
 

 )فارسی( راھنمای حج و عمره

 
 عمره

تقبل از رسيدن به ميقا: احرام. ١  

. ناخن ھا را بگيريد. موھای زائد را بتراشيد: قبل از احرام
).حداقل وضو بگيريد(غسل کنيد و وضو بگيريد   

  
دو تکه پارچه . لباس احرام بپوشيد

لباس . دوخته نشده برای مردان
زنان . زنان ھمان لباس عادی است

نبايد صورت خود را در ھنگام 
مردان نبايد سر . احرام بپوشانند

.  خود را در ھنگام احرام بپوشانند  
 

نيت را می توان به ھر زبانی گفت تا وارد ): قصد(نيت 
: بخوانيد. احرام شد  

ْيَك اللَُّھمَّ بُِعْمَرة  لَبَّ
.مرا خواندی، پس به درگاھت آمده ام تا عمره بگزارم! خدايا  

 
مردان با صدای بلند ) کعبه(در ھنگام رفتن به مسجد الحرام 
:و زنان با صدای آرام بخوانند  

:دعای حچ  
ْيَك  ْيك،َلبَّ ْيَك الَ َشِرْيَك َلَك َلبَّ ْيك، َلبَّ   اللَُّھمَّ َلبَّ

ْعَمَة َلَك َو اْلُمْلُك الَ َشِرْيَك َلك   إِنَّ اْلَحْمَد َو النِّ
. دعوتت را اجابت کردممرا خواندی، پس ! خداوندا

پس دعوتت را اجابت  و تو شريکی  نداری فرمانبردار توام
علق به توست و تو حمد و سپاس و نعمت و حکومت مت. کردم

.ھمتايی نداری  
 

      )طواف ورود(عمره   
 

:ورود به مسجد الحرام  
: با پای راست وارد شويد و بخوانيد  

 

 اللَُّھمَّ اْفَتْح لِي أَْبَواَب َرْحَمِتك
.درھای رحمت خودت را به روی من بگشا! خداوندا  

 
.سپس نيت طواف بکنيد  

 
ھفت بار(طواف کعبه . ٢    

 
 

: حجراالسود(از حرکت به سمت نقطه شروع طواف قبل  -
مردان شانه راست خود را برھنه کنند و لبه  )١ ()سنگ سياه

  .احرام را به زير بغل خود بگيرند
در زمان آغاز ھر طواف با دست راست به سمت 

:اشاره کنيد و بخوانيد )٢( حجراالسود  

ُ أَْكَبر   هللاَّ
.خدا بزرگترين است  

 

نخست، مردان بايد با سرعت بيشتری در طی سه طواف  -
. مابقی چھار طواف بايد با سرعت عادی باشد. حرکت کنند

  )٣(.دعای خاصی برای ھنگام طواف کردن نقل نشده است
 

سنت . ھر دعايی را که می خواھيد در ھنگام طواف بخوانيد -
است که اين دعا را ھنگامی که از رکن يمانی می گذريد 

:)٤( بخوانيد  
 

ْنَيا َحَسَنًة َو فِي اآلِخَرةِ  َنا آتَِنا فِي الدُّ  َربَّ
ار  َحَسَنًة َو قَِنا َعَذاَب النَّ

به ما در دنيا خير عطا کن و در آخرت خير عطا ! خدواندا
.کن و ما را از آتش دوزخ برھان  

 
ھنگامی که طواف  -

ھا را به طور کامل 
انجام داديد، شانۀ 

بپوشانيد و چپ را 
م ابراھيم در پشت مقا

يا ھر نقطه ای از 
دو رکعت نماز  حرم 

در رکعت  .بگزاريد
اول سوره کافرون و در رکعت دوم سوره 

  .اخالص را بخوانيد
 
 

.آب زمزم بنوشيد و دعا کنيد -  
 

 
کامل کردن ھفت بار سعی بين صفا و مروه.  ٣  

 

 
) يک بار(از صفا به مروه برويد . سعی را از صفا آغاز کنيد
و اين عمل را تا ھفت بار ) بار دوم(و از مروه به صفا برويد 

مردان وقتی . تکرار کنيد تا ھفت دور شما در مروه تمام شود
. چراغ سبر را ببينند از يک چراغ به سمت چراغ ديگر بدوند  

 
:در پای صفا بخوانيد  

 

ِ َفَمنْ إِنَّ  َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعآِئِر هللاَّ الصَّ  
فَ  وَّ   َحجَّ اْلَبْيَت أَِو اْعَتَمَر َفالَ ُجَناَح َعَلْيِه أَْن َيطَّ
َ َشاِكٌر َعلِْيم َع َخْيراً َفإِنَّ هللاَّ  ِبِھَما َوَمْن َتَطوَّ
پس . بدرستی که صفا و مروه دو نمونه از آيين ھای خداست

ا و يا عمره بجای می آورد می تواند ھر کس حج خانه خد
سعی صفا ومروه را نيز بجای بياورد خيری را با رضا وھر 
.کس به راه خير و نيکی بشتابد خدا پاداش وی را خواھد داد  

. او به ھمه امور خلق عالم است   
 

: پس از پايان ھر دور کامل بين صفا و مروه بخوانيد  

 ُ ُ أَْكَبر، َهللاَّ ُ أَْكَبرَهللاَّ  أَْكَبر، َهللاَّ
ُ َوْحَدهُ الَ َشِرْيَك َله، لَُه اْلُمْلُك َو َلُه   الَ إَِلَه إاِلَّ هللاَّ

 اْلَحْمُد ُيْحيِي َو ُيِمْيُت َو ُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدْير؛
ُ َوْحَدهُ الَ َشِرْيَك لَه، أَْنَجَز َوْعَدهُ     الَ إَِلَه إاِلَّ هللاَّ

  َعْبَدهُ َو َھَزَم األَْحَزاَب َو ْحَدهَو َنَصَر 
خداوند ، استخداوند بزرگترين ، استخداوند بزرگترين 

يکتايی است که . خدايی جز خدواند نيست. استبزرگترين 
می . حکومت و حمد و سپاس برای اوست. ھمتايی ندارد

خدايی جز . ميراند و زنده می کند و او بر ھمه چيز قادر است
به وعده خود وفا کرد و . و ھمتايی ندارد او نيست و شريک

.بنده اش را پيروز کرد و احزاب را به تنھايی شکست داد  
 

اصالح يا تراشيدن موی سر. ٤  
تمام سر را بتراشيد يا اينکه :  مردان:  پس از پايان سعی

  .يدبطور مساوی از اطراف آن کوتاه کن
. به اندازه يک سوم انگشت از موی خود کوتاه کنيد: زنان  

 
: ھنگام خروج از مسجدالحرام با پای چپ، بخوانيد  

 اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِمْن َفْضلِك
بدرستی که تو را به بخشندگيت می خوانم! خداوندا  

 
. محدوديت ھا برچيده شده اندتمامی اکنون . از حرام به درآييد

  . منتظر صبح ھشتم ذی الحجه بمانيد. عمرۀ شما کامل است
 

 پاورقی
اگر ممکن است، به فاصله ميان حجر االسود و در نزديک شويد 

. و سينه، صورت، و بازوان خود را به اين محل بچسبانيد
۱

اگر ممکن است، حجراالسود را با دست راست مس کنيد و آن را 
اگر ممکن ). که اين بھترين است(ببوسيد و بر آن سجده کنيد 

اگر . نيست، آن را با دست راست مس کنيد و دستتان را ببوسيد
.ھيچيک ممکن نيست، فقط با دست راست به سوی آن اشاره کنيد

٢

تنھا دعايی . دعای خاصی ھنگام طواف دور کعبه وارد نشده است
. انی و حجر االسود استکه ذکر شد ھمان دعای بين رکن يم

.بنابراين می توانيد قران  يا دعای مود دلخواه خودتان را بخوانيد

٣

ولی آن را (اگر امکان دارد، رکن يمانی را ھر بار مس کنيد 
اگر ممکن نيست، فقط به سمت . که اين بھترين کار است) نبوسيد

.آن اشاره کنيد

٤

 

  انواع حج 
 

که قصد حج دارد، می تواند حج را به يکی از سه  کسھر   
:شکل زير انجام دھد  

:حج تمتع.  ۱  

اين بھترين . انجام عمره و سپس حج در ماھھای مشخص
. انتخاب است  

.اينکه حج و عمره را با ھم انجام دھيد:  قِران.  ٢  

)بدون انجام عمره(فقط حج را انجام بدھيد : فرادی. ٣  

 
. را انتخاب کرديد بايد قربانی کنيد ٢و  ۱اگر گزينه ھای *   

: فراموش نکنيد  
. بدھی ھای خود را بپردازيد   

.خطاھای خود را اصالح کنيد      
.وصيتنامه خود را بنويسيد    

 
مدينه ، مسجد نبوی ،  و مسجد قبازيارت   

 
زيارت مدينه در حج تمتع و عمره اجباری نيست اما ارزش 

اکرم پيامبر . بسياری دارد
:فرمود) ص(  

نماز گزاردن در مسجد من 
نمازی است  ۱۰۰۰بھتر از 

که در ھر جای ديگر بجز 
. مسجدالحرام گزارده شود

يک رکعت نماز در مسجد 
نمازی است که در مساجد ديگر  ۱۰۰۰۰۰الحرام برابر با 

.گزارده شود  
 

ھرکس در خانه وضو بگيرد و برای نماز : "ھمچنين فرمود
برود، ) اولين مسجدی که در اسالم ساخته شد(به مسجد قبا 

."ثواب حج عمره برايش نوشته خواھد شد  
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) عمره  - به محض ورود به مکه ورود طواف ) 

 احرام - ھشتم ذی الحجه

 وقف در منی  

 وقف در عرفات - نھم ذی الحجه

 وقف مزدلفه  

 رمی جمره - دھم ذی الحجه

 قربانی  

 تراشيدن موی سر  

 طواف زيارت  

زدھم  و دوازدھم  و اي
ذی الحجه )١٣( زدھميس  

 وقف در منی برای -
رمی جمره   

 طواف وداع - ھنگام خروج از مکه
 

)خوديابی و تفکرروز(ھشتم ذی الحجه   
  

  :نيت کرده و بگوييد). 5(به  احرام درآييد 

ْيَك اللَُّھمَّ ِبَحجّ   َلبَّ
.ممرا به حج دعوت کردی و اجابتت کرد! پروردگارا  

 
:در حالی که به سمت قبله ھستيد بخوانيد  

ْيك، ْيَك الَ َشِرْيَك َلَك َلبَّ ْيك، َلبَّ ْيَك اللَُّھمَّ َلبَّ   لَبَّ
ْعَمَة َلَك َو اْلُمْلُك الَ َشِرْيَك َلكإِنَّ    اْلَحْمَد َو النِّ
 فرمانبردار توام. دعوتت را اجابت کردممرا خواندی، پس ! خداوندا

حمد و سپاس و . پس دعوتت را اجابت کردم و تو شريکی  نداری
 نعمت و حکومت متعلق به توست و تو ھمتايی نداری

 

).ارجح است که صبح برويد( بين نماز صبح و ظھر به منی برويد  -   
 

 وقوف در منی
نماز ظھر و عصر و  - 

مغرب و عشاء را در 
).٦(منی بگزاريد   

تمام روز را مشغول  - 
. عبادت باشيد  

 

)روز عرفه(نھم ذی الحجه   
 

 وقوف در عرفه
.نماز صبح را در منی بخوانيد -   
ھر زمانی که می توانيد پس از طلوع آفتاب  - 

اگر امکان دارد تا ھنگام زوال . برويد هبه عرف
زمانی که خورشيد در باالترين نقطه آسمان (

در نَميره ) است بطوری که سايه نداشته باشيد
و به خطبه گوش  )اکنون مسجدی در آنجا ساخته اند( توقف کنيد )٧(

اگر امکان ندارد اشکالی ندارد که به سمت عرفه برويد و تا  . دھيد
کوه (روی صخره ھای پايين جبل الرحمه  .ھنگام غروب آنجا بمانيد

اگر ممکن نبود، در ھر جای عرفه بمانيد صحيح . بايستيد) رحمت
 رو به قبله دستھای خود را باال ببريد و دعا کنيد و اين ذکر را. است

: بخوانيد مکرراً   
 

ُ َوْحَدُه الَ َشِرْيَك َله، َلُه اْلُمْلك،الَ     إَِلَه إاِلَّ هللاَّ
 َو َلُه اْلَحْمد، َو ُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدْير

. يکتاست و شريکی برای او متصور نيست. خدايی جز خداوند نيست
و او بر ھمه . حمد و سپاس برای اوست. حکومت متعلق به اوست

. چيز قادر است  
 

.بھترين دعايی است که می توان در اين روز بر زبان آورداين   
 

.نماز ظھر و عصر را در عرفه بخوانيد -   

دعا کنيد و تا غروب طلب ). بايستيد و نماز بخوانيد(وقوف کنيد  - 
.مغفرت کنيد  

.مزدلفه رھسپار شويد سوی پس از غروب آفتاب به -   
  

 وقوف در مزدلفه
 

غرب و عشا را با نمازم - 
)١. (بخوانيد ھم  

در مزدلفه يا منی ھفتاد  - 
)۱۰. (سنگريزه جمع کنيد  

.شب را به عبادت بگذرانيد يا استراحت کنيد  -   
 

)عيد قربان(دھم ذی الحجه   
 

.نماز صبح را در مزدلفه بخوانيد -   
در زمان . پس از نماز صبح، منی را ترک کنيد - 

بين طلوع خورشيد تا شب را به آرامی به سمت 
در  . کبری برای سنگ پرانی حرکت کنيدجمرۀ 

مکه در (حالی که صورت شما به سمت جمره است 
) سمت چپ و منی در سمت راست شما خواھد بود
ھفت سنگ را به جمره پرتاب کنيد و پس از ھر 

: پرتاب بخوانيد  
 

ُ أَْكَبر  هللاَّ
.خدا بزرگترين است  

  
 قربانی کردن

 
وگرنه به . کرده ايد، مجاز ھستيداگر برای قربانی کردن بليط تھيه  - 

.آرامی به سوی کشتارگاه در منی برويد  
 

 تراشيدن سر    
 

ھمچنين می توانيد موی خود را . تراشيدن سر مستحب است: آقايان
.از اطراف به اندازه مساوی کوتاه کنيد  

از احرام . انگشت از موی خود را کوتاه کنيد ٣/١ به اندازه : خانمھا

.بيرون بياييد چرا که اکنون محدوديت برداشته شده اند  
 
.به آرامی به سوی مکه حرکت کنيد تا طواف زيارت را انجام بدھيد   
 

 
 طواف زيارت

 

اين زيارت را در . يد و طواف زيارت را انجام بدھيدبه مکه برو  - 
به ھنگام . ھر زمان تا قبل از غروب دوازدھم می توانيد انجام دھيد

قسمت عمره در (ورود به مسجد الحرام با پای راست، دعای بخوانيد 
از حجراالسود آغاز . الزم نيست ُمحرم باشيد). صفحه يک را بنگريد

. کنيد  
وقتی طواف کامل شد، دو رکعت نماز در پشت مقام  - 

سوره کافرون . ھيم يا ھر جای ديگر در حرم بگزاريدابرا
را در رکعت اول و سوره اخالص را در رکعت دوم 

.بخوانيد  
.آب زمزم بنوشيد و دعا کنيد  -   
.)به بخش عمره رجوع کنيد(سعی را انجام دھيد  -   
.وقتی سعی کامل شد، تمامی محدوديت ھا برداشته می شوند -   
. به مدينه بازگرديد -   
 

ترک می کنيدو دعای ترک  -با پای چپ- مسجد الحرام را وقتی 
.)را نگاه کنيد هبخش عمر(مسجد را بخوانيد   

   

 يازدھم  ذی الحجه
 

را روز قبل انجام نداديد به سو مکه برويد و ) ٨(اگر طواف زيارت 

سپس دو رکعت نماز بگزاريد، آب زمزم . طواف راانجام دھيد
. سپس به منی بازگرديد. بنوشيد و سعی را انجام دھيد  

.   
.برای رمی جمره در منی بمانيد      

 
زمانی که خورشيد در باالترين نقطه آسمان (از زمانی بين زوال 

 ٢١(تا شب، ھر سه جمره را با سنگ بزنيد  )سايه نداريداست و 

)١٠) (سنگ در ھر روز  
رو به سوی کوچکترين جمره، در حالی که کعبه در سمت چپ و 

منی در سمت راست شماست، ھر يک از ھفت سنگ را پرتاب کنيد 
:و بخوانيد  

ُ أَْكَبر  هللاَّ

)پس از ھر پرتاب( .خدا بزرگترين است  
 
 

در حالی که (روی به قبله  جمره اول را با سنگ زديد،پس از آنکه    
دستھای خود را باال ببريد و دعا  )جمره اول در سمت راست شماست

رو به . برويد) جمره ميانی(سپس به آرامی به سوی جمره دوم . کنيد
جمره، در حالی که کعبه در سمت چپ شما و منی در سمت راست 

  :شماست، ھفت سنگ را به نوبت پرتاب کنيد و بگوييد

ُ أَْكَبر  هللاَّ
)پس از ھر پرتاب( .خدا بزرگترين است  
 

، در حالی که جمره دوم در دومين جمره، رو به قبله پس از رمی
سپس به . سمت راست شماست، دستھای خود را باال ببريد و دعا کنيد

رو به سوی سومين جمره، در . آرامی به سمت سومی جمره برويد
حالی که مکه در سمت چپ و منی در سمت راست شماست، ھر يک 

:از ھفت سنگ را پرتاب کنيد و بگوييد  

 ُ   أَْكَبرهللاَّ
.خدا بزرگترين است  

 
خرين جمره، بدون دعا کردن به جلو پس از انداختن سنگريزه به آ

. برويد  

جه ازدھم ذی الحدو - 
اگر طواف زيارت را ھنوز انجام نداده ايد، به مکه برويد و آن  - 

دو رکعت نماز بخوانيد، آب زمزم بنوشيد و . طواف را انجام دھيد
.به مدينه بازگرديد. انجام دھيدسعی را   

زمانی که خورشيد در باالترين نقطه آسمان (از زمانی بين زوال  - 
 ٢۱(تا شب، ھر سه جمره را با سنگ بزنيد  )است و سايه نداريد
اگر ممکن است قبل از غروب، مدينه را به . )سنگ در ھر روز

. اگر نمی توانيد در منی بمانيد. سمت مکه ترک کنيد  
 

 سيزدھم  ذی الحجه
ز سپيده دم، ھر يک از جمرات را اگر مدينه را ترک نکرديد، پس ا - 
. ھفت سنگ ريزه بزنيد با  
.مدينه را به سمت مکه ترک کنيد -   
قبل از خروج نھايی به سمت مکه، طواف زيارت را به عنوان  - 

.آخرين عمل انجام دھيد  
 

 پاورقی
ھتل، خانه، و غيره -ايداز ھر جا که اقامت گزيده 

نماز مغرب شکسته نمی . دو رکعت برای ظھر، عصر، و عشا بخوانيد
.نماز وتر بدنبال نماز عشاست. شود و ھمان سه رکعت است

٦

اکنون مسجدی در اين محل ساخته شده . مکانی نزديک به عرفات
.اگر ممکن نيست، می توانيد به سمت عرفات حرکت کنيد. است

٧

طواف زيارت را در روز دھم نکرده ايد، می توانيد آن را اينک اگر 
خانمھا بايد به دليل قاعدگی روزھای بيشتری را به . بجای بياوريد

.طواف اختصاص بدھند

٨

می توانيد سنگريزه ھا را از منی ھم . سنگريزه ھا بايد ھم اندازه باشند
ای روزھای بعد سنگريزه و بر ٧برای روز دھم فقط . جمع آوری کنيد

اگر روز سيزدھم  ھم می ). سنگريزه ٤٩جمعاّ (سنگ الزم داريد  ٤٢

اندازه ). نگريزهس ٧٠جمعاّ (يزه ديگر ھم الزم داريد سنگر ٢١مانيد، 

).سانتيمتر ١تقريبا به عرض. (سنگريزه ھا نبايد بزرگتر از نخود باشد

٩

وداع را در اگر منی را قبل از غروب ترک کنيد، می توانيد طواف 
فقط مطمئن باشيد که منی را قبل ( روز دوازدھم ذی الحجه  انجام بدھيد

در اينصورت رمی جمره ای  را که . )از غروب ترک می کنيد
.مستحب است انجام نخواھيد داد

١٠

مھدی رجب زاده: ترجمه  

در ايام حج وسفر با متر  

 

روند از عرفات، مزدلفه، منی، يا  زائرينی که با مترو به حج می
جمرات از سه ايستگاھی که به شکل 
چادر ھستند سفر خودر را شروع و 
تمام می کنند اين چادرھا بر اساس 

دستبندھای رنگی که پيش از شروع 
مراسم حج به زائرين داده شده رنگ 

.)بندی شده اند

ايستگاه 3 (سبز) ايستگاه 2 (زرد) ايستگاه 1 (آبی)
جمرات (منی) 3 منی 2 منی 1

مزدلفه 3 مزدلفه 2 عرفات 1

عرفات (منی) 3 عرفات 2 مزدلفه 1

. حج شما مقبول حضرت حق  
١٤٣١/ ١٢/  ٣٠ج  في /م /٥٢٠٩رقم اذن بطبع   
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