زيارت با دعا

 كوتـاه تراشـيد و يـا  اگر رس خود را !برادر مـسلمان  
سـنت ص رسـول اهللا , چنانكه خدا امر فرموده, وكرد 

ده است, و نسك خود يان رسيكرده است, عمره ات به پا
دن يز كه قبل از پوشين مهه چيو بعد از ا ,را امتام كرده ا

بـود, بـر تـو شـده بر تو حـرام از حمظورات احرام احرام 
عطـر  , وپوشـى مـىشـود, و لبـاس خـود را  حالل مى

ر چنـني سـاي هـم , ومهـرست بـر تـوكنى, و  استعامل مى
 .شود حمظورات احرام بر تو حالل مى

 رس د مـواشا مفرد بي برادر حاج اگر حج تو قارن و وىل
 ى, بلكه در احرام خـود بـاقىكن ا كوتاه نمىيده يخود را تراش

 .ون آمده حالل شوريد از احرام بينكه روز عي تا اىمان مى



 

  

VR صفت حج وعمره و زيارت با دعا

  )حجهي  ذ٨(ه ياعمال حاج در روز ترو

اج متمتـع مـستحب ر حــ حجـه بـذ) ٨(روز هشتم 
اب ـآفتـل از زوال ـود قبــاست كـه از حمـل سـكونت خـ

ه اگر خواستند بـه حـج برونـد از ّل مكـرام ببندد, و اهـاح
 .بندند شان احرام مىيخانه ها

وىل قارن و مفرد كه حالل نشده بودند آهنا بـر احـرام 
 . هستندىخود باق

متمتع و كسيكه بخواهد به حج برود احرام بـسته مهـه 
قات انجـام داده بـود از غـسل و نظافـت و ي كه نزد مىلاعام

 دردهد, سپس برا حج  انجام مىدوباره ه ري و غىبوخوش
ه را ي سپس تلبIjÛîbvy@ÙH: ديگو ت كرده مىيقلب خود ن



 

  

VS صفت حج وعمره و زيارت با دعا

IIjÛî@@jÛ@áèÜÛa@Ùî@jÛ@LÙî@@Š‘@ü@Ùí@@@ÙÛ@Ù: كند رشوع مى

jÛîŠ‘@ü@LÙÜ½aë@ÙÛ@òàÈäÛaë@†à§a@æg@ÙíÙÛ@ÙHHN 
ن روز قبـل يج متمتع و قارن و مفرد در ا حجاىو متام

 نـامز ظهـر و جاروند و در آن منى مىصحرا از زوال به 
دو ركعت در وقت خود, و نامز مغرب  هر كدام را عرص 

را سه ركعت در وقت خود, و نامز عـشاء دو ركعـت در 
 .خوانند وقت خود, و فجر روز هنم دو ركعت مى

ر منـى صـبح  مستحب است كه شب عرفه د!برادر حاج 
 نامز صبح را ى انجام دادند, و وقتص اهللا چنانكه رسول ىكن

, و بعد از طلوع آفتاب  تا طلوع آفتاب منتظر شوادا كرد
 . عرفات بروان به سوي گوري و تكب,انيه گويتلب



 

  

VT صفت حج وعمره و زيارت با دعا

   حجهي ذ)٩(اعمال روز عرفه 

ــارك ــه روز مب ــه ســبب ىروز عرف ــد ب  اســت خداون
  آندر فرشـتگان رمحـت  و نـزول,آندر ات ري خفراوانى

 هـيچ وقـتسوگند خـورده اسـت, به آن  در قرآن ,روز
 .ده نشده استي دين روزاتر از ت تر و پسريطان حقيش

اگـر ـ  مـستحب اسـت كـه ديهرگاه به عرفه رس
 تـا زوال آفتـاب ) نمرهواد(ه ّدر درـ رس شد يت ميبرا
 آنرا انجـام دادنـد, و اگـر ص, چنانكه رسول اهللا ىبامن
گـر داخـل ي دكه در هر جـادارد ـاشكاىل ننشد رس يم
هـا و نـشانه هـا و  چنانكـه بـا عالمـتـ دود عرفه, ـح

 .ىبامنـ ان شده ي ب ارشادتابلوها



 

  

VU صفت حج وعمره و زيارت با دعا

ه ـرفــاب در عـروب آفتـا غـاب, تـوع آفتـس از طلـپ
ه و دعـا و اسـتغفار و ذكـر يـ, و قت خود را در تلبىمان مى

خول وقت ظهـر, , هنگام زوال آفتاب و دىگذران خدا مى
 ءان كننـده مهـهي شامل كه ب امام سنت است كه خطبه ابر
 باشد بخواند, و مردم را وعظ ز در آن روز و روز بعديچ

, و به احكام اسالم تذكر دهد, و  و نصيحت كنددهدو پند 
آنچه بر مسلامن مقابل خـدا و خـانواده و بـرادران مـسلامن 

 ني چـنصهللا كه رسـول انان كند, چنايخود واجب است ب
 .انجام دادند

ًسپس نامز ظهر و عرص را قرصا و مجعا در وقت ظهـر  ً
 ني و بنامز ظهـرك اذان و دو اقامه ادا ميكند, و قبل از يبا 



 

  

VV صفت حج وعمره و زيارت با دعا

 ادا گـريچ نامز دي هنامز عرص و بعد از نامز ظهر و عرص
 .شود نمى

, ان رسـانديـ نامز را به پاامى كهگو هن !برادر حـاج  
ن فرصـت يـار ذكر كن, تـا ايبس خدا ران حلظات يدر ا

ار دعـا و ذكـر خـدا و يبزرگ از تو فوت نـشود, و بـس
نكـه يل و توبه و استغفار كن, تـا ايد و هتليح و حتميتسب

آفتاب غروب كند, و در حال دعا كردن دو دست خود 
ت به قبله است, و در حـاىل يرا بلند كن در حاىل كه رو

 ص اهللا , رسولى باشىكه در خضوع و خشوع و فروتن
@II@õbÇ…@õbÇ†Ûa@íë@LòÏŠÇ@âì@oÜÓ@bß: ديميفرما

@jäÛaë@bãcìî@@ÜjÓ@åß@æï@Z@@@@@@Š‘@ü@ê†yë@a@üg@éÛg@üí@Ù



 

  

VW صفت حج وعمره و زيارت با دعا

‘@Ý×@óÜÇ@ìçë@†à§a@éÛë@ÙÜ½a@éÛ@LéÛï†Ó@õíŠHHN 
 كه زين چي روز عرفه است, و هبرتن دعا دعايهبرت
@II@@@@a@üg@éÛg@ü: ش از مـن گفتـه انـديـامربان پيـمن و پ

@@Š‘@ü@ê†yëí@@@@@@@@@@@óÜÇ@ìçë@†à§a@éÛë@ÙÜ½a@éÛ@LéÛ@Ù

‘@Ý×ï†Ó@õíŠHHN}@@ðˆßÛa@|îz•@¿@ïãbjÛþa@éäyë@LðˆßÛaSOQXTN{ 
هيچ معبود بجز اهللا بحق وجود ندارد, يكتاسـت و 

 و او بر هـر ,ِرشيكى ندارد, پادشاهى و محد از آن اوست
 .چيز تواناست

 .ت را بخواهرا و آخي دنريو از خداوند خ
از بـزرگ ن موقف ي كه اجر و ثواب را در او از اعامىل

 .برد بر حذر باش  مىنيب



 

  

VX صفت حج وعمره و زيارت با دعا

  دهدي  كه در روز عرفه رخ مياشتباهات

ــتباهات ــه اش ــاج در روز عرف ــام ىبعــىض از حج  انج
 .ىباشبرحذر م تا از آن يكن ميدهند و ما آنرا ذكر مى

نند, در ينش  از حجاج خارج از حدود عرفه مى ـ بعىض١
 شده است, آهنـا ارشـاد و معنيا نشانه ها حدود آن حاليكه ب
ون ري چون عجله دارند تـا از عرفـه ب, وىلمى شوندراهنامئى 

برنـد,   مـىنين ركن بزرگ را از بيكنند, و ا روند قبول نمى
@}IIòÏŠÇ@w§aHH@N}ˆßÛaë@…ëa…ìicôN: ديفرما  مىصرسول اهللا  @

 .حج مهان روز عرفه و نزول در عرفه است
دن به جبل الرمحه خـود ي رس از حجاج برا ـ بعىض٢

ها آن   سنگخود را به كوه وو , اندازند را به زمحت مى



 

  

VY صفت حج وعمره و زيارت با دعا

  خــاىصىژگــيمالنــد و معتقدنــد كــه بــرا آن و مــى
د از آن يك نوع بدعت است باين يكه اياست, در حال
 اسـت كـه داخـل  حاج كـاىفد, و براياجتناب ورز

 .ستديبا كه باشد حدود عرفه در هر جا
 و خنده ى از حجاج در روز عرفه به شوخاري ـ بس٣

شوند, و ذكر خدا و دعا  ده مشغول مىيفا  بىىو سخنان
 .كنند ن موقف بزرگ ترك مىيو استغفار را در ا

 از حجاج در حال دعـا كـردن رو بـه كـوه  ـ بعىض٤
ا يـ دسـت راسـت, درا يـكرده و قبله را پشت رس خود, 

ن اسـت كـه ينت ا سدهند, وىل دست چپ خود قرار مى
 قبله قرار داد, و اگـر ني خود و بنيكوه را باگر ميرس شد 



 

  

WP صفت حج وعمره و زيارت با دعا

  ـازدحام زياد بسبب  ـ خواهد بودنيً غالبا چنـرس نشد يم
ن است كه در حال دعا رو به قبله كند, اگر كـوه يسنت ا

 .جلو حاج نباشد
 از حجاج قبل از غروب آفتاب از عرفـات  ـ بعىض٥

د حـاج از يـست, و بايـنز ين جـايـشـوند, و ا خارج مى
 و ىنكه آفتاب غروب كند, تأسـيعرفات خارج نشود تا ا

@II@äÇ@aëˆó: چنانكه فرمودندكند  صاقتدا به رسول اهللا 

áØØbäßHHN@ @

 .دياموزيمناسك خود را از من ب
 از حجاج در خروج از عرفه عجلـه كـرده و  ـ بعىض٦
هـر ن است كه ي او امتام تالشكنند, و  ه را فراموش مىيتلب



 

  

WQ صفت حج وعمره و زيارت با دعا

ن است كه بـا ياو افضل  چه زودتر به مزدلفه برسد, و اوىل
 عجلـه جايى كه ازدحام نيست,سكونت و وقار رفته و در 

 .ديه بگويبرود, و تلبراه كند, و در مكان ازدحام با آرامش 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

  

WR صفت حج وعمره و زيارت با دعا

  :ماندن شب در مزدلفه

 مزدلفه بعد از غروب آفتاب روز عرفه حجاج بسو
د وقـت يـ كه حاج بازي چني, و اولنديآ بحركت در مى

 نـامز مغـرب بـا عـشاء دن به مزدلفه انجام دهد ادايرس
سـه ركعـت نـامز مغـرب و دو ركعـت نـامز (مجع و قرص

ص ي است, و آن شب را در مزدلفـه بامنـد, و حـر)عشاء
ه يـ بق ادا تا هنگام برخواستن بـراىباش تا زود بخواب
 .ىط باشيد زرنگ و نشيمناسك حج روز ع

س هرگاه كه صبح طلوع كرد دو ركعـت نـامز صـبح پ
 در مزدلفـه ى مشعر احلـرام كـه كـوهخوانده سپس بسو

ست و در حال حـارض نـزد آن كـوه ياست رفته و نزد آن با



 

  

WS صفت حج وعمره و زيارت با دعا

گر از مزدلفه رو يا در هر جا ديمسجد بنا شده است, و 
د را يـل و كلمه توحي و هتلريستاده و دعا كن و تكبيه البه قب

ار دعـا كـن, و مهچنـان يود را بلند كرده بسبگو و دست خ
 .روشن شودًكامال نكه هوا يدعا را ادامه بده تا ا

صبح روشن شد, قبل از طلوع آفتاب ًكامال و هرگاه 
 .شدبارس ي اگر م, منى حركت كناز مزدلفه بسو

 مجـرة ىزه بـرا رمـيسنت است كه فقط هفت سـنگر
زه ها از ي سنگرءهي بق, وىلىد از مزدلفه مجع كنيالعقبة روز ع

زه ها يسنگركه ن هبرت است, و از هر جا يمنى مجع ميشود, ا
 از مردم معتقدند كـه اريز است, اما بسي شود جابرداشته

ح ين اعتقاد صـحيزه ها از مزدلفه مجع شود, و ايد سنگريبا



 

  

WT صفت حج وعمره و زيارت با دعا

 .ز استي جا)مزدلفه و منى(ست, بلكه از هر دو جا ين
بزرگرت است, و كمى  نخود ءزه ها از دانهين سنگريو ا

نكـه ين, و از اي در داده روي از غلو و زصرسول اكرم 
 .زه ها بزرگ باشد هنى فرموده اندين سنگريحجم ا

 ].ىهم, وصححه األلبانري, وابن ماجه, وأمحد وغىالنسائ[

ت ي با رعاها را از مزدلفه مجع كرد زهيهرگاه سنگر و
حب اسـت ه بگو, و مـستيار تلبي مزدلفه برو, و بسبسو

 مزدلفه و منى اسـت نيه ا بّ, كه درّ حمرسهرگاه به واد
 بـدون , وىل و حركـت خـود تنـد بـروري در سديرس
 آنـرا انجـام ص اهللاكه رسول  گران, چنانيت و آزار دياذ

 ].مسلم[, ددادن



 

  

WU صفت حج وعمره و زيارت با دعا

 برا زنان و بچه ها در شب مزدلفـه ص اهللارسول و 
اب د شـدن مهتـيـرخصت داده تا آخر شـب بعـد از ناپد

كه يدر حال.  مجره العقبه از مزدلفه به منى بروندىبرا رم
 . مانده استباقى ك به ربع آن يا نزديربع شب و 

 ].ىنسائ داود وو أبروايت ديگر, ومسلم, وبخار تيروا[
 كه ىنهاست, اما مردانيژه به اين حكم خاص و ويو ا

حتمل زمحت دارند, بر آهنا واجب است كه بعد از طلـوع 
بـه رسـول اهللا تـا اينكـه  كننـد, ىآفتاب مجره العقبه را رم

 .دنباشكرده  و اقتداء ىتأس.ص
 

 



 

  

WV صفت حج وعمره و زيارت با دعا

 .)ديروز ع( حجهي  ذ)١٠(اعمال روز 
ــ حجــه, روز عروز دهــم ذ  ىد مــسلامنان در متــامي

 آنـرا اىل اسالم است, با رسور و مرست و خوشـحايدن
 ارياستقبال ميكنند, و آن روز حج أكرب است, چون بس

 ,ذبـح هـد ,ىرمـ: از اعامل حج در آن رخ ميدهد مانند
 . صفا و مروهني بى و سع, طواف كعبه,دن رسيتراش

 ديد بـه منـى رسـيـهرگاه صبح روز ع !برادر حاج 
 : كه عبارتند ازىده عمل انجام مىچهار 
ه ّن مجـره بطـرف مكـير كه آخـة العقبة مجر ـ بسو١

 و منـى را در ,ه را قطـع كـردهيـ و در آنجا تلب,است رفته
دست راست خود قرار ده, و قبلـه را در دسـت چـپ, و 
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زه پشت رس هـم يمجره را مقابل خود و آنرا با هفت سنگر
 . بگوريزه تكبيهر سنگرپرتاپ  و با ,رمى كرده

 د رمى ميشود, اماين تنها مجره ا است كه روز عيو ا
 . مجره ها بعد از زوال آفتاب خواهد بودىه روزها رميبق

زه يا كمرت از هفـت سـنگريشرت و يست كه بيز نيو جا
 از , و از غلو بر حذر باش, چون بعىضنىك مجره را رمى

 ىرا رمـ ه آنريها بزرگ, با كفـش و غ حجاج با سنگ
ت يـكننـد, و از مزامحـت, و زد و خـورد, و آزار و اذ مى

 مجـره بـر حـذر بـاش, چـون ىن برا رمـبرادران مسلام
ت و آزار بـرادران يخداوند عبادت و طاعت خود را با اذ

 .مسلامن قرار نداده است
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دهند بر حذر باش,   مردم انجام مى كه بعىضو از افعاىل
كدفعه پرتاب ميكنند, يزه ها را ي سنگرءكبار مههينكه يآهنم ا

 يـك فقـطن اسـت كـه يـنكار را كـرد ماننـد ايو هر كس ا
 اطـراف زه هايد سنگري پرتاب كرده است, و باسنگريزه

 نيل كند, و مهچني هفت بار را تكمءهيخود را مجع كرده و بق
زه ها را گم كرد از اطـراف خـود ي از سنگرزي كه چىكس

 .ك مجره ها باشديكند, اگر هم نزد زه را مجع مىيسنگر
ز بر حـذر بـاش, ي از مردم ن از افعال بعىضنيو مهچن

 مجره هـا صـداسنگريزه بسو  هنگام پرتاب كردن كه
 معتقدند كه مى دهندخود را بلند كرده و فحش و دشنام 

را يـن اعتقاد باطل اسـت, زيكنند, و ا  مىىطان را رميش
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 و آرامش و با ذكـر خـدا و دعـا ى با فروتنىستيمجرات با
 برپا داشـتن  مجرات را براىپرتاب شوند, و خداوند رم

 .د رشع نموده استاد خويذكر و 
  حاج در پرتاب مجرات مواظب باشد چون بعىضديبا

 ىستيـكـه بايكننـد, در حال  مـىىاز حجاج ستون را رمـ
فتد, چون ممكن اسـت در حـال يزه ها در حوض بيسنگر

ن از يـفتد كه ايزه خارج از حوض بيپرتاب ستون, سنگر
رود, و مقـصود از پرتـاب  اشتباهات حجاج بـشامر مـى

و دن رزه ها در حوض است, نه خـوين سنگركردن, افتاد
 .آهنا به ستوناصابت كردن 

ا يـ, و حـج متمتـع و  مجره فارغ شدى ـ اگر از رم٢
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 كن, و از آن گوشـت بخـور و هد را ذبح, قارن بود
ه يـ هد كه دوسـت دارىبه فقراء صدقه كن, و به كسان

ا در مكـه ي در منى باشد كه هبرت است, ذبحكن, حال چه 
 .شود  نمىذبح مكه )مرز(و خارج از حدود باشد, 
 رس خود , مو فارغ شدذبح هد ـ و هرگاه از ٣

, چـون نـىزبغ يـتبا كه آنرا  است نيو هبرت اكن را كوتاه 
غ ميزنـد سـه ي خود را ت كسيكه مو براصرسول اهللا 
II@@@@ŠÐËa@áèÜÛa:  مغفـرت كردنـد, و فرمودنـدبار دعـا

ÔÜzàÜÛ´@ÔÜzàÜÛ@ŠÐËa@áèÜÛa@L´@@ŠÐËa@áèÜÛa@L

ÔÜzàÜÛ´HHN Š–ÔàÜÛ@bÇ…@áqíñ†yaë@ñŠß@å@N@ @

}‰b‚jÛaôáÜßë@N{@@ @

غ يتكسانى كه مو رس را (حلق كنندگان! پروردگارا
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, و سـه بـار آنـرا تكـرار مورد بخشش قرار بده) زنند مى
سپس برا كسانى كه مو رس را كوتاه مـى كننـد كرد, 
 .دعا كرديكبار 

 ك بند انگشت موي ءزه خود به انداءو زن از هر زلفه
 .خود را كوتاه ميكند

 رس را , و مو كردى رمة العقبةاگر مجر !برادر حاج 
ز بر تو حـالل خواهـد ي, مهه چدنموا كوتاه يغ زده و يت

 .نامند نرا حتلل اول مىي با زن, و اىكي مگر نزد,شد
ز كرده و عطـر ينحال سنت است كه خود را متيو در ا
 .ىت را بپوشيها ن لباسيزده و هبرت

, و ذبـح هـد مجره و ى هرگاه از رم! ـ برادر حاج٤
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 مكـه  بـسوا كوتاه كردن آن فارغ شديغ زدن رس و يت
ا طـواف يـ طواف كن كه آنـرا طـواف اإلفاضـه و ورفته 
ا يـنـد, و صـفت آن مهاننـد طـواف عمـره و يارت گويز

 در آن الرمـل باشد, وىل ًطواف قدوم كه قبال ذكر شد مى
, و اضـطباع وجـود ) پاهـاىكيدن با نزدي دوى كمىعني(

 و ىكـه بـا وضـو هـستي در حالىكنـ ندارد, و طواف مى
 كه از طـواف فـارغ ى, و هنگامده ايلباس خود را پوش

 دو ؛م ير بـود پـشت مقـام إبـراهي اگر امكان پذشد
ن وقـت بـر حـاج يـكـه در ايركعت نامز بخـوان, در حال

ز بخوانـد,  نـام؛م يمشكل است كه پشت مقام إبـراه
, پس هبرت اسـت كـه و ازدحام شديد ىآهنم بسبب شلوغ
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, و نه مـردم او اذيت رساندمردم به از مقام دور شود تا نه 
ًت و آزار دهند, و از آب زمزم بنوش مهچنانكه قبال يرا اذ

 ني كوه صفا رفته و هفت بـار بم, سپس بسويذكر كرد
 كن, چنانكه در صفت عمره گذشت, ىصفا و مروه سع

 ى بر شخص متمتع واجب است, چـون سـعىن سعيو ا
 . حج اوست براىن سعي عمره بود, و ااول او برا
 واجـب ىك سـعيشخص قارن و مفرد, فقط بر  وىل

 او  كرده است براىاست, پس اگر در طواف قدوم سع
 و الزم نيـست دوبـاره سـعى  اسـت افاضه كاىفىاز سع
 نكـره انـد ى, و اگر قارن و مفرد در قدوم خـود سـعكند
 .شود شان واجب مىي بر اىسع
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ا دو روز بـه يـك و يـز است كه طواف إفاضـه را يجا
ان مناسك حج و هنگام ينكه آنرا در پايا اي,  اندازريتأخ

 ىك سـعيـ, و ىه با طواف وداع انجـام دهـّخروج از مك
 .شود انجام مى

 , و مـو كردى را رمة العقبة اگر مجر!برادر حاج
, و طـواف افاضـه را ا كوتاه كـردي غ زده ويخود را ت
او واجـب  بر ى كه سعى كس براى, و سعانجام داد

ز حتى زن بر او حالل ميـشود, ياست انجام داد, مهه چ
 .نامند ن را حتلل دوم مىيو ا

ب يز را بطور ترتين چهار چيهبرت است كه برادر حاج ا
, سـپس ة العقبة مجرىچنانكه وارد شده انجام دهد, اول رم
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ا كوتـاه كـردن آن, سـپس يـغ زدن مـو و ي, بعد تح هدذب
ع, و شـخص قـارن و ت متم براىطواف, و بعد از آن سع

 .دش نكرده باى كه با طواف قدوم سعمفرد
 . در حجة الوداع انجام دادندص رسول اهللا نين چنيا

 افتـاد ريا تـأخيـم و يگر تقـديز دي بر چزي اگر چوىل
 .ح استي حج صح ندارد و إن شاء اهللاچ اشكاىليه

د پرسـش يـ در روز عصاران از رسول اكـرم يچون 
ا يـ, و هم داشتي تقدذبح هدغ زدن را بر يكردند كه ت مى

 تـا آخـر و در … ه انـدم داشتي مجره تقدىطواف را بر رم
 II@@xŠy@üë@ÝÈÏaHH: فرمودند  مىصجواب آهنا حرضت 

بـر ايـن داللـت ن يـ, و انـدارد چ اشـكاىليانجام ده كه ه
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 ءگـريد, و نـشانه  مىآسان گانشند كه خداوند بر بندميك
 .  شفقت اوسترمحت و
راه  و دياست كه آسان گردان ا سپاس برا تويخدا

 . نمودرا بر بندگان آشكار
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  دهديق انجام مي تشريكه حاج در روزها ياعمال

 است كه )١١,١٢,١٣(ق ي ترشروزها: برادر حاج
اد خداست و روزه ين و ذكر و دي خوردن وآشامروزها

كـه ى  كـسست, مگر بـرايز نيجاروزها ن در ايرفتن گ
 .دا نكرده باشديپ هد

شـود كـه   بر تـو واجـب مـىيىزهاين روزها چيدر ا
 :عبارتند از

 ا دو شـب بـرايـ ـ سه شب را در منى ماندن, و ١
شرت يـباشد, واجب آن اسـت كـه بعجله داشته كه يكس

ه از اول شب, و چه از آخر آن, شب را در منى بامند, چ
 شب را در منى بامنـد و از آن ى هبرت آن است كه متاموىل
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 غرض , مگر براروزدر ا يشب وچه در خارج نشود, 
گـاه خـود در ي, سپس به جاى مانند طواف و سعىنيمع

 .منى باز گردد
 مجرات سه گانه هر روز بعد از زوال آفتاب, ى ـ رم٢

ست, چـون رسـول اهللا يـز ني جاقبل از زوال آفتاباما و 
برا آسـان ز بود ي كردند, و اگر جاى بعد از زوال رمص

دادنـد, و  قبل از زوال انجـام مـىآنرا بودن به امت خود 
 : استني سه گانه چن مجره هاىصفت رم

 اسـت )فيـخ(ك بـه مـسجد يكه نزدرا أ ـ مجره اول 
 ىزه پشت رس هـم رمـيرشوع كرده و آنرا با هفت سنگر

 ري دست خود را بلنـد كـرده و تكـبىد, و با هر رمكن مى
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زه در حـوض ي شـد كـه سـنگرمطمـئند يد, و بايگو مى
ست, سـپس يـ نفتد كـاىفيافتاده است, و اگر در حوض ن

 دور شـده, و رو بـه قبلـه ى از شـلوغىبجلو رفته و كمـ
ا و يـدنو خـوبى  ريها را بلند كـرده و از خ كرده و دست

 .كند ار دعا مىيبسو كند  از خداوند طلب مىآخرت 
 رفتـه و بـا هفـت )انـهيم(ب ـ سپس به مجره وسـطى 

 ىكند, و با هر پرتـاب ى مىزه پشت رس هم آنرا رميسنگر
 دور شده, رو به قبلـه ى از شلوغى گفته, سپس كمريتكب

 .كند ار دعا مىيكرده و دست خود را بلند كرده و بس
 رفتـه و آنـرا بـا هفـت ة العقبـة مجـرج ـ سپس بسو

 ريكـبت ى, و با هر پرتـابه كردىزه پشت رس هم رميگرسن
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د يـست, و بايـ نىنجا دعـائي بعد از آن در اد, وىليگو مى
 .گري تا روز درفت حمل اقامت بعد از آن بسو

 بعد از زوال آفتـاب چنانكـه )١٢(در روزبايد سپس 
 . كردىدر روز اول انجام شد مجره ها سه گانه را رم

 قبـل از غـروب ته باشدعجله ا داشپس اگر حاج 
شـود   مكه متوجـه مـى از منى بسو)١٢(آفتاب روز 

 ريتا طواف وداع را انجام دهد, و اگر خواست كه تـأخ
د از زوال آفتاب ـ در منى مانده و بع)١٣(كند, در شب

 .كند  سه گانه را چنانكه گذشت رمى مىمجره ها

ن روزهـا بعـد از يـ سـنت اسـت كـه در ا!برادر حـاج  
ار ياد خـدا را بـسيـ گفت و ذكـر و ريرض تكب فنامزها
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 ى و رمـ, و خوردنذبح هد, هنگامكرد, شب و روز و 
 .مجره ها, و در مهه حال
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  طواف وداع

 مناسـك ق ادايـهـا توف كه خداوند به آن نيبعد از ا
 صكه خـدا و رسـول خـدا  و چنانداد حج بطور كامل 

نجاسـت كـه يا انجـام شـد,  مناسـك حـجامر كرده انـد
 مقدس را ترك ميكنند, ها نيزمرس حجاج ها كاروان

ى  كـسن واجبات حج است برايو طواف وداع كه آخر
ار خـود بـاز گـردد واجـب يـ ده بسوّكه بخواهد از مك

II@@üí@@@@á×†yc@åÏŠ–ä:  فرمودنـدص اهللاميشود, رسول 

@@ónyí@@@jÛbi@ê†èÇ@Še@æìØîoHH@N}@áÜß{ه ّمكـ(چكس ي, ه
امن او يـن اعـامل و عهـد و پينكه آخريگر ا م)را ترك نكند

 . وداع باشد)كعبه(طواف 
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 رخــصت )امنيــزا(و دربــاره زن حــائض و نفــساء 
 افراد ني از اري غاست كه طواف وداع را ترك كنند, وىل

 .ستينترك طواف وداع برا كسى جايز 
صفت طواف وداع مانند طواف عمـره اسـت, مگـر 

 )رمـل(د, و در آن كن نكه حاج با لباس خود طواف مىيا
 .ستي سنت ن)اضطباع(و

 بعـد از طـواف دو ركعـت نـامز سـنت !برادر حاج
 را اداء كـن, سـپس از حـرم ؛م يپشت مقـام إبـراه
هـم   خروج از مسجد را بگـو و آنخارج شده و دعا

II@@@@@@@@@@áèÜÛa@La@Þì‰@óÜÇ@âýÛaë@ñý–Ûaë@a@ái

ČãgïÙÜšÏ@åß@ÙÛdc@HH@N}Ëë@áÜßêN{ 
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! , اهلـىص, و درود و سالم بر رسـول اهللا به نام اهللا
 .من از تو فضل و احسانت را مى خواهم

بازگرد, به وطن خود  خدا حفظ و ىسپس با سالمت
 ىا خواسـتيـ آمـد و اگر بعد از طواف وداع نامز فرىض

اد يـ زىستيكن باي ندارد, ل اشكاىلى بخواننامز نافله ا
تـو  توقـفن ي كه طواف وداع آخربكوش, ىمكث نكن

 .در مكه باشد
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  :صارت مسجد رسول اهللا يز

ش  خداوند بر تو منت گذاشت و حجت!برادر مسلامن
 در كه هـر نـامزرا نامز در مسجد احلرام د, كرمتام را بر تو 
 نصيب تو گر استيبا صدهزار نامز در مساجد دآن برابر 

ارت يـن است كه بـه زيلت اين فضي, از امتام اكرده است
نــة املباركــة يبــة, مديبــة الطي در طصســول اهللا مــسجد ر

ــه صمهــاجر رســول اهللا  ــامزا  رفت   كــهو در آنجــا ن
گـر ي هـزار نـامز در مـساجد دش برابـر هر نـامزىخوانمي

ميباشــد, مگــر مــسجداحلرام, و شــام را بــه چنــد تــذكر 
 :ميكن  مىادآوري

 ارتبـاطىچ يـ طاهر و پاك هارت مسجد النبوي ـ ز١



 

  

YV صفت حج وعمره و زيارت با دعا

 نـه از واجبـات, و نـه از اركـان حـج به حج ندارد, پس
 سال مستحب است, و چون ىارت آن در متامياست, و ز

 , وىل آمدآن مناسبزيارت  سخن از ن كشور بوديدر ا
 جمعـولث ي حدII@@@@ë@wy@åßíã‰ŒïãbÐu@†ÔÏ@ïHHث يحد

 .ستي نص است و از رسول اكرم ىو ساختگ
  وارد شـد بـه مـسجد نبـوهرگاه ! ـ برادر زائر٢
 راست را در هنگـام دخـول جلـو ب است كه پامستح
II@@@@ÄÈÛa@bi@‡ìÇcî@Lá: ىن دعـاء را بخـواني و ابگذار

ŠØÛa@éèuìiëí†ÔÛa@éãbİÜë@Láí’Ûa@åß@Láî@æbİ

uŠÛaî@@@@@@@@@@La@Þì‰@óÜÇ@âýÛaë@ñý–Ûaë@a@ái@Lá

Û@|nÏa@áèÜÛaïÙn»‰@laìic@HHN ]آن گذشت ء و ترمجهروايت.[ 
, ماننـد ىكنـ مسجد را ادا مىه ي ـ دو ركعت نامز حت٣



 

  

YW صفت حج وعمره و زيارت با دعا

, هبرت اسـت ىكن  دعا مىى مساجد, و هر چه خواستءهيبق
آهنـم  , وىفه اداء كنـي رشءن دو ركعت را در روضهيكه ا
, وجـود دارد كه در آن قـرب صامرب ي خانه پني منرب و بنيب

@II@i@bß´@i@înó@@äßë@ð:  فرمودندصچـــون رسـول اهللا 

‰@åß@ò™ë‰íäßë@Lòä¦a@bðÇ@™ìy@óÜïHHN@ @
}‰b‚jÛa@êaë‰ôáÜßë@N{@ @

 هبـشت هـاچه  از باغچه ا منرب و خانه ام باغنيدر ب
 .قرار داردكوثر بر حوض در روز قيامت است, و منرب من 

 ص ـ سپس ا برادر زائـر بـه نـزد قـرب رسـول اهللا ٤
 آرام مقابـل  و با صداى سالم برو, با أدب و فروتنبرا
@II@ÜÇ@âýÛaî@c@Ùí@@äÛa@bè:  سالم كننيستاده و چنيقرب ا

@@@@@@@@@@@@Þe@óÜÇë@†àª@óÜÇ@Ý•@áèÜÛa@Lémb×Šië@a@ò»‰ë



 

  

YX صفت حج وعمره و زيارت با دعا

Ü•@bà×@L†àªîçaŠig@óÜÇ@oîçaŠig@Þe@óÜÇë@áî@ÙŞãg@Lá

»î@©@†î@@@@@@@@@@@L†àª@Þe@óÜÇë@†àª@óÜÇ@Ú‰bi@áèÜÛa@L†

@@@@çaŠig@óÜÇ@o×‰bi@bà×î@@@@@çaŠig@Þe@óÜÇë@áî@@@ÙŞãg@Lá

»î©@†î†HH@N}ð‰b‚jÛaN{  
ات خدا بر تـو بـاد ا حممـد, سالم و رمحت و برك[

كـه  بر حممد و آل حممد درود بفرست, مهچنـان! بار إهلا
بر ابراهيم و آل ابراهيم درود فرستاد, مهانا تو ستوده 

بر حممد و آل حممـد بركـت ! و باعظمت هستى, بار إهلا
كه بر ابراهيم و آل ابـراهيم بركـت  نازل فرما, مهچنان

 ].اعظمت هستىنازل كرد, مهانا تو ستوده و ب
II@@†è‘c:  خـوب اسـتكنـىن دعا را اضافه يو اگر ا

@@@@@@@@@@…cë@LòÛbŠÛa@oÌÜi@ÙŞãcë@LbÔy@a@Þì‰@ÙŞãc@í@o



 

  

YY صفت حج وعمره و زيارت با دعا

@@¿@p†çbuë@Lòãbßþa@@@@@@Lòßþa@oz–ãë@Lê…bèu@Õy@a@

jã@ôŒu@bß@ÝšÏc@Ùnßc@åÇ@a@ÚaŒvÏîénßc@åÇ@bHHN@ @

, و رسالت را امرب حق بودي ميدهم كه تو پىگواه
, و در راه خــدا  و أمانــت را ادا نمــود,ابــالغ كــرد
, پـس خـدا حت فرمـودي, و أمت را نصجهاد كرد

 از امت خـود امربي كه هر پىن پادشيپادش تو را هبرت
 .ديدهد, عطا فرما مى

 .باشد  مىصنها مهه از اوصاف او يچون ا
 سـالم سق ي جلو رفته و بر ابوبكر الـصدىسپس كم

محـت و مغفـرت  خـوب از ركن, و آنچه مناسب دعـا
جلو رفته به طرف راست  ى او بگو, سپس كمباشد برا



 

  

QPP صفت حج وعمره و زيارت با دعا

 سالم كن و آنچه مناسب دعـا سو بر عمر بن اخلطاب 
 . او بگوخوب از رمحت و مغفرت باشد برا

ــر٥ ــرادر زائ ــىض! ـ ب ــر بع ــسجدالنبوي از زائ  ن م
 انجـام صامرب يـم اسالم, و گفته پيلاتعبا خمالف ى يكارها
ن ي از زائـرا بر حذر باش, چون بعىضدهند, پس از آهن مى

 كـه كـشند, طـور ها و پنجـره هـا دسـت مـى به سنگ
 از آهنا از رسـول ميخواهند دور آهنا طواف كنند, و بعىض

ضان ميكنند, و ي مر حاجت و شفا طلب قضاصخدا 
نهـا يست, و اگر ايز نينها جاي ايچ كدام ازنها, كه هيمانند ا

فرمودند,  ن را به ما امر مى انجام آصحق بود, رسول اهللا 
 .دادند  آن را انجام مىناران يو صحابه و 



 

  

QPQ صفت حج وعمره و زيارت با دعا

 گــريد  وصارت قــرب رســول اهللا يــ ز, زنبــرا ـ ٦
زيارت   راىكن زن مسجد النبيست, ليز نيقربستاهنا جا

كند, و از مكان خـود بـر  كرده و در آن عبادت خدا مى
كنـد, چـون  فرستد و سالم مى  درود مىصرسول اهللا 

 .رسد ن سالم به او مىي اباشد هر جا
 بـر مـردان ىنـه هـستيكه در مدي مادام! ـ برادر زائر٧

 سوم عثامن بـن ءفهيع, و از مجله آهنا خلي بقهاارت قربيز
 سـنت ن أحد, و قـرب محـزه  شهدا, و قربهاس عفان

ميكـرده و بـر زيـارت را  آهنا صاست, چون رسول اهللا 
II@@âýÛa: رمودنـدف  مـىنيفرمودند, و چن شان دعا مىيا

ÜÇî@@†Ûa@Ýçc@áØí@@äßû½a@åß@‰b´@àÜ½aë@´@@@@õb‘@æg@bãgë@L

@@LæìÔyü@áØi@aíß†Ôn½a@a@áyŠ´@bäß@



 

  

QPR صفت حج وعمره و زيارت با دعا

Šdn½aëíÏbÈÛa@áØÛë@bäÛ@a@Þdã@LåîòHH@N}áÜßN{@ @

سالم بر شام مؤمنان و مسلامنانى كه ساكن اين ديـار [
, هستيد, و ما بخواست خداوند به شام خواهيم پيوسـت

خداوند بر گذشتگان و آيندگان از مـا رحـم بفرمايـد, و 
برا خودمان و برا شام از خداونـد آرزو سـالمت و 

 ].عافيت داريم
زيـارت   را كـه آنىاز اماكن:  ـ برادر و خواهر زائر٨
 بطور صمسجد قباء است, چون رسول اهللا : ز استيجا
عـت رككردنـد و در آن دو  ارت آن مـىياده و سواره زيپ
 }b‚jÛaôáÜßë@N‰{. خواندند امز مىن

ف آمـده كـه يـلت نامز در آن از سهل بن حنيو در فض



 

  

QPS صفت حج وعمره و زيارت با دعا

II@@@@Ï@Šèİm@åßó@i@î@@@@@@ómc@áq@én:  فرمودندصرسول اهللا 

Ï@óÜ–Ï@õbjÓ@†vßîêŠàÇ@Šud×@éÛ@æb×@éHHN@ @
}öbäÛaóãbjÛþa@ézz•ë@Lá×b§aë@†»cë@Léubß@åiaë@LóN{@ @

د د, سپس بـه مـسجري خود وضو بگءهركس در خانه
 . او مانند أجر عمره استقباء رفته و نامز بخواند, برا

ت و ين كتاب تو را به چنـد وصـيان اي در پا!برادر حاج 
م, ممكن است كه به تو نفع برسـاند, يكن تذكر سفارش مى

 اسـت كـه بـه ىيت اهللا احلـرام جـايـبفضا وسيع ون ـچ
ت دور ياز معص را اوكمك كرده و  انسان ىبندگ وطاعت 

 .دى دارم
ص ي پنجگانه در مسجد احلرام حـر نامزها ـ بر ادا١



 

  

QPT صفت حج وعمره و زيارت با دعا

در كـه يى  مسجد حارض بـاش, و تـا آنجـادرباش, و زود 
 .توان باشد در خشوع و خضوع نامز كوشا باش

 اسـت, به خـدا ن قرباتي ـ تالوت قرآن از بزرگرت٢
 قـرار ده ن حج و عمره برنامـه اـيود در اـ خس براـپ

از قـرآن را  خـود بخـش هـايى توانـايى به قـدر ىتا بتوان
 .ىبخوان
صد هـزار نـامز در برابر با  ـ نامز در مسجد احلرام ٣

ص ي نوافل و سنن حـرگر است, پس بر ادايمساجد د
 آمد و از او خواسـت ص به نزد رسول اهللا باش, مرد

ــا آن ــا در هبــشت ب  صحــرضت باشــد, آنحــرضت  ت
  }IIÇc…ìvÛa@ñŠrØi@ÙÐã@óÜÇ@HH@N}áÜßN: فرمودند



 

  

QPU صفت حج وعمره و زيارت با دعا

. ار كمك كـني نوافل بست به هبشت با ادا ااريمرا بر 
 .ى انجام ده تا در هبشت با من باشاري نوافل و سنن بسىعني

هاست كه بر اذكار صبح و شام حمافظـت  كىي ـ از ن٤
 , آهنـم از روى كن تـا آنـرا حفـظ نامئـتالش, پس ىكن

 خ بكر بن عبداهللاي اذكار مانند كتاب الش از كتاهبابعىض
 .ت كبار علامءئيد عضو هيأبوز
ـ بر اخالق و معاملـه٥ ـاش, و از بـدي خـوب حـرء   ص ب
 . كندور

 نـو ء, و صـفحهبـشتاب  توبه به سو! برادر ـ ا٦
امن و عمل صـالح ي خود باز كن كه پر از اى زندگبرا
 ريِن سـفر مبـارك در خيـ كه ااميد است, باشدك يو ن



 

  

QPV صفت حج وعمره و زيارت با دعا

 .ك كنديزدت نيباشد كه تو را به خالق و موال
d ® ö≅è% y“ÏŠ$t7Ïè≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θèùuó r& #’n?tã öΝÎγÅ¡àΡr& Ÿω (#θäÜuΖø)s? 

⎯ÏΒ ÏπuΗ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ãÏøótƒ z>θçΡ—%!$# $·è‹ÏΗsd 4 …çµ̄ΡÎ) uθèδ â‘θàtóø9$# ãΛ⎧Ïm§9$# 

∩∈⊂∪ (#þθç7ÏΡr&uρ 4’n<Î) öΝä3În/u‘ (#θßϑÎ=ó™r&uρ …çµs9 ⎯ÏΒ È≅ö6s% βr& ãΝä3u‹Ï?ù'tƒ Ü>#x‹yèø9$# §ΝèO 

Ÿω šχρç|ÇΖè? ∩∈⊆∪ (#þθãèÎ7̈?$#uρ z⎯|¡ômr& !$tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3ø‹s9Î) ⎯ÏiΒ Νà6În/§‘ ⎯ÏiΒ 

È≅ö6s% βr& ãΝà6u‹Ï?ù'tƒ Ü>#x‹yèø9$# ZπtGøót/ óΟçFΡr&uρ Ÿω šχρããèô±n@ ∩∈∈∪ βr& tΑθà)s? 

Ó§øtΡ 4’tAuô£ys≈tƒ 4’n?tã $tΒ àMÛ§sù ’Îû É=/Ζy_ «!$# βÎ)uρ àMΖä. z⎯Ïϑs9 

t⎦⎪ÌÏ‚≈¡¡9$# ∩∈∉∪ ÷ρr& tΑθà)s? öθs9 χr& ©!$# ©Í_1y‰yδ àMΨà6s9 z⎯ÏΒ 

š⎥⎫É)−Fßϑø9$# ∩∈∠∪ ÷ρr& tΑθà)s? t⎦⎫Ïm “ts? z>#x‹yèø9$# öθs9 χr& ’Í< Zο§Ÿ2 

šχθä.r'sù z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9$# ∩∈∇∪ 4’n?t/ ô‰s% y7ø?u™!%y` ©ÉL≈tƒ#u™ |Mö/¤‹s3sù $pκÍ5 

|N÷y9õ3tGó™$#uρ |MΨä.uρ š∅ÏΒ t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9$# ∩∈®∪ tΠöθtƒuρ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# “ts? 



 

  

QPW صفت حج وعمره و زيارت با دعا

š⎥⎪Ï%©!$# (#θç/x‹x. ’n?tã «!$# Νßγèδθã_ãρ îο̈Šuθó¡•Β 4 }§øŠs9r& ’Îû zΟ̈Ψyγy_ “Yθ÷VtΒ 

š⎥⎪ÎÉi9s3tGßϑù=Ïj9 ∩∉⊃∪ ‘ÉdfuΖãƒuρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#öθs)̈?$# óΟÎγÏ?y—$xyϑÎ/ Ÿω ãΝßγ¡yϑtƒ 

â™þθ¡9$# Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡt“øts† 〈  ]٦١−٥٣:الزمر.[ 

 كـه بـر ى بنـدگانا:  بگو) منامرب, از سوي پا([
بـه . ديد نـشويـِد, از رمحت خدا نااميخود ارساف كرده ا

بيگـامن اوسـت .  خداوند مهه گناهان را ميبخـشدىراست
ش از آنكـه عـذاب بـه شـام رسـد, يو پ. آمرزگار مهربان

د و در ييـ پروردگارتـان, بـاز آه سـود بيابي ناريآنگاه 
ش از آنكه ناگهـان عـذاب بـه يو پ. ديم شويبرابر او تسل

 ن آنچـه از سـويد, از هبـرتيشام رسد و شام ناآگاه باشـ
كـه . ديـ كنوريپروردگارتان به شام نازل شده اسـت, پ



 

  

QPX صفت حج وعمره و زيارت با دعا

 كه اى ه بر من به خاطر كوتاوا: دي بگوى كس)مبادا(
ا يـ. شخندكنندگان بـودياز ردر حق خدا كردم, و بيگامن 

 از نيقيـكـرد, بـه  ت مـىياگر خداوند مـرا هـدا: ديبگو
 ا: ديـنـد, بگويا چـون عـذاب را ببي. زگاران بودميپره

خداونـد (. كوكاران باشـمي داشتم تا از نىكاش بازگشت
د و آهنـا را دروغ يات من بـه تـو رسـي آ آر):ديفرما مى

امت يق و روز . و از كافران شددي و كرب ورزىانگاشت
د كـه چهـره ي دىآنان را كه بر خداوند دروغ بستند, خواه

 در ىگـاهي متكـربان جاا بـرايـآ. اه شده استيشان سيها
شان  ِن رستگاريزگاران را قريست? خداوند پرهيدوزخ ن

 ]. شوندني نرسد و نه اندوهگىبه آنان رنج. نجات ميدهد



 

  

QPY صفت حج وعمره و زيارت با دعا

 حجـاج ءهيهدبنياد (ه احلاج و املعتمر يهد: انيو در پا
 شام مشكور, و ى, از خدا مسئلت دارد تا سع)معتمرينو 

پاداشـى تان مقبول باشد, و شام را سامل و بـا ءهحج و عمر
 و داريـتان برگرداند, و بر ما و شام پاءه به خانوادفراوان

 . منت گذارد نيكن و عملياستوار بودن بر د
 

 
 
 
 
 



 

  

QQP صفت حج وعمره و زيارت با دعا

  صة ثابت از قرآن و سنت رسول اهللا يادع

® $ uΖ −/ u‘ !$ oΨ ÷Η s> sß $ uΖ |¡ àΡ r& β Î) uρ óΟ ©9 ö Ïøó s? $ uΖ s9 $ oΨ ôϑ ym ö s? uρ ¨⎦ sðθ ä3 uΖ s9 z⎯ ÏΒ 

z⎯ƒ ÎÅ£≈ y‚ ø9$# 〈 ] األعراف٢٣ .[ 

 و اگـر مـا را كرده ايمشتن ستم يبر خوما ! پروردگارا[
 ].م بوديدگان خواهيان دياز زرحم نكنى ما  بر  وىنبخش

® $ uΖ −/u‘ ö≅ ¬7 s)s? !$ ¨Ψ ÏΒ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yèø9  ]. البقرة١٢٧[ 〉 #$

] بـى . رياز مـا بپـذ) ايـن عمـل را! ( ماپروردگاراا
 ].ى دانا هست وشنواگامن تو 

® ó=è? uρ !$ oΨ ø‹ n= tã ( y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& Ü># §θ −G9$# ÞΟŠ Ïm §9$# 〈 ]البقرة١٢٨[. 

بى گامن تـو بـس توبـه پـذير و . و ما را ببخشا[
 ].ىمهربان



 

  

QQQ صفت حج وعمره و زيارت با دعا

® Éb> u‘ © Í_ ù= yè ô_ $# zΟŠ É)ãΒ Íο 4θ n= ¢Á9$# ⎯ ÏΒ uρ © ÉL −ƒ Íh‘ èŒ 4 $ oΨ −/u‘ ö≅ ¬6 s) s?uρ Ï™!$ tã ßŠ 〈 
 .]مي إبراه٤٠[

مرا, نامزگزار   از فرزندان)ىكسان(پروردگارا, مرا و[
 ].ري مرا بپذ و نيايش دعا!پروردگاراكن, 

® Éb> u‘ û© Í_ ôã Î—÷ρ r& ÷β r& t ä3ô© r& š tF yϑ ÷èÏΡ û© ÉL ©9 $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& ¥’ n? tã 4’ n?tã uρ 

” t$ Î!≡ uρ ÷β r& uρ Ÿ≅ uΗ ùå r& $ [s Î=≈ |¹ çµ8 |Ê ö s? © Í_ ù= Åz ÷Š r&uρ y7 ÏG pΗ ôq tÎ/ ’Îû 

x8 ÏŠ$ t7 Ïã š⎥⎫Ås Î=≈ ¢Á9$# 〈 ]النمل١٩ [. 

ــارا[ ــگ! پروردگ ــته سپاس ــه پيوس ــن ك ــان ك ار زچن
 ,نعمتهائى باشم كه به من و پدر و مادرم ارزانى داشته ا

جام دهـم كـه و مرا توفيق عطا فرما تا كارها نيكى را ان
تو از آهنا راىض باشـى, و مـرا در پرتـو مرمحـت خـود از 



 

  

QQR صفت حج وعمره و زيارت با دعا

 ].ته ات گردانسزمره بندگان شاي
® tΑ$ s% Éb> u‘ ÷y u õ° $# ’ Í< “ Í‘ ô‰ |¹ ∩⊄∈∪ ÷Åc£ o„ uρ þ’ Í< “ Ì øΒ r& ∩⊄∉∪ ö≅ è= ôm $# uρ 

Zο y‰ø)ãã ⎯ÏiΒ ’ ÎΤ$ |¡Ïj9 ∩⊄∠∪ (#θ ßγ s) ø tƒ ’ Í< öθ s% 〈 ]طـه٢٨ [. 

و كارم را بر من .  بگشامننه ام را بر يپروردگارا, س[
اينكه سخنان مرا تا .  بگشاو گره از زبانم. آسان گردان

 ].بفهمند
® $ uΖ−/ u‘ ö Ïøî $# $ uΖ s9 $ oΨ t/θ çΡ èŒ $ oΨ sù# u ó Î) uρ þ’ Îû $ tΡ Ì øΒ r& ôMÎm6 rO uρ $ oΨ tΒ# y‰ø% r& 

$ tΡ öÝÁΡ$#uρ ’ n? tã ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎪ Í Ï≈ x6ø9  .]آل عمران١٤٧[ 〉 #$

ببخشا و از زياده روهيـا را امن  گناهان!پروردگارا[
ــا و  ــر فرم ــايامن رصف نظ ــد روهي ــاو تن امن را يگامه

 ].گردانبوز ريو ما را بر گروه كافران پ. استوار بدار



 

  

QQS صفت حج وعمره و زيارت با دعا

® !$ uΖ −/u‘ $ uΖ Ï?# u™ ⎯ÏΒ y7Ρ à$ ©! Zπ tΗ ôq y‘ ø⋅ Äh yδ uρ $ oΨ s9 ô⎯ÏΒ $ tΡÌ øΒ r& #Y‰ x© u‘ 〈 
 .]الكهف١٠[

 و راه ,نـدمـا را از رمحـت خـود هبـره م! پروردگارا[
 ].كننجاتى برايامن فراهم 

® Éb>§‘ èŒθ ãã r& y7 Î/ ô⎯ÏΒ ÏN≡ t“ yϑ yδ È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# ∩®∠∪ èŒθ ãã r& uρ š Î/ Éb> u‘ 

β r& Èβρ ç ÛØøt s† 〈 ]املؤمنون٩٨ [. 

خويشتن را از وسوسه هـا اهريمنـان ! پروردگارا[
از اينكه   خويشتن را در پناه تو ميدارمو. تو ميدارمپناه در 

 ].آيندبا من گرد 
® $ oΨ −/u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹Ï{# xσè? β Î) !$ uΖŠ Å¡®Σ ÷ρ r& $ tΡù' sÜ÷z r& 4 $ oΨ −/ u‘ Ÿω uρ ö≅ Ïϑ ós s? !$ uΖ øŠ n= tã 

#\ ô¹ Î) $ yϑ x. … çµ tFù= yϑ ym ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ÏΒ $ uΖ Î= ö6 s% 4 $ uΖ−/ u‘ Ÿω uρ $ oΨ ù= Ï dϑ ys è? 



 

  

QQT صفت حج وعمره و زيارت با دعا

$ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ oΨ s9 ⎯ ÏµÎ/ ( ß#ôã $# uρ $ ¨Ψ tã ö Ïøî $#uρ $ oΨ s9 !$ uΖôϑ ym ö‘ $# uρ 4 |MΡr& 

$ uΖ9 s9öθ tΒ $ tΡö ÝÁΡ$$ sù ’ n? tã ÏΘöθ s)ø9$# š⎥⎪ Í Ï≈ x6ø9  .]البقرة ٢٨٦[ 〉 #$

اگر ما فراموش كرديم يا به خطا رفتيم, ! پروردگارا[
بار سـنگني را بـر دوش مـا ! ما را بدان مگري, پروردگارا

كه بر دوش كسانى كه پـيش از مـا بودنـد  مگذار آنچنان
را كه يارا آن را نـداريم بـر آنچه ! پروردگارا, ىذاشتگ

ما بار مكن, و از ما درگذر, و مـا را ببخـشا, و بـه مـا 
, تو ياور و رسور مائى, پـس مـا را بـر مجعيـت كنرحم 

 ].كافران پريوز گردان
® $ oΨ −/ u‘ Ÿω ùøÌ“ è? $ oΨ t/θ è= è% y‰÷è t/ øŒÎ) $ oΨ oK÷ƒ y‰yδ ó= yδ uρ $ uΖ s9 ⎯ÏΒ y7Ρ à$ ©! 

ºπ yϑ ôm u‘ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& Ü>$ ¨δ uθ ø9$# 〈 ]آل عمران٨ .[ 



 

  

QQU صفت حج وعمره و زيارت با دعا

از راه حق منحرف مگـردان  ما را  دهلا!پروردگارا[
, و از جانـب دنمـوت يهدارهنمود واز آنكه ما را بعد 

 ]. توىئتوخود رمحتى به ما عطاء كن, بيگامن بخشايشگر 
® $ uΖ −/u‘ ô∃ Î ñÀ$# $ ¨Ψ tã z># x‹ tã tΛ©⎝ yγ y_ ( χ Î) $ yγ t/# x‹tã tβ% x. $ ·Β# t xî 

∩∉∈∪ $ yγ ¯Ρ Î) ôN u™ !$ y™ #v s) tG ó¡ãΒ $ YΒ$ s)ãΒ uρ 〈 ]الفرقان ٦٦[. 

دار, چرا كـه بدور  را از ما دوزخ عذاب !پروردگارا[
 گردد, عذاب آن گريبانگر هر كس كه شد از او جدا نمى

 ].بيگامن دوزخ بدترين قرارگاه و جايگاه است
® $ oΨ−/ u‘ ó= yδ $ oΨ s9 ô⎯ÏΒ $ uΖÅ_≡uρ ø— r& $ oΨ ÏG≈ −ƒ Íh‘ èŒuρ nο § è% &⎥ ã⎫ ôã r& $ oΨ ù= yè ô_ $# uρ 

š⎥⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 $ ·Β$ tΒ Î) 〈 ]الفرقان٧٤ [. 

ى به ما عطاء فرما كـه مهرسان و فرزندان! پروردگارا[



 

  

QQV صفت حج وعمره و زيارت با دعا

)پسنديدهبه سبب انجام طاعات و عبادات و ديگر كارها  (
 چشامنامن گردند, و ما را ى رسور ما و باعث روشنءمايه

 ].پيشوا پرهيزگاران گردان
® !$ oΨ −/u‘ $ oΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ |¡ym ’ Îûuρ Íο t Åz Fψ $# Zπ uΖ |¡ ym $ oΨ Ï% uρ z># x‹ tã 

Í‘$ ¨Ζ9$# 〈 ]البقرة٢٠١ [. 

رسـان, و در آخـرت  ىكينبه ما ا يدندر  !پروردگارا[
 ].نيز به ما نيكى عطاء فرما

II@ãg@áèÜÛaï@@@@@@@@@@@@L‰bäÛa@laˆÇë@‰bäÛa@òänÏ@åß@Ùi@‡ìÇc@

@@@@@@@@@Š‘ë@LóäÌÛa@òänÏ@Š‘ë@LÔÛa@laˆÇë@LÔÛa@òänÏë@@@òänÏ@

@@ãg@áèÜÛa@LŠÔÐÛaï@@@@@@@½a@òänÏ@Š‘@åß@Ùi@‡ìÇc@î@@@Þbu†Ûa@|

@@ÜÓ@ÝËa@áèÜÛa@@@@@ÜÓ@Õãë@L…Ûaë@wÜrÛa@õb¶@@@bİ¨a@åß@í@b

@Ôã@bà×î@@iþa@lìrÛa@oî@@@@@i@†Çbië@Lã†Ûa@åß@œî@@ië@´@



 

  

QQW صفت حج وعمره و زيارت با دعا

bİíbð@@@i@p†Çbi@bà×@´@@@lŠÌ½aë@ÖŠ’½a@@N@@@ãg@áèÜÛaï@

âŠÌ½aë@áqd½aë@ÝØÛa@åß@Ùi@‡ìÇcHHN}‰b‚jÛaôáÜßë@{N@ @

ا از فتنــه دوزخ و عـذاب دوزخ, و فتنــه قــرب, و يخـدا
, به تـو ري, و رش فتنه فقعذاب قرب, و رش فتنه ثرومتند

بـرم,  ح به تو پناه مىيا از فتنه دجال مسيخدا. برم پناه مى
, و قلـبم را از خ و تگـرگ بـشويا, قلبم را با آب يخدا

د از چـرك پـاك يگناهان پاك گردان, مهچنانكه لباس سـف
نـداز, چنانكـه ي بم دوري خطاهاني من و بنييشود, و بم
 . ى مرشق و مغرب فاصله انداختنيب

, به تـو پنـاه و بدهكار وگناه ري و پاز تنبىل! ايخدا
 .رمب ىم



 

  

QQX صفت حج وعمره و زيارت با دعا

II@ãg@áèÜÛaï@@@@@@@@@²¦aë@LÝØÛaë@ŒvÈÛa@åß@Ùi@‡ìÇc@

@@@@@@@@@òänÏ@åßë@LÔÛa@laˆÇ@åß@Ùi@‡ìÇcë@LÝ‚jÛaë@âŠaë

aîpbà½aë@bHH@N}b‚jÛa‰ôáÜßë@{N@ @

 و ري و تـرس و پ و تنبىلى من از ناتوانمهانا! ايخدا
 و برزخ, به تـو ى زندگ, و از فتنه, و از عذاب قربىليبخ

 .برم پناه مى
IIãg@áèÜÛaï@čÚfl‰fl…ë@LõýjÛa@†èu@åß@Ùi@‡ìÇc@

õa†Çþa@òmbë@LõbšÔÛa@õìë@LõbÔ’ÛaHH@N}‰b‚jÛaôáÜßë@{N@ @

ــدا ــال, ! ايخ ــج ب ــن از شــدت رن ــدبخِم ــضا و ىتب , ق
 .برم  دشمن, به تو پناه مىرسنوشت بد, و از خوشحاىل

II@@Û@|Ü•c@áèÜÛaï@…@@í@@̂ Ûa@ð@@@@@@Šßc@òà–Ç@ìç@ð@L

Û@|Ü•cëïã…@îbðÛa@Ï@î‘bÈß@bèïÛ@|Ü•cë@LïmŠe@ï@



 

  

QQY صفت حج وعمره و زيارت با دعا

Ûa@Ûg@î@…bÈß@bèð@@§a@ÝÈuaë@Lî@‹@ñbí@Û@ñ…bï@¿@@@@@Ý×@@L

Û@òya‰@pì½a@ÝÈuaëïŠ‘@Ý×@åß@HH@N}áÜß{N@ @

آن سبب سالمت كار ح كن, كه ن مرا اصاليد! ايخدا
 مـن درآن م را اصالح كـن, كـه روزياي, و دنمن است

 من بازگشتاست, و آخرت مرا اصالح كن, كه معاد و 
ار, و مرگ را از هـر ي بسري را در خىزندگبه آن است, و 

 .بگردانم راحت يرش برا
IIãg@áèÜÛaï@LÒbÐÈÛaë@LóÔnÛaë@Lô†a@ÙÛdc@

óäÌÛaëHH@N}áÜß{N@ @

 .اهانم خوازين  و بىىت و تقوا و پاكياز تو هدا! ايخدا
II@@@@@@@@@@@L²¦aë@LÝØÛaë@LŒvÈÛa@åß@Ùi@‡ìÇc@æg@áèÜÛa

@@@@@@Ðã@pe@áèÜÛa@LÔÛa@laˆÇë@LâŠaë@LÝ‚jÛaëï@@LbçaìÔm@



 

  

QRP صفت حج وعمره و زيارت با دعا

@oãc@bè×‹ëbçb×‹@åß@@NÛë@oãcîbçüìßë@bèHHN@ @

 و ري و تـرس و پ و تنبىلىنه من از ناتوانيهرآ! ايخدا
به نفـسم ! ايبرم, خدا  قرب به تو پناه مى, و از عذابىليبخ

ن پـاك ي; كـه تـو هبـرتگـردانتقوا عطا فرما و آن را پـاك 
 .ىتو مالك نفس من و صاحب آن هست. ىكنندگان

II@ãg@áèÜÛaï@@@@@@@ü@áÜÇ@åß@Ùi@‡ìÇc@í@@@@@kÜÓ@åßë@LÉÐä

@@ü±@@@@@@@@@ü@ñìÇ…@åßë@LÉj’m@ü@Ðã@åßë@LÉ’@í@lbvn

bHH@N}áÜß{N@ @

 نمريساند, ده ايه سود وفا كىاز علم ودانش! ايخدا
 نميشود, ري كه سىشود, و از نفس  كه فروتن نمىو از دىل
 . كه مستجاب نميشود, به تو پناه ميربميىو از دعا



 

  

QRQ صفت حج وعمره و زيارت با دعا

II@ãg@áèÜÛaï@@@@@@@@@@@@Þì¤ë@LÙnàÈã@Þaë‹@åß@Ùi@‡ìÇc@

ÏbÇîºë@LÙnàÔã@ñõbvÏë@LÙnîÙİ‚@ÉHH@N}áÜß{N@ @

ست شدن نعمتت بر خـودم, و يمن از زوال و ن! ايخدا
از  و )ى و ناخوشـامري ببه سو(ام ى  تندرستاز برگشتن

 .ات, و از خشم و غضبت, به تو پناه ميربم عقوبت ناگهانى
II@Ûbß@Šr×c@áèÜÛaï†Ûëë@LðÛ@Ú‰bië@LïÏ@î@bà

İÇcîn@@y@Ýcë@Lîmbï@@@@@@ÜàÇ@åycë@ÙnÇb@óÜÇ@ï@L

Û@ŠÐËaëïHH@N}¿@éÛëc‰b‚jÛa@ô@@@@jäÛa@õbÇ…@åß@áÜßë@ó@ ص @@@êŠeë@Lãþ

@éuŠc‰b‚jÛaô¿@ˆßÛaë@L…ŠÐ½a@l…þa@ð{N@ @

اد كن, و بر آنچه به من عطـا يزرا ا مامل و أوالدم يخدا
, ىم را بر طاعت خود طوالني بركت ده, و زندگفرمود

 .ك بگردان, و گناهم را ببخشيو كارم را ن



 

  

QRR صفت حج وعمره و زيارت با دعا

II@@@@@ÄÈÛa@a@üg@éÛg@üî@@Ü§a@áî@@@@@@@l‰@a@üg@éÛg@ü@Lá

@@ÄÈÛa@”ŠÈÛaî@@@@@a@üg@éÛg@ü@Lá@@@@@l‰ë@LpaìàÛa@l‰@

ŠØÛa@”ŠÈÛa@l‰ë@‰þaíáHH@N}‰b‚jÛaôáÜßë@{N@ @

.  بـزرگ و بردبـار خـدامگرست ي به حق نمعبود
.  عـرش بـزرگپروردگـار ست مگـريـن به حق معبود
 و ني آسامن ها و زمپروردگار ست مگرين به حق معبود

 .عرش بزرگ
II@@@@@@@ÜØm@ýÏ@ìu‰c@Ùn»‰@áèÜÛa@@@Ðã@µg@ï@@@òÏŠ@

Ç´@|Ü•cë@LÛïãd‘@ïoãc@üg@éÛg@ü@LéÜ×@HH@N@ @
}ãbjÛþa@éäyë@†»cë@…ëa…@ìicóËë@ê{N@ @

ا, من رمحتت را آرزومندم, پـس هرگـز مـرا بـه يخدا
 امـورم را ىك چشم زدن هـم وامگـذار, و متـاميخود به 



 

  

QRS صفت حج وعمره و زيارت با دعا

 .ست مگر توي بحق نيىاصالح فرما, خدا
II@ãg@áèÜÛaï@@@@@@@@•bã@LÙnßc@åia@LÚ†jÇ@åia@Ú†jÇ@î@

iî@@¿@bß@LÚ†@Øy@@@@¿@Þ†Ç@LÙà@@ÚúbšÓ@@N@@ÙÛdc

@@@@@@ÙÛ@ìç@áa@ÝØi@î@@@@@@@@¿@énÛŒãc@ëc@LÙÐã@éi@o@

¿@éi@pŠqdna@ëc@LÙÔÜ@åß@a†yc@énàÜÇ@ëc@LÙibn×@

@ÌÛa@áÜÇî@@@@@i‰@æeŠÔÛa@ÝÈ£@æc@LÚ†äÇ@kî@ÜÓ@É@@@‰ìãë@L

‰†•ðãŒŽy@õýuë@Lïàç@lbç‡ë@LïHH@N@ @
}ãbjÛþa@ézz•ë@LŠvy@åia@éäyë@Lá×b§aë@†»cï{N@ @

ز تـو, يـام, پـرس بنـده تـو, پـرس كن وا من بنده تيخدا
حكمـت بـر مـن   بـه دسـت توسـت,)زمامم( مى اشانيپ

ست, و حكمت بر من عدل است, از تو خواهانم با يجار
 كه از آن تو است, و تو خود را بـه آن ىتوسل به هر اسم



 

  

QRT صفت حج وعمره و زيارت با دعا

ا آن را بـه يـ, و ه اا آنر در كتاب نازل كردي, و ده اينام
ب نـزد يـا آنرا در علم غي, و ه ا از بندگانت آموختىكي

نه ام, و ي, كه قرآن را هبار قلبم, و نور سه اديخود برگز
 .ىقل دهنده اندوهم, و دور كننده غمم بگردانيص

II@@@@óÜÇ@bäiìÜÓ@ÒŠ•@lìÜÔÛa@ÒŠ–ß@áèÜÛa

ÙnÇbHH@N}áÜß{N@ @

 طاعتـت دمل را بـه سـو!  دل هـاءكننده دگرگون ا
 .ت كنيهدا

II@ãg@áèÜÛaï@@@@@@@@Š‘@åß@Ùi@‡ìÇc@@Èï@@@@@Š‘@åßë@L

Š–ið@@@ãbÛ@Š‘@åßë@Lï@@@@@@ÜÓ@Š‘@åßë@L@@@@@Š‘@åßë@L

äßïîHH@}öbäÛaë@…ëa…@ìicïˆßÛaë@ðãbjÛþa@ézz•ë@Lï{N@ @



 

  

QRU صفت حج وعمره و زيارت با دعا

م, يزبان, قلب, آرزو, ا, من از رش گوش, چشميخدا
 .بتو پناه ميربم

II@ãg@áèÜÛaï@@@@LÖýþa@paŠØäß@åß@Ùi@‡ìÇc@

õaìçþaë@LÞbàÇþaëHH@N}ˆßÛaðÛaë@á×b§aë@æbjy@åiaë@ãaİï{N@ @

 اخالق, و اعامل, و هوا و هوس به تـو ا, از بديخدا
 .برم پناه مى

II@@@Š×@ìÐÇ@Ùãg@áèÜÛaí@@@@@@@@Ç@ÑÇbÏ@ìÐÈÛa@k¤@áHH@N
}ˆßÛað{N@ @

, و عفو را دوست ىم هستيا, تو عفو كننده و كريخد
 ., پس مرا عفو نامدار

II@ãg@áèÜÛaï@@@̈ a@ÝÈÏ@ÙÛdc@@@@@LpaŠØä½a@ÚŠmë@Lpa

@×b½a@kyë´@@@æcë@L@@@Û@ŠÐÌmï@@»Šmë@L@@@p…‰c@a‡gë@L



 

  

QRV صفت حج وعمره و زيارت با دعا

@@ÏìnÏ@âìÓ@òänÏ@Ë@@@@@@@åß@kyë@LÙjy@ÙÛdcë@LæìnÐß@

°@ÝàÇ@kyë@LÙjíiŠÔÙjy@µg@HH@N}@̂ ßÛaë@†»cð@á×b§aë@{N@ @

, و ترك منكرات, و حمبـت ريا, من از تو اعامل خيخدا
, و رمحت كـن, و اگـر مرا ببخشا.  خواهانم رانيمساك
ان, و حمبت ريدون فتنه بم, مرا بى خواست فتنه اىبه قوم

 دوسـت دارنـد خواهـانم, و تو, و حمبت كسانيكه تـو را
 .كند ك مىيكه به حمبت تو نزد را حمبت عمىل

II@ãg@áèÜÛaï@@@̈ a@åß@ÙÛdc@@@@@@@bß@LéÜueë@éÜubÇ@éÜ×@

@@@@@@@@@@@@éÜubÇ@éÜ×@Š’Ûa@åß@Ùi@‡ìÇcë@LáÜÇc@@bßë@éäß@oàÜÇ

@@@@@@áÜÇc@@bßë@éäß@oàÜÇ@bß@LéÜueë@N@ãg@áèÜÛaï@@@ÙÛbc@@åß

@@@@jãë@Ú†jÇ@ÙÛd@bß@î@@@@@@@@‡bÇc@bß@Š‘@åß@Ùi@‡ìÇcë@LÙ

jãë@Ú†jÇ@éäßîÙ@Nãg@áèÜÛaïÛg@lŠÓ@bßë@Lòä¦a@ÙÛdc@î@bè



 

  

QRW صفت حج وعمره و زيارت با دعا

Ûg@lŠÓ@bßë@‰bäÛa@åß@Ùi@‡ìÇcë@LÝàÇ@ëc@ÞìÓ@åßî@åß@bè

@@@@@@@@@@šÓ@õbšÓ@Ý×@ÝÈ£@æc@ÙÛdcë@LÝàÇ@ëc@ÞìÓî@@Û@énï@

aHH@N}çˆÛa@éÔÏaëë@ézz•ë@á×b§aë@†»cë@éubß@åia{N@ @

ر, يـواهانم, زود و دـ از تو خـ رااتري مهه خ!ايداـخ
 به تو وردانم, و از مهه رش دانم, و آنچه نمى آنچه من مى

دانـم, و آنچـه  ر, آنچـه مـن مـىيـبـرم, زود و د پناه مـى
امربت از يـ كـه بنـده و پزين چيا, از هبرتينميدانم, خدا

 كـه بنـده و زيـن چيدند, خواهـانم, و از بـدتريتو پرس
ا, يخـواهم, خـدا  آن پناه خواستند, پنـاه مـىامربت ازيپ

كند از قول و عمل, از  ك مىيبه آن نزدمرا هبشت و آنچه 
كند, از  ك مىيتو خواهانم, و از دوزخ, و آنچه به آن نزد

و از تـو خواهـانم آنچـه . بـرم قول و عمل, به تو پناه مى



 

  

QRX صفت حج وعمره و زيارت با دعا

 . بگردانري, مهه آنرا را خم رسنوشت كرده ايبرا
II@ÄÐya@áèÜÛa@@@ÄÐyaë@LbàöbÓ@âý⁄bi@@@âý⁄bi@

ÄÐyaë@La†ÇbÓi@oà’m@üë@La†Óa‰@âý⁄bi@ï@Laë†Ç@

@a†by@üë@Nãg@áèÜÛaï@@@@@Ý×@åß@ÙÛdc@@@éäöaŒ@

iîi@éäöaŒ@Š‘@Ý×@åß@Ùi@‡ìÇcë@LÚ†îÚ†HHN@ @
}çˆÛa@éÔÏaëë@ézz•ë@á×b§a{N@ @

ده يـستاده و نشـسته و خوابيـ, اىمـرا مـسلامن! ايخدا
 را بر من خوشـحال  و حسد كننده اى دشمننگهدار, و

نـه آن بـه دسـت يكـه گنجرا  ىا, هر خـوبيمگردان, خدا
نه اش ي كه گنجمسئلت دارم, و از هر رشاز تو توست, 

 .برم به دست توست, به تو پناه مى
II@@@@’@åß@bäÛ@áÓa@áèÜÛaî@@@@i@éi@Þì¤@bß@Ùnî@@ië@bää´@



 

  

QRY صفت حج وعمره و زيارت با دعا

•bÈßîÛa@åßë@LÙnäu@éi@bäÌÜjm@bß@ÙnÇb@åßë@LÙîÔ´@

@@@ÜÇ@éi@æìèm@bßî@@ã†Ûa@köb–ß@bäî@@@@LbäÇbdi@bäÈnß@áèÜÛa@Lb

@@@@yc@bß@bämaìÓë@Lbã‰b–icëîî@@@@@@@@Lbäß@t‰aìÛa@éÜÈuaë@Lbän

@@@@@@@@@Lbãa…bÇ@åß@óÜÇ@bãŠ–ãaë@LbäàÜÃ@åß@óÜÇ@bã‰dq@ÝÈuaë

@@–ß@ÝÈ£@üëî@¿@bänj@…@í@@@ã†Ûa@ÝÈ£@üë@Lbääî@@@Lbäàç@×c@b

ÜÇ@ÁÜm@üë@LbäàÜÇ@ÍÜjß@üëî@ü@åß@bäíbä»ŠHHN@ @
}ˆßÛaðçˆÛa@éÔÏaëë@ézz•ë@á×b§aë@L{N@ @

مـا از  بدار تـا مـانع ى از ترس خود به ما ارزان!ايخدا
 باشد, و از طاعت خود به ما عطا فرما تا ما ارتكاب گناه

 بتهاي دار تا مصى به ما ارزاننيقيرا به هبشت برساند, و 
ر يهـايامن, و سـا امن آسان گردد, و گوش وچشميا برايدن
, و ما ه, و آنرا نكاري ما بگازم يتا زنده ارا مان  نى بدقوا



 

  

QSP صفت حج وعمره و زيارت با دعا

 ر قـوايگوش, و چشم, و سا(ها ن نعمتي ارا صاحب
, و ) بـرودنينكـه قبـل از مـردن از بينـه ا(ن, ا بگرد)بدن

, و بر دشمنان نرصت ده, و ريانتقام ما را از ستمگران بگ
ن يتـر ا را مهـميـن ما قـرار نـده, و دنيد در رابت ما يمص

 علـم و هـا ا را منـتيـ اراده ما قـرار مـده, و دنقصد و
كنـد بـر  كه به ما رحم نمىى را دانش ما قرار مده, و كس

 .ما مسلط مگردان
II@ãg@áèÜÛaï@@@@Ðã@oàÜÃ@ï@@@@r×@bàÜÃ@@@@üë@aí@@ŠÐÌ

@@@@Û@ŠÐËbÏ@Loãc@üg@lìãˆÛaï@@@@@»‰aë@LÚ†äÇ@åß@ñŠÐÌß@@

yŠÛa@‰ìÐÌÛa@oãc@ÙãgîáHH@N}‰b‚jÛaôáÜßë@{N@ @

اد يار زي بسىا من به خود ظلم كردم, ظلممهان! ايخدا
بـه امرز, يآمرزد, پس مرا ب  را نمىگناهان ىو جز تو كس



 

  

QSQ صفت حج وعمره و زيارت با دعا

مهانـا تـو . فضل وكرم خودت, و به من رحم فرماخاطر 
 .ىار آمرزنده و مهربانيبس

II@LÙmŠÐÌß@áöaŒÇë@LÙn»‰@pbjuìß@ÙÛdã@bãg@áèÜÛa

@@@@@äÌÛaë@Láqg@Ý×@åß@òßýÛaëî@@@@@@@@@@‹ìÐÛaë@LŠi@Ý×@åß@òà

bi‰bäÛa@åß@ñbväÛaë@Lòä¦HH@N}•ë@á×b§azçˆÛa@éÔÏaëë@éz{N@ @

شود, و به مغفرتت  موجب رمحتت مىكه ا, آنچه يخدا
, ريمت از هر خي از هر گناه, و غنى, و سالمتكمك مى كند

 ., از تو خواهانم را هبشت, و نجات از دوزخوزريو ف
II@@@@@@ÜÇ@ÙÓ‹‰@Éëc@ÝÈua@áèÜÛaó@@@@@@@×@†äÇ@@L

ŠàÇ@ÊbİÔãaëðHH@N}ãbjÛþa@ézz•ë@á×b§aï{N@ @

ا رفتـنم يم, و از دنيري پت را در هنگامي روزىا, فراخيخدا



 

  

QSR صفت حج وعمره و زيارت با دعا

 .قرار ده
II@ãg@áèÜÛaó@@@@@@@@@@@@@LáÜÇc@bãcë@Ùi@ÚŠ‘c@æc@Ùi@‡ìÇc@

áÜÇc@ü@b½@ÚŠÐÌncëHH@N}ãbjÛþa@ézz•ë@†»cï{N@ @

نكه دانسته به تو رشك ورزم, به تو پناه يا, من از ايخدا
 .كنم انم استغفار مىد برم, و از آنچه نمى مى

II@ãg@áèÜÛaï@@@@@bÓ‹‰ë@LbÈÏbã@bàÜÇ@ÙÛdc@î@@ýàÇë@Lbj

ýjÔnßHH@N}ãbjÛþa@ézz•ë@Léubß@åia@ï{N@ @

 مقبول ىل حالل, و عم سودمند, و روزىا, علميخدا
 .از تو خواهانم

II@ãg@áèÜÛaï@@@@@ÙÛdc@@@@@ë@LòÛd½a@@@@LõbÇ†Ûa@

ë@@@ë@LbväÛa@@@@@ë@LÝàÈÛa@@@@@LlaìrÛa@@ë@

§aî@ë@Lñb@@njqë@Lpbà½a@@@@@‹aìß@ÝÔqë@Lí@@@ÕÔyë@L



 

  

QSS صفت حج وعمره و زيارت با دعا

g¹ãbïmbu‰…@ÉÏ‰aë@Lïmý•@ÝjÔmë@Lïİ@ŠÐËaë@Lî÷@L

@@@@@@ãg@áèÜÛa@Lòä¦a@åß@óÜÈÛa@pbu‰†Ûa@ÙÛdcëó@@@ÙÛdc@

@@¨a@|maìÏ@@@@@@@@@LêŠçbÃë@LéÛëcë@LéÈßaìuë@Lé·aìë@L

@@ŽÈÛa@pbu‰†Ûaë@Léäbië@@@@ße@òä¦a@åß@óÜ´@N@@@ãg@áèÜÛaï@

@@ÙÛbc@bß@@me@ï@ë@L@@@@ë@LÝÈÏc@bß@@@@@@LÝàÇc@bß@

ë@@@ë@Låİi@bß@@@@@@@@@@åß@óÜÈÛa@pbu‰†Ûaë@LŠèÃ@bß@

ße@òä¦a´N@ @

@ãg@áèÜÛaï@@@@@Š×‡@ÉÏŠm@æc@ÙÛdc@ð@@@‰‹ë@Éšmë@Lð@L

@Šßc@|Ü–mëð@@@ÜÓ@Šèİmë@L@@@@uŠÏ@å–¤ë@Lï@@@‰ìämë@L

ÜÓ@@Û@ŠÐÌmë@Lï@ã‡@@@@@ŽÈÛa@pbu‰†Ûa@ÙÛdcë@L@@@@åß@óÜ

ße@òä¦a´N@ @

@ãg@áèÜÛaï@@@@@Ú‰bjm@æc@ÙÛdc@¿@Ðã@ï@¿ë@L@@È@ï@L

Ïëó@Š–i@ð@¿ë@L@yë‰@ï@¿ë@L@ÔÜfl@ï@¿ë@L@ÔÜŽ@ï@¿ë@L@



 

  

QST صفت حج وعمره و زيارت با دعا

Üçcï¿ë@Lª@îbô¿ë@Lmb¾@ï¿ë@LÜàÇ@ï@ÝjÔnÏ@L

mbäyïŽÈÛa@pbu‰†Ûa@ÙÛdcë@Lße@òä¦a@åß@óÜ´HH@N@ @

}çˆÛa@éÔÏaëë@ézz•ë@á×b§a{N@ @

ن دعا, از تو خواهانم, ين مسئلت, و هبرتيا, هبرتيخدا
ن پـاداش, و ين عمـل, و هبـرتيهبـرت, و وزرين پيو هبرت
 از تـو خواهـانم, مـرا ىُن مردنـي, و هبـرتىن زنـدگيهبرت
 گـردان, ني را سـنگاعامل نـيكم دار گردان, و ترازويپا
, و نـامزم را  برسـان, و درجـاتم را بلنـدنيقيـامنم را به يا

ن درجــات يقبــول فرمــا, و گنــاهم را بــبخش, و بلنــدتر
هـا, و ري, فاحته و خامته خايهبشت را از تو خواهانم, خدا

 آن, و درجات بلند هبشت را از باطنجامع آن, و ظاهر و 
 .نيتو خواهانم, آم



 

  

QSU صفت حج وعمره و زيارت با دعا

م, و انجـام يـآ  كـه بـر آن مـىزيـن چيا, هبـرتيخدا
ن آشكار و درون, و درجات بلنـد هبـشت يميدهم, وهبرت

 .نيرا از تو خواهانم, آم
, و ىا, از تو خواهانم تا ذكـرم را بلنـد گردانـيخدا

, و قلـبم را ى, و امورم را اصـالح كنـىهگناهم را بكا
, و قلـبم را , و رشم گاهم را حمفوظ بـدارىپاك گردان

ن درجـات ي, و بلندترى, و گناهم را ببخشى كنىنوران
 .نياز تو خواهانم, آمرا هبشت 
 كه در نفس, گوش, چـشم, از تو مى خواهم !ايخدا

, , مــردن, كــارمى زنــدگ,روح, خلقــت, اخــالق, اهــل
ن ي, و بلنـدترىم را مقبول گردانيهاى كي, و ندهىبركت 



 

  

QSV صفت حج وعمره و زيارت با دعا

 .نياز تو خواهانم, آمرا درجات هبشت 
II@Ènß@áèÜÛa@Èài@ï@Š–ië@Lð@@@t‰aìÛa@bàèÜÈuaë@L

ßãŠ–ãaë@LïàÜÃ@åß@óÜÇ@‰dri@éäß@ˆë@LðHH@N@ @

}ˆßÛaðçˆÛa@éÔÏaëë@ézz•ë@á×b§aë@L{N@ @

ث  مرا خوش بگذران, و وارچشما, در گوش, يخدا
 كه به من ستم كرد نرصت ده, ىمن قرار ده, و مرا بر كس

 .ريو انتقام مرا از او بگ
II@ãg@áèÜÛaï@@Ç@ÙÛdc@î@Ôã@ò’î@ßë@Lòî@ì@òní@@@a…Šßë@Lò

Ë|™bÏ@üë@Œ«@HH@N}¿@‰aŒjÛaãaİÛaë@L†öaëŒÛa@ï{N@ @

 ى خـوب و بازگـشتنى پاك, و مردنـى زندگ!ايخدا
 ., از تو خواهانمى و رسوائاروبدون خ

Ü•@áèÜÛaóÈºc@éjz•ë@éÛe@óÜÇë@†àª@óÜÇ@áÜë@´N@ @



 

  

QSW صفت حج وعمره و زيارت با دعا

@ @

ŒÛaë@ñŠàÈÛaë@w§a@òÐ•íõbÇ†Ûa@Éß@ñ‰b@ @

…a†Çg@Z†çíàÜÈÛa@knØ½a@@ŠànÈ½aë@xb§a@òó@ @

òÈuaŠß@ZõbàÜÈÛa@åß@òj®@ @

@ @

‰bÐÛa@òÌÜÛbiîò@ @

òºŠm@Zï™ìÈÛa@ði…@a†jÇ@åi@Öbzg@ @

@ @

Š’ãë@ÉjZ@ @

@ñìÇ†Ûaë@ÒbÓëþaë@òîßý⁄a@æëû’Ûa@ñ‰a‹ë…b‘‰⁄aë@ @

òí…ìÈÛa@òîiŠÈÛa@òØÜà½a@ @

@ @

@ @



 

  

QSX صفت حج وعمره و زيارت با دعا

@ @

@ @

ŒÛaë@ñŠàÈÛaë@w§a@òÐ•íõbÇ†Ûa@Éß@ñ‰b@ @

…a†Çg@Z†çíóàÜÈÛa@knØ½a@@ŠànÈ½aë@xb§a@ò@ @

òÈuaŠß@ZõbàÜÈÛa@åß@òj®@ @

@ @

‰bÐÛa@òÌÜÛbiîò@ @

òºŠm@Zï™ìÈÛa@ði…@a†jÇ@åi@Öbzg@ @

@ @

Š‘bäÛa@ @

ïàÜÈÛa@szjÛaë@pbÇìjİ½a@òÛb×ë@ @

@òîßý⁄a@æëû’Ûa@ñ‰a‹ë…b‘‰⁄aë@ñìÇ†Ûaë@ÒbÓëþaë@ @

QTRUç@ @
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