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  گفتار پیش

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 أَجْمَعِّینَ الخَلْقِّ أَشْرَفِّ لَیعَ وَالس َالَمُ وَالص َالَةُ العَالَمِّینَ رَب ِّ هلل الحَمْدُ

 وَالت ابِّعِّینَ وَأَصْحَابِّهِّ آلِّهِّ وَعَلَی مُحَم َدٍ سَی ِّدِّنا وَالمُرْسَلِّینَ األَنْبِّیاءِّ وَخَاتَمِّ

 . اما بعدالد ِّيِّنِّ يَوْمِّ إِّلَی بِّإِّحْسَانٍ تَبِّعَهُمْ وَمَنْ

 اشرفسالم و درود بر  ، نعالمیا  رگاوردپر  ستا  ايیخدای ستايش بر

 اهلل صلیحضرت محم د   ، پیغمبران خداوند یشوایپو  عالم مخلوقات

روز تا  او كوکارین  روانیپ  و اصحاب کرام و  هخانوادو بر  مو سل علیه

 اما بعد .قیامت

خداوند متعال را  سپاسگزارم  که اين توفیق را بمن عنايت فرمود تا اين  

در  سهم و  حج بار سه مانجا تجربه از بعد رساله فشرده و مختصر را

 مختلف مراکز در ریاخ سال ۰۸ مدت در حج یآموزش یها کورس سيتدر

 .دارمیم ميتقد زيعز هموطنان شما خدمت  یاسالم

 متعدد کتب حج مناسک باره در سندگانينو و هلل علما الحمد چه گر

 ذات دربار از ليجز اجر و نموده ریخ یدعا شان ء همه یبرا که اند نوشته

 موضوعات به حج به مربوط کتب تياکثر چون  میخواهان یاله اقدس

 مناسک مختلف ابعاد حيتشر یبرا ، بود افتهي تمرکز مشخص و خاص

 اهلل تیب عازم بار نیاول یبرا كهیآنان     مخصوصاً حجاج سيتدر  یبرا حج

 دانستم الزم نيبنابر. شدیم مراجعه ديبا کتب  نيچند به ، شدندیم  فيشر
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 در ديجد روش کي به فهم قابل و مختصر بشكل  راه مختلف اتموضوع تا

 تنها نه    ، ديدار دسترس در که یکتاب      . مينما  یآور جمع واحد کتاب کي

  و،  ها چارت ،  ريتصاو با همراه واضح عبارات با را عمره و حج احكام

 در یمختصر تتوضیحا  شامل بلكه كندیم انیب  مفصل طور به ها جدول

 در دنيد قابل و مقدس اماکن یمعرف ، حج مناسک و اعمال فلسفه رهبا

 و      ،   آنها رو تصاوي مختصر خچهيتار با   منوره مدينه و معظمه مكه

 حضرت از که دعا های الشأن و عظیم قرآن از مستند دعا های مجموعه 

البته .   باشدیم   آن یدر ترجمه با شده نقل مو سل علیه اهلل صلی اکرم رسول

قابل تذکر است که چون اين رساله به شكل بسیار فشرده و مختصر تهیه 

 ومعلومات حج یفقه ليمسا شتریب اتیجزئ یبرا  محترمشده خوانندگان 

   .کنند مراجعه شان همسفر یعلما به اي و الزمه منابع و کتب  به شتریب

  أَهْلَ اسْأَلُوافَ.   ديفرمایم ایانب سوره هفتم  تآي  در متعال خداوند چنانكه

  آگاهان از  پس دیدان نمی اگر یعني -  تَعْلَمُونَ الَ  کُنْتُمْ  إِّنْ الذ ِّکْرِّ

 یرهنما کي عنوان به رساله نيا که دوارمیام و دیبپرس )دانشمندان(

 محترم حجاج استفاده مورد عمره و حج مناسک یادا در آسان و خوب

 حج سفر   از قبل شان یبرا آموزنده و دیمف مأخذ کي   ثیح به و  گرفته قرار

 .  ردیگ قرار  آن از بعد یحت  و  سفر طول در و

به لطف خداوند مهربان  یالدیم ۳۱۱۰  سال در که   شوم متذکر ديبا

دانشمند شناخته شده   و  نويسنده  راهنمايیبا همكاری و  توانستم

 لسان به را رساله نيا اول چاپ صقر احمد داکتر ،اسالم در امريكا

 (How to perform Hajj and Umrah – Step by Step)      عنوان تحت یسیانگل

 عالقهمكرر  تقاضایجلد آن به اثر  ۵۱۱۱هلل تا الحال  الحمد  که  سميبنو
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 مندان از طريق موسسه علوم اسالمی شهر شیكاگوی امريكا به نشر

 رسیده است. 

استاد  ود را خدمت در اخیر میخواهم ابراز تشكری و امتنان خاص خ

داکتر صاحب عبدالستار سیرت که  ،و دانشمند جید کشور گرامی تينها

ازدياد معلومات مفید و مهم شان به ارزش و  و وقت با تصحیح  اسرعدر 

اعتبار اين رساله افزودند تقديم نموده و از خداوند تعالی استدعا 

وقت شان  و صحت مینمايم که برای شان اجر دارين عنايت فرموده و در

 در که یفرهاد روان صاحب داکتر محترم استاد از همچنان. بیندازدبرکت  

 یکاپ و دهیکش فراوان زحمات شده جمع یها دعا اکثر ترجمه قسمت

  نموده سپاس و  امتنان اظهار دادند قرار من دسترس در را شيخو رساله

 .مينمایم استدعا شان یبرا میواجرعظ کامل صحت یاله بارگاه از و

 یمینس داود محمد داکتر و یمجدد یغن فضل  محترم استاد همچنان از

 ختم تا ابتدا از من با شان دیمف شنهاداتیپ و یبررس و مرور قسمت در که

 یب زحمات و کرده یشان همكار یها تیمصروف ريسا وجود با  رسالهاين 

 زديا بارگاه از و نموده یتشكر و امتنان اظهار اند شده متقبل را انيپا

 .مينمایم استدعا شان یبرا عمر طول و میعظ اجر متعال

 الحاج  منجمله رو گرانقد خواه خیر برادران و خواهران تمام از خاتمه در

 عمر محمد الحاج ، سلطانی ساجده حاجی بی بی ، ايام سهیل محمد

 الحاج ، جالله فاروق محمد الحاج ، جالله الملک مسیح الحاج ، اسحاق 

  و  ، پیرزی  محترم لیفام ، نوری ظاهر  محمد الحاج ، جالله رضا  محمد

 چاپ قسمت در که آمو انجمن فعال یاعضا ريسا و شالزی  شفیع احمد
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 د" "خواز ست احركتي   حج  

  با "خلق"م همگا ٬ا""خدي به سو

 برای  و نموده     امتنان ابراز  اند کرده  مادی و معنوی همكاری کتاب اين

 که نماند ناگفته   . خواهانم  پايان  بی  اجر متعال خداوند از شان يک هر

 با برادر توسط کتاب نيا پوش طرف دو هر یعال و قشنگ نيزايد

 مسؤل انیب نيتر برادر  ما، یافغان جامعه مخلص خدمتگذار و استعداد

 از است  گرفته صورت ایفورنیکل شمال در زده جنگ اطفال رهیخ مؤسسه

 استدعا میعظ اجر شان محترم لیفام و او یبرا  انیعالم پروردگار

 مينمایم

 قیالتوف اهلل نم  و

  محمد مسعود نسیمی

 یشمس یهجر ۰۲۱۳ سال سنبله ۲ / هجري قمري ۰۱۲۱ شوال ۰۸    /   یالدیم ۳۱۰۲ سال آگست   ۳۵ 

 

 

  

 ! خدا مهمانان یا
  که گرانبها  فرصت نیا از تا دیفرما تیعنا قیتوف شما به خداوند

   نموده یاعظم استفاده دهیگردان  بینص تانیبرا یتعال او

   و  و خشوع  هر لحظه آنرا به عبادات مخلصانه و پر از تضرع  و
        خشنودیوجب رضایت و اعمال صالحه که م انجام 

 دینمائگردد سپری  یو
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 فصل اول

 فضیلت حج و آمادگی  برای آن

 

 اش یلغو یمعن و بوده اسالم پنجم رکن حج فرضیت و فضیلت حج:

 حج مناسک یادا جهت نیمع وقت در اهلل تیب یبسو عزم و قصد همانا

 اي و مرد چه مسلمان هر یبرا استطاعت و طيشرا وجود صورت در و. است

 میعظ قرآن در ميکر و متعال خداوند. باشدیم فرض كباري عمر طول در زن

 :ديفرمایم ۱۷ و ۱۲ اتيآ عمران آل سوره در الشأن

َل بَْیٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَ   اَرًكا َوُهدًى ل ِْلعَالَِمینَ إِنَّ أَوَّ

قَاُم إِْبَراِهیَم َوَمن دََخلَهُ َكاَن آِمنًا  ِ َعلَى النَّاِس   فِیِه آیَاٌت بَی ِـنَاٌت مَّ َولِِل 

 َوَمن َكفََر فَِإنَّ هللا َغنِيٌّ َعِن اْلعَالَِمینَ  ِحجُّ اْلبَْیِت َمِن اْستََطاَع إِلَْیِه َسبِیالً 

 شد نهاده بنا مردم( عبادت) یبرا که یا  خانه نینخست شک بدون: ترجمه

 است( مكرمه مكهء یها نام از یكي) بكه در که است( کعبه) یا خانه همان

 .است انیجهان یبرا تيهدا لهیوس و مبارک خانهء ، 

 نماز و عبادت یجا) میابراه مقام(  جمله از) روشن يیها نشانه خانه آن در

 کعبه یبنا هنگام السالم هیعل میابراه که یسنگ اي و السالم هیعل میابراه

 ثابت سنگ نيا بر خداوند بقدرت شانيا قدم نقش و شدیم ستادهيا آن بر

 داخل( مشرفه  کعبهء حرم) آن در که هر  و ،(است مانده محفوظ امروز تا و

 و یماد) توان كهیکسان و  مردم بر خانه خدا حج و  ،بود خواهد امن در شود
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 حج مقبول )که خداوند آنرا  قبول کرده باشد(  
 پاداشی جز بهشت ندارد

 از)  شود کافر که هر و است یاله فرض باشند داشته آنرا به دنیرس( یبدن

 است ازین     یب     انیجهان همه از خداوند که ناًیقي( دينما انكار حج ضهُيفر

 

 و ديیتا  متعدد ثياحاد در ،ميکر قرآن احكام اضافهء به حج تیفرض

 عبدالرحمن ابو. میكنیم اکتفا آن یكي به جمله آن از که است شده دیتأک

 اهلل صلی) محم د حضرت اسالم یگرام رسول از خطاب بن عمر بن بداهللع

بُنَِي اإِلْسالُم َعلَى َخْمٍس: َشَهادَِة أَْن الَ  »  :اند فرموده نقل(  وسلم علیه

دَاً َرسُْوُل هللاِ   َوَصْوِم َرَمَضاَن، ،َوإِقَاِم الصَّالةِ  ،إِلَهَ إِالَّ هللا َوأَنَّ ُمَحمَّ

ِ البِْيتِ  ،َكاةِ َوإِْيتَاِء الزَّ   « ،َوَحج 

 ستین یمعبود چیه كهیان به شهادت. است زیچ پنج بر اسالم یبنا: ترجمه

 روزه و ،نماز کردن برپا و. اوست فرستاده و غامبریپ محم د و اهلل جز به

 فهيشر کعبه خانه  حج و ، زکات دادن و ، رمضان

 

 

 



 7    صفحه                                                                          عمره و  حج یرهنما
 

 



 8    صفحه                                                                          عمره و  حج یرهنما
 

  عمده و یمقدمات نکات یبعض
 

 ن نهايت گرامی:برادران و خواهرا

سپاس بی پايان خدای را که همه کائنات به قدرت او است و به ما جان داد 

ونعمت هدايت را به ما ارزانی داشت و مبارک باد به تو هموطن عزيز که  

ذات اقدس الهي  افتخار رفتن به حج را به خودت نصیب گردانید.   

 ،و ياد او تعالی امیدوارم که هر لحظه اين فرصتی استثنايی را به ذکر

غفار و عبادات مخلصانه سپری نمايید. و مناسک حج را به معنی است

 نكهيا از پسواقعی آن با در نظرداشت فلسفه و حكمت اش انجام دهید. 

 نيا اهلل شاء ان ليذ نكات گرفتن نظر در ديکرد یعمل اقدام حج رفتن یبرا

  : ساخت خواهد بخش لذت و  آسان ادتريز تانرا یزندگ مهم سفر

 قیتوف نيا که ديینما شكران ابراز منان خداوند از همه از نخست •

 آماده فيشر اهلل تیب حج سفر یبرا تا فرموده تيعنا شما به را بزرگ

 صدقه امكان صورت در یاله بزرگ نعمت نيا یشكرانگ یبرا . ديشو

 برضايت خاص را خويش نیت که دیکن کوشش سپس. دیده راتیخ و

 تا دیکن دعا متعال خداوند  درگاه به و ساخته  خالص (جالله جل) او

 در آن ثمرات و برکات از و ساخته مبارک و آسان برايتان را سفر اين

  .ديشو مند بهرهآخرت  و ایدن نيا

 کي معنوي و اخالقي بازسازي و خودسازي فرصت کي حج چون •

 سفر نيا آماده  فكراً و جسماً و روحاً را شيخو ديبا است انسان

 فلسفه و مناسک باره در مختلف کتب خواندن مانند. ساخت سودمند



 9    صفحه                                                                          عمره و  حج یرهنما
 

 اماکن و حج مناسک از ريتصاو و ها لمیف نمودن مشاهده  ، حج

 و دور مساجد در حج مناسک یآموزش صنوف در اشتراک ،مقدسه

 را سفر نيا قبالً که حجاج تجارب به دادن گوش و پرسش ،کينزد

 انجام ،  ..(زهيو ،پاسپورت) مسافرت اوراق کردن آماده،اند داده انجام

 سفر الزمه اعمال ريسا شده و شنهادیپ یها نیواکس

حفظ سالمتی بدن  حج سفر نايجر در گريديكی از مسائل بسیار مهم  •

. لهذا داد انجام احسن نحو بهاست. بدون آن مناسک حج را نمیتوان 

 مخصوصاً حجاج بايد هر لحظه متوجه صحت خود و ديگران

 و یصح هاي هیتوص به شتریب معلومات یبرا باشند. خود همسفران

 انیب مفصل شكل به که  حجاج یسالمت یبرا یويوقا الزمه اقدامات

 . شود مراجعه شده

 باعث که شد دیخواه مواجه یاديز حاالت به سفر نيا طول در •

  را آن است بهتر یول. شد خواهد شما یمنف العمل وعكس تیعصبانا

 را البقره سوره ۰۱۷  مبارکه تيآ و دیکن تحمل  تگذش و عفو ٬صبر به

         ديفرمایم متعال خداوند که دیباش داشته ادي به

 ِ َث َوال فُُسوَق َوال ِجدَاَل فِي اْلَحج 
  – فاَل َرفَ

 مناقشه و جدال و بد و ناروا کار و  همسر با مباشرت ستيبا:  ترجمه

    .کند ترک حج اميا در را

 پرازدحام ايام در خصوص بهو لمس نمودن آن  سودأبوسیدن حجر  •

 باعث آن ندیبوس خاطر به کسانیكهبسیار دشوار است و  حج موسم

. پس شد خواهندبجای ثواب مرتكب گناه  ،اذيت ديگران میشوند
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برای اينكه عمره وحج ما بدون نواقص تكمیل شود. بجای بوسیدن و 

 در) یمحاذ اشارات بهدر حالیكه  ،از دور ،اسود  يا لمس نمودن حجر

 مرمر هاي سنگ به نسبت اي قهوه  مرمر یسنگها با یخط زمین روي

توسط دست به  ،. دیرسیم(  است شده مشخص ،مسجد صحن سفید

 . بگويید هللا اکبر   بسم هللاِ طرف حجراالسود اشاره نموده  

نبايد باعث ادای دو رکعت نماز نزديک مقام ابراهیم )ع( در وقت  •

  اديز ازدحام صورت دره مصروف  طواف هستند شويد  اذيت حجاج ک

 . ديینما ادا را نماز نيا دیتوانیم مسجد قسمت هر در  اي و  دورتر یکم

 در  را  یسع و طواف ديبا شودیم داده جماعت نماز اقامت كهیزمان •

 از بعد. دکر اشتراک جماعت نماز در و نموده قطع است که يیجا هر

 .دهد ادامه خود یسع اي و طواف یباق به همانجا از نماز یادا

يكی از مشكلترين مناسک حج میباشد و برای زنان و رمی جمرات  •

بزرگساالن کاری بسیار دشوار خواهد بود. آنها میتوانند يا از طرف 

شب رمی جمرات را انجام دهند و يا اشخاص توانمندی را که در 

 یرم شان جانب از تا گرفته یبينا اي لیوک گروپ با آنها يكجا هستند 

 ديبا را خود جمرات یرم بينا اي لیوک البته. بدهند انجام را جمرات

 .  بدهد انجام  اوالً

بعد از انجام رمی جمرات میتوانید منا   ، ذوالحجةدر روز دوازدهم   •

را ترک گفته و بسوی مكه رفت. ولی اگر آفتاب غروب کند و هنوز هم 

نمايید  شب را هم در منا سپری واجب میشود که اين ،در منا هستید
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و اعمال روز يازدهم و دوازدهم را تكرار نموده و بعد ازآن به مكه 

  معظمه برويد

حجاج میتوانند بعد از ادای مناسک حج يا عمره و يا قبل از آن به  •

 جزسفر نمايند. خواندن  چهل نماز در مدت هشت روز  منورهۀ مدينـ

جام به آن نشوند هیچ اشكال ندارد. و اگر قادر به ان نبوده حج مناسک

 البته هر قدر نماز در مسجد نبوی خوانده شود فضلیت بیشتردارد

 در احرام  لباس شدن فیکث صورت در - یاضاف احرام لباس داشتن •

 یها شب در ن،یهمچن. کرد استفاده را آن توانیم حج مناسک انيجر

 .کرد ادهاستف هم  بدن داشتن نگه گرم  یبرا آن از توانیم سرد

 مهم مدارک و پول  مواظب شیهم آن از رونیب در اي و هوتل در •

 هستند یافراد اديز ازدحام مواقع در متأسفانه.  دیباش  تان یمسافرت

 پول همه هرگز. زنندیم یدزد به دست  کردن طواف انيجر در یحت  که

  .ندهید قرار جا يک در را خود همراه های

 اي کارت ، پاسپورت لیقب از)    رسف مهم اسناد تمام کردن یکاپ •

 شماره ، معالج داکتر گزارش و نسخه ، ها نیواکس  قنامهءيتصد

 سفر شروع از قبل را( الزم مشخصات هیبق و یضرور  یها  فونیتل

 جا کي در آن اصل با همراه را مدارک یکه کاپ است بهتر . دیده انجام

 .دينگذار
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  :تکلیف ماهوار زنان

تمام اعمال حج را  ،ايام حج به اين مشكل مواجه میشوند که در خواهران 

. حضرت رسول  طواف کردن یاستثنامیتوانند بطور عادی انجام دهند به 

برای زنان ترک مكه را بدون طواف الوداع اجازه  وسلم علیه اهلل صلیکريم 

داده است. ولی برای ادای طواف زيارت )افاضه( که بدون آن حج درست 

الحجه انجام داد. اگر آنها  یيد طواف را قبل از پايان ماه ذبا ،نمی شود

نسبت پالن قبلی سفر گروپ شان نمی توانند اقامت شانرا در مكه ادامه 

 احمد امام از یتيروا در و یحنف مذهب مطابقدهند. در آن صورت به 

 و غسل از بعد ماهوار فیتكل حالت همان در توانندیم( هیعل اهلل رحمة)

 آن در طواف جبران یبرا و دهند انجام را افاضه طواف الزم هيوقا اتخاذ

 کي ذبح به احمد امام مذهب مطابق اي و گاو اي و شتر کي  ذبح به حالت

بعضی علما  دواهای تعويق عادت ماهوار را  . گردندیم مكلف گوسفند

  برای خانمان در صورت مشوره با داکتر شان اجازه میدهد.
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  وقايوی الزمه اقدامات و صحی هاي توصيه

 
 آزمايش های الزمه  انجام  قبل از سفر مراجعه نمودن به داکتر و

 .البراتواری برای اطمینان از سالمتی و توانايی انجام حج

  توسط تنها کهداشتن مقدار کافي ادويه 

 مخصوصاً آيد می بدست داکتر نسخه

بیماری هايی همچو  دچار کسانیكه برای

 نفس ، شكر ،قلبی مرض  ،فشار خون

  .هستند آن امثال و تنگی

  بیماری  باره در تان معالج داکترداشتن نسخه و گزارش کامل 

يا احساس  ،تا در هنگام ضرورت ، آن عالج و تشخیص ، بخصوص

را در  مهم است تا آنها  تانرا کمک کند جديدداکتر  ،بیماری شدت

 .دنگهداري خود محل مناسب و در دسترس

 امراض وديگر تنگی نفس ، شكر ،ار مريضی های قلبی کسانیكه دچ 

 اي را دارد بايد دستبند و ناگهانکه احتمال بی هوشی  باشندیم

 گريود ، خون نوع ، یضيمر نوع ، نام شامل کهمخصوص را  گردنبند

همواره با خود داشته و همسفران  باشدیم یطب یضرور مشخصات

 نیمسئول معلومات نيا .  دنآگاه ساز آن از خود را در شر وع سفر

 .كندیم اديز کمک یاضطرار مواقع در را یطب

  قبل از حج يک امری  ضروری برای  یويوقا یها نیواکسانجام

 روز ده اقالً کهجلوگیری از بیماری های ساری بوده و توصیه میشود 

 یها نیواکس همچو  ها نیواکس از بعضي شود انجام حج سفر از قبل
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. و باشدیم یاختیار آنان از یبرخ و بوده یاجبار  انفلونزا و تيمننژ

کارت  حتماً بهتر است قبل از انجام آن با داکتر تان مشورت شود.

واکسین های خود را هنگام رسیدن در کشور عربستان سعودي به 

 همراه داشته باشید.

 سرما ،همچو سردردی معمولیبرای بیماريهای  داشتن ادويه مسكِّن 

 …اسهال  ،زکام ،خوردگی گرما و

 در صورت داشتن مريضی   خون قند یگیر اندازه نیماش داشتن

 .شكر

 وسايل حمل و نقل همچو طیاره و  هنگام نشستن برای مدت زياد در

تكان داده   اًيا سرويس  بعد از هر يكی دو ساعت پاهای خود را مكرر

اگر امكان داشت برای مدت کوتاه ايستاده يا راه برويد تا از  و حتی

 پاها جلوگیری شود. تورم

  بدن آب خشكی و کردن عرق جبرانآشامیدن آب کافی ومايعات برای.  

  سیار برای نوشیدن آب زمزم با خود  السیگکوشش شود همیش

 مستعمل السیگتا از نوشیدن آب زمزم توسط  .داشته باشید

 .جلوگیری شود

 شستشوی مكرر دست ها با آب وصابون قبل  و بعد ازخوردن غذا.  

 شوي مناسب میوه ها و سبزيجات قبل از خوردن آن.شست 

  دست نزدن به بینی و دهان و چشم ها مگر بعد از آنكه خوب شسته

 شوند.
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 و  قرارنگرفتن در مقابل کولر درهنگام  اجتناب از نوشیدن  آب سرد

  .عرق داشتن

 ناپخته يا خام گوشت ،جلوگیری از خوردن غذا های چرپ و روغن دار 

  .امخ مرغ تخم  ، 

 در دادن دست تنها با کردن اکتفا 

 .یپرس احوال  هنگام

  یزدگ گرما از یریجلوگ یبرا 

 تابش معرض در شود کوشش

 قرار یطوالن مدت یبرا  آفتاب

 مايعات یکاف مقدار دنینوش ،ضرورت صورت در ديرینگ

 کننده منعكس که رنگ دیسف یچتر از استفاده و آب مخصوصاً

 هیتوص   دكنیم یریجلوگ اديز حرارت نتقالا از و  بوده آفتاب اشعه

 .شود یم

  استفاده از دستمال برای پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه زدن و

 .سرفه کردن

 آن کردن عوض و ازدحام پر یها محل در مخصوصاً ماسک پوشیدن 

 به ابتال عدم یبرا شان شدن فیکث هنگام يا يكبار ساعت ۸ هر

 یهوا از که یتنفس مزمن یهايماریب

 شيتخر جاديا باعث اول درقدم آلوده

 دوم ودرقدم دهيگرد یتنفس یمجرا

 تیحساس چون مختلف امراض باعث

چتری راه حل ساده براي مشکل 

 آفتاب سوختگی و گرما زدگی است
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  شوند یم بغل نهیس مثل امراض یوحت ها

  ی استفاده شود. آفتاب عینک از ،چشم  شدنبرای جلوگیری ازخشک

  میتوان هم بعد از مشورت با داکتر از قطره های مرطوب کننده

  .ردک استفاده

 نزديک به  روز دو از شتریب  سرفه داوام اي و ديشد اسهال صورت در 

  .شود مراجعه  یمرکزصح ترين

 سرگیجه ،شديد  هنگامي که عوارض گرما زدگی مثل سردردی، 

تشنج در عضالت  تشنگی و ،خستگي طاقت فرسا  ،حالت استفراغ 

 شكم احساس کرديد اقدامات زير را انجام دهید:

 خورشید و پناه بردن به محلي سردتر و سايه دار. دوري از اشعه 

 آوردن درجه حرارت بدن با پاشیدن آب يخ در سر و روی و  پايین

  .بدن حرارت درجه بردن پايین یبرا مسكنخوردن دوای 

 استراحت کافی  

  مراجعه به نزديک ترين مرکزصحی در صورتی که  مريضی شدت

  يابد

  برای جلوگیری از انتقال  سر یمو کردن کوتاه ايهنگام تراشیدن

بعضی بیماری هاي ساری مثل هپاتیت بی و سی در سلمانی نسبتاً 

پاک رفته و تأکید به پاکی )تیغ( جديد کنید و يا پاکی جديد را خود 

  . تان بخريد

 متوقف را عمل نوع هر فرسا طاقت در صورت احساس خستگی 

 .دیکن استراحت لحظه چند و ساخته
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 داکتر بهاً فور آن رنگ تغییر يا ادرار حالت در سوزش صورت در 

  .کنید مراجعه

 ماه در خصوص به  حامله زنان کودکان و یبرا حج یادا است بهتر 

 .شود انداخته تعويق به شان ریاخ یها

 با است بهتر وطنتان به برگشت هنگام متداوم   کردن سرفه صورت در 

 آلوده از ناطمینا جهت الزم آزمايشات انجام براي متخصص دکتر

 .کنید همشور حج هنگام در سل یضيمر به نشدن
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 دوم فصل

 میقات و احرام
 
  

 :احرام

رسول خدا ) صل ی اهلل علیه 

 وسل م ( فرموده است:

« وَجَبَ الْاِّحرامُ لِّعل ةِّ الْحَرمِّ» 

احرام به خاطر احترام و تكريم (

  )حرم الهی واجب شده است

 

 

 

 :ردیگیم انجام ليذ بیرتبت پنجگانه امور احرام در

 سنت آن کردن پاک که بدن یها یمو ، ها ناخن گرفتن) طهارت و نظافت -۰

 .(کردن غسل ، است

    اي و “  عمرة اللهم لبیک “  - عمره اي  حج ذکر با  کردن تین -۳

عمره  ايا اراده خد يعني( مِّن يْ تَقَب َلْهَا وَ لِّيْ فَیَس رْهَا الْعُمْرَةَ اُرِّيْدُ اِّن ي الل هُم َ) 

  .بفرماو از من قبول  بگرداندارم پس اين عمل را برايم آسان 
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    (مِّن يْ تَقَب َلْهُ وَ لِّيْ فَیَس رْهُ الْحَج َ اُرِّيْدُ اِّن يْ الل هُم َ)  اي و"   حجا اللهم لبیک "

 و فرما آسان  برايم را آن پس آورم جا به را حج اعمال دارم اراده خدايا يعني 

   .کن قبول من از

 .(یبعد صفحه در زنان و مردان احرام عيتشر) احرام لباس دنیپوش -۲

  احرام نماز رکعت دو یادا -۱

 یجزئ هیتلب رايز ديبگو هیتلب  متوصل ديبا مُحرم شخص : گفتن هیتلب -۵

 آهسته زنان و بلند  آواز به مردان. است فرض كباري و بوده احرام تین از

 :نديگویم بشنوند خود چنانكه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لَبَّْیكَ  لَكَ  َشِریكَ  الَ  لَبَّْیكَ          كَ لَبَّیْ  اللَُّهمَّ  لَبَّْیكَ 

 لَكَ  َشِریكَ  الَ      َواْلُمْلكَ  لَكَ  النِ ْعَمةَ  وَ  اْلَحْمدَ  إِنَّ 

خداوندا! اجابت کردم دعوت تو را و حاال برای اطاعت تو حاضر 

هستم، همتا وشريكی برای تو نیست، برای اطاعت تو حاضر 

است، و نعمت و ملک از آن  هستم، ستايش تنها سزاوار خاص تو

 .تو است، هیچ همتا وشريكی برای تو وجود ندارد
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 لباس احرام مردان

لباس احرام برای مرد ها عبارت از دو پارچه تكه ساده سفید است يكی را 

«  زاريا »به صورت لنگ دور کمر بسته )و آن را 

" که قسمت باالی بدن و  رداء گويند( و ديگر آن "

  .شانه ها را میپوشاند

 

 

 

 

 )ف عمره طوا خاص در طواف قدوم و: ( اضطباع

چپ وبازو آورده شانه   يعنی قطیفه احرام را از زير شانه راست باالی شانه

 و اوقات گريد در ، نگهداردراست و بازو را تا ختم دوره سوم طواف برهنه 

 .شود اجتناب حالت نیچن از ديشد یگرم خاطر به حاالت
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 لباس احرام زنان
س احرام زنان وجود ندارد. به اساس احاديث معتبر شرط خاصی برای لبا

زنان میتوانند در لباسهای معمولی خود شان حج و عمره را انجام دهند. 

ولی بايد لباس شان شرايط حجاب 

يک زن مسلمان )از قبیل فراغ 

 جلوه ،بدن تمام بودن ستر ،بودن

 و بدن باقی و عورت ندادن

اجتناب  ،وجود برجسته  اندامهای

شدن  ازلباس نازک که باعث نمايان

کند. چنانچه  تيرعابدن شود(  را 

 ظَهَرَ مَا إِّلَ ا زِّينَتَهُنَ  يُبْدِّينَ وَلَا »خداوند متعال در قرآن کريم میفرمايد: 

 ) . ايشان ) زنان آشكار نگردانند زينت خود را جز آنچه که آشكار است از«  مِّنْهَا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 پوشیدن لباس احرام  یها  حکمت و اسرار از یبعض

 )لباس سفید و بدون رنگ(

      توانا پروردگار مقابل در است خشوع نشانه و مظهر احرام •

  احرام يعنی دفن غرور و خود خواهی های انسان •

عیضات طبقاتی، فرهنگی، نژادی، ملیت احرام يعنی دفن تب •

  گرايی ها و ديگر امراض اجتماعی

 هويت جهانی يک امت واحد تسلیم به خدا مظهر احرام •

صحنه حجاج با لباس احرام ( امتیق و مرگ از یادآورياحرام يعنی  •

  )درعرفات مظهر روز قیامت و محشر
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 حالت احرام در   عمده ممنوعات

 حرام که چیزهائي )عمره و حج مناسک در شدن داخل ( احرام در زمان

 :از عبارتند که ،نامند مي احرام (محظورات ) ممنوعات آنرا میگردند

 هر نوع ارتباط جنسی با همسر •

  نكاح عقد و ،ندکری خواستگار •

  ديگران با نامناسب برخورد و جدال و جنگ: منازعه و جدال •

 حیوانات شكار کردن •

 لهو کردن صحبت و ، تهمت ، دروغ  ،بتیغ لیقب از :یمعاص ارتكاب •

 ستهيناشا اعمال گريد  و

 مواد استعمال ، ناخن گرفتن ،قصدی کندن موی سر يا موی بدن  •

 احرام نیت از بعد خوشبوی

  گیاهان و درختان بريدن و کندن •

 هر عملی که صلح و سالمتی انسان را از بین میبرد به توصل •

 نوع هر اي  ، دستمال ، عمامه ، الهک با سر پوشاندن - مردان  یبرا •

 بدن یتمام بر شده دوخته لباس

 سر شدن برهنه و دستكش ، نقاب دنیپوش -  زنان  یبرا •

 

  محرمات از کيهر شدن مرتكب اي و نواقص جبران یبرا اسالم عتيشر

 حجاج که است نموده نییتع آن نوع اساس به  را متناسب  ءهيفد احرام

 به ايو اند همسفر شانيا با که یعلما به آن اتیزئج یبرا توانندیم محترم

      .کنند مراجعه یفقه کتب
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 میقات

 است قسم دو بر قاتیم

  :    یزمان قاتیم - ۱

 است نموده نییتع ليذ اتيآ دو در را  حج   یزمان قاتیم یتعال خداوند

 

   البقره سوره ۰۸۱ هيآ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

( ها ماه اختالف سبب از) ها  ماه یها هالل درباره پرسند  می تو از :  ترجمه

 یبرا و شان عبادات و معامالت در مردم  برای اوقات تعیین نيا: بگو ،

 است حج

 

  البقره سوره ۰۱۷ هيآ و
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( پنج محل وسلم علیه اهلل صلیحضرت رسول اکرم ) :یمکان قاتیم -۲

باس پوشیدن ل و مناسک یادا تینخاص را که میقات گفته میشود برای 

احرام مشخص نموده اند. هر کسی که خواستار ادای حج و يا عمره میباشد 

کسی  گرو ا  بايد در يكی از اين پنج محل يا قبل از آن نیت احرام کند.

 ن الزم مـیـشود.آبر  )دمی( ذبـحبـدون احرام از میـقات گذشت 
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 سوم فصل

 عمره و  حج مناسک
 

 :نیت عمره
يا قبل از آن بعد از تكمیل همه شرايط ماقبل  در میقات و معزز  حجاج 

احرام را  لباس مناسک یادا یقلب قصد با واحرام غسل يا وضو نموده 

  :ندننیت ک« عمره»دو رکعت نماز نفل خوانده و براي  بعداًد و نبپوش

يا اراده عمره ( يعني خداالل هُم َ اِّن ي اُرِّيْدُ الْعُمْرَةَ فَیَس رْهَا لِّيْ وَ تَقَب َلْهَا مِّن يْ)

 .بفرماو از من قبول  بگرداندارم پس اين عمل را برايم آسان 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :  نیت حج

يعني خدايا اراده دارم   )الل هُم َ اِّن يْ اُرِّيْدُ الْحَج َ فَیَس رْهُ لِّيْ وَ تَقَب َلْهُ مِّن يْ(

پس از اعمال حج را به جا آورم پس آن را برايم آسان فرما و از من قبول کن . 

میگردد . با تكرار کلمات  مُحرم کننده حجنیت و خواندن کلمات تلبیه 

 .انجام طواف قدوم حج به مسجد الحرام رفته و طواف نمايد یتلبیه برا

 فرمايد:پیامبر )صلی اهلل علیه وسلم( مي 

 لي العمرِة َکفَّاَرةٌ ِلماَ بَْینَُهَما٬ العُْمَرةُ إ

 َواْلحجُّ المْبُروُر لَْیَس لَهُ َجَزاٌء إِالَّ الَجنَّةُ 

گناهان بین آن دو است وحج مقبول  یا عمره تا عمره کفاره

 ( پاداشي جز بهشت نداردباشد کرده قبول  آنرا خداوند که)
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 :هیتلب
 از یجزئ هیتلب رايز ديبگو هیتلب  متصل ديبا مُحرم شخص : گفتن هیتلب

 آهسته زنان و دبلن  آواز به مردان. است فرض كباري و بوده احرام تین

 :نديگویم بشنوند خود چنانكه

 

 

 

 

 

خداوندا! اجابت کردم دعوت تو را و حاال برای اطاعت تو حاضر :  ترجمه

 ،برای اطاعت تو حاضر هستم ،همتا وشريكی برای تو نیست ،هستم

هیچ  ،و نعمت و ملک از آن تو است ،ستايش تنها سزاوار خاص تو است

 .نداردهمتا وشريكی برای تو وجود 

 

  

 لَبَّْیكَ  لَكَ  َشِریكَ  الَ  لَبَّْیكَ        لَبَّْیكَ  اللَُّهمَّ  لَبَّْیكَ 

 لَكَ  َشِریكَ  الَ      َواْلُمْلكَ  لَكَ  النِ ْعَمةَ  وَ  اْلَحْمدَ  إِنَّ 
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 ورود به مكه معظمه و مسجد الحرام

   بخواند را دعا نيا دندیرس المكرمه مكة شهر  کينزد  یوقت حجاج

 .«حالالً رزقاً هایف یارزقن و قراراً بها یل اجعل  الل َهُم َ»

 شهر نيا! خداوندا :ترجمه

 آن در و ساز من قرارگاه را

 من کن بینص حالل رزق

 

 ، گذاشته سكونت درمحل را خود سايل و معظمه كهم به شدن وارد از پس

 وارد  باشد شما اقامت محل کينزد که دروازه هر اي و السالم باب از و 

 . ديبگو دخول هنگام و دهيگرد مسجدالحرام

  وَ مغْفِّرتَکَ  وَ  رَحْمَتِّکَ أَبْوَابَ لَنَا افْتَحْ الل َهُم َ -  الرَ حِّیمِّ الرَ حْمنِّ اهللِّ بِّسْمِّ "

    اهلل رَسولِّ عَلی وَالس المُ  وَالص الةُ  الحَمْدهلل    وَ اهلل بِّسمِّ.   هَایفِّ أَدْخِّلْنِّي 

 و شيبخشا یها در خداوندا -  مهربان ءندهيبخشا خداوند بنام:  ترجمه

 و و سپاس ،خدا بنام. کن داخل آن در را من و کن باز من یبرا را آمرزشت

 !باد خدا امبریپ بر سالم و ترحم و درود ، را خداوند  شيستا

 

  

  بارسه  ديکرد مشاهده را فهيشر کعبه خانه وقتي

  ديبگو اهلَلُ اَْکبَر بارسه  و  (اَل إل هَ إال  هللا)
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 دی شو كعبه شریفه بهتر است با این دعا داخل 

 

 أکبر اهلل  ،أکبر اهلل  ،أکبر اهلل

 شَرِّيْکَ الَ وَحْدَهُ اهللُ إال إله ال 

 وَهُوَ الْحَمْدُ وَلَهُ الْمُلْکُ لَهُ ،لَهُ

 قَدِّيْرٌ شَيْءٍ کُلِّ  عَلیَ

 لْكُفْرِّا مِّنَ الْبَیْتِّ بِّرَبِّ  أَعُوْذُ

 الْقَبْرِّ عَذاَبِّ وَمِّنْ وَالْفَقْرِّ

 اهلل وصلی،الصَ دْرِّ وَضِّیْقِّ

 آله وعلی محمد سیدنا علی

 ،وسلم وصحبه
 

 تَشْرِّيْفاً هَذاَ بَیْتَکَ زِّدْ الل هُم َ

 وَمَهاَبَةً وَتَعْظِّیْماً وَتَكْرِّيْماً

 مَنْ رَبِّ  يا وَزِّدْ،وَبِّراً  وَرِّفْعَةً

 مِّمَ نْ وَعَظَ مَهُ وَکَرَ مَهُ شَرَ فَهُ

 تَشْرِّيْفاً واَعْتَمَرَهُ حَجَ هُ

 وَمَهاَبَةً وَتَعْظِّیْماً وَتَكْرِّيْماً

 . وَبِّراً  وَرِّفْعَةً

 

 صِّدْقٍ مُدْخَلَ أَدْخِّلْنِّي ر َب ِّ

 صِّدْقٍ مُخْرَجَ وَأَخْرِّجْنِّي

 سُلْطَانًا ل َدُنکَ مِّن ل ِّي وَاجْعَل

 ن َصِّیرًا

بجز اهلل  (بار سه) است بزرگ خداوند

  دونمعبودي نیست او واحد و ب

 ،راست او یپادشاهاست    شريک 

او بر همه  و راست او شيستا و حمد

   .چیز قادر است

 از خانه نيا پروردگار به برمیم پناه

 یتنگ از و قبر عذاب از و فقر و کفر

 ما دی س بر خداوند درود و  نهیس و دل

 بر و ، وسل م هیعل اهلل یصل  محم د ،

  او کرام اصحاب و لیامف

 مقام و شرف به  یفزایب !خداوندا

 به  یفزایب و ، خود ن خانهيا بزرگ

 ، آن یكوئین و ، مرتبه ، بتیه ، ميتكر

 که آنانرا مقام پروردگارا  یفزایب و

 آنرا میتعظ و ميتكر و احترام مرتبه

 حج آنرا آنانكه جمله آرند از بجا

ز ین آنان به کنند عُمره و گزارند

   ، مهابت    ، میتعظ     ، ميتكر     ، یارجمند

 فرما بینص يیكوین و را  یبلند و

 و ،کن وارد صداقت با مرا! خداوندا

 خود نزد از! ساز خارج صداقت با

 فرما بینص دهنده یاري يیروین

 .شودیم ختم گفتن هیتلب ، طواف به  کردن  شروع بمجرد که است یآور ادي قابل
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 و ستا نشده توصیه افطو درهنگام خاصی عاید که است تذکر قابل البته

. بخوانند باشند خواسته که لسان هر به شانرا دلخواه یها دعا توانندیم حجاج

 یبرا باشندیم ها دعا یعرب متن خواندن خواهان که محترم حجاج آنعده یبرا

  آن یدر ترجمه با طواف دور هر یبرا معروف یها دعا از یبعض شان سهولت

 .است شده یآور جمع کتاب نيا ریاخ فصل در

 

 طَّوَُّفواَبِاْلبَ ْيِتَاْلَعِتيقََِوْليََ
 ٬و بر گرد خانه گرامی کعبه

 طواف کنند

۲۲:۲۹ 

 از یكي الحرام مسجد داخل در  کعبه طواف :فهیشر کعبه طواف

 .باشدیم حجاج یبرا )بستن احرام ( شدن مُحرم از بعد حج مهم ارکان

خوردن  دور یعني طواف

 خدا خانه کامل مرتبه هفت

 حجراالسود رکن از که

 زین رکن همان به و شروع

 مرتبه هر. شود یم ختم

 ،واجبات یدارا زین طواف. نديگو یم دوره اي شوط کي را خوردن دور

 و خدا یبرا خالص قصد یعني تین که است  یمكروهات و  مستحبات

 نيا ديبا پاک بدن و لباس با نیهمچن و بودن وضو با و طهارت داشتن

 اند فرموده امر سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول   چه گر .داد انجام را عمل

: يعني[ مسلم( ]يجلس أن قبل رکعتین فلیرکع المسجد  أحدکم دخل إذا)

 آنكه از پیش بگزاريد نماز رکعت دو بايد شديد مسجد  وارد هرگاه»

  مسجد  یول  اند دینام[  المسجد  تحیة] را ینفل نماز نيا که.«. بنشینید

 طواف ،  نماز رکعت دو یادا عوض در و بوده استثنا امر نيا از الحرام

   باشدیم مبارک مسجد نيا المسجد  تحیة کردن
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 ريتصو به)    میحط اي حجر داخل در کننده طواف ديبا ٬ طواف انيجر در

 ديبا شودیم داده جماعت نماز اقامت كهیزمان و. نشود داخل( دیکن  نگاه

 نماز در و نموده قطع را خود طواف است که يیجا هر در کننده طواف

 یسع اي و طواف یباق به همانجا از نماز یادا از بعد. کند اشتراک جماعت

 .دهد ادامه خود

 را طواف اجازه گريد زیچ چیه به است کعبه که خود خانه از جز به خداوند 

    است نداده
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 :انواع طواف

زمانی که حجاج برای اولین بار در داخل مسجد الحرام  :طواف قدوم

میشوند. طواف قدوم را انجام میدهند اين يگانه طواف با اضطباع 

است باالی شانه چپ وبازو آورده شانه )يعنی احرام را از زير شانه ر

وبعد ازختم آن  راست و بازو را تا ختم دور سوم طواف برهنه نگهدارد 

 .است  )  شانه اش را بپوشد

طواف فرضی است که  در روز  :   إفاضة طواف زیارت یا طواف 

الحجه( و  بعد از رمی جمره العقبه انجام  ودهم ذ  -اول عید )يوم النحر 

ين طواف يكی از ارکان حج است. در صورت ضرورت اين میشود. ا

الحجه( هم انجام گرفته  وذ دوازدهم ياطواف در ايام تشريق )يازدهم 

میتواند. اگر نسبت تكلیف صحی نتوانستید اين رکن را هنوز هم  

انجام  حتماًالحجه  وانجام دهید. در آن صورت بايد تا ختم ماه ذ

 .یشود بگیرد. در غیر آن حج تكمیل نم

اين طواف ثوابی است که در هر زمان به هر تعدادی که :  طواف النفل

 .فرد بخواهد و بتواند با لباس احرام ويا بدون آن انجام میشود

 مناسک همه حجاج که ردیگیم صورت یزمان طواف نيا :  طواف وداع

. دارند را معظمه مكه از خروج قصد  نموده و لیتكم را وعمره حج

 ینم یسع طواف ازين بعد. میشود خالص طـواف نيا به حج مراسم

حَتَّی ْم کد  حَرنَّ أَ الَ یَنْفِ: فرمودند وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول .باشد

 اينكه مگر( نكند ترک را مكه ) هیچكس-   تِ بِالْبَیِْدِه عَھْـِر  خوَن آیَک 

    باشد  وداع( کعبه) طواف او اقامت و اعمال آخرين
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 و ،شدهايستاده « حجر اسود»ي طواف عمره درمقابل برا نیت طواف:

 نیت طواف عمره نمايد : ليذ کلمات به

 (الل ُهمَّ اِن ْي اُِرْیدُ َطَواَف اْلعُْمَرِة فَیَس ْرهُ ِلْي َو تَقَبَّْلهُ ِمن يْ )

! اراده دارم طواف عمره بجا آورم پس آن را برايم آسان خداوندايعني 

 نموده و از من قبول فرما .

 

 شودیم ليتبد حج به عمره لغت فقط حج طواف تین در

 ، طواف پس از نیت   امكان صورت در

حجر  -استالم (   دیببوس را حجراالسود

 به مايل را دستها نشد سریم اگر و )اسود

و کف دست را به طرف  نموده بلند آن طرف

 : بگوئیداسود مقابل کرده و  حجر

ِ الَحْمد اهلَلُ اَْکبَر ال ٬بِْسِم هللاِ   اِلَهَ ااَل  هللاُ َو لِِل 

لَوةُ َو السَّالُم َعلَي َرُسْوِل هللاِ   َو الصَّ

  : است مستحب دعا اين گفتن طواف آغاز در

اَلل ُهمَّ اِْیَماناً بَِک َو تَْصِدیقاً بِِکتَابَِک َو َوفَاًء بِعَْهِدَک َو اِت بَاعاً ِلُسنَِّة 

ٍد َصل ي هللاُ   َعلَْیِه َو َسلَّم.نَبِی َِک ُمَحمَّ

 از ، تو کتاب تصديق با و ،تو به راسخ ايمان اساس به   ! خداوندا  :ترجمه

 هیعل اهلل یصل  محم د تو امبریپ سنت از   یرویپ با و تو عهد به وفا یرو

 .(كنمیم آغاز را فهيشر کعبه طواف) - وسل م
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 2113 این مطاف جدید در سال 

میالدی برای تسھیالت  بیشتر 

حجاج با استفاده از تکنالوجی 

بشکل سیار اعمار شد که   جدید 

در مواقع ضرورت از آن 

 استفاده صورت میگیرد  

 به کعبه هک بزنند دور یطور معظمه کعبه دور به دور هفت زنان و مردان 

 طواف اول دور سه در تنها مردان که است سنت. ردیگ قرار شان چپ سمت

 نسبت و    ندينما   (اضطباع) برهنه را شيخو راست شانه عمره طواف و قدوم

 نوع نيا. بكوبند نیزم بر را شانيپاها و بروند تر عيسر یکم یعاد حالت به

 به و شروع اسود حجر از تر عيسر رفتار. نديگویم )رمل( یعرب در را رفتن

 باشدیم یعاد رفتار اسود و یماني رکن انیم و شودیم ختم یماني رکن

در وقت   . دهندیم انجام عادي حالت به را طواف یها دور همه  زنان ولي

  ریتكب و طواف یها دعا و اذکار  به وطواف از نعمت زبان استفاده نموده 

 اله ال) لیتهل و  (الل ه سبحان) حیسبت و( هلل الحمد)  دیتحم و( اکبر  اهلل) 

 متداوم بطور   وسل م هیعل اهلل یصل  اکرم رسول پاک روان به  درود ،( اهلل اال

 .ديشو مشغول 

  مأثوره دعاء  اسود حجر و يماني رکن بین طواف هنگام به

اَب النَّاِر َو َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّْنیَا َحَسنَةً َو فِي اآلِخَرِة َحَسنَةً َو قِنَا َعذَ 

   َربَّ العَالَِمین. اْدِخْلنَا الَجنَّةَ َمَع االَْبرار یَا َعِزیُز یَا َغفَّار یَا 

 ما و ، فرما تيعنا( نعمت) حسنه آخرت و ایدن در را ما   ! خداوندا  :  ترجمه

 یا کن داخل كانین یهمرا بهشت به را ما و     نگهدار  دوزخ  عذاب از را

 .ها جهان  خالق و ندهيشابخ و توانگر
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  :طواف نماز

 نماز رکعت دو خواندن نفل اي واجب از اعم طواف دور هفت انجام از بعد

 ۀمنطق در را نماز رکعت دو نيا بالفاصله حجاج که است واجب طواف

   نماز وقت یاستثنا به. ندينمایم ادا السالم هیعل  میابراه مقام پشت

نماز  مكروهه اوقات و جماعت

 اگر.  افتد یم ریتاخ به هک

 نيا خواندن اديز ازدحام نسبت

 نشد سریم مقام نيا در نماز

 ادا توانیم مسجد یجا هر در

 . کرد

 یها نماز مانند نماز نيا

 طواف نماز تین با روزمره

 که است مستحب و شده شروع

 أَي ُهَا يَا قُلْ اول رکعت در

 قُلْ   دوم رکعت در و الْكَافِّرُونَ

.   شود خوانده أَحَدٌ هُالل َ هُوَ

 نماز نيا یادا وقت در حجاج

   .بپوشانند را شيخو شانه یعني نباشند اضطباع حالت به
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  :زمـزم آب  دنینوش
 زمـزم آب که محل به حجاج میابراه مقام در نماز رکعت دو یادا از بعد

       . بخوانند را ليذ یدعا و دهینوش آب آن از و رفـته دارد تیموقع

لل ُهمَّ اِن ِی اَسألَُک ِعلماً نافِعاً و ِرزقاً َحالالً واِسعاً و ِشفَاًء ِمْن ُكِل داٍء ا

اِحمیَن.  ٬َو ُسق ٍِم   بَِرحَمتَِک یا اَرَحَم الر 

 هر از کامل یشفا و فراوان حالل  روزي ،سودمند علمي! خداوندا : ترجمه

  . مهربانان ينمهربانتر اي خود رحمت بر  ، بفرما تيعنا مرض و درد

 

  زمزم آب  دنینوش یزمان 

 لیاسماع حضرت داستان

 دياوریب ادي به را  السالم هیعل

 به متعال خداوند چطور که

 ریش آوان در خود بنده نيا

 و مبارک آب نیچن یخوارگ

 .ميشویم دیمستف آن  از ما امروز تا که  نمود خلق را آسا جزهعم

 که داد فرمان را السالم هیعل میابراه حضرت متعال خداوند كهیزمان

 سوزان یواد در را  السالم هیعل لیاسماع  طفلش و هاجر یب یب همسرش

 دره انیم در داشت وجود  يیغذا نه و آب نه ،یجاندار نه آنوقت در که مكه

 لیاسماع حضرت یتشنگ کوتاه مدت از بعد. ..... بگذارد یکوهستان یها

 خود طفل نجات یبرا اش یمادر اطفهع با هاجر  یب یب و ساخت حالیب را

 تا و ،ديدویم « مروه و صفا» کوه دو نیب در آب یجستجو در وار شانيپر

  ،شد دیام نا آب افتني از یخستگ تينها با اما کرد یسع توانست که آنجا

 یظاهر عوامل از دستش نكهيا وجود با دیانجام شكست به او تالش و
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 راه دلش در را یدیام نا و أسي مانيا اب مادر نيا هم باز یول ،ديگرد قطع

 یاله لطف به را خود دل و. نداد

. شد ازین و راز مشغول و بست

 السالم هیعل لیجبرئ حال نيا در

 یرهنمائ یمحل به را هاجر 

 و ببرد آنجا به را طفلش تا كندیم

 را طفل یپا مادرش كهیهنگام

 معجزه آب گذاردیم محل آن به

 گير و سنگ کردن  جمع با را آب انيجر هاجر یب یب و گرددیم یجار آن از

 .گرددیم ليتبد زمزم آب دانيجاو چشمه به یجار آب و سازدیم متوقف

 شما که است زمزم آب همان نيا ،دیجوشیم لیاسماع یپا در ،زمزم یآر

 .دینوشیاکنون م

 و تالش چون گونه نيبد آورد یجا به را شكر سجده مؤمنه مادر نيا سپس

 خداوند. کرد افتيدر را شيخو اجر ،بود توأم توکل و اخالص با او یسع

 از را مروه و صفا نیب  یسع و ساخت حج مناسک جز را او عمل متعال

 یبرا یدائم و بزرگ افتخار چه اهلل سبحان  .داد قرار یاله مهم ريشعا

 غمبریپ پسر و  ( السالم هیعل لیاسماع) خدا غمبریپ فرزندش که یمادر

 .بود  (  السالم هیعل میابراه)  خدا
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اا َواْلَمْروَ اِن نا  اْلبَْيت َحج َشااِِِر هللِا فََمنةَ ِمن الص  ُُ   أَِواْعتََمَر فاَل 

ر َعِليم َخْيراًفَِان تََطو   بِِهما، َوَمن يَط و   أَنَعلَْيه ِِ   هللاَ شا

 

  :مروه و صفا انیم یسع

 یبلند دو نیب ریمس کردن یط و رفتن مرتبه هفت از است عبارت یسع

 ختم مروه به و آغاز صفا از ديبا یسع. است مروه و صفا نیب منطقه و (تپه)

 یدارا زین یسع. گردد یم یمنته صفا به و شروع مروه از دوم دور و. شود

 مربوطه منابع به ديبا  آنها بهتر فهم یبرا که است اتیجزئ و مستحبات

  .شود رجوع

 سوره ۰۵۸ تيآ ٬ ديشد مروه تپه کينزد و صفا تپه کينزد که یزمان هر

 دیکن تالوت را البقره

 

 

 قصد که هر پس ، است خدا شعائر از «مروه» و «صفا» که قیتحق به: ترجمه

 یباک آرد جا به عمره مالاع اي و( حج مناسک یادا به) کند خدا ءخانه

 خود رغبت و خواهش به آنكه و کند یسع مروه و صفا انیم که او بر  ستین

 یكین و شكر) دهنده پاداش خدا که یبدرست شتابد یكین  و ریخ انجام به

 .است دانا( بندگان اعمال وبه

 را ليذ یدعا که است مستحب ديدیرس مروه و صفا تپه در كهیزمان وهر

  . دیبخوان

هللاُ اَْکبَْر . هللاُ اَْکبَْر . هللاُ اَْکبَْر . اَل إِلَهَ إِالَّ هللا٬ُ َوْحدَهُ اَل َشِریَك لَه٬ُ لَهُ 

 اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمد٬ُ َوُهَو َعلَى ُكِل  َشْيٍء قَِدیٌر . ال إله إال هللاُ َوْحدَه 

 .هنََصر َعْبدَه  وَهَزَم األَْحزاَب َوْحدَ  أَْنَجَز وْعدَه و

 و واحد او نیست معبودي اهلل بجز  (. بار سه) است بزرگ خداوند :ترجمه
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 بر او و راست او شيستا و حمد ،راست او یپادشاه است   شريک   بدون

 وعده ، است   گانهي و واحد او نیست معبودي اهلل بجز   ،است قادر چیز همه

 يیتنها به را يیها  گروه و دیبخش یاري را اش بنده و دیبخش تحقق را اش

 .داد شكست
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 که رنگ سبز یستونها نیب) نياالخضر نیلیم به دنیرس هنگام مردان

 است مستحب( است شده مشخص رنگ سبز یمهتاب یچراغها با امروزه

 نيا و نامند( هروله) را عمل نيا که برود راه اعتدال حد در و سرعت با که

  .است مكروه زنان یبرا عمل

 
 و اذکار  به و نموده استفاده زبان نعمت از مروه و اصف نیب یسع انيدرجر

 سبحان) حیتسب و( هلل   الحمد )  دیتحم و( اکبر     اهلل)  ریتكب و یسع یها دعا

 اهلل یصل  اکرم رسول پاک روان به  درود ،( اهلل اال اله ال) لیتهل و      (الل ه

  .ديشو مشغول  متداوم بطور   وسل م  هیعل

 

  است   مستحب   دعا نيا خواندن یسع هر در 

 

ا تَعلَم انََّک تَعلَُم  م َو تَجاََوز َعمَّ  َرِب اغِفر َواَرَحم َواعُف َو تََکرَّ

 َما الً نَعلَم اِنََّک اَنَت هللاُ االََعزُّ االَکَرمُ 
 

 مفتخر و مرا ببخش و من بر کن رحم و مرا امرزیب!  پروردگار ا یا  :ترجمه

 خداوند تو همانا ، میدانینم ما  آنچه یدانیم خودت که شک یب ساز

 یهست نيتر بخش سخاوت و توانگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشده توصیه یسع درهنگام خاصی یها عاد که است تذکر قابل البته

 خواسته که لسان هر به شانرا اهدلخو یها دعا توانندیم حجاج و ستا

 یعرب متن خواندن خواهان که محترم حجاج آنعده یبرا. بخوانند باشند

 دور هر یبرا معروف یها دعا از یبعض شان سهولت یبرا باشند ها دعا

 .است شده یآور جمع کتاب نيا ریاخ فصل در آن یدر ترجمه با و یسع
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 مختصر بصورت حجروزمره  اعمال
   چھارم فصل یها جدول به به روز هر اعمال اتیجزئ یبرا

 شود دهد مراجعهیم نشان قدم به قدم را رکن هر یادا که

 یذ هشتم روز

     الحجه

 شب و کرده حرکت منا سمت ه بهمعظم مكه از ظهر از قبل

 دیكنیم یسپر منا در را

 یذ  نهم روز

 الحجه

  

    

 روز و   رفته عرفات طرف  به آفتاب طلوع از بعد و منا در

   دیكنیم یسپر عرفات یواد آفتاب در  غروب تا را

  مزدلفه در شب را  رفته و مزدلفه   به آفتاب غروب از بعد

 اجازه کودکان و ناتوان افراد ، لخوردهسا زنان ( ديینمایم یسپر 

   )کنند حرکت منا طرف به شب مهین از بعد زمان هر در  که دارند

 یذ  دهم روز

 الحجه

 حج سوم روز

 دیع اول روز

 قربان

 

 و  رفته منا  به آفتاب طلوع از قبل و صبح نماز یادا از بعد

 صورت میگیرد  عقبه جمره   یرم منا به دنیرس مجرد به

 و معظمه رفته مكه به  از منا  عقبه جمره   یاز رم عدب

 دیدهیم انجام را )  افاضه)  ارتيز طواف

 اميا شب سه  اي دو و برگشته منا باره به دو روز نیع در

 ديینمایم یسپر   منا در  را    قيتشر

  ازدهمي  روز  

   ذوالحجه

 آفتاب غروب تا زوال از ) جمرات سه هر(  جمرات یرم

 رت میگیردصو

  دوازدهم روز

  ذوالحجه

 آفتاب غروب تا زوال از )جمرات سه هر(  جمرات یرم

 صورت میگیرد 

 المكرمه مكة  به ديبا آفتاب غروب از قبل -  منا در وقوف

 و ه کرد یسپر منا  در را گريد روز کي ديبا آن  ریغ در رفته

 ردیگیب صورت )  جمرات سه هر (       جمرات یرم
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 :منا در وقوف

تمام حجاج  ،( را يوم الترويه میگويند  روز هشتم ذی الحجه )روز اول حج

بعد از ادای نماز صبح به سوی منا 

حرکت میكنند. کوشش شود که 

قبل ار نماز پیشین در منا رسید. 

  شام و ،ديگر  ،نماز های پیشین

خفتن در اوقات معین آن مگر به  

ب را در منا به طاعت و عبادت الهی  ادا میشود. ش  ) قصر )مسافری شكل 

سپری نموده و نماز صبح روز نهم ذی الحجه در منا ادا میشود و  حجاج 

 بعد از طلوع آفتاب بسوی عرفات حرکت میكنند.

بعد از وقوف به عرفات و مزدلفه دو باره به منا بر گشته ودو يا سه شب  

در مسیر راه ها  .مینمايند سپری   را در منا    )ذوالحجه  ۰۲-۰۰  (ايام تشريق

 مستحب است  .خداوند را حمد و ثنا گفته و اکثراً تلبیه تكرار میشود

درصورت امكان نمازها را در 

مسجد خیف  بجا آورند. وقوف  

ای کوهستانی    در منا که يک دره

است فرصت عالی برای انجام 

  ،دعا ها و نیايش و راز و نیازها

و  جلب رحمت و رضای خدای 

های   توجهی به ارزش  خبری و بی  و انسان را از غفلت و بی ،ز وجل  بودهع

 دينی و اخالقی آگاه میسازد. 
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در اين محل حجاج داستان حضرت ابراهیم علیه السالم  را به ياد میاورند 

 ،که وقتی به اين رسولِّ اُلوالعَزْم وحی شد که بايد برای رضايت خداوند

را قربانی کند. آری اسماعیل پسری که  « م اسماعیل علیه السال»فرزندش 

تمامي عشق و  ،تنها ثمر زندگي  ابراهیم ،اکنون نهالي برومند شده بود

 امید و لذت پیوند او. ابراهیم علیه السالم به آزمون بزرگی قرار گرفت

الهی منصرف میساخت و در دلش "مهر   شیطان چطور او را  از انجام  امر

امر الهی" بر مي افروخت.... عكس العمل  ابراهیم علیه فرزند را باال تر از 

السالم در برابر افكار و گفتار شیطان چه بود؟ جواب اسماعیل علیه 

من در خواب  ،"اسماعیل او گفت السالم در مقابل پدرش زمانیكه به

اسماعیل علیه السالم بعد از     چه بود؟   ديدم که تو را ذبح مي کنم..."

ن الهی در جواب گفت:  "پدر! در انجامِّ فرمانِّ حق ترديد تسلیمی به فرما

 مرا نیز در اين کار صابر خواهي يافت و خواهي ديد که ،تسلیم باش ،مكن

صابران خواهم بود"!با اين عمل او به مقام  ذبیح اهلل  –از  –ان شاء اهلل  –

رون ارتقاء يافت. در اين امتحانی  بسیار بزرگ پدر و پسر هر دو سربلند بی

سبحان اهلل حجاج افتخار انجام هر قسمت اين قصه انتهای تسلیم  آمدند.

بودن حضرت ابراهیم علیه السالم را به شكل عملی آن در همان جای که 

سالم بر محمد و سالم بر  ،واقع شده بود بدست میاورند سالم بر ابراهیم

  .همه بندگان صالح خداوند



 44    صفحه                                                                          عمره و  حج یرهنما
 

 :جمرات یرم
 ساخته یستون بصورت کي هر است منا یواد در محل سه نام جمرات

 طرفش چهار اکنون که است شده

 ینام جمرات از کي هر.  است باز

 جمره یاول به بیترت به: دارد

 و یوُسط جمره یدوم به و یصغر

  .نديگو یم عَقَبه جمره یآخر به

 زهيسنگر از عبارت است منا اعمال و حج واجبات از یكي که جمرات یرم

 در) و دوازدهم و ، ازدهمي ، دهم یها روز در که  شده گفته حلم سه به زدن

    .شودیم انجام الحجة ذو( زدهمیس روز یموارد

 حضرت ها به جا آن در طانیش  که است یمكان سه سمبول جمره سه نيا

 یقربان را از او شيها وسوسه با خواست و شد ظاهر   السالم علیه ابراهیم

 باز بود دهيد خواب در که السالم یهعل اسماعیل حضرت پسرش کردن

 بيفر متوجه زود پرست كتاي بنده نيا، السالم علیه ابراهیم حضرت. دارد
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 سبحان.. ساخت دور خود از را او زهيسنگر پرتاب با بار سه و شد طانیش

 خداوند ، السالم علیه ابراهیم حضرت یقو مانيا و تیقاطع بخاطر اهلل

 نفرت اظهار ینوع  امروز تا و ساخت حج سکمنا جز  را او عمل نيا یتعال

 نيا و است متعال خداوند اطاعت و تي عبود تیتثب و طانیش از انزجار و

 تمام در دارد فهیوظ انسان که

 در تی موفق یبرا یزندگ دوران

 دستورات و ینيد فرائض انجام

 طانیش و جن طانیش با یاله

  .کند مبارزه نفس

 

 

 

  
 ۲۱۱۲ سال از دیجد عکس - جمرات و منا یواد

 یالدیم
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 :عرفات در وقوف

 وذ نهم روز در آن در وقوف که است مكه اطراف در ینیسرزم نام اتعرف

 واجب گذار حج یبرا الحجه

 يیصحرا نام عرفات  .است

 دامنه در ،هموار و عیوس است

 که «الرحمه جبل» نام به یکوه

. دارد قرار مكه یشرق جنوب در

 مكه یمتر لویک ۳۰  در عرفات

 اقوال آن هیتسم وجه در .باشد  یم خارج حرم از آن بخش و شده واقع

 ذکر یبلند و کوه یمعن به و «عرفه» جمع را آن یبرخ: دارد وجود یمختلف

 عدهُ و  حوا یب یب و السالم هیعل آدم حضرت  گاهيجا را آن یبعض ،اند کرده

 مناسک با لیجبرئ توسط  السالم هیعل میابراه حضرت که  یمحل  به آنرا

  . كنندیم یمعرف شد آشنا خود

 حج و است حج مناسک یاصل ارکان از یكي تنها نه عرفات در وقوف

 یارزشمند اریبس فضائل یدارا وقوف نيا بلكه ،ستین حج عرفه بدون

 ،عرفات یكينزد «نمره» در ،عرفه روزدر  صلی هللا عليہ وسلم . پیامبر است

 راست سمت در یا صخره ،سنگ نيا. آمدند  فرود یبزرگ سنگ کنار

 رسول. شد ساخته «نمره مسجد» نظر مورد مكان در ابعده و بود عرفات

  . «عرفة الحج»   اند کرده خطاب حج را عرفه خدا

 ،بخواند خطبه که است سنت امام بر ،ظهر وقت دخول و آفتاب زوال هنگام

 تذکر اسالم احكام به و  ،کند نصیحت و وعظ را حجاج امام خطبه نيا در
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 امت و خانواده ، خداوند مقابل در شان تیمسؤل متوجه را آنها و ،دهد

 انجام چنین وسلم علیه اهلل صلی  اهلل رسول چنانكه ،بسازد مسلمانان

 و جمع  صورت به را( گريد و نیشیپ) عصر و ظهر یها نماز سپس .دادند

 و اذان کي با )  یمسافر) قصر

 جمع) ظهر نماز وقت در اقامه دو 

 تذکر قابل ،شودیم ادا( ميتقد

صلی ہللا علیہ   برغمیپ که است

 جماعت نماز نيا از بعدوسلم 

 تا. شد تمام نماز که هنگامي و .تاس نكرده ادا عرفات در را یگريد نماز

 اين از و نموده، فراوان  تسبیح و ذکر را متعال خداوند ، آفتاب غروب

 یب خالق با ازین و راز و ها دعا خواندن یبرا یاعظم استفاده بزرگ فرصت

 ) حیوتسب ، لیتهل ، دیتحم ، ریتكب(  یاله اذکار و استغفار و  توبه  ، همتا

 . ديشو مشغول

  ( عصر و ظهر نماز یادا از بعد) آفتاب زوال از عرفات در وقوف وقت چون

 که عرفات حدود به نماز یادا از بعد لهذا حجاج باشدیم آفتاب غروب تا

 نیمطم و. نندک توجه شده یگذار عالمه یتيکانكر یها هيپا و ها لوحه

 از رونیب دنيگز اقامت رايز .دارند قرار عرفات ساحه داخل در که شوند

 مسجد یرو شیپ قسمت   شود ینم محسوب عرفه وقوف در عرفه حدود

 ساحه خارج آن منبر و محراب و نمره

 یصحرا حدود  .است عرفات

 ريتصو در که یها لوحه با عرفات

 سمت که شده د مشخصینیبیم
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 شده نوشته«   عرفات ةينها»  آن یدرون سمت  و«   عرفات ةيبدا»   آن یرونیب

  .است

: است شده ذکر نیسرزم نيا نام البقره سوره ۰۱۸ تيآ در  ميکر قرآن در

 عَرَفَاتٍ مِّنْ أَفَضْتُمْ فَإِّذَا»

 الْمَشْعَرِّ عِّنْدَ الل َهَ فَاذْکُرُوا

 عرفات از آنگاه و - الْحَرَامِّ

 مشعر در ،دیگشت باز

 را خداوند( مزدلفه) لحراما

 .«  دیکن ادي

 به موسوم را خود حج نيآخر صلی ہللا علیہ  وسلم امبریپ یهجر دهم سال در

 اریبس یا خطبه مسلمانان یبرا عرفات نیسرزم در ،داد انجام الوداع حجة

 نيا در. است گرفته نام اسالم یالملل نیب حقوق منشور که فرمود راديا مهم

 بطالن خط یجاهل یها ارزش یتمام بر بار نيآخر یراب حضرت آن ،خطبه

 مطرود را گذشته یها سنت و شده تمام را یجاهل یها خون و دندیکش

:  است فرمود عرفات روز تیفضل در صلّی ہللا علیه وسلّم خدا رسول. ساخت

 داشته مبعوث انذار و بشارت یبرا حق اساس بر مرا که يیخدا به قسم

 دهینام …و توبه باب ،رحمت باب که دارد یمانآس یدرها خداوند ،است

 جانب از باشد داشته حضور عرفات در ساعات نيا در کس هر. شود یم

 خداوند و. شد خواهد مند  بهره آنان منافع و درها نيا یايمزا از خداوند

 را عرفات آنان که آنگاه و گرداند یم نازل عرفات اهل بر را شيخو رحمت

 آزاد دوزخ آتش از آنان که دهندیم یگواه یاله فرشتگان ،کنند یم ترک

 یآسمان سروش و است کرده واجب آنان بر را بهشت خداوند و اند دهيگرد
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. ديا  گرفته قرار مغفرت مورد شما که ديبرو: زندیم صدا خداوند یسو از

  .هستم یراض شما از من ،ديکرد خشنود مرا

 

 

 

 

 

 

  است یخداشناس و یودشناسخ جمله از شناخت انواع محل نیسرزم نيا

 لیتمث با جهان تمام نیمسلم و یبشر اجناس تمام با یشناسائ و تعارف و

 نيبهتر جا نيا در گرددیم سریم عرفات در یاسالم یبرادر و مساوات

 به و سو کي از خود گناهان و ازهاین به انسان که است یزمان و وقت

 در و بردیم یپ رگيد يیسو از خدا جانبه همه احسان و لطف و عظمت

 .کنند توبه و کرده اعتراف خود راتیتقص و گناهان به جهینت

 يیایدن تعلقات ازتمام که یحاج که است نيا عرفات در وقوف فلسفه

 یها يیدارا و اموال و دوستان و شانيخو و فرزندان و زن و دهیکش دست

 تكه دو اتنه و گذاشته کنار را خود لباس وريز و زر همه و کرده رها را خود

 نیسرزم نيا یها خاک انیم در ، دهیپوش کفن همانند یاحرام لباس

 تا بداند ازین یب و یغن را خدا تنها و ندیبب ریفق و ازمندین را خود مقدس

 متوجه و فتدیب روز آن در یچارگیب و فقر و امتیق و قبر و مرگ ادي به

 با انسان اگر .ندارد متعال قادر پروردگار جز یپناه روز آن در که باشد

 خود واقعا و برد بسر نیسرزم نيا در شتریب اي روز کي امور نيا به توجه

 و خود یابياز و تعنق با و باشد پروردگارش متوجه و کند فراموش را

 دست یاله قرب مقام به تواند یم خود گناهان از یواقع توبه و خود اعمال
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 خود و غفلت از يیرها بدون و تفكر بدون عرفات در وقوف ،نيبنابرا. ابدي

 باعث یظاهر و یصور اعمال یسر کي انجام اکتفاء با تنها و یخواه

 اعمال نيا انجام با ،یفقه لحاظ از که چند هر گردد؛ ینم یخودشناس

 نيا به دنیرس از یشخص نیچن اما. شود یم ساقط انسان گردن از فیتكل

  .بود خواهد بینص یب یخودشناس جمله از معارف

 : در عرفات شتباهات ممکنهبعضی ا 

             عرفه حدود از رونیب دنيگز اقامت    ( ۰

 دیخورش غروب از قبل عرفه از گشتن باز  ( ۳

 باال در ازدحام جاديا و(  الرحمه جبل) یباال واريد به دنیکش دست  ( ۲

  آن به شدن

 قبله  به رو عوض به الرحمه جبل  به رو کردن دعا  ( ۱
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 )مزدلفه(مشعرالحرام  رد وقوف
 در صبح طلوع تا را الحجه وذ دهم شب که است واجب  حجاج یبرا

 است و حج اعمال از عمل نیچهارم وقوف نيا.  ببرند سر به مشعرالحرام

 حج اج که یا گونه به است؛ الحجه ذو نهم روز آفتاب غروب از بعد آن وقت

 ینم  عرفات در را مغرب نماز

 از غروب از پس بلكه خوانند

 مزدلفه یسو به عرفات

 یها نماز و  کرده حرکت

 و شام)  عشاء  و مغرب

 وقت در اقامه دو  و اذان کي با )  یمسافر) قصر و جمع  صورت به را( خفتن

 .كنندیم ادا( ریتأخ جمع)   عشاء نماز

 یجا هر در وقوف مكان 

 امروز و است الحرام مشعر

 لوحه با الحرام مشعر حدود

 مشخص بنفش رنگ به ها

»     آن یرونیب سمت که شده

 .است شده نوشته«  مُزدلفه ةينها»  آن یدرون سمت و«  مُزدلفه ةيبدا

 زمان و بوده مؤکد سنت مزدلفه در شب گذشتاندن ، یحنف مذهب اساس به

 طلوع از قبل)  هوا کامل شدن روشن تا صادق صبح طلوع از  وقوف

 صحرا آن در یکوه که  الحرام مشعر بسوي  زمان نيا در.  باشدیم( آفتاب 

 بنام یمسجد  کوه آن نزد حاضر حال در و بايست آن نزد و رفته است
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 قبله به رو مزدلفه از ديگر یجا هر در يا و ،است شده بنا     مشعرالحرام

 یاله نعمات از کردن شكر و استغفار ، ذکر ، هیتلب با تانرا وقت ايستاده

 حرکت هیتلب تكرار با منا طرف به صبح نماز یادا از بعد   .ديینما یسپر

 و ناتوان افراد ، سالخورده زنان یبرا وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول. دیکن

 حرکت منا طرف به شب مهین از بعد زمان هر  در که اند داده اجازه کودکان

  [.نسائي و داود أبو روايت ديگري و ،مسلم و ،بخاري روايت] .کنند

 

 و هیتلب تكرار و خداوند لیتهل و حیتسب و شكر مرکز الحرام مشعر یواد

 حال نیع در .  است استغفار

   ها زهيسنگر توانندیم حجاج

   جمرات یرم یبرا    ) سنگچل (

 دوازدهم تا دهم یروزها در

. کنند یآور جمع الحجه  وذ

 شیب  جمرات یرم یبرا گرچه

 الزم اديز ،زهيسنگر  ۱۱ از

 تاس ممكن یول ،ستین

 هدف به و رود  خطا  جمره طرف به پرتاب موقع در ها زهيازسنگر یبرخ

 نيبنابرا ،بماند منا در زین زدهمیس روز که شود ناچار یکس اي و نخورد

  .  گرفت خود با را زهيسنگر  هفتاد که است بهتر

 

 جمرات یرم یبرا حجاج که را ها زهيسنگر علما از یبعض نظر طبق گرچه

 زین حرم نقطه هر از ،فیخ مسجد و  مزدلفه ریغ از وانندت یم دارند ازین

 .ندينما یآور  جمع

  باشد بزرگتر یكم  نخود دانه از ها سنگريزه
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وى يَنالُهُْ لکِنْ  وَْ ِدماُؤها ال وَْ لُُحوُمها اّلَلَْ يَنالَْ لَنْ  ُکمْ  الَتق   َکذلِکَْ ِمن 

رِْ وَْ َهداُکمْ  ما َعلى اّلَلَْ لُِتَکب ُِروا لَُکمْ  َسَخَرها ِ ِسنينَْ بَش   ال ُمح 

 رسد، ینم خدا به شانیها ونوخ شانیها گوشت هرگز که ديبدان)

 مسخ ر و رام شما یبرا را آنها گونه نیا. رسد یم او به شما یتقوا بلکه

 و د؛يکن ادی یبزرگ به کرد تتانیهدا نکهیا[ شکرانه] به را خدا تا کرد

 ) ۲۲:۳۷)    .ده مژده[ خدا رحمت و لطف به] را کوکارانين

  ) :قربانی( ذبح
 (الحجه وذ دهم) دیع اول روز در عقبه جمره زدن از یحاج نكهيا از بعد 

 نيا ءشكرانه یبرا ديبا دهدیم انجام را تمتع و قران حج اگر شد خالص

 ، بز کي اي ، گوسفند کي) یئ هيهد ، نعمت

 کي ءحصه هفتم اي ، شتر کي ءحصه هفتم اي

 دارد ميتقدرا ( گاو

 ذبح کردن عوض در توانندیم حجاج البته

 بانک اریدفاترس از را یقربان یها کوپون

 وکالت به تا نموده یداريخر یاسالم انكشاف

بانک انكشاف اسالمی  .شود انجام ذبح شانيا

هر سال گوشت قربانی حجاج را به هزاران 

مستحق در ممالک آسیايی و آفريقايی اشخاص 

 و ساير نقاط جهان توزيع مینمايند.

 

 

 

 

 

 به او است که السالم هیعل میبراها حضرت داستان از یادی کردن یقربان

 و شد السالم هیعل لیاسماع حضرت ، خود فرزند یقربان به حاضر اش خالق فرمان

 است  ه  اشار

لي م در ب راب ر معب ود
س
 
ي ت هاي 

ان در راه محب وب و جّد ن  گي و دادن ج 
ت   
گذش ود 

 
داکاري و از خ

 
 ازف
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 :)سر یمو کردن کوتاه ای دنیتراش (تقصیر ای حلق

 از یكي ،حج در ذبح و عقبه جمره یرم از بعد و عمره در یسع از پس

 سر یمو دنیتراش با که است ریتقص اي حلق وعمره حج گريد مهم مناسک

 خدا دستور از اطاعت و خالص تین با ناخن اندازه به  آن نمودن کوتاه اي

 .شود یم انجام

 
 ريسا یبرا را ریتقص اي و حلق تواندیم شده خارج قبالً احرام حالت از که یشخص

 از بعد عمره در و ندارد یمكان خاص ریتقص .دهد انجام خود همسفر یاعضا

 و ردیگ یم انجام الحجة ذو دوازدهم تا دهم روز در یقربان از پس  حج در و  یسع

 .شود یم حالل احرام محرمات اکثر عمل نيا انجام با

 

 

 

 

 

 

 

َفَِإْنَُأْحِصْرُُتََْفَماَاْستَ ْيَسرََ ََوَاْلُعْمَرَةَّلِِلَِّ ُلَغَاْْلَْدُيَََوََأِتُّواَاْلَْجَّ َيَ ب ْ ِمَنَاْْلَْدِيََوَالَََتِْلُقواَُرُؤَسُکْمََحَّتَّ
َکاَنَِمْنُکْمََمريضًاََأْوَبِِهََأذًىَِمْنَرَْأِسِهََفِفْديٌَةَِمْنَِصياٍمََأْوََصَدَقٍةََأْوَُنُسٍکَفَِإذاَ َأِمْنُتْمََفَمْنََمَِلَُّهََفَمْن

ََفمََ َعٍةَِإذاَرََجْعُتْمََِتَتََّعَبِاْلُعْمَرِةَِإََلَاْلَْجِ  ََوََسب ْ اَاْستَ ْيَسَرَِمَنَاْْلَْدِيََفَمْنَََلََْيَِْدََفِصياُمََثالثَِةَأَيَّاٍمَِفَاْلَْجِ 
َََوَاْعَلُمواََأنََّ َکاِمَلٌةَذِلَکَِلَمْنَََلََْيُکْنََأْهُلُهَحاِضِريَاْلَمْسِجِدَاْْلَراِمََوَات َُّقواَاّلِلَّ َََددتِْلَکََعَشَرٌة يُدََاّلِلَّ

 (۲:۱۹۶) اْلِعقابَِ
یاجراازوآمدشيپیاگرمانعوديدهانجامخدایبراراعمرهوحجاعمال

تانرایهاسروگرددالزمباشدسريم(یقربان)هيهدازکهآنچهديشدمنعمناسک
هرو٬برسدآنذبحمحلبهشماه  يهدآنکهتاديمتراش(احرامحالتانجامجهت)

هيفدوبتراشدسرتوانديمشودمبتالیسردردبهايوباشدضيمرشماازکس
ششطعام)راتيخايو(روزسه)روزهازعبارتکهگرددالزمیوبر(عوض)

تمتععمرهیادابهکههرپسديشدامندرچونو٬(یقربان)هيهدايو(نيمسک
آنبرکهیکسوباشدسريمکهآنچهاست(یقربان)هيهدیوبرحجوقتتاابدي

دهکهرديبگروزهازمراجعتبعدروزهفتو٬حجاميادرروزسهابدينقدرت
الحراممسجدساکنیواهلکهاستیکسیبراحکمنيا٬گرددليتکمروز
 استديشدتينهاخداوندعقوبتکهديبدانوخداازديبترسو٬نباشد
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 چهارم فصل

  حج روزمره اعمال و انواع

 (قدم به قدم)

 

 

 

 

 

ادای حج و برای ادای عمره در   برای شاننیت احرام را ازمحل اقامت مكه ساکنین  *

 نهيمد راه ریمس در  کیلو متری شهر مكه ۰۱نزديكترين زمین )حِّل( )تنعیم( که در 

 قرار دارد ببندند. منوره

 ازمحل را احرام تین   دارند سكونت حرم نیزم و قاتیم نیزم نیب در كهیکسان و 

 ببندند ا عمرهي و حج یادا  یبرا  شان اقامت
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 پنجم فصل

 معظمه ءمکه یدنید و یخیتار ٬ مقدسه اماکن

 یبناظمه قرار دارد. اين گاه مسلمانان در شهر مكه مع  قبله :کعبه شریفه

بنام های کعبه شريفه، خانه خدا، بیت اهلل الحرام، بیت العتیق و  مقدس

خانه کعبه نخستین و  بیت الحرم مشهور است. بنا بر آياتی از قرآن کريم،

 مرکز ثیح به و عبادت منظور بهاست که  خانهترين بنا و اولین   مقدس

به را ابتدا حضرت آدم علیه است. کع بر روی زمین ساخته شده دیتوح

ساخت و سپس حضرت ابراهیم علیه السالم به کمک پسرش   السالم

اسماعیل علیه السالم تعمیر و بازسازی کرد. کعبه در زمان رسول خدا 

صلی اهلل علیه وسلم و قبل از بعثت، به دست قريش و با همكاری رسول 

  اره بازسازی شد.خدا، بر اساس بنای اولیه ابراهیم علیه السالم، دوب
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 اتیآ عمران آل سوره در الشأن میعظ قرآن در میکر و متعال خداوند

 :دیفرمایم 97 و 9۹ 

لَ  إِنَّ  ْلعَالَِمینَ  َوُهدًى ُمَباَرًكا بِبَكَّةَ  لَلَِّذي ِللنَّاِس  ُوِضعَ  بَْیتٍ  أَوَّ  ل ِ

َقامُ  بَی ِـَناتٌ  آیَاتٌ  فِیهِ  ِ  آِمًنا َكانَ  دََخلَهُ  َوَمن ِإْبَراِهیمَ  مَّ  ِحجُّ  النَّاِس  َعلَى َولِِل 

 اْلَعالَِمینَ  َعنِ  َغِنيٌّ  هللا فَِإنَّ  َكفَرَ  َوَمن َسِبیالً  إَِلْیهِ  اْستََطاعَ  َمنِ  اْلَبْیتِ 

 شد نهاده بنا مردم( عبادت) یبرا که یا  خانه نینخست شک بدون:  ترجمه

 ،  است( مكرمه مكهء یها نام از یكي) بكه در که است( کعبه) یا خانه همان

 است جهانها قيخال یبرا تيهدا و رکمبا خانهء

 اي و مبارکه کعبه حرم) میابراه مقام(  جمله از) روشن يیها نشانه خانه آن در

 السالم هیعل میابراه که یسنگ اي و السالم هیعل میابراه نماز و عبادت یجا

 بر خداوند بقدرت شانيا قدم نقش و شدیم ستادهيا آن بر کعبه یبنا هنگام

 ء کعبه حرم) آن در که هر  و ،(است مانده محفوظ امروز تا و ثابت سنگ نيا

 كهیکسان و  مردم بر خدا خانهء حج و  ،بود خواهد امن در شود داخل( مشرفه

 که هر و است یاله فرض باشند داشته آنرا به دنیرس( یبدن و یماد) توان

 قيخال همه از خداوند که ناًیقي( دينما انكار حج ضهءيفر از)  شود کافر

  .است ازین یب  جهانها

 کعبه و است اسالم در یاول حرم و مسجد نيتر مقدس مسجد الحرام:

 مسجد نيا داخل در كهیکسان و دارند قرار مسجد نيا قلب در فهيشر

 یبرا اما است اهلل تیب و کعبه شان قبله ندينما عبادت و باشند مشرف

 باشدیم مسجدالحرام سمت شان عبادت قبله جهان مسلمانان کافه
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واقع در سرک سوق و سلم   صلی اهلل علیه محل تولد حضرت رسول اکرم

 هیناح ازالیل عقب مسجد الحرام 

که اکنون کتابخانه مكة  مروه و صفا

 .المكرمه در آنجا قرار دارد

 

 

 

 

در کوهی حراء در شمال شرقی مكه در حدود يک کیلومتر واقع  غار حراء

پیامبر  مقدس مكان نیهم دراست. 

را  ها شب و روزهای اهلل علیه و سلم صل

 نكهيا تا بودند عبادت و تفكر مشغول

 وبه شد یوح خداوند طرف از شانيبرا

 حراء کوه و .شدند مبعوث یامبریپ

( النور جبل) بنام یوح نزول از بعد

 ديگرد یمسم

در جنوب شرقی مسجد الحرام  ثور كوه

واقع شده است. شهرت اين کوه به سبب 

زمانكه مشرکان مكه به قصد غارآن است. 

( وسلم علیه اهلل صلی) کشتن رسول خدا

 علیه اهلل صلیپالن کردند. آن حضرت )

( همراه با حضرت ابوبكر صديق وسلم



 65    صفحه                                                                          عمره و  حج یرهنما
 

( برای مدت سه روز در اين غار ثور مخفی بودند. مشرکان عنه اهلل رضي)

 که کسی وارد غار نشده است. تصور کردند با ديدن تارهای عنكبوت

 است کرده ياد غار اين از ۱۱ تيآ توبه سوره در ميکر قرآن در دخداون

ُ  نََصَرهُ  فََقدْ  تَنُصُروهُ  إِالَّ   إِذْ  اْلغَارِ  فِي ُهَما إِذْ  اثْنَْینِ  ثَانِيَ  َكفَُرواْ  الَِّذینَ  أَْخَرَجهُ  إِذْ  الِل 

َ  إِنَّ  تَْحَزنْ  الَ  ِلَصاِحبِهِ  یَقُولُ  ُ  َفأَنَزلَ  َمَعنَا الِل   ... َعَلْیهِ  ِكینَتَهُ سَ  الِل 

 

نونه  سرکمسجد الحرام و  ءشاهراهدر داخل مكه درتقاطع  مسجد شجره

مسجدي است که  واقع است.

به ياد معجزه اي از پیامبر در 

صدر اسالم ساخته شد و نامِّ 

مسجدِّ شجره بر خود گرفت. 

به روايات در اين مكان 

درختي به نبوت و پیامبري آن 

يد ياد آور شد که مسجد ديگری هم  به عین نام در حضرت شهادت داد.  با

 .مدينه که يكی از میقات ها است قرار دارد

 

يكی از مشهورترين و کهن ترين  مسجد مكه است که در   مسجد جن

حضرت  حاشیه قبرستان حجون واقع است. 

در حال  وسلم علیه اهلل صلیمحمد 

ف، پس از طی مسیری بازگشت از طائ

شكسته و نا امید در مكان  طوالنی با قلب

اين مسجد که به نخله معروف بود، کنار 
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نخل خرمايی نشست و نیمه شب به عبادت و تالوت قرآن پرداخت. در اين 

ساير   موقع جنیان با شنیدن صدای قرآن متوقف شده و آيات آن را به گوش 

اه بعدها نیز چندين بار همر  وسلم علیه اهلل صلی پیامبر  جنیان رساندند.

عبداهلل بن مسعود به اين مكان آمد و آيات قرآن را بر جنیان خواند. در 

شبی سوره جن بر پیامبر نازل شد. نام اين مسجد به همین سبب جن مانده 

 شده است.

 

در بیست کیلومتری شرق مكه به طرف جده در محل  مسجد حدیبیه

 ميقد راه عرض درحديبیه که 

 و است واقع جده - مكه

 شاهراه نتيپو چک یمحاذ

. باشدیم جده - مكه ديجد

 علیه اهلل صلیپیامبر اکرم 

همراه تعدادی از  وسلم

 هجرت ششم سال درمسلمانان 

از مدينه خارج شده و به سمت مكه رهسپار گشتند.  عمره، برای انجام 

کفار قريش با اعزام سپاهیان مسلح تصمیم گرفتند تا از ورود آن حضرت 

در نتیجه اين عمل شان صلح حديبیه به امضا  به مكه جلوگیری کنند.

 دستور دوم خلیفهرسید . يكی از نتايج پرثمر اين صلح فتح مكه بود. 

 آور خاطره اين حادثه عظیم تا ياد داد محل  آن  در را مسجد ساختن

  باشد. یخيتار
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ترين قبرستان مكه که به نامهای   کهن :  َحُون )ُحُون( قبرستان

هاشم نیز  ةالمَعْالة و جَن ةالمَعْالة و مقبره قريش يا مقبره بنیمَعْالة، مقبر

دارد، در دامنه کوهی به شهرت 

نام حجون قرار داشته و امروزه 

در شمال شرقی مكه و بر سر دو 

راهیِّ منتهی به مسجدالحرام و 

کوه حجون واقع است. در اين 

 حضرت فرزندان ، عنها اهلل  یرض یکبر جهيخد دهیالس نیالمؤمن اُممقبره 

 وفات تیطفول در که(  عبداهلل و قاسم) وسلم علیه اهلل صلی اکرم رسول

 اقارب و اجداد زین و عنهم اهلل  یرض   کرام صحابه  یبرخ با اند کرده

 رهیوغ عبدالمطلب،  ، ابوطالب  لیقب از وسلم علیه اهلل صلی آنحضرت

 اند مدفون
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 ششم فصل

 منوره نهیمد ارتیز

 :ه منور نهیمد

 اسالم امبریپ هجرت از بعد بود مشهور ثربي  بنام قبالً که  نهيمد شهر

  .افتي شهـرت( امبریپ شهر) یالنب نةيمد به وسلم هیعل اهلل یصل محمد

»  شهر به  بعثت ۰۱ سال االول عیرب اول روز در وسلم هیعل اهلل یصل امبریپ

 نيا ، نمود هاجرتم  دارد فاصله مكرمه ۀمكــ از متر لویک ۱۳۱ که«  ثربي

 نهيمد شهر. رودیم بشمار  ،(یهجر خيتار) مسلمانان خيتار سرآغاز خيتار

 نيا ، عظمت با وپروردگار ، بوده جهان ومبارک مقدس یها شهر  جمله از

  .است داده قرار امن نیسرزم ثیبح  را شهر

  کار در وسلم هیعل اهلل یصل امبریپ خود که  ینبو مسجد امن شهر نيا در

»   اند فرموده مسلمانان به خطاب شانيا و ديگرد اعمار ، گرفت سهم آن
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حجاج محترم برای یافتن جای مناسب 

ساعت قبل از وقت   در داخل مسجد حد اقل یک

 به مسجد نبوی بروند.   جماعت   نماز

 و الحرام المسجد إال سواه ما في صالة ألف من أفضل یمسجد یف صالة

 کي«  )   سواه فیما صالة ألف مائة من أفضل الحرام المسجد یف صالة

 یادا یاستثنا به است آن ریغ در نماز هزار از بهتر من مسجد نيا در نماز

)  .( است  گريد مسجد در نماز صدهزار از که بهتر الحرام مسجد در نماز

 ( مسلم حیصح ، یبخار صحیح  ثيحد

 و  حج اميا در  در

 ریاخ روز ده

 تعداد رمضان

 نماز) نیمصل

 یحد به(  گزارن

 در نیمصل صفوف اگر ماند، ینم مسجد داخل در جا چیه که رسدیم

 از خارج جايي درهر توانندیم ،  برسد ديرتر کسي و شود پر  ینبو مسجد

 نه وکوشش بپیوندد،  نمازگزان صفوف به قبله یرو شیپ طرف جز مسجد

 نیمصل ريسا فیوتكل تياذ موجب مسجد داخل به دنیرس بخاطر که کند

  .گردد

 در که مسجد یاصل ساحه و افتهي توسعه بار نيچند ینبو مسجد چون

 یبرخ در آن حدود فعالً بود افتهي بنا وسلم علیه اهلل صلی اکرم رسول اتیح

 و مسجد یفعل ساحه ،  آن وجود با است شده نییتع مسجد یها ستون از

 شاءاهلل ان و دهيگرد داخل ینبو مسجد حكم در همه مسجد اطراف ساحات

 مبارک مسجد قسمت هر در گزاران نماز بینص زین نماز هزار تیفضل به

 .شد خواهد ینبو
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 :نبوي مسجد آداب
 گرددیم مسجد وارد مسلمان كهیزمان هر است آمده یاسالم ماتیتعل در

 وارد  که مسلمان بخصوص ، دينما مراعات را رفتن مسجد آداب ديبا ،

 در یوحت نموده رفتار الزم وقار و آرامش با ديبا گرددیم نبوي مسجد

 نموده استعمال هم  یخوشبو  که است بهتر ، است آمده یاسالم تيروا

 به شدن داخل  هنگام در و بپوشد  ومطهر نو لباس ممكن تصور ودر

 را المسجد تحیة نماز رکعت دو و بخواند را مسجد به ورود دعاي مسجد

 اهلل رسول بیت مابین است مكاني) شريفه ءروضه در امكان صورت در

 .آورد بجا ینبو مبارک مسجد قسمت هر اي و (منبر و سلم و علیه اهلل صلی

 حضرت قبر یحاو مبارک حجره مقابل به  المسجد تحیة ازنم یادا از بعد

 سالم و درود و ستديبا خشوع و میتعظ با وسلم علیه اهلل صلی اکرم رسول

 و دينما ميتقد ناتيکا سرور حضرت آن یواال مقام و پاک بروح خالصانه

 در. دينما ادا را آنحضرت امانت یادا و رسالت غیتبل و رسالت شهادت

 انجام مبارک مسجد قسمت هر از درود و سالم نيا اديز ازدحام صورت

 - قيابوبكرصد حضرت بر و کند حرکت یکم راست سمت به  بعداً. شودیم

 نیز  نیالمؤمن ریام    ،   عنه اهلل رضي -عمر حضرت بر  و  عنه، اهلل رضي

 دعا خواهد مي هرچه و کرده قبله بسوي رو آنگاه . بفرستد سالم و درود

 .نمايد

 ، دیبوس آنرا ايو دیکش دست شريفه ي حجره بر  دينبا  که کرد ديبا توجه

 که شد آور ادي ديبا ضمن ودر نداشته وجود  یاسالم عتيشر در عمل نيا

 گرددیم وسلم هیعل اهلل یصل امبریپ اندوه و رنجش باعث  اعمال نگونهيا

 کرده نهی خويش آرامگاه تعظیم از وسلم هیعل اهلل یصل امبریپ خود رايز ،
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 عید مرا قبر: »يعني( ابوداود( )عیدًا قبري تجعلوا ال: )فرمايد مي و

 .«نگردانید( طوافگاه)

ینبو مسجد داخل

  
 

 

 

 

  

 مقبره حضرت محّمد )صلى ہللا علیه وسلم( - 1

 مقبره حضرت ابوبکر صدیق )رضی ہللا عنه( - 2

 مقبره حضرت عمر فاروق )رضی ہللا عنه( - 3

 اهلل صلي خدا رسول قبر زيارت  و المنوره نهيمد به رفتن که  است تذکر قابل

 عمره يا حج مناسک جزو هیچكدام مسجدالنبي به رفتن يا و وسلم علیه

 یول نمیشود باطل حجش نتوانست رفته شهر اين به کسي اگر و نبوده،

 به سفر از قبل اي ،حج  برکت پر سفر از یاعظم استفاده یبرا اکثراً حجاج

 اماکن به مختصر مرور لهذا. شوندیم منوره نهيمد عازم آن از بعد اي و مكه

 .شد خواهد واقع دیمف شاءاهلل ان عظمت پر شهر نيا یخيتار و مقدس
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 (َوَسلَّمَ   َعلَیهِ  هللاُ  َصلَّى) اكرم پیامبر بر سالم

 ،خداوند امبریپ یا تو بر السالم

 السالم ،خداوند ینب یا  تو بر السالم

 تو بر السالم ،دخداون دوست یا تو بر

ای  تو بر السالم ،خدا  بیحب ای

ای  تو بر السالم ،خدا خلق نيبهتر

 ای امام تو بر السالم ،امبرانیپ سرور

 شفاعت یا تو بر  السالم ، انیمتق

ای  تو بر السالم ،گناهكاران دهنده

ای  تو بر السالم ،امبرانیپ  نيآخر

 تو بر السالم ، ها عالم پروردگار رسول

 عیای شف تو بر السالم ، رحمت یای نب

 كهیای کس تو بر السالم ،  امت

 اخالق  صاحب  را تو متعال خداوند

 بر السالم ،  است کرده فیتوص بزرگ

 بر السالم ،  امبرانیپ و ایانب جمله و تو

 ،  تو پاک و کین تیب اهل بر و تو

 سرشت پاک همسران و بر تو بر السالم

 تو بر مالسال  ، مؤمنان یها مادر و تو

 السالم و تو کرام اصحاب  جمله و بر

 .صالح بندگان بر و من بر

 

 

 

 

 جز نیست معبودي که دهم گواهي

. اهللِّ رَسُوْلَ يَا عَلَیْکَ الس َالمُ

 الس َالمُ.  اهللِّ نَبِّي َ يَا عَلَیْکَ الس َالمُ

 مُالس َال. اهللِّ یْلَ خَل يَا عَلَیْکَ

 الس َالمُ. اهللِّ حَبِّیْبَ يَا عَلَیْکَ

 الس َالمُ. اهللِّ خَلْقِّ خَیْرَ يَا عَلَیْکَ

.    الْمُرْسَلِّیْنَ سَی ِّدَ يَا عَلَیْکَ

. الْمُت َقِّیْنَ اِّمَامَ يَا عَلَیْکَ الس َالمُ

. الْمُذْنِّبِّیْنَ شَفِّیْعَ يَا عَلَیْکَ الس َالمُ

. لن َبِّی ِّیْنَا خَاتِّمَ يَا عَلَیْکَ الس َالمُ

 رَب ِّ رَسُوْلَ يَا عَلَیْکَ الس َالمُ

 نَبِّي َ يَا عَلَیْکَ الس َالمُ. الْعَالَمِّیْنَ

 شَفِّیْعَ يَا عَلَیْکَ الس َالمُ. الر َحْمَةِّ

 وَصَفَهُ مَنْ يَا عَلَیْکَ الس َالمُ. االُم َةِّ

 لَعَلَي اِّن َکَ وَ: »بِّقَوْلِّهِّ. جَل َ وَ عَز َ اهللُ

 وَ عَلَیْکَ الس َالمُ. «ظِّیْمٍعَ خُلُقٍ

. الْمُرْسَلِّیْنَ وَ االَنْبِّیَاءِّ سَائِّرِّ عَلَي

 بَیْتِّکَ اَهْلِّ عَلَي وَ عَلَیْکَ الس َالمُ

 الس َالمُ.  الط َاهِّرِّيْنَ الط َی ِّبِّیْنَ

 اَزْوَاجِّکَ عَلَي وَ عَلَیْکَ

. الْمُؤمِّنِّیْنَ اُم َهَاتِّ الط َاهِّرَاتِّ

 اَصْحَابِّکَ عَلَي وَ عَلَیْکَ الس َالمُ

 عَلَي وَ عَلي َ الس َالمُ اَجْمَعِّیْنَ،

 .الص َالِّحِّیْنَ اهللِّ عِّبَادَ
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 و ، ندارد شريک که اي يگانه خداي

 او رسول و بنده محم د که دهم گواهي

 تويي همانا که دهم گواهي و است

 را پروردگارت امیپ که خدا رسول

 و ، را او  امانت یکرد ادا و رساندي

 راه در دعوت و را امت یداد اندرز

 پند و حكمت وسیله به را پروردگارت

 در یکرد جهاد  و ، یداد انجام نیک

 .را حق و نیراست جهاد ،خدا راه

 

 ال وَحْدَهُ. اهللُ اِّال اِّلهَ ال اَنْ اَشْهَدُ

 مُحَم َدًا اَن َ اَشْهَدُ وَ.  لَهُ شَرِّيْکَ

 يَا اَن َکَ اَشْهَدُ وَ.  رَسُوْلُهُ وَ عَبْدُهُ

 وَ الر ِّسَالَةَ غْتَبَل َ قَدْ.  اهللِّ رَسُوْلَ

 وَ االُم َةَ نَصَحْتَ وَ.  االَمَانَةَ اَد َيْتَ

 سَبِّیْلِّ اِّلَي دَعَوْتَ وَ.  الْحُج َةَ اَقَمْتَ

 الْمَوْعِّظَةِّ وَ بِّالْحِّكْمَةِّ رَب ِّکَ

 حَق َ اهللِّ فِّي جَاهَدْتَ وَ.  الْحَسَنَةِّ

 .. َ جِّهَادِّهِّ

 کائنات سرور حضرت فيشر مقبره و  منبر انیم در « الجنة روضة» 

 ادا را نفل نماز رکعت دو جا نيا در باشد داشته امكان اگر و داشته قرار

 مسجد یگريد مهم یها لتیفض از یكي  ميشد متذکر كهيهمانطور. دیکن

  تيموجود فيشر ینبو

 توته از بخشي يا قطعه

 امبریپ:  که است ینیزم

 آن  وسلم هیعل اهلل یصل

 از یاغب بنام را نیزم توته

 نمودند، توصیف  جنت

 « الْجَنَ ةِّ رِّيَاضِّ مِّنْ رَوْضَةٌ وَمِّنْبَرِّي بَیْتِّي بَیْنَ مَا: »  است وفرموده

 حیصح. )است بهشت یها روضه از یا روضه من منبر و خانه انیم: ترجمه

 (.۰۱۵ ثيحد ،یبخار
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  )صلى هللا علیه وسلم( دعاي آخر در مزار پیامبر اكرم

 «ه خوانده شود.رو به طرف قبل»

 کِّتَابِّکَ فِّيْ قُلْتَ اِّن َکَ الل َهُم َ

 اَن َهُمْ لَوْ وَ: »الْحَق ُ قَوْلُکَ وَ الْكَرِّيْمِّ

 جَاؤُوْکَ اَنْفُسَهُمْ ظَلَمُوا اِّذْ

 لَهُمُ اسْتَغْفَرَ وَ اهللَ فَاسْتَغْفَرُوا

 .«رَحِّیْمًا تَو َابًا اهللَ لَوَجَدُو الر َسُوْلُ

 

. رَسُوْلَکَ جِّئْنَا قَدْ ااِّن َ اَلل َهُم َ

 فَنَسْأَلُکَ. لِّذُنُوْبِّنَا نَسْتَغْفِّرُکَ

 وَ نَبِّی َکَ فِّیْنَا تُشَف ِّعَ اَنْ الل َهُم َ

 يَنْفَعُ ال يَوْمَ(. ع) مُحَم َدًا رَسُوْلَکَ

 بِّقَلْبٍ اهللَ اَتَي مَنْ اِّال. بَنُوْن ال وَ مَالٌ

 .سَلِّیْمٍ

 

 

 لَنَا تُوْجِّبَ اَنْ نَسْأَلُکَ اِّن َا الل َهُم َ

 جَاءَ لِّمَنْ اَوْجَبْتَهَا کَمَا. الْمَغْفِّرَةَ

 صَل َی) مُحَم َدًا حَبِّیْبَکَ وَ. نَبِّی َکَ

 . حَیَاتِّهِّ فِّيْ( وَسَل َمَ عَلَیْهِّ الل َهُ

 

 وَ. الش َافِّعِّیْنَ اَو َلَ اجْعَلْهُ الل َهُم َ

 وَ نَاالَو َلِّیْ اَکْرَمُ وَ. الس َائِّلِّیْنَ اَنْجَحُ

 اآلخِّرِّيْنَ

 و یگفت خود ميکر کتاب در تو !خداوندا

 یهنگام آنان اگر و: » که است حق تو سخن

 و آمدند یم تو نزد کردند ستم خود بر که

 امبریپ و خواستند یم آمرزش خدا از

 را خداوند ، خواستیم آمرزش شان یبرا

 .«دیافتییم مهربان و ريپذ توبه

 ،   ميآمد وت رسول شگاهیپ به ما !خداوندا

 میخواهیم تو از را خود گناهان آمرزش

 و ینب ، پروردگار ای میكنیم مسألت پس

 را وسل م هیعل اهلل یصل  محمد خود رسول

 نه که  یآنروز در ، بگردان عیشف ما انیم

 ، برسانند ینفع نتوانند فرزندان نه و مال

 سالم قلب با خداوند یسو به كهیکس مگر

 .ديایب

 الزم ما بر را خود تمغفر !خداوندا

 یبرا یساخت واجب چنانكه ، بگردان

 محمد تو بیحب و ینب ارتيز به كهیکس

 آمد وسلم علیه اهلل صلی

 

 وسلم علیه اهلل صلی حضرت آن !خداوندا

 موفق و ، گردان کنندگان شفاعت نیاول را

 و نیاول نيبزرگتر و کنندگان سوال نيتر

 نيآخر
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 وَ. کَامِّالً اِّيْمَانًا کَاَسْأَلُ اِّن ِّي الل َهُم َ

 ال اَن َهُ اَعْلَمُ حَت َي. صَادِّقًا يَقِّیْنًا

 اِّن َکَ. لِّيْ کَتَبْتَ مَا اَال يُصِّیْبُنِّيْ

 . قَدِّيْرٌ شَيْءٍ کُل ِّ عَلَي

 

 

 وَ. نَافِّعًا عِّلْمًا اَسْأَلُکَ اِّن ِّيْ الل َهُم َ

 عَمَلًا وَ. طَی ِّبًا حَاللًا. وَاسِّعًا رِّزْقًا

 .تًبُوْرَ لَنْ تِّجَارَةً وَ مَقْبُوْلًا. اصَالِّحً

 

 اسْتُرْ وَ. صُدُوْرَنَا اشْرَحْ الل َهُم َ

 آمِّنْ وَ. ذُنُوْبَنَا اغْفِّرْ وَ. عُیُوْبَنَا

 بِّالص َالِّحَاتِّ اخْتِّمْ وَ. خَوْفَنَا

 اِّلَي غُرْبَتِّنَا مِّنْ رُد َنَا وَ. اَعْمَالَنَا

. غَانِّمِّیْنَ سَالِّمِّیْنَ اَوْالدِّنَا وَ. اَهْلِّنَا

. الص َالِّحِّیْنَ عِّبَادِّکَ مِّنْ اجْعَلْنَا وَ

 هُمْ ال وَ. عَلَیْهِّمْ خَوْفٌ ال ال َذِّيْنَ مِّنَ

 . يَحْزَنُوْنَ

 

 فِّي وَ. حَسَنَةً الد ُنْیَا فِّي آتِّنَا رَب َنَا

 . الن َارِّ عَذَابَ قِّنَا وَ. حَسَنَةً اآلخِّرَةِّ

. هَدَيْتَنَا اِّذْ دَبَعْ قُلُوْبَنَا تُزِّغْ ال رَب َنَا

 اِّن َکَ. رَحْمَةً لَدُنْکَ مِّنْ لَنَا هَبْ وَ

 .الْوَه َابُ اَنْتَ

 و کامل مانيا خواهمیم تو از  !خداوندا

 آنكه تا میكنیم مسألت نیراست نیقي

 جز به ، رساند ینم ضرر یزیچ ميبرا بدانم

 بر تو همانا. یا ساخته مقدر ميبرا تو آنچه

 يیتوانا زیچ هر

 و مند سود علم  خواهمیم تو از  !نداخداو

 صالح عمل و زهیپاک و حالل و فراخ یروز

 انيز بدون تجارت و قبول قابل و

 

 بیع و یبگشا را ما یدلها !خداوندا

 یببخشا را ما گناهان و بپوشان را ما یها

 را ما اعمال خاتمه و  یبزدا را ما ترس و

 به غربت حالت از را ما و ک گردانین

 و تندرست ما فرزندان و  ما خانواده

 بندگان ٔ  زمره در را ما و برسان  بهرمند

 که یکسان زمره در ،  بده قرار خود صالح

 .یاندوه نه و است یخوف نه شانيا بر

 

 را ما    ! ما پروردگار یا !ما پروردگار یا

 تيعنا( نعمت) حسنه آخرت و ایدن در

 .نگهدار  دوزخ عذاب از را ما و ، فرما

 از بعد را مانيها دل    !ما دگارپرور یا

( حق راه از) ،یکرد تيهدا را ما آنكه

 یرحمت خود، یسو از و! مگردان منحرف

 .یا بخشنده اریبس تو رايز ببخش، ما بر
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 از وسلم هیعل اهلل یصل اهلل رسول هجرت ستگاهيا نيآخر قباء مسجد قباء:

 از بعد و. بود نهيمد به مكه

 به قباء در سفر روز هشت

 متر لویک مین و چهار فاصله

 از نموده توقف ثربي مرکز از

( ۰۳ - ۸) جمعه تا شنبه دو

 ماندند جا آن در االول عیرب

 شده ذکر ميقرآنكر در آن تیفضل که را مسجد نیاول یبنا روز چهار نيا در

 . نهادند است

 أَنْ يُحِّبُ ونَ رِّجَالٌ فِّیهِّ تَقُومَ أَنْ أَحَقُ  يَوْمٍ أَوَ لِّ مِّنْ التَ قْوَی عَلَی أُسِّ سَ لَمَسْجِّدٌ}

 [.۰۱۸: التوبة{ ]الْمُطَ هِّ رِّينَ يُحِّبُ  وَاللَ هُ يَتَطَهَ رُوا

 روز از( قبا مسجد) است افتهي بنا تقوا یمبن بر که مسجدی واقعاً :ترجمه

 که اند مردانی آن در[ و] ايستی[ نماز به] آن در که است سزاوارتر اول

 اند  پاکی خواهان که را کسانی خدا و سازند پاک را خود دارند دوست

  .دارد  می دوست

 بود میسه مسجد نيا یساختمان کار در وسلم هیعل اهلل یپیامبرصل شخص

 و دارد وجود یاسالم مقدسه اماکن از یكي ثیبح حال تا مسجد نيا و

 به قبا مسجد طرف به سواره يا پیاده شنبه هر وسلم هیعل اهلل یصل رسول

: است آمده یفيشر ثيحد در . كردندیم ادا آنجا رادر نماز و افتادیم راه

   «من تطهر في بیته ثم أتى مسجد قباء فصلى فیه كان له كأجر عمرة»

 نماز قباء مسجد به سپس کرد غسل اي وضو خود خانه در که یکس)

 ) . است عمره کي برابر نماز نيا یادا اجر بگذارد
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 النبی مسجد لومترییک  میون سه فاصله در مسجد نيا مسجد قبلتین:

 در  مسجد نيا.  دارد قرار نهيمد شهر غربی شمال در وسلم هیعل اهلل یصل

 هجرت، دوم سال شعبان، ماه

  المقدس تیب طرف از قبله كهیزمان

 مسجد افتي رییتغ مكه یسو به

 نیمورخ  شد دهینام نیقبلت

 هيآ در قبله رییتغ خبر ، نديگویم

 تَقَل ُبَ نَرَی قَدْ»  قرهالب هرسو ۰۱۱

 الْمَسْجِّدِّ شَطْرَ وَجْهَکَ فَوَل ِّ تَرْضَاهَا قِّبْلَةً فَلَنُوَل ِّیَن َکَ الس َمَاء فِّي وَجْهِّکَ

 به. شد نازل وسلم علیه اهلل صلی امبریپ یظهربرا نماز انيجر در..« ، الْحَرَامِّ

 کعبه طرف به المقدس تیب از را شيخو یرو گزاران نماز خبر وصول مجرد

  .دندیبرگردان

 در مسجد نیدوم از قباء مسجد از بعد جمعه مسجد  مسجد جمعه:

.   رودیم بشمار اسالم خيتار

 بعد وسلم هیعل اهلل یصل امبریپ

 نهيمد یبسو را قباء هيقر نكهيا از

 دندیرس منطقهً به ، کردند ترک

 بن عمرو بنی خاندان  درآن که

 روز  چون. بودند ساکن عوف

 واقع جمعه روز در شان وصول

 آن از. کردند اقامه آنجا در را جمعه نماز نی،اول  هیعل اهلل یصل امبریپ بود

 بنام وآنرا نمودند اعمار را یمسجد ء آنجا در مسلمانان ببعد خيتار

    .ساختند  یمسم جمعه مسجد
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 یمتر ۵۱۱ ۀفاصل به که است نهيمد یخيتار مساجد از : مسجد غمامه

 نيا. دارد قرار «مناخه» ۀمنطق در السالم باب مقابل ،یلنبمسجدا غرب

 و شده خوانده زین «نيدیع مسجد» و «یمسجدالمصل » ینامها به مسجد

 علیه اهلل صلی) اکرم رسول

 خلفاء، زین یو از بعد و( وسلم

 اقامه محل نيا در را دیع نماز

 به آن یۀتسم وجه در. کردند یم

 یزمان که است نقل( ابر)  غمامه

 بر يیابرها محل، نيا در( وسلم علیه اهلل صلی) اهلل رسول نمازِّ هنگام به

 مسلمانان مناسبت نيا به و است افكنده هيسا نمازگزاران و حضرت آن سر

 .اند خوانده نام نيا به ديگرد ليتبد یمسجد به که را محل نيا خيتار آن از

 یمعمار سبک به یساختمان با گنبد شش یدارا غمامه مسجد یفعل یبنا

 ۀجلو یسنگ یوارهايد با مربع متر ۷۷۲  مساحت به یعثمان مساجد

  .دارد نهيمد در يیبايز
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 مقبره ابراهيم فرزند 
   وسل م هیعل الِل   یصل  اِرم رسول 

 شهر در یاسالم قبرستان  نيکهنتر و نینخست عیالبق جنة جنة البقیع:

 جنوب هیال یمنته در بوده نهيمد

 حضرت حرم کينزد شهر نيا یشرق

 قرار  وسل م هیعل الل ه یصل  غمبریپ

 از یبعض قبرستان نيا در. دارد

 خانوده یاعضا و شاوندانيخو

  وسل م هیعل الل ه یصل  محمد حضرت

 همسران  م،یابراه شان نوزاد پسر  شان، دختران گريود زهرا فاطمة همچو

 چون کرام صحابه و  حسن امام و عباس امام ،(  نیالمؤمن امهات) شان

  .اند مدفون هیعل اهلل رحمة انس بن مالک امام و عنه اهلل یرض عف ان بن عثمان

 مِّنَ ارِّ،يَالد ِّ أَهْلَ كُمْیْعَلَ الس َالَمُ

 شَاءَ إِّنْ وَإِّن َا نَ،یْوَالْمُسْلِّمِّ نَیْالْمُؤْمِّنِّ

 وَلَكُمُ لَنَا اهللَ نَسْأَلُ. الَحِّقُوْنَ بِّكُمْ اهللُ

 مِّن َا نَیْالْمُسْتَقْدِّمِّ اهللُ رْحَمُيَ ةَ،یَالْعَافِّ

 .نَيْأْخِّرِّوَالْمُسْتَ

. الْغَرْقَد الْبَقِّیْعِّ لِّاَهْلِّ اغْفِّرْ الل َهُم َ 

 .الر َاحِّمِّیْنَ اَرْحَمَ يَا بِّرَحْمَتِّکَ آمِّیْنَ

 ما و مسلمانان، و مؤمنان تمامی از نیسرزم نيا ساکنان ای شما بر سالم : ترجمه

 شما و خودمان برای خداوند از وست،یپ میخواه شما به بخواهد خداوند اگر هم

 ایدن از ما از قبل که کسانی آن هر به خداوند و میخواه یم را سالمتی و تیعاف

  .کند رحمت رفت خواهند ایدن از ما از بعد که کسانی آن هر به و اند، رفته

  .مهربانان نيمهربانتر یا نیام کن مغفرت را عیبق اهل! خداوندا
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 نقشه ُنة البقيع
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   :بدر  غزوه محل

 ۰۷ در دارد قرار نهيالمد شهر جنوب ليما ۸۱ که البدر یواد در بدر غزوه

 از اکثرا که نفر سیصد از بیش. گرفت صورت یهجر دوم سال رمضان

 آماده جنگ براي بودند مدينه انصار

 . شدند

 سه هر و داشتند اسپ دو فقط عده اين

 و شدند مي سوار شتر يک بر نوبت به نفر

 سپاه يک با که کردند نمي گمان هرگز

  قريش مشرکین یجنگجو هزار يک

 و  پیكار اولین نيا.  شد خواهند روبرو

 به رحمان خداي لشكر بین بزرگ نبرد

 علیه اهلل صلي رسول حضرت فرماندهي

 اين. باشد مي شیطان لشكر با وسلم

 درخشان پیروزي با ساز سرنوشت جنگ

 اين شرح خداوند. رسید پايان به مؤمنان

 قرآن در را بدر نمجاهدا ايثار و جنگ

 کرد ذکر انفال سوره در خود الشان عظیم

 ازآن همه و شود خوانده قیامت روز تا که

 روز آن خود کتاب در خداوند. شوند آگاه

 حكومت هاي پايه جنگ، اين در پیروزي با  . است نامیده الفرقان يوم را

 .شد مستحكم منوره مدينه در اسالمي نوپاي
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 أحد:  غزوه محل

 بود سلم و هیعل اهلل یصل خدا رسول مشهور یها غزوه از یكي حدا جنگ

 سوم سال  در و نهيمد شمال یمتر لویک چهار در احد، کوه دامنه در که

  شهادت به منجر که  .داد رخ اسالم سپاه و شيقر مشرکان نیب ،یهجر

 حمزه حضرت شمول به عنهم اهلل یرض کرام صحابه از نفر هفتاد مجموعاً 

 صلی پیامبر جنگ نيدرا همچنان. ديگرد    )   الشهداء دیس(   عنه هللا یرض  

 مشكل و سخت اریبس عيوقا از یكي و.  برداشتند جراحت  سلم و علیه اهلل

 شده واقع غزوه نيا در وسلم علیه اهلل صلی اکرم رسول حضرت اتیح در

 نيا اتفاقات به مفصل طور به نسبتاً عمران آل سوره در ميکر قرآن .است

 است پرداخته جنگ
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 هاتم فصل

 ها دعا مُموعه
  

  مخصوصاًمقدسه  اماکنزيارت  و چون حجاج محترم در جريان سفر حج 

 تالوت یبرا یکاف  وقت  مشعرالحرام  و  منا ، عرفات در وقوف زمان در

 باشند داشتهیمراز و نیاز با خالق يگانۀ خود  قرآن کريم و خواندن دعاها و

ين دعاهای مستند از قرآن عظیم الشان که درآيات مستقل و يا بنابر

 رسول حضرترا که  درضمن آيات ديگر ذکر گرديده وهمچنین دعاهای

 فيشر ثيحد مختلف کتب در و آورده وسلم بزبان آله و هیعل اهلل یصل اکرم

  استفاده موردتا  کردهرسالۀ جمع آوری  نيا در آن یدر ترجمه با  است درج
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 یحت و حج مناسک یادا ۀمختلف اوقات انيجراحبان محترم در حاجی ص

 ومستحب نبوده فرض دعاها نيا خواندن چه گر .ردیبگ قرار آن از بعد

 قرار کنارش در آن یدر ترجمه که دعاها نيا اهلل توسط شاء و ان باشدیم

  ، نمود خواهند حاصل یشتریب یكينزد خود یكتاي خالق با  دارد

 یها قسمت در که خواهران و برادران و علما وهمه رندهنگا که ميدواریام

 فراموش تان ریخ یدعا از اند نموده یوهمكار معاونت رساله نيا مختلف

 . دینكن

 اهلل یصل اکرم امبریپ  که شده تيعنه روا اهلل رضي هريرة  أبو  حضرت از

 اِّنْ وَ اَجابَهُم دَعَوهُ اِّنْ اهللِّ وَفْدُ الْعُم ارُ وَ الحُج اجُ:: »اند فرموده  وسلم هیعل

 «لَهُم غَفَرَ اسْتَغفَرُوهُ

 دعايشان کنند دعا اگر خدايند مهمانان کنندگان عمره و حاجیان: ترجمه

  .آمرزد مي  را آنان کنند آمرزش طلب اگر و کند اجابت را
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 فضیلت و ارزش دعاء

 خداوند متعال  بندگان خود را که آفريده احتیاجات وضرورتها وضعیفی

بندگان خود قدرت بی نیازی  کردنو ناتوانی آنها را می داند و برای رجوع 

   چنین ابالغ فرموده است  ( سورۀ فاطر ۰۵خودرا در آيۀ )  يیايکبروغنای 

 الْحَمِّیدُ الْغَنِّي ُ هُوَ وَالل َهُ الل َهِّ إِّلَی الْفُقَرَاء أَنتُمُ الن َاسُ أَي ُهَا يَا

 که است خداوند هستید. تنها محتاج خداوند به شما همه مردم ای :ترجمه

 است.  ستايش و حمد گونه هر شايسته و نیاز بی 

پس هربندۀ مومن تمام احتیاج وضروريات و نیازمندی  خود را به آن  ذات 

پیشنهاد نمايد که انجام هرکار درتوان وقدرت  او  یاقدس بی نیاز وغن

  امكان پذير است .

رابطۀ نزديک و  آنها به و داشته دوسترا  خود بندگانچون خداوند متعال 

هرنوع راز ونیاز ودعای شان که درآن اظهارندامت و پیشمانی . تقرب دارد

باشد رضايت و خوشنودی خداوند تعالی را حاصل نموده دعای دعاکننده 

 بهبقره السورۀ   ۰۸۲ تيآ را قبول می نمايد چنانچه خداوند سبحان در

  :میفرمايد رسولش

 دَعانِّ اِّذا الد اعِّ دَعْوَةَ اُجیبُ قَريبٌ فـَاِّن ی عـَنـ ی عـِّبـادی سَأَلَکَ اوَاِّذ

 يَرْشُدُونَ لَعَل َهُمْ بی وَلْیُؤْمِّنُوا لی فَلْیَسْتَجیبُوا

 به من که قیتحق به پس بپرسند، من درباره تو از من بندگان چون و :ترجمه

 پس ، بخواند مـرا راگ را کننده دعا یدعا مينما اجابت ، نزديكم آنها

 .يابند رشد ره که باشد تا آرند ايمان من به و بپذيرند مرا حكم که بايست

 : میفرمايد غافر سوره ۲۱ تيآ در  مـتـعال پـروردگـار همچنان
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وَقَالَ رَب ُكُمُ ادْعُونِّي أَسْتَجِّبْ لَكُمْ إِّن َ ال َذِّينَ يَسْتَكْبِّرُونَ عَنْ عِّبَادَتِّي  

 هَن َمَ دَاخِّرِّينَسَیَدْخُلُونَ جَ

( یدعا) تا دیبخوان( دل خلوص) با مرا که :گفت پروردگارتان و :ترجمه

 رسوا و خوار یزود به  ، ورزند تكب ر من عبادت از که آنان ،!رميبپذ را شما

 .نديدرآ دوزخ به

دعا به معنای ارتباط و نزديک شدن به خداوند است و ازمحبوب ترين       

د خداوند بوده و نشا نۀ بندگی و اظهارعاجزی عمل نیک يک بنده نز

خداوند شامل باشد ، به عبارت ديگر دعا آن  یثناوفروتنی است که درآن 

مهربان  خداوند بارگاه از مشروعکالمی است که داللت برخواستن مطالب 

چنانچه  که باخلوص نیت همراه با خضوع وخشوع و تضرع باشد. كندیم

 سوره االعراف میفرمايد:  ۳۱۵در آيت  خداوند متعال 

نَفْسِّکَ تَضَر ُعاً وَ خیفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِّ مِّنَ الْقَوْلِّ بِّالْغُدُو ِّ وَ   وَ اذْکُرْ رَب َکَ فی

 " الْآصالِّ وَ ال تَكُنْ مِّنَ الْغافِّلین

 آرام و آهسته ، خوف و تضرع کمال به خود، دل در را پروردگارت و ترجمه:

 .مباش غافالن ءزمره از و کن ادي شام و صبح در بلند آواز بدون

گفت: من از رسول خدا شنیده ام که  عنه اهلل رضيحضرت نعمان بن بشیر 

الد ُعاءُ سَالحُ الْمُؤمِّنِّ وَ عَمُودُ الد ينِّ، وَ نُورُ » در  منبر فرموده بود: 

و ابزار مؤمن است و ]نیز[ پايه دين و  سالحدعا »  « الس َمواتِّ وَ األرْضِّ

در حديث ديگر ذکر است که پیامبر اکرم صلی «. آسمان و زمین استنور 

 راتیتآث و« الد ُعاءُ مُخ ُ العبادة » دعا را مغز عبادت گفتند.   اهلل علیه و سلم 

 یسخت و مشكالت حاالت در کنندگان دعا و حاجتمندان یبرا دعا مثبت

 .است دهيگرد ثابت ها
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و ديگران از  یکه ترمذ یگريد یديثدر ح  وسلم علیه اهلل صلی اکرم امبریپ

 فرمايد:   یمنقل کرده،  او

 بِّهَا اهللُ أَعْطَاهُ إِّال َ رَحِّمٍ قَطِّیعَةُ وَالَ إِّثْمٌ فِّیْهَا لیْسَ بِّدَعْوَةٍ اهللَ يَدْعُو مُسْلِّمٍ مِّنْ مَا

 أَنْ وَإِّم َا اآلخِّرَةِّ، فِّي لَهُ يَد َخِّرَهَا أَنْ وَإِّم َا دَعْوَتَهُ، تُعَج َلَ أَنْ إِّم َا: ثَالَثٍ یإِّحْدَ

 «أَکْثَرُ اهللُ: »قَالَ نُكْثِّرُ، إِّذًا: قَالُوا مِّثْلَهَا، الس ُوءِّ مِّنَ عَنْهُ يَصْرِّفَ

 پیوند گسستن و گناه به دعا آن در که کند دعايی مسلمانی هر :ترجمه

 چه هر يا: دهد یم او به را چیز سه از يكی خداوند نباشد، خويشاوندی

 آخرتش برای را آن يا و شود، یم عطا او به اش  خواسته دنیا در زودتر

: گفتند کند، یم دور او از را شر ی دعا، آن مقابل در يا و کند، یم اندوخته

 فضل: فرمودند -وسلم علیه اهلل صلی– آنحضرت کنیم یم دعا زياد ما پس

 .است زيادتر شما دعای از خدا
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 خالق با حاالت همه در بتوانند بندگانش نكهيا یبرا وَجَل َ عَز َ خداوند

 از خواستن و عفو او یرضا حصول یبرا و ندينما ازین و  راز شانی كتاي

 یتعداد  ، شان یاخرو و ینويد اتیح یهای ازمندین  رفع و راتیتقص

 ـ ۀکلم به که.  است داده بشارت دعا شكل به را دیمج قرآن  اتيآ از یاديز

 اي  ها دعا نيا   . رسدیم  117 به آن تعداد و شروع    !(ما پروردگار یارب َنا )

 اکثر که   است آمده در مستقل تيآ  صورت به  اي و تيآ کي ادامه  در

 طلب و داشته ازین و راز شان متعال خداوند با و  تالوت را آنها غمبرانیپ 

 را آنها از تعداد کي فقط جا  نيا در.  اند نموده رحمت و  بخشش و عفو

 .میدهیم تذکر
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 . رَب ََّناَتَ َقبَّْلَِمنَّاَِإنََّكَأَنَتَالسَِّميُعَاْلَعِليمَُ

 

 به) شنوا یتوئ شک یب  بفرما قبول ما از[ را عمل نيا! ]ما پروردگار یا

 ۳:۰۳۷ (کردار و اسرار همه به) دانا( گفتار و دعا همه

 

 

نْ َياََحسَََ  ِفَاآلِخَرِةََحَسَنًةَ َنًةَوََرَب ََّناَآتَِناَِفَالدُّ
 ِقَناََعَذاَبَالنَّارَِ وََ

 

 ما و ، فرما تيعنا( نعمت) حسنه آخرت و ایدن در را ما    ! ما پروردگار یا

   ۳:۳۱۰   نگهدار  دوزخ عذاب از را

 

ًراَوََ َناََصب ْ  ثَ بِ ْتََأْقَداَمَناَوََ رَب ََّناََأْفرِْغََعَلي ْ
     ْلَكاِفرِيَن.انُصْرنَاََعَلىَاْلَقْوِمَا

 

 بر را ما و بدار قدم ثابت را ما و فرما یارزان صبر ما بر! ما پروردگار یا

 ۳:۳۵۱  بخش یاري کافران گروه
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تُزِْغَقُ ُلوبَ َناَبَ ْعَدَِإْذََهَديْ تَ َناَوََ  رَب ََّناَالََ
 . َهْبَلََناَِمنَلَُّدنَكََرْْحًَةَِإنََّكَأَنَتَاْلَوهَّابَُ 

 

 تيهدا را ما آنكه از بعد  مده لیم باطل به را ما یها دل   !ما پروردگار یا

       یتوئ همانا ،فرما تيعنا رحمت شيخو بارگاه از ما به و یفرمود

 ۲:۸  .بخشنده اریبس

 

 
 رَب ََّناَالََتُ َؤاِخْذنَاَِإنَنَِّسيَناََأْوََأْخطَْأنَا

ََكَماََْحَْلتََ َناَِإْصًرا  ُهََعَلىَالَِّذيَنَِمنَقَ ْبِلَنارَب ََّناََوالََََتِْمْلََعَلي ْ
ْلَناََماَالََطَاَقَةَلََناَِبِهََواْعُفََعنَّاََواْغِفْرَلََناَوََ  رَب ََّناََوالَََُتَمِ 

        اْرَْحَْنآَأَنَتََمْوالَنَاَفَانُصْرنَاََعَلىَاْلَقْوِمَاْلَكاِفرِينََ     

 

. ميکرد خطا اي مينمود فراموش اگر مفرما مؤاخذه را ما !ما پروردگار یا

 بر ینهاد ما از قبل اقوام دوش بر چنانكه یگران بار! ما پروردگار یا

 ما توان در که آنچه منه ما دوش بر! ما پروردگار یا ، مگذار ما ٔ  عهده

 یتوئ ، کن تيعنا رحمت ما به و ببخش را ما و فرما عفو ما به و نباشد

 ۳:۳۸۲  بخش یاري کافران گروه بر را ما پس ما یموال
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رَْيَبَِفيهَِ  رَب ََّناَِإنََّكََجاِمُعَالنَّاِسَلِيَ ْوٍمَالََّ

ُُيِْلُفَاْلِميَعادََ الََ  ِإنََّاّلِل ََ
 

 که یروز یبرا یکن جمع هم با را مردم همه تو که شک یب ! ما پروردگار یا

 ۲:۱   دينفرما وعده خالف گز هر خداوند( امتیق روز) ستین شبهه چیه آن در

 

 ِإن ََّناَآَمنَّاَفَاْغِفْرَلََناَُذنُوبَ َناََوِقَناََعَذاَبَالنَّارََِرَب ََّنا

پس گناهان ما را بیامرز  ايم   ما ايمان آورده که یبدرست !ما پروردگار یا

 ۲:۰۲  .   !نگاهدار آتش عذابِّ از را ما و

 

َناََمعََ    الشَّاِهِدينَََرَب ََّناَآَمنَّاَِبَاَأَنَزَلْتََوات َّبَ ْعَناَالرَُّسوَلَفَاْكتُب ْ
ای پروردگار ما! به آنچه فرستاده ای )انجیل( ايمان آورده ايم  و پیروی 

رسول )عیسی علیه السالم( را نموده ايم پس ما را با شاهدان بنويس )نام 

ما را در جمله گواهی دهند گان به توحید خدا و صدق رسالت پیغمبران 

 ۲:۵۲ یه وسل م ثبت فرما(امت محمد  صل ی اهلل عل ءخدا يعنی در جمله
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رب ََّناَاْغِفْرَلََناَُذنُوبَ َناََوِإْسَرافَ َناَِفََأْمرِنَاََوثَ بِ ْتََأْقَداَمَناَ

 . وانُصْرنَاََعَلىَاْلَقْوِمَاْلَكاِفرِينََ

 

 حد از شیب که را یستم و را ما گناهان یببخشا!  ما پروردگار یا

 کافران گروه بر و گردان قدم ابتث را ما و ميا داشته روا خود در( اسراف)

 ۲:۰۱۷  بخش یاري

 

 

  رَب ََّناَفَاْغِفْرَلََناَُذنُوبَ َناَوََكفِ ْرََعنَّاََسيِ َئاتَِناََوتَ َوف ََّناََمَعَاألبْ َرارَِ

 

 را ما و بپوشان را ما یهايبد و امرزیب را ما گناهان پس! ما پروردگار یا

 ۲:۰۱۲   رانیبم  کاران كوین با

 

 
 آتَِناََماََوَعدت ََّناََعَلىَُرُسِلَكَوََ اَوََرَب َّنََ

ُُتِْلُفَاْلِميَعادََ ُُتْزِنَاَيَ ْوَمَاْلِقَياَمِةَِإنََّكَالََ  الََ
 

 ما به یا داده وعده ما به غمبرانتیپ( زبان) بر که آنچه! ما پروردگار یا

 وعده تو که شک یب  مگردان زبون و خوار امتیق روز در را ما و فرما عطا

 ۲:۰۱۱    کرد ینخواه فخال را
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ََأْهُلَهاََواْجَعلَلََّناَ  رَب ََّناََأْخرِْجَناَِمْنََه ِذِهَاْلَقْريَِةَالظَّاَلِِ
 ِمنَلَُّدنَكََولِيًّاََواْجَعلَلََّناَِمنَلَُّدنَكََنِصريًا

 

 ظلم آن در که یشهر هر اي مكه) یاريد نيا از را ما! ما پروردگار یا

 جانب از ما یبرا و آور رونیب  ستمگارند آن دگانباشن که( باشد حكمفرما

 یبرا یگار مدد و اوري خود نزد از و گردان نیمع یسرپرست و یحام خود

 ۱:۷۵  .فرما مقرر ما

 
 

 

 رَب ََّناَظََلْمَناَأَنُفَسَناََوِإنََلََّْتَ ْغِفْرَلََناََوتَ ْرَْحَْناَلََنُكوَننََِّمَنَاْْلَاِسرِينََ
 

 بر و یبخش نه را ما تو اگر و ،ميکرد ستم شتنيخو بر امما!   پروردگار یا

 ۷:۳۲   .بود میخواه انكارانيز جمله  از  مسلماً  ما  ، ینفرمائ رحمت ما

 

 

ََتَْعْلَناََمَعَاْلَقْوِمَالظَّاِلِميََ  رَب ََّناَالََ

 ۷:۱۷  .   .مگردان همراه ستمگران گروه با را ما! ما پروردگار یا
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ُرَاْلَفاَِتِيََرَب ََّناَاف َْ ََوأَنَتََخي ْ نَ َناََوبَ ْيََقَ ْوِمَناَبِاْْلَقِ     َتْحَبَ ي ْ

 نيبهتر تو و ،بفرما قضاوت حق به ما قوم و ما انیم! ما پروردگار یا

 ۷:۸۱   .یگان کنند قضاوت

 

 

ًراََوتَ َوف ََّناَُمْسِلِميََ َناََصب ْ     رَب ََّناََأْفرِْغََعَلي ْ

 را ما و فرما تيعنا( کامل) استقامت و صبر ما به   ! ما پروردگار یا

 ۷:۰۳۲  رانیبم مسلمان

 
 

َنًةَلِ ْلَقْوِمَالظَّاِلِميََ ََتَْعْلَناَِفت ْ  رَب ََّناَالََ

   .مده قرار ستمگر گروه شيآزما و فتنه لهیوس را ما  ! ما پروردگار یا
۰۱:۸۵  

 

 

 ْوَمَيَ ُقوُمَاْلَِْسابَُرَب ََّناَاْغِفْرَِلََوِلَواِلَديَََّوِلْلُمْؤِمِنَيَي ََ
 در روز  را مؤمنان همه!  مرا و پدر و مادر مرا و ما پروردگار یا

 ۰۱:۱۰   .حساب بیامرز
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 رَب ََّناَآتَِناَِمنَلَُّدنَكََرْْحًَةََوَهيِ ْئَلََناَِمْنََأْمرِنَاََرَدًدا

 کارمان در ما یبرا و کن، عطا ما به خود نزد از یرحمت!  ما پروردگار یا

 ۰۸:۰۱   .آور فراهم یتيهدا نهیزم
 

 

ُرَالرَّاِْحِيََ  رَب ََّناَآَمنَّاَفَاْغِفْرَلََناََواْرَْحَْناََوأَنَتََخي ْ
ما به تو ايمان آورديم ما را ببخش و بیامرز و به ما رحم  !  ما پروردگار یا

 ۳۲:۰۱۱   .یکنندگانرحم  کن که تو بهترين
 

 

ََكاَنََغَراًمارَب ََّناَاْصِرْفََعنَّاََعَذاَبَ  َجَهنََّمَِإنَََّعَذابَ َها
 آن عذاب مسلماً که بگردان ما از را[ دوزخ] عذاب ! ما پروردگار یا

 ۳۵:۲۵  . است دشوار و داريپا

 

 

 رَب ََّناََهْبَلََناَِمْنََأْزَواِجَناََوُذر ِيَّاتَِناَقُ رََّةََأْعُيٍَ
 َواْجَعْلَناَِلْلُمتَِّقَيَِإَماًما

  

 ما چشمان یروشن  ءهيما بما ما فرزندان و همسران از  ! ما گارپرورد یا

 ۳۵:۷۱   .گردان شوایپ زگارانیپره یبرا را ما و فرما، تيعنا
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َُكلَََّدْيٍءَرَّْْحًَةََوِعْلًماَفَاْغِفْرَلِلَِّذيَنَتَابُواَ رَب ََّناََوِسْعَت
 َوات َّبَ ُعواََسِبيَلَكََوِقِهْمََعَذاَبَاْْلَِحيمَِ

 

 است، گرفته فرا را زیچ همه تو  علم و رحمت یپنها   ! ما ردگارپرو یا

 از را آنان و امرز،یب كنندیم یرویپ را تو راه و کرده توبه که را یکسان پس

 ۱۱:۷  . دار نگاه دوزخ عذاب
 

 

َناََوِإلَْيَكَاْلَمِصريَُ  رَّب ََّناََعَلْيَكَتَ وَكَّْلَناََوِإلَْيَكَأَنَ ب ْ

 ميیجویم استعانت تو از و كنمیم توکل تو به کار ره در !ما پروردگار یا

 ۲۱:۱  .توست یسو  به ما همه بازگشت که

 
 

ََكَفُرواََواْغِفْرَلََنا َنًةَلِ لَِّذيَن  رَب ََّناَاَلَََتَْعْلَناَِفت ْ
 رَب ََّناَِإنََّكَأَنَتَاْلَعزِيُزَاْْلَِكيمَُ

 

 را ما و مده، رارق کافران شيآزما و فتنه  هيما را ما  ! ما پروردگار یا

 ۲۱:۵  . یمیحك و زيعز  قیتحق به تو که ما پروردگار یا ببخش،
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 رَب ََّناََأِتِْْمَلََناَنُورَنَاََواْغِفْرَلََناَِإنََّكََعَلىَُكلِ ََدْيٍءََقِديرٌَ

 

 لطف به) را ما وعلم و ايمان را برای ما تمام گردان  نور تو !ما پروردگار یا

 ۲۲:۸   . که تو بر هر چیز قادر و توانايی ببخش( خود کرم و
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ََأُعوُذَِبَكََأْنََأْسأََلَكََماَلَْيَسَِلَبِِهَِعْلٌمَوََ َِإّن ِ  َربِ 
تَ ْغِفْرَِلََوتَ ْرَْحِِْنََأُكنَمِ َنَاْْلَاِسرِينََ  ِإالََّ

 

 و ندارم علم آن به كهيزیچ خواستن از برمیم پناه بتو من!  ما پروردگار یا

 ۰۰:۱۷  .بود خواهم انكارانيز از ینكن رحم من بر و یامرزین مرا اگر

 

َاْجَعْلِِنَُمِقيَمَالصَّاَلِةََوِمنَُذر ِيَِِّتَرَب ََّناََوتَ َقبَّْلَُدَعا  َربِ 
 

 ،(فرما نیچن زین) فرزندانم از و ده، قرار نماز کننده برپا مرا : پروردگارا

 ۰۱:۱۱   ريبپذ مرا یدعا: پروردگارا

 

ََكَماَرَب ََّياّنََصِغريًا َاْرَْحُْهَما  َربِ 
 

 کردند، تیترب یکوچك در مرا( مادر و پدر)  آنها که همانگونه! پروردگارا

 فرما رحمت آنها حق در تو
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ََأْدِخْلِِنَُمْدَخَلَِصْدٍقََوَأْخرِْجِِنَُُمَْرَجَِصْدقٍَ  رَّبِ 
َِمنَلَُّدنَكَُسْلطَانًَ وََ  اَنَِّصريًااْجَعلَِلِ 

 

 صداقت با و کن، وارد صداقت با( یجا هر و کار هر در) مرا! پروردگارا

 ۰۷:۸۱   کن اعطاء دهنده یاري يیروین خود نزد از ميبرا و! ساز خارج

 

َاْدَرْحَِلََصْدِريَََوَيسِ ْرَِلََأْمِري  َربِ 
 َواْحُلْلَُعْقَدًةَمِ نَلِ َساّنَ

 را یگِّرِّه و! گردان آسان ميبرا را کارم و کن؛ گشاده را ام  نهیس! پروردگارا

 ۳۱ :۳۷ - ۳۵     یبگشا زبانم از[ است من گفتن سخن روان مانع که]

 

 

ُرَاْلَوارِِثيََ َاَلََتَذْرّنَفَ ْرًداََوأَنَتََخي ْ  َربِ 
 

 ۳۰:۸۱     یوارثان نيبهتر تو و مگذار؛[ فرزند یب و] تنها مرا! پروردگارا

 

ََأُعوُذَبَِ  َكَِمْنَََهََزاِتَالشََّياِطيَِرَّبِ 
 

 ۳۲:۱۷        برمیم پناه تو به نیاطیش یها  وسوسه از! پروردگارا
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ُرَالرَّاِْحِيََ َاْغِفْرََواْرَحْمََوأَنَتََخي ْ  رَّبِ 
 ۳۲:۰۰۸  یکنندگان رحم نيبهتر تو و کن؛ رحمت و ببخش مرا! پروردگارا

 

ََهْبَِلَُحْكًماََوَأْْلِْقِِنَ  بِالصَّاِْلِيَََربِ 
  صالحان به مرا و ببخش،(  حكمت) دانش و علم من به! پروردگارا

 ۳۲:۸۲    کن ملحق

 

ََأْوزِْعِِنََأْنََأْدُكَرَنِْعَمَتَكَالَِِّتَأَنْ َعْمَتََعَليََّ  َربِ 
 َوَعَلىََواِلَديَََّوَأْنََأْعَمَلََصاِْلًاَتَ ْرَضاهَُ

 َكَالصَّاِْلِيَََوَأْدِخْلِِنَِبَرْْحَِتَكَِفَِعَبادَِ
 

 عطا من مادر و پدر و من به که خود نعمت شكر قیتوف مرا پروردگارا،

 موفق یبپسند تو که یخالص صالح عمل به مرا و فرما تيعنا یفرمود

 ۳۷:۰۱    کن وارد ات صالح بندگان زمره در خود رحمت به مرا و بدار

 

 الظَّاِلِميَََاْلَقْومََِِمنََََنِ ِِنَََرب َِ
 

 ۳۸:۳۰    بده نجات ظالم قوم نيا از مرا گارا،پرورد
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َََرب َِ  َفِقريٌَََخرْيٍََِمنََِْإَِلََّأَنَزْلتَََِلَماَِإّن ِ
 

   ازمندمین آن به ،  يیفرما نازل من بر یكین و ریخ از آنچه به!  پروردگارا

۳۸:۳۱ 

 

 

ََهْبَِلَِْمَنَالصَّاِْلِيََ  َربِ 
 

   .فرما عطا باشد تو ستهيشا ندگانب از که یصالح فرزند مرا! پروردگارا
۲۷:۰۱۱ 

 

َاْغِفْرَِلََوِلَواِلَديَََّوِلَمنََدَخَلَبَ ْيِِتََُمْؤِمًنا  َربِ 
 َوِلْلُمْؤِمِنَيََواْلُمْؤِمَناتَِ

 

 ديدرآ ام خانه به مانيا با که را یکس هر و را مادرم و پدر و مرا! پروردگارا

 ۷۰:۳۸   امرزیب را مؤمن زنان و مردان و

 

 تَ َوفَِِّنَُمْسِلًماََوَأْْلِْقِِنَبِالصَّاِْلِيََ
 

 ۰۳:۰۱۰  فرما ملحق صالحان به و ران؛یبم مسلمان مرا
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َُكنُتَِمَنَالظَّاِلِميََ َأَنَتَُسْبَحاَنَكَِإّن ِ َِإَلَهَِإالَّ  الَّ
 

 همانا !یمنز ه ینقص و بیع هر از تو!  ستین یمعبود تو جز!( خداوندا)

 ۳۰:۸۷    !ستمكارانم از من

 

 

 

 رَب ََّناَتَ َقبَّْلَِمنَّاَِإنََّكَأَنَتَالسَِّميُعَاْلَعِليُم.
َنآَِإنََّكَأَنَتَالت َّوَّاُبَالرَِّحيُم.  َوُتْبََعَلي ْ
َاْلِعزَِّةََعمَّاََيِصُفوَن.  ُسْبَحاَنَرَبِ َكََربِ 

َاْلَعاَلِميََ ََربِ   َوَساَلٌمََعَلىَاْلُمْرَسِلَي.ََواْْلَْمُدَّلِِلَِّ
 

 .  يیدانا و شنوا تو که ريبپذ ما از[ را عمل نيا! ]پروردگارا
 ! یمهربان و ريپذ توبه تو که ر،يبپذ را ما توبه و
 ( قدرت و) عز ت پروردگار تو، پروردگار است منز ه

 .     کنند یم فیتوص آنان آنچه از
 که است یخداوند مخصوص شيستا و حمد!  رسوالن بر سالم و

 !است انیجهان پروردگار
 

 



 113    صفحه                                                                          عمره و  حج یرهنما
 

  منتخب یها دعا

(سلم و هیعل هللا یصل اکرم امبریی  ثیاحاد از)   

ر گاوردست پرايی اخدای ستايش بر 

سالم و درود بر مقام واالی  ، نعالمیا

پیغمبران و رسول های خداوند  اشرف

و بر  وسل م هیعل اهلل یصل حضرت محم د  

پیروان  و خانوده و اصحاب کرام او

 .قیامت او تا روز نیراست

الحَمْدُ هلل رَب ِّ العَالَمِّیِّنَ  

وَالص َالَةُ وَالس َالَمُ عَلَی أَشْرَفِّ 

األَنْبِّیَاءِّ وَالمُرْسَلِّیِّنَ سَی ِّدِّنَا 

مُحَم َدٍ وَعَلَی آلِّهِّ وَأَصْحَابِّهِّ 

وَأَتْبَاعِّهِّ بِّإِّحْسَانٍ إِّلَی يَوْمِّ 

 الد ِّيِّنِّ

معبودی به حق نیست مگر خدای بزرگ و 

عبودی به حق نیست مگر بردبار. م

بزرگ. معبودی به حق  پروردگار عرش 

ها و زمین و  نیست مگر پروردگار آسمان

 .عرش بزرگ و واالمقام

الَ إِّلَهَ إِّال َ اهللُ الْـعَظِّیمُ الْـحَلِّیمُ،  

الَ إِّلَهَ إِّال َ اهللُ رَب ُ الْـعَرْشِّ 

الْـعَظِّیمِّ، الَ إِّلَهَ إِّال َ اهلل رَب ُ 

األَرْضِّ وَرَب ُ  وَرَب ُ  الس َمَوَاتِّ

 الْـعَرْشِّ الْـكَرِّيمِّ

مرا بر ذکر، شكر و عبادت  خداوندا!

نیكوی خود به بهترين وجه ياری ده. ای 

ای  !ندهيپا یا! ای زنده ندهيپا یا زنده

 !ندهيپا یازنده 

الل َهُم َ أَعِّن ِّي عَلَی ذِّکْرِّکَ  

 وَشُكْرِّکَ وَحُسْنَ عِّبَادَتِّکَ.

قَی ُومُ ، يَاحَي ُ يَاقَی ُومُ يَاحَي ُ يَا 

   ، يَاحَي ُ يَا قَی ُومُ 

 عرش هيسا ريز مرا یبخشا هيسا! خداوندا

 تو هيسا جز نباشد هيسا چیه که یروز خود

الل َهُم َ أَظِّل َنِّي فِّيْ ظِّل ِّ عَرْشِّکَ 

 يَوْمَ ال ظِّل َ إِّال َ ظِّل ُکَ 
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تو پرودگار منی، هیچ معبودی  خداوندا! 

ای و من بنده  نیست، مرا آفريده بحق جز تو

که بتوانم بر پیمان و وعده  تو و تا آنجا 

آورم، به   توام. از شر کردارم به تو پناه می

کنم، پس   می نعمت تو و گناه خود اعتراف 

 مرا بیامرز که تنها تو آمرزنده گناهان

 .هستی

الل َهُم َ أَنْتَ رَب ِّي ال إِّلَهَ إِّال َ أَنْتَ  

ي وَأَنَا عَبْدُکَ ، وَأَنَا خَلَقْتَنِّ

عَلَی عَهْدِّکَ وَوَعْدِّکَ 

مَااسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِّکَ مِّنْ 

شَر ِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَکَ 

بِّنِّعْمَتِّکَ عَلَي َ وَأَبُوءُ لَکَ 

بِّذَنْبِّي فَاغْفِّرْ لِّي فَإن َهُ ال يَغْفِّرُ 

 الذ ُنُوبَ إِّال َ أَنْتَ .

است، توکل  به نام خدا، خداوند مرا بس 

کردم بر او، خدايا خیر همه امورم را از تو 

میخواهم، و  از رسوايی دنیا و عذاب 

 آخرت به تو پناه میبرم.

بِّسْمِّ الل َهِّ حَسْبِّیَ الل َهُ تَوَک َلْتُ  

عَلَی الل َهِّ اَلل هُم َ اِّن ی اَسْئَلُکَ 

خَیْرَ اُمُوری کُل ِّها وَ اَعُوذُبِّکَ 

وَ عَذابِّ مِّنْ خِّزْیِّ الد ُنْیا 

 االْخِّرَةِّ 

 ، یميکر و ندهيبخشا اریبس تو خداوندا!

 و ببخش مرا پس یکن عفو که یدار دوست

 . بفرما عفو

الل َهُم َ إِّن َکَ عَفُو ٌ کَرِّيمٌ تُحِّب ُ 

  الع فْوَ فَاعْفُ عَن ِّي.

ما را  یگرداننده قلبها! قلبها یا خداوندا!

تغییر  یطاعت خود بگردان. ا یبه سو

قلبها! قلب مرا بر دين خودت ثبات  دهنده

 .بخش

الل َهُم َ مُصَر ِّفَ الْـقُلُوبِّ، صَر ِّفْ 

قُلُوبَنَا عَلَی طَاعَتِّکَ. يَا 

مُقَل ِّبَ الْـقُلُوبِّ، ثَب ِّتْ قَلْبِّي 

 عَلَی دِّينِّکَ



 115    صفحه                                                                          عمره و  حج یرهنما
 

مرا بیامرز و به من رحم کن و  خداوندا!

هدايت، سالمت، روزي، اصالح و بلند 

 .رمابف  یرا ارزان یمرتبگ

الل َهُم َ اغْفِّرْ لِّي ، وَارْحَمْنِّي 

وَاهْدِّنِّي ، وَعَافِّنِّي وَارْزُقْنِّي ، 

 وَاجْبُرْنِّي ، وَارْفَعْنِّي.

بیامرز گناهم را ، و  وسعت   خداوندا!

 ام  روزی در ده  برکت و ،بخش در خانه ام 

الل َهُم َ اغْفِّرْ لِّي ذَنْبِّي ، وَوَس ِّعْ 

لِّي فِّي  لِّي فِّي دَارِّي ، وَبَارِّکْ

 رِّزْقِّي .

مرا، پدر و مادرم را و مردان و  خداوندا!

زنان مسلمان و با ايمان را، چه زنده و چه 

تو نزديک و اجابت کننده  مرده، بیامرز که 

 . ها ، اي پروردگار جهانیدعاي

الل َهُم َ اغْفِّرْ لِّي وَلِّوَالِّدَي َ 

الْـمُسْلِّمَاتِّ  وَلِّلْمُسْلِّمِّینَ وَ

الْـمُؤْمِّنَاتِّ  نِّینَ وَوَالْـمُؤْمِّ

إِّن َکَ  األَحْیَاءِّ مِّنْهُمْ وَاألَمْوَاتِّ 

قَرِّيبٌ مُجِّیبُ الد َعْوَاتِّ رَب َ 

 الْـعَالَمِّینَ.

من بر خويشتن ظلم زيادی  يقیناً خداوندا!

کرده ام و به غیر از تو کسی ديگر گناهان را 

 مغفرت به مرا تو پس ،بخشیده نمی تواند

 کن  رحم من بر و ، یببخشا خويش لطف و

 .مهربانی و آمرزنده تو  که

الل َهُم َ إِّن ِّي ظَلَمْتُ نَفْسِّي ظلْماً 

کَثِّیراً ، وَال يَغْفِّرُ الذ ُنُوب إِّال َ 

أَنْتَ . فَاغْفِّرْ لِّي مَغْفِّرَةً مِّنْ 

عِّنْدَکَ ، وَارْحَمْنِّي إِّن َکَ أَنْتَ 

 الغَفُورُ الر َحِّیمُ .

به ذات کريم ات همه اعمال ما را  خداوندا!

 . خالص بساز

الل َهُم َ اجْعَلْ عَمَلَنَا کُل َهُ خَالِّصَاً 

 لِّوَجْهِّکَ الكَرِّيمِّ..
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تسلیم تو شدم، به تو ايمان  خداوندا!

آوردم، بر تو توکل نمودم، و به سوي تو 

 خصومتخاطر تو به  روی آوردم، به 

پرداختم، و قضاوت را پیش تو آوردم، 

که  شدم و آنچه را پس آنچه را که مرتكب 

مرتكب خواهم شد چه آشكار و چه نهان، 

 در امر هر ریتأخ و ميتقدهمه را بیامرز. 

بحق جز تو  ، هیچ معبودی است تو قدرت

 به مگر است یروئین و توان نه ونیست، 

 .(یتعال و سبحانه) اهلل یاري

الل َهُم َ لَکَ أَسْلَمْتُ، وَبکَ 

، آمَنْتُ, وَعَلَیْکُ تَوَک َلْتُ

وَإِّلَیْکَ أَنَبْتُ وَبکَ خَاصَمْتُ 

لِّي مَا  وَإِّلَیْکَ حَاکَمْتُ فَاغْفِّرْ 

قَد َمْتُ وَمَا أَخ َرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ 

وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْـمُقَد ِّمُ 

وَأَنْتَ الْـمُؤَخ ِّرُ الَ إِّلَهَ إِّال َ أَنْتَ، 

 حَوْلَ وَالَ قُو َةَ إِّال َ بِّاهللِّ وَالَ 

عاقبت ما را، در همه امور،  وندا!خدا

نیک بگردان و ما را از خواری دنیا و 

 .عذاب قبر نگهدار

الل َهُم َ أَحْسِّنْ عَاقِّبَتَنَا فِّي 

األُمُورِّ کُل ِّهَا، وَأَجِّرْنَا مِّنْ خِّزْيِّ 

 الد ُنْیَا وَعَذَابِّ الْـقَبْرِّ

توفیق آنرا ده تا حق را به شكل  خداوندا!

یروی و اطاعت کنیم و حق ببینیم و از آن پ

باطل را به شكل باطل ببینیم و از آن دوری 

 .و اجتناب کنیم

الل َهُم َ أَرِّنَا الحَق َ حق َاً وَارْزُقْنَا 

ات ِّبَاعَهُ، وَأَرِّنَا البَاطِّلَ بَاطِّالً 

 وَارْزُقْنَا اجْتِّنَابَهُ .

نفسم تقوا عطا فرما و آن را  به  خداوندا!

پاک کنندگانی.  که تو بهترين  پاک گردان

 آن هستی.  تو مالک نفس من و صاحب 

 

نَفْسِّي تَقْوَاهَا،  الل َهُم َ آتِّ 

وَزَک ِّهَا أَنْتَ خَیْرُ مَنْ زَک َـاهَا، 

 أَنْتَ وَلِّی ُهَا وَمَوْالَهَا، 
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از علم و دانشي که سود  خداوندا!

رساند و از دلي که فروتن  اي نمی ه وفايد

نمیشود   و از   نفسي که سیر شود و از  نمی

دعای که مستجاب  نمیشود  به تو پناه 

 .میبرم

الل َهُم َ إِّن ِّي أَعُوذُ بِّکَ مِّنْ عِّلْمٍ الَ 

وَمِّنْ قَلْبٍ الَ يَخْشَعُ،  يَنْفَعُ، 

وَمِّنْ نَفْسٍ الَ تَشْبَعُ، وَمِّنْ 

 دَعْوَةٍ الَ يُسْتَجَابُ لَهَا

مگذار در اين جا برای ما گناهی   خداوندا!

 قلب ر که آنرا آمرزيده باشی ، و نهرا مگ

 شاد) که آنرا کشاده باشی ، مگر افسرده

( و نه قرضی مگر که آنرا پرداخته یگردن

باشی ، و نه مريضی مگر که آنرا شفا داده 

باشی ، و نه مبتالی مگر که آنرا عافیت 

داده باشی ، و نه گمراهی مگرکه آنرا 

نرا هدايت داده باشی ، و نه غايبی مگر که آ

باز گردانیده باشی ، و نه مظلومی مگر که 

آنرا پیروزی داده  باشی ، و نه اسیری مگر 

که آنرا آزاد کرده باشی ، و نه مرده را مگر 

که به او رحم کرده باشی ، و نه حاجتی مگر 

که آنرا میس ر کرده باشی ، پس آسان کن 

کار های ما را و بكشای سینه های ما را و 

 خاتمه وهای ما را روشنائی بخش دل 

 .گردان نیک را ما اعمال

 

 مَقامِّنا یفِّ.  لَنَا تَدَع ال الل هُم َ  

ذَنْبًا إِّال َ غَفَرْتَهُ ، واَل هَمًّا   هذا

إِّال َ فَر َجْتَهُ ، وَال دَيْنًا إِّال َ 

قَضَیْتَهُ ، وَال مَرِّيضاً إِّال َ 

شَفَیْتَهُ ، وَال مُبْتَلَی إِّال َ عَافَیْتَهُ 

 ضَاالً إِّال َ هَدَيْتَهُ ، واَل ، وَال

غَائِّباً إِّال َ رَدَدْتَهُ ، وَال مَظْلُوماً 

إِّال َ نَصَرْتَهُ ، وَال أَسِّیراً إِّال َ 

فَكَكْتَهُ ، وَال مَی ِّتاً إِّال َ رَحِّمْتَهُ ، 

 وَال حَاجَةً ً إِّال َ قَضَیْتَهَا  ،

فَیَس ِّر اُمُورَنَا . وَ اشرَح 

قُلُوبَنَا . وَ  صُدورَنَا . وَ نَو ِّر

 اختِّم بِّالص َالِّحَاتِّ اَعمَالَنَا
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 بهره  ای،  از آنچه مرا آموخته خداوندا!

مند گردان و علمی به من بیاموز که به من 

 علم من بیفزای سود برساند و بر 

الل َهُم َ انْفَعْنِّي بِّمَا عَل َمْتَنِّي ، 

وَعَل ِّمْنِّي مَا يَنْفَعُنِّي ، وَزِّدْنِّي 

 عِّلْماً.

تو را میخوانم که حمد و ثنا  داوندا!خ

شايسته توست، هیچ معبودی بحق جز تو 

شريكی. اي آفريننده   بی نیست و يگانه و 

آسمانها و زمین! ای پر جالل و پر کرم! اي 

تو تمنا دارم  بهشت را از   !ندهيپا یازنده! 

 .برمیمو از آتش ]جهنم[ به تو پناه 

ن َ لَکَ الل َهُم َ إِّن ِّي أَسْأَلُکَ بأَ

الْـحَمْدُ، الَ إِّلَهَ إِّال َ أَنْتَ وَحْدَکَ 

الَ شَرِّيکَ لَکَ، يَا بَدِّيعَ 

ذا  الس َمَاوَاتِّ وَاألَرْضِّ، يَا 

الْـجَالَلِّ وَاإلِّکْرَامِّ، يَا حَي ُ يَا 

قَی ُومُ، إِّن ِّي أَسْأَلُکَ الْـجَن َةَ، 

 وَأَعُوذ بکَ مِّنَ الن َارِّ

پاک و عمل علم سودمند، روزی  خداوندا!

 .قابل قبول از تو خواستارم

الل َهُم َ إِّن ِّي أَسْأَلُکَ عِّلْماً نَافِّعَاً 

 ،وَرِّزْقاً طَـی ِّباً ، وَعَمَالً مُتَقَب َالً 

و  یاز تو هدايت و تقوا و پاک خداوندا!

 .غنا خواهانم

الل َهُم َ إِّن ِّي أَسْأَلُکَ: الْـهُدَی، 

 نَی .وَالت ُقَی، وَالْـعَفَافَ، وَالْـغِّ

سالمتی دنیا و آخرت را از تو  خداوندا!

 خواستارم. 

الل َهُم َ إن ِّي أَسْأَلُکَ الْـعَافِّیَةَ فِّي 

 الد ُنْیَا وَاآلخِّرَةِّ. 

، عافیت و   نیكی ، سالمتی خداوندا!

بخشش همیشگی در دين، دنیا و آخرت را 

 .از تو خواستارم

الل َهُم َ إِّن ِّي أَسْأَلُکَ العَفْوَ 

افِّیَةَ وَالْـمُعَافَاةَ الد َائِّمَةَ، وَالعَ

 فِّي الد ِّينِّ وَالد ُنْیَا وَاآلخِّرَةِّ.



 119    صفحه                                                                          عمره و  حج یرهنما
 

ايمانی را از تو خواستارم که يار  خداوندا!

خواستار يقین  همیشگی قلب من باشد. و

در پرتو آن بدانم جز آنچه  صادقی هستم که 

 رسد ،  به من نمی  ای  خودت مقدر فرموده

توانسته   نمی   یده،و بدانم آنچه به من رس

 نمی  که نرسد، و آنچه به من نرسیده

 .توانسته که برسد 

الل َهُم َ إِّن ِّي أَسْأَلُکَ إِّيْمَانًا 

يُبَاشِّرُ قَلْبي، وَيَقِّیْنًا صَادِّقًا 

حَت َی أَعْلَمَ أَن َهُ لَنْ يُصِّیبَنِّي إِّال َ 

مَا أَصَابَنِّي  مَا کَتَبْتَ لِّي، وَأَن َ 

خْطِّئَنِّي وَمَا لَمْ يَكُنْ لِّیُ

 أَخْطَأَنِّي لَمْ يَكُنْ لِّیُصِّیبَنِّي

  بهترين عمل، بهترين کردار، خداوندا!

و   راسخ مانيا بهترين نهان و آشكار،

  .خواستارم درجات واالی بهشت را از تو 

الل َهُم َ إِّن ِّي أَسْأَلُکَ خَیْرَ مَا آتِّي 

، وَخَیْرَ مَا أَفْعَلُ ، وَخَیرَ مَا 

وَخَیْرَ مَا بَطَنَ ، وَخَیْرَ  أَعْمَلُ ،

مَا ظَهَرَ ، إِّيمَاناً ال يَرْتَد ُ 

 وَالد َرَجَاتِّ العُلَی مِّنَ الجَن َةِّ 

بهترين درخواست، بهترين  خداوندا!

، عمل  بهترين دعا، بهترين رستگاری،

  بهترين و یزندگان  بهترينبهترين پاداش ، 

ثابت قدم و  ، مرا  خواهانمرا از تو  مرگ

هايم را سنگینی ارزانی بفرما،   ه نیكیکف

ده،  ام را ارتقا  ايمانم را محقق ساز، رتبه

مورد قبول و لغزشهايم را مورد  نمازم را 

آمرزش قرار بده، و درجات باالی بهشت را 

 .از تو خواستارم

الل َهُم َ إِّن ِّي أَسْأَلُکَ خَیْرَ 

المَسْأَلَةِّ ، وَخَیرَ الد ُعَاءِّ ، 

جَاحِّ ، وَخَیرَ العَمَلِّ ، وَخَیرَ الن َ

وَخَیرَ الث َوَابِّ ، وَخَیرَ الحَیَاةِّ 

، وَخَیرَ المَمَاتِّ ، وَثَب ِّتْنِّي ، 

وَثَق ِّلْ مَوَازِّينِّي ، وَحَق ِّقْ 

إِّيمَانِّي ، وَارْفَعْ دَرَجَاتِّي ، 

وَتَقَب َلْ صَالَتِّي ، وَاغْفِّرْ 

خَطِّیئَتِّي،وَأَسْأَلُکَ الد َرَجَاتِّ 

 الجَن َةِّ.العُلَی مِّنَ 
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ها،  ها و ترک بدي انجام نیكی خداوندا!

محبت بینوايان، مغفرت و رحمت را از تو 

تو میخواهم چنانچه  خواستارم، و از 

ای به سراغ بندگانت   خواستی فتنه

بفرستی، مرا قبل از آلوده شدن به فتنه، به 

و خواستار محبت تو  سوی خود بازگردانی  

بدارم  هستم به خاطر محبت تو دوست

و دوست   آنهايي که تو را دوست دارند

  به من یكينزد موجببدارم هر عملی را که  

 .دوستی تو شود

الل َهُم َ إِّن ِّي أَسْأَلُکَ فِّعْلَ 

الخَیْرَاتِّ ، وَتَرْکَ المُنْكَرَاتِّ 

، وَحُب َ المَسَاکِّینَ ، وَأَنْ تَغْفِّرَ 

لِّي وَتَرْحَمَنِّي ، وَإذَا أَرَدْتَ 

ومٍ فَتَوَف َنِّي غَیْرَ مَفْتُونٍ فِّتْنَةَ قَ

، وَأَسْأَلُکَ حُب َکَ ، وَحُب َ مَنْ 

يُحِّب ـُکَ ، وَحُب َ کل عَمَلٍ 

 يُقَر ِّبُنِّي إِّلَی حُب ِّـکَ.

 در را مرکب اين که ذاتی آن است پاک

 نمی ما که حالی در داد قرار ما اختیار

 گردانیم مسخ ر آنرا توانستیم

 میخواهیمتو در اين سفر از  خداوندا!

نیكو کاری و پرهیزکاری و عملی که 

رضای تو در آن باشد. خدوندا! آسان کن 

اين سفر را بر ما و مسافه را برای ما کوتاه 

 .کن

 تو و سفر، اين در ما همراه! خداوندا

 . هستی خانواده در ما جانشین

 ديدن و سفر، های مشقت از!  خداوندا

 و مال در ناگوار تحول و انگیز، غم مناظر

 میبرم پناه تو به خانواده

 هَذَا لَنَا سَخ َرَ ال َذِّي سُبْحانَ

 إِّلَی وَإِّن َا*  مُقْرِّنِّینَ لَهُ کُن َا وَمَا

 لَمُنقَلِّبُونَ رَب ِّنَا

اَلل هُم َ اِّن َا نَسْئَلُکَ فِّیْ سَفَرِّنَا 

هَذا البِّر َ وَ الت َقْوَی وَ مِّنَ 

نْ العَمَلِّ مَا تَرْضَی.  اَلل هُم َ هَو ِّ

 عَلَیْنَا سَفَرِّنَا وَ اَطْوِّلْنَا بَعْدَه.

 فِّيْ الص َاحِّبُ أَنْتَ الل َهُم َ

  اْألَهْلِّ، فِّيْ وَالْخَلِّیْفَةُ الس َفَرِّ،

 مِّنْ بِّکَ أَعُوْذُ إِّن ِّيْ الل َهُم َ

 الْمَنْظَرِّ، وَکَآبَةِّ الس َفَرِّ، وَعَثَاءِّ

 وَاْألَهْلِّ الْمَالِّ فِّيْ الْمُنْقَلَبِّ وَسُوْءِّ
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 ، به تو از عذاب جهنم  پناه میبرم خدوندا!

و مرگ  و از امتحان زندگی  و عذاب قبر ،

از   و از شر فتنة مسیح دج ال و پناه میبرم

  .(خساره) انيزگناه و 

الل َهُم َ إِّن ِّي أَعُوذُ بِّکَ مِّنْ 

عَذَابِّ جَهَن َمَ ، وَمِّنْ عَذَابِّ 

القَبْرِّ ، وَمِّنْ فِّتْنَةِّ المَحْیَا 

مَمَـاتِّ ، وَمِّنْ فِّتْنَةِّ وَال

المَسِّیحِّ الد َج َالِّ ، وَأَعُوذُ بِّکَ 

 مِّنَ المَأْثَمِّ وَالمَغْرَمِّ .

 و ،به تو از غم و اندوه  پناه میبرم خداوندا!

و به تو  ، ، ترس و بخلیافسردگ و ناتوانی

از عذاب قبر، و امتحان زندگی   پناه میبرم

 .و مرگ 

مِّنَ  الل َهُم َ إِّن ِّي أَعُوذ بکَ

الْـعَجزِّ وَالْـكسل، وَالْـجُبنِّ 

وَالْـبُخْلِّ، وَأَعُوذ بکَ مِّنْ 

وَمِّنْ فِّتْنَةِّ  عَذَابِّ الْـقَبْرِّ، 

 الْـمَحْیَا وَالْـمَمَاتِّ 

به تو از علم و دانشی  پناه میبرم خدوندا!

 دلی از و ،رساند   ای نمی ه که سود وفايد

   سیر که نفسی از و ، شود نمی فروتن که

 مستجاب که دعايی از و ، میشودن

 .نمیشود

الل َهُم َ إِّن ِّي أَعُوذُ بِّکَ مِّنْ عِّلْمٍ ال 

يَنْفَعُ ، وَمِّنْ قَلْبٍ ال يَخْشَعُ ، 

وَمِّنْ نَفْسٍ ال تَشْبَعُ ، وَمِّنْ 

  دَعْوَةٍ ال يُسْتَجَابُ لَهَا.

نیكوئی  به را ما اعمال کن وختم  خداوندا!

سعادت توأم  و نهايت زندگی ما را با  ها

 که برسان ما یها آرزو آن به را ما وکن 

 .است آن در تو یرضا

الل َهُم َ اخْتِّمْ بِّالص َالِّحَاتِّ 

أَعْمَالَنَا ، وَبِّالس َعَادَةِّ آجَالَنَا ، 

 وَبَل ِّغْنَا مِّم َا يُرْضِّـیکَ آمَالَنَا
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بر من رحم کن که تو بهترين رحم  خداوندا!

ی کن که تو و مرا روزی ارزان، کنندگانی 

و مرا بیامرز که ، بهترين روزی دهندگانی 

و مرا نصرت ، تو بهترين آمرزندگانی 

 .ببخش که تو بهترين نصرت دهندگانی

الل َهُم َ ارْحَمْنِّي ، فَأَنْتَ خَیْرُ 

الر َاحِّمِّینَ ، وَارْزُقْنِّي ، فَأَنْتَ 

خَیْرُ الر َازِّقِّینَ ، وَاغْفِّرْ لِّي 

رِّينَ ، فَأَنْتَ خَیْرُ الغَافِّ

وَانْصُرْنِّي ، فَأَنْتَ خَیْرُ 

 الن َاصِّرِّينَ.

، یبه تو از شر شنواي پناه میبرم خداوندا!

 ، از شر زبان و از شر قلبم یاز شر بیناي

الل َهُم َ إِّن ِّي أَعُوذُ بِّکَ مِّنْ شَر ِّ 

سَمْـعِّي ، وَمِّنْ شَر ِّ بَصَــرِّي ، وَمِّنْ 

 ـلْـبِّي شَــر ِّ لِّسَـانِّيْ ، وَمِّنْ شَر ِّ قَ

به تو از شقاق و نفاق    پناه میبرم خداوندا!

 .بد اخالق و

الل َهُم َ إِّن ِّي أَعُوذُ بِّکَ مِّنَ 

الش ِّقَاقِّ وَالن ِّفَاقِّ ، وَسُوءِّ 

 األخْالقِّ.

به تو از شر فتنه غنا و    پناه میبرم خداوندا!

 .فقر

الل َهُم َ إِّن ِّي أَعُوذُ بِّکَ مِّنْ شَر ِّ 

، وَمِّنْ شَر ِّ فِّتْنَةِّ فِّتْنَةِّ الغِّنَی 

 الفَقْرِّ.

مريض های ما را شفا بده و  خداوندا!

مردگان ما را ببخش و آنانكه از بین ما 

ما را  رانیاس و ببخش تیعافمبتال اند 

 .نجات ده

الل َهُم َ اشْفِّ مَرْضَانَا ، وَارْحَمْ 

مَوْتَانَا ، وعَافِّ مُبْتَالَنَاْ ، 

کَسْرَانَا  وَفُک َ أَسْرَانَا ، وَاجْبُرْ

. 
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 آن و محبوب ما نزد در را ايمان خداوندا!

 حق و گردان آراسته قلبهايمان در را

 ما نزد در را سرپیچي و نافرماني پوشي،

  .بده قرار يافتگان هدايت از را ما و ناپسند

الل َهُم َ حَب ِّبْ إِّلَینَا اإلِّيمَانَ وَزَي ِّنْهُ 

كُفْرَ فِّي قُلُوبِّنَا وَکَر ِّه إِّلَیْنَا ال

وَالفُسُوقَ وَالعِّصْیانَ ، 

 وَاجْعَلْنَا مِّنَ الر َاشِّدِّينَ 

ما را مسلمان بمیران و مسلمان  خداوندا!

زنده گردان و بدون آلوده شدن به زبونی و 

 به نیكوکاران ملحق ساز.  فتنه، ما را 

الل َهُم َ تَوَف َنَا مُسْـلِّمِّینَ ، 

ا وَأَحْینَا مُسْلِّمِّینَ ، وَأَلْحِّقْنَ

بِّالص َالِّحِّینَ غَیرَ خَزَايَا وَالَ 

 مَفْتُونِّینَ ،

  

خداوندا! کفاری را که پیامبرانت را 

بازداشتند،  تكذيب و ]مردم را[ از راهت 

نابود گردان و بال، و عذاب خود را بر آنان 

 .فرو فرست

الل َهُم َ قَاتِّلِّ الكَفَرَةَ ال َذِّينَ 

يُكَذ ِّبُونَ رُسُلَکَ ، وَيَصُد ُونَ 

عَنْ سَبِّیلِّکَ ، وَاجْعَلْ عَلَیهِّم 

 رِّجْزَکَ وَعَذَابَکَ

  

و مغفرت کن زندگان و  ببخشای خداوندا!

ما را،  و غايبان  ما را، و حاضران مردگان

ما را، و مردان و زنان  و کودکان و بزرگان

 ما میان از را هرکسی! خداوندا  .ما را

 نگاه اش  زنده اسالم بر دارییم نگه زنده

 .بمیران ايمان بر میرانی را هرکسی و دار،

الل َهُم َ اغْفِّرْ لِّحَی ِّنَا وَمَی ِّتِّنَا، 

وَشَاهِّدِّنَا، وَغَائِّبِّنَا وَصَغِّیْرِّنَا 

وَکَبِّیْرِّنَا، وَذَکَرِّنَا وَأُنْثَانَا. 

الل َهُم َ مَنْ أَحْیَیْتَهُ مِّن َا فَأَحْیِّهِّ 

عَلَی اْإلِّسْالَمِّ، وَمَنْ تَوَف َیْتَهُ 

 هُ عَلَی اْإلِّيْمَانِّمِّن َا فَتَوَف َ

 

 



 114    صفحه                                                                          عمره و  حج یرهنما
 

دلهايمان را به هم پیوند بده، و  خداوندا!

در میان ما صلح و صفا به راه انداز، و ما را 

سالمتی راهنمايی کن. و ما را  به راههای 

ها به روشنی نجات بده، و از  از تاريكی

آشكار و چه نهان،  ، چه بد و زشتکارهای 

و بینايی،  دور نگه دار، و در شنوايی

ها، همسران و فرزندانمان برکت  قلب

، و توبه ما را بپذير که تو توبه پذير اندازیب

و مهربانی، و ما را شكرگذار و ثناگويان و 

نعمت خود بگردان، و آن را بر  شايستگان 

 .ما کامل نما

الل َهُم َ أل ِّفْ بَیْنَ قُلُوبِّنَا ، 

وَأَصْلِّحْ ذَاتَ بَیْنِّـنَا ، وَاهْدِّنَا 

س َالمِّ ، وَنَج ِّنَا مِّنَ سُبُلَ ال

الظ ُلُمَاتِّ إِّلَی الن ُورِّ ، وَجَن ِّبْنَا 

الفَوَاحِّشَ مَا ظَهَرَ مِّنْهَا وَمَا 

بَطَنَ ، وَبَارِّکْ لَنَا فِّي أَسْمَاعِّـنَا 

، وَأَبْصَارِّنَا ، وَقُلُوبِّنَا ، 

وَأَزْوَاجِّـنَا ، وَذُر ِّي َاتِّنَا ، وَتُبْ 

و َابُ عَلَیْنَا إِّن َکَ أَنْتَ الت َ

الر َحِّیمُ ، وَاجْعَلْنَا شَاکِّرِّينَ 

لِّنِّعَمِّکَ مُثْنِّینَ بِّهَا عَلَیْکَ 

 قَابِّلِّینَ لَهَا وَأَتْمِّمْهَا عَلَیْنَا.

مرا به همراه کسانی که هدايت  خداوندا!

ای، هدايت کن، و در زمره آنان که  داده

سالمتی ده، و با آنان که  ای،  عافیت داده

عنايت قرار بده، در  مورد عنايتند، مورد

بفرست، و مرا  ای، برکت  آنچه که به من داده

از تقديرات گزنده نگه دار که همانا تقدير 

براي  در دست تو بوده و کسی توان تقدير 

اي،  تو را ندارد، و هر کس را ياری داده

بیند. پروردگارا! تو با برکت و   پستی نمی

 .وااليی

دَيْتَ، الل َهُم َ اهْدِّنِّي فِّیْمَنْ هَ

وَعَافِّنِّي فَیْمَنْ عَافَیْتَ، 

وَتَوَل َنِّي فِّیمَنْ تَوَل َیْتَ، وَبَارِّکْ 

شَر َ مَا  لِّي فِّیمَا أَعْطَیْتَ, وَقِّنِّي 

قَضَیْتَ فَإِّن َکَ تَقْضِّي وَال 

يُقْضَی عَلَیْکَ، وَإِّن َهُ الَ يَذِّل ُ 

مَنْ وَالَیْتَ، تَبَارَکْتَ رَب َنَا 

 وَتَعَالَیْتَ
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 از تو کمک می طلبیم و از تو ا!خداوند

بخشش می  تو از و میخواهیم تيهدا

طلبیم و بر تو ايمان می آوريم و بر تو توکل 

میكنیم و ترا ستايش میكنیم بذکر خیر و 

از تو شكرگزاری میكنیم و ترا نا شكری 

نمیكنیم و کسیكه نافرمان تو است رها 

میكنیم و از او جدا میشويم ای اهلل خاص 

دت میكنیم و برای تو نماز ترا عبا

میگزاريم و سجده میكنیم وبسوی تو می 

و انجام خدمت مینمايم و امیدوار  میشتاب

رحمت تو ايم و از عذاب تو می ترسیم, 

 .همانا عذاب تو به کفار خواهد رسید

الل َهُم َ إِّن َا نَسْتَعِّینُکَ 

وَنَسْتَهْدِّيکَ، وَنَسْتَغْفِّرُکَ 

ؤمِّنُ بِّکَ ، وَنَتُوبُ إِّلَیْکَ وَنُ

وَنَتَوَک َلُ عَلَیْکَ ، وَنُثْنِّي 

عَلَیْکَ الخَیْرَ کُل هُ ، نَشْكُرُکَ 

وَال نَكْفُرُکَ ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُکُ 

مَنْ يَفْجُرُکَ ، الل َهُم َ إِّي َاکَ نَعْبُدُ 

، وَلَکَ نُصَل ِّي وَنَسْجُدُ ، 

وَإِّلَیکَ نَسْعَی وَنَحْفِّدُ ، نَرْجُو 

وَنَخْشَی عَذَابَکَ رَحْمَتَکَ ، 

، إِّن َ عَذَابَکَ الجِّد َ بِّالكُف َارِّ 

 مُلْحِّقٌ.

 مغفرت، و رحمت اسباب!  خداوندا

 همه انجام  گناه،  نوع هر از محافظت

 تیموفق و ، خواستارم تو از را ها نیكي

 از را[ جهنم]   آتش از نجات و بهشت  کسب

. خواستارم تو از کرم  و فضل  خواستارم تو

 آنچه به   ده قناعت قیتوف مرا خداوندا

 بمن آنچه به یبخشا برکت و یا داده یروز 

 تو کرم و فضل به    یا کرده عطا 

 

 مُوجِّبَاتِّ اَسألُکَ یاِّن ِّ الل هُم َ

 وَ مَغفِّرَتِّکَ  عَزَائِّمَ وَ رَحمَتِّکَ

 وَ     اِّثمٍ کُل ِّ مِّن الس َالمَةَ

 الفَوزَ وَ بِّر ٍ کُل ِّ  مِّن مَةَیالغَنِّ

  الن َارِّ مِّن الن َجَاةَ وَ جَن َةِّبِّال

   . کَرَمِّکَ وَ بِّفَضلِّکَ 
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هر کس از ما را که زنده  خداوندا!

گردانی بر آيین اسالم زنده گردان، و هر  می

میرانی با ايمان   کس را که از ما می

بمیران، خداوندا! بر )اين میت( رحم کن، 

و او را ببخشای، و عافیت را نصیبش کن، 

ز وی در گذر و معافش کن، جايگاهش و ا

را گرامی دار، و قبرش را گسترده بگردان، 

او را با آب، برف و يخ غسل بده و از 

اشتباهات پاکش گردان، همانگونه که 

  ای سفید از چرک و آلودگی پاک می پارچه

شود، به او منزلی بهتر از خانه دنیا اش 

اش عطا  ای بهتر از خانواده بده، و خانواده

کن، او را وارد بهشت کن، و او را از 

عذاب قبر و عذاب جهنم در پناه خويش 

 گردان منور و گسترده را قبرش و نگهدار.

الل َهُم َ اغْفِّرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، 

وَعَافِّهِّ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَکْرِّمْ 

نُزُلَهُ، وَوَس ِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِّلْهُ 

رَدِّ، وَنَق ِّهِّ بِّالْمَاءِّ وَالث َلْجِّ وَالْبَ

مِّنَ الْخَطَايَا کَمَا نَق َیْتَ الث َوْبَ 

األَبْیَضَ مِّنَ الد َنَسِّ، وَأَبْدِّلْهُ 

دَاراً خَیْراً مِّنْ دَارِّهِّ، وَأَهاْلً 

خَیْراً مِّنْ أَهْلِّهِّ، وَزَوْجاً خَیْراً 

مِّنْ زَوْجِّهِّ، وَأَدْخِّلْهُ الجَن ةَ، 

وَأَعِّذْهُ مِّنْ عَذَابِّ الْقَبْرِّ 

ابِّ الن َارِّ، وافْسَحْ لَهُ فی وَعَذَ

 قَبْرِّهِّ، وَنَو ِّرْ لَهُ فِّیْهِّ، 

 

 و را مادرم و پدر و مرا  بیامرز ! خداوندا

 چه  را مسلمان  و مانيا با زنان و مردان

 اجابت و نزديک تو  که مرده چه و زنده

 .ای مهربانترين مهربانانکننده دعايي، 

 وَ وَلِّوَالِّدَي َ لِّي اغْفِّرْ ألل هُم َ

 وَ   الْمُؤْمِّنَاتِّ وَ لِّلْمُؤْمِّنِّینَ

 ، المُسْلِّمَاتِّ و لْمُسْلِّمِّینَ

 ، األمْوَاتِّ وَ  مِّنْهُم األحْیَاءِّ

 مُجِّیبُ قَرِّيبٌ سَمِّیعٌ إِّن َکَ

 أَرْحَمَ يَا برَحْمَتِّکَ  الد َعْوَاتِّ

 الر َاحِّمِّینَ
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 عطا مرا رزق از آنچه به  ! خداوندا

 برکت رزق آن در مرا و گردان قانع اي نموده

 است غايب من از اوالد  و مال از آنچه و ده

 معبودي اهلل بجز فرماي حفاظت را آن

 است   شريک    بدون و واحد او نیست

 او شيستا و حمد ،راست او یپادشاه 

 .است قادر چیز همه بر اوست و راست

 وَ رَزَقْتَنِّي بِّمَا قَن ِّعْنِّي اَلل هُم َ

 کُل ِّ عَلَي فاخلُ وَ فِّیْهِّ لِّي بَارِّکْ

 اهلل اِّال اِّلهَ ال ، بِّخَیْرٍ لِّي غَائِّبَةٍ

 لَهُ ،  لَه شَرِّيْکَ ال وَحْدَهُ

 عَلي هُوَ وَ الحَمْدُ لَهُ وَ المُلْکَ

 .قَدِّيْر شَيءٍ کُل ِّ

 شيستا را تو ، یمنزه و پاک تو! خداوندا

 معبود ، تو جز به دهم یم یگواه و کنم یم

 آمرزش تو از ندارد وجود( بحق)  یگريد

 کنم یم توبه تو یسو به و خواهم یم

 بَحَمْدکَ  وَ  الل َهُم َ سُبْحَانَکَ

 أنْتَ إال إلهَ ال أنْ أشْهدُ

 إِّلَیْکَ أتُوبُ  وَ أَسْتَغْفِّرُکَ

بر محمد و آل محمد درود ]و  خداوندا!

رحمت[ بفرست همچنانكه بر ابراهیم و آل 

انا تو اي، که هم فرستاده ابراهیم درود 

ستوده و بزرگواري. و بر محمد و آل محمد 

بر ابراهیم و آل  برکت فرو فرست همچنانكه 

اي که همانا تو  ابراهیم برکت فرستاده

 .ستوده و بزرگواري

الل َهُم َ صَل ِّ عَلَی مُحَم َدٍ وَعَلَی 

آلِّ مُحَم َدٍ، کَمَا صَل َیْتَ عَلَی 

ن َکَ إِّبْرَاهِّیمَ وَعَلَی آلِّ إِّبْرَاهِّیمَ إِّ

مَجِّیدٌ, وَبَارِّکْ عَلَی  حَمِّیدٌ 

مُحَم َدٍ وَعَلَی آلِّ مُحَم َدٍ، کَمَا 

بَارَکْتَ عَلَی إِّبْرَاهِّیْمَ وَعَلَی آلِّ 

 حَمِّیْدٌ مَجِّیدٌ إِّبْرَاهِّیْمَ، إِّن َکَ 
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 اذکار الهی

  مأخذ:  پناهگاه مسلمان )حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة(

 یونس یزدان پرست      بن وهف القحطاني ترجمه:تالیف: سعید بن علي 

 إسحاق بن عبدہللا دبیرى :  مراجعه و تصحیح

 

 مي فرمايد:  ۱۰خداوند تعالي در سوره احزاب آيت 

َ ِذْكراً َكثِیراً   یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اْذُكُروا الِلَّ

 «اي کساني که ايمان آورده ايد خداوند را بسیار ياد کنید»

 

 سوره احزاب مي فرمايد:  ۲۵هم چنین در اخیر آيت و 

ْغِفَرةً َوأَْجًرا َعِظیمً  ُ لَُهم مَّ َ َكثِیًرا َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ الِلَّ  َوالذَّاِكِریَن الِلَّ

اهلل عزوجل برای آنها  .مردان و زناني که خداوند را بسیار ياد مي کنند»

 «.آمرزش و پاداش بزرگی فراهم ساخته است

 

اين قسمت کتاب چند اذکار معدودی را که توسط حضرت رسول اکرم  در

)صلی اهلل علیه و سلم( توصیه شده ياد آور میشويم تا حجاج محترم آنها 

را چندين بار در جريان سفرحج تكرار و حفظ نمايند که ان شاءاهلل جز 

عادت شان خواهد شد و اين تحفه احسن را برای همیش با خود میداشته 

قسمكه قبالً گفته شد سفرحج درحقیقت تزکیۀ نفس و بیزاری از  باشند.

شیطان است، انسان وقتی در برابر مجسمه سنگی می ايستد و به آن 

سنگ پرتاب می کند، در حقیقت با شیطان، خود خواهی و طاغوت نفس 

وداع می نمايد.  ذکر متداوم الهی باعث دور شدن شیطان شده و انسان را 

 خالق يكتای شان خواهند انداخت.زياد تر در فكر 
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وَإِّنَ   ،الَحْمدُ هللِ إِّنَ  أَفْضَلَ الدُ عَاءِّ  .رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم می فرمايد

   -  وابن ماجه الترمذي  -   الَ ِإلَهَ إِالَّ هللاُ أَفْضَلَ الذِّ کْرِّ 

  .اهللُ استهللِّ، و بهترين ذکر الَ إِّلَهَ إِّالَ  بهترين دعا الحَمْدُ  ترجمه:

  

 تسبیح و تحمید و تهلیل و تکبیر 

پاک و منزه است  (سبحان هللا وبحمده مرتبه بگويد هرکس در روز صد 

گناهانش ازبین میروند هرچند به اندازه  .)اهلل وحمد وستايش از آن اوست

 سبحان هللا وبحمدهدر روايت ديگر آمده که هر کس .   کف دريا باشند ی 

بگويد برای او هزار حسنه نوشته می شود يا هزار گناه از  را صد بار تكراراً

 او فرو می ريزد

 

 الَ إِلَهَ إِالَّ هللاُ َوْحدَهُ الَ َشِرْیَك لَه٬ُ لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمد٬ُ

 َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِدْیرٌ 

ندارد،يكتاست وشريكی  هیچ معبودی جزاهلل وجود  ترجمه:

  برهرچیزی تواناست. وستايش از آن اوست و او  ندارد،وپادشاهی

اين عمل او مانند اين است که چهار برده را آزاد  . هرکس ده مرتبه بگويد:

 کرده باشد

دو کلمه وجود دارد که راحت به زبان می آيند و در ترازوی اعمال، سنگین 

 اند:   محبوب اند، و نزد خدای رحمان 

اهلل پاک  (الاله االهللا و هللا اکبر دهلل٬والحم سبحان هللا٬بگويم: اگرمن 

ومنزه است،وستايش برای اهلل است،وهیچ معبودی بجزاهلل وجود ندارد و 

 در نزد من برهرآنچه که خورشید بر آن طلوع میكند، ،)بزرگترين است اهلل 

 دوست داشتنی تراست



 121    صفحه                                                                          عمره و  حج یرهنما
 

نِّ قَیْسٍ أاَلَ يَا عَبْدَ اهللِّ بْ» رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمودند:

 أَدُلُ کَ عَلَی کَنْزٍ مِّنْ کُنُوزِّ الْجَنَ ةِّ؟ فَقُلْتُ: بَلَی يَا رَسُولَ اهللِّ، قَالَ: 

ةَ إِالَّ بَاهللِ قُلْ »  البخاري «.الَ َحْوَل َوالَ قُوَّ

های بهشت، راهنمايی  ای عبداهلل بن قیس! آيا تو را به گنجی از گنج(

 (بَاهللِّ إِّالَ  قُوَ ةَ وَالَ حَوْلَ الَ)  بگو: فرمود! اهلل رسول يا بلی نكنم؟( گفتم:

وقتی سالم نماز را  صلی اهلل علیه و سلم از ثوبان روايت است : پیامبر

اللهم أنت فرمود : )  کرد و می  می) أستغفر هللا( میداد سه بار استغفار

خداوندا! تو »السالم و منک السالم تبارکت یا ذا الجالل و اإلکرام( 

الم هستی و سالمتی از طرف توست. خیرهايت فراوانند ای صاحب س

 «.شكوه و بزرگواری

فرمود : )من سبح اهلل   از ابوهريره روايت است : پیامبرصلی اهلل علیه و سلم 

فی دبر کل صالة ثالثا و ثالثین و حمداهلل ثالثا و ثالثین، و کبر اهلل ثالثاً و 

تمام المئة : ال إله إال اهلل وحده ال ثالثین، فتلک تسعه و تسعون، و قال 

شريک له، له الملک و له الحمد، و هو علی کل شیی قدير غفرت خطاياه 

 و إن کانت مثل زبد البحر( 

بار  ۲۲و  الحمدهللبار  ۲۲، سبحان هللابار  ۲۲کسی که بعد از هر نماز »

شریک له ال إله إال هللا وحده ال را با  ۰۱۱و  – ۱۱اين  –بگويد  هللا أکبر

کامل کند گناهانش  له الملک و له الحمد و هو علی کل شیی قدیر

 «.شود اگرچه مانند کف دريا )زياد( باشد بخشوده می
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دستم را   از معاذ بن جبل روايت است : روزی پیامبرصلی اهلل علیه و سلم  

گرفت و به من فرمود : )يا معاذ واهلل إنی ألحبک، فقلت : بأبی أنت و أمی، 

 إنی ألحبک. قال : يا معاذ إنی أوصیک التدعن أن تقول دبر کل صالة : واهلل

(  )ای معاذ به خدا اللهم أعنی علی ذکرک وشکرک و حسن عبادتک

قسم من ترا دوست دارم؛ گفتم : پدرم و مادرم فدايت به خدا قسم من هم تو 

ازی کنم که بعد از هر نم را دوست دارم، فرمود : ای معاذ! به تو وصیت می

اللهم أعنی علی ذکرک وشکرک و حسن اين دعا را ترک نكن : 

، خداوندا! مرا بر ذکر و شكر نعمتها و خوب انجام دادن  عبادتک

 «.عبادتت ياری فرما

از ابو أمامه روايت است که پیامبرصلی اهلل علیه و سلم فرمود : )من قرأ آية 

إال أن يموت( الكرسی دبر کل صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة 

را بخواند تنها زنده بودنش  آیة الکرسیهرکس بعد از هر نماز فرضی »

و محمد «. رود( شود )پس از مرگ به بهشت می مانع رفتن او به بهشت می

 ( را هم اضافه کرده است.قل هو اهلل أحدبن ابراهیم در روايتش )

ُ الَ إِلَـهَ إِالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلقَیُّوُم الَ  تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َوالَ نَْوٌم لَّهُ َما فِي  ﴿الِل 

السََّماَواِت َوَما فِي األَْرِض َمن ذَا الَِّذي یَْشفَُع ِعْندَهُ إِالَّ بِِإْذنِِه یَْعلَُم َما 

ْن ِعْلِمِه إِالَّ بَِما َشاء َوِسَع  بَْیَن أَْیِدیِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوالَ یُِحیُطوَن بَِشْيٍء م ِ

.  السََّماَواِت َواألَْرَض َوالَ یَُؤودُهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلعَِليُّ اْلعَِظیُم﴾ ُكْرِسیُّهُ 

 .شود خوانده نماز هر از بعد
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 دعاهای طواف بیت هللا شریف

 نشده توصیه افطو درهنگام خاصی عاید که شد داده تذکر قبالً قسمكه

 خواسته که لسان هر به شانرا دلخواه  یها دعا توانندیم حجاج و ستا

 یعرب  متن خواندن خواهان که   محترم حجاج آنعده یبرا. بخوانند باشند

 هر یبرا یمستحب یها دعا از یبعض شان سهولت یبرا باشندیم ها دعا

  .است شده یآور جمع کتاب قسمت نيا در  آن یدر  ترجمه با طواف دور

 

 طواف اول دوره یدعا

 و است منزه و پاک و همه از برتر خداوند

 یمعبود و است خدا سزاوار فقط ستايش

 است بزرگ خدا و ندارد وجود خدا از غیر

 مگر ندارد وجود قدرتي و نیرو و توان هیچ

 سالم . بزرگ و مرتبه بلند خداي  کمک  به

 و هیعل اهلل یصل محمد حضرت بر ودرود

 او یگرام لیفام و مخلوقات، نيبهتر ،سلم

 .او کرام اصحاب و

و الحَمدُ هللِّ و ال اِّلهَ سُبحانَ اهللِّ 

اِّل ا اهللُ و اهللُ اَکبَر . ال حَولَ و ال 

قُو َةَ اِّل ا بِّاهللِّ العَلی ِّ العَظِّیمِّ . وَ 

الص َلَوةُ وَ الس َالمُ عَلَی سَی ِّدِّنَا 

مُحَم َدٍ اَشرَفِّ المَخلُوقِّینَ وَ آلِّهِّ 

 وَ اَصحابِّهِّ اَجمَعینَ .

 

 

  تیعاف و  آمرزش خواهم یم تو از ! خداوندا

 جهان آن در و ایدن نيا در دانيجاو آمرزش و

 .آتش از نجات و  جنت به دنیرس و

الل هُم َ اِّن ِّی اَسألُکَ العَفوَ وَ 

العافِّیَةَ . وَ المُعافاةَ الد َائِّمَةَ . 

فِّی الد ُنیا وَ اآلخِّرَةِّ . وَ الفَوزَ 

 بِّالجَن َةِّ. وَ الن َجاةَ مِّن الن ارِّ. 

 تو به مانيا یرو از( كنمیم طواف) خداوندا

 و تو عهد به وفا و. تو کتاب به قيتصد و ،

  .تو ینب سنت به یرویپ

الل هُم َ اِّيماناً بِّکَ. وَتَصدِّيقاً 

بِّكِّتابِّکَ. وَ وَفاءً بِّعَهدِّکَ. 

 وَإتباعاً بِّسُن َةِّ نَبِّی ِّکَ.
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 آخرت و ایدن در را ما     !ما پروردگار یا

 از را ما و ، فرما تيعنا( نعمت) حسنه

 بهشت به را ما و      نگهدار  دوزخ عذاب

 لطف و رحمت به کن داخل كانین یهمرا

 .ها جهان   خالق و ندهيبخشا و توانگر یا خود،

اتِّنا فِّی الد ُنْیا حَسَنَهً وَ  رَب َنَا

االخِّرَهِّ حَسَنَهً وَ قِّنا عَذابَ  فِّی

 مَعَ الْجَن َةَ أدْخِّلنا وَ  الن ار.

 يَا عَزِّيْزُ يَا حْمَتِّکَبِّرَ األبْرار،

 الْعَالَمِّیْنَ رَب َ يَا غَف َارُ،

 

 طواف دوم دوره یدعا

 حرم حرم و تُست ٔ  خانه خانه نيا  ! خداوندا

 بنده بنده و تُست آرامش و امن و تُست

! توام بنده فرزند و توام بنده من و تُست

  .آتش بر را ما چهره و گوشت بساز حرام پس

 

هـذا البَیتَ بَیتُکَ . وَ الل هُم َ اِّن َ 

الحَرَمَ حَرَمُکَ . وَ االَمنَ اَمنُکَ . 

وَ العَبدَ عَبدُکَ . وَ اَنا عَبدُکَ . وَ 

اِّبنُ عَبدُکَ . فَحَـر ِّم لُحُومَنـا . وَ 

 بَشَرَتَنَا عَلَی الن ار .

 یروز در عذابت از مرا نگهدار ! خداوندا

 برمن یببخشا و بندگانت شوند زنده باز که

 .حساب بدون را جنت

قِّنِّی عَذابَکَ . يَومَ تُبعَـثُ  الل هُم َ 

عِّبادُکَ . وَ ارزُقنِّی الجَن َةَ بِّغَیرِّ 

 حِّساب .

 آن و محبوب ما نزد در را ايمان ! خداوندا

 حق و گردان آراسته قلبهايمان در را

 ما نزد در را سرپیچي و نافرماني پوشي،

 بده ارقر يافتگان هدايت از را ما و ناپسند

 

الل هُم َ حَب ِّب اِّلَینا االِّيمانَ . وَ زَي ِّنهُ 

فِّی قُلوبِّنا . وِّ کَر ِّه اِّلَینا الكُفرَ . وَ 

الفُسوقَ وَ العِّصیانَ . وَ اجعَلنا 

مِّن الر اشِّدينَ . بِّرَحمَتِّکَ يا عَزيزُ 

 ـ  يا غَف ارُ . يا رَب َ العالَمِّین .

 و  شيآزما مورد را ما   !ما پروردگار یا

  مده قرار  ستمگر و زیانگ فتنه قوم  عذاب

 .ده نجات کفار قوم از خود رحمت به را  ما و

رَب َنَا الَ تَجْعَلْنَا فِّتْنَةً ل ِّلْقَوْمِّ 

الظ َالِّمِّینَ  وَنَج ِّنَا بِّرَحْمَتِّکَ مِّنَ 

 . الْقَوْمِّ الْكَافِّرِّينَ
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 آخرت و ایدن در را ما     !ما پروردگار یا

 از را ما و ، فرما تيعنا( نعمت) حسنه

 بهشت به را ما و   نگهدار   دوزخ عذاب

 لطف و رحمت به کن داخل كانین یهمرا

  خالق و ندهيبخشا و توانگر یا خود،

 .ها جهان 

رَب َنَا اتِّنا فِّی الد ُنْیا حَسَنَهً وَ 

االخِّرَهِّ حَسَنَهً وَ قِّنا عَذابَ  فِّی

 مَعَ الْجَن َةَ أدْخِّلنا وَ  الن ار.

 يَا عَزِّيْزُ يَا بِّرَحْمَتِّکَ رار،األبْ

 الْعَالَمِّیْنَ رَب َ يَا غَف َارُ،

 

 طواف سوم دوره یدعا

 شرک و ازشک برمیم پنا تو به ! خداوندا

 واز اخالق یزشت از نفاق و یروز رهیت از

  بازگشت  از و مرغوب نا منظره یزشت

 .  فرزند و خانوده و مال در

مِّن  الل هُم َ اِّن ِّی اَعُوذُبِّکَ 

الش َک ِّ وَ الش ِّرکِّ . وَ الش ِّقاقِّ وَ 

الن ِّفاقِّ . و سوءِّ االَخالقِّ وَ سوءِّ 

المَنظَرِّ . وَ المُنقَلِّبِّ فِّی المالِّ . 

 وَ االَهلِّ وَ الوَلَدِّ  

 و ترا یرضا خواهمیم تو از  !خداوندا

 از و تو خشم از برمیم پناه تو به و ترا جن ت

 به و قبر شياآزم از  برمیم پناه تو به.   آتش

 .  مرگ و یزندگ شيآزما از  برمیم پناه تو

الل هُم َ اِّن ِّی اَسألُکَ رِّضاکَ وَ 

الجَن َةَ . وَ اَعوذُبِّکَ مِّن 

سِّخَطِّکَ وَ الن ارِّ . وَ اَعوذُبِّکَ 

مِّن فِّتنَةِّ القَبرِّ . وَ اَعوذُبِّکَ مِّن 

 فِّتنَةِّ المَحیا وَ المَمَاتِّ .

 دیس یلوا تحت را ما زیانگ بر ! خداوندا

 یصل محمد حضرت ، امبرانیپ دیس ، ما

 نوشابه از بنوشان  و سلم و هیعل اهلل

 از بعد یتشنگ هرگز مرا نباشد که حوض

     .آن

 دی ِّسَالل هُم َ احشُرنِّی تَحتَ لَواءِّ 

سَی ِّدنا مُحَم َدٍ وَ  ، نَیْالْمُرسَلِّ

اسقِّنِّی مِّن حَوضِّهِّ شَربَةً ال 

  اَظمَأً بَعدَها اَبَداً .
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 باطل به را ما یها دل    !ما پروردگار یا

 تيهدا را ما آنكه از بعد  مده لیم

 رحمت شيخو بارگاه از ما به و یفرمود

 .بخشنده اریبس یتوئ همانا ،فرما تيعنا

رَب َنَا ال تُزِّغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِّذ 

هَدَيتَنَا وَ هَب لَنَا مِّن لَدُنکَ 

 رَحمَةً اِّن َکَ اَنتَ الوَه َابُ

 آخرت و ایدن در را ما     !ما پروردگار یا

 از را ما و ، فرما تيعنا( نعمت) حسنه

 بهشت به را ما و   نگهدار  دوزخ عذاب

 لطف و رحمت به کن داخل كانین یهمرا

  خالق و ندهيبخشا و توانگر یا خود،

 .ها جهان 

اتِّنا فِّی الد ُنْیا حَسَنَهً وَ  رَب َنَا

وَ قِّنا عَذابَ االخِّرَهِّ حَسَنَهً  فِّی

 مَعَ الْجَن َةَ أدْخِّلنا وَ  الن ار.

 يَا عَزِّيْزُ يَا بِّرَحْمَتِّکَ األبْرار،

 الْعَالَمِّیْنَ رَب َ يَا غَف َارُ،

 

 طواف چهارم دوره یدعا

اين حج را حج پذيرفته گردان و  خداوندا !

کوشش را پاداش داده گردان و گناه را 

  ه  گردان بخشوده و کردار را نیكو و قبول شد

و سُتُد )نماز و خیرات( را بدون    و مگذار داد

ثواب ای دانای داخل سینه ها و مرا از 

 .  بیرون آر تاريكیها بسوی روشنايی 

الل هُم َ اجعَلهُ حَج اً مَبرُوراً . وَ 

سَعیاً مَشكُوراً. وَ ذَنباً مَغفُوراً 

. وَعَمَالً مَقبُوالً . وَ تِّجَارَةً لَن 

ا عَالِّمُ مَا فِّی الص ُدُورِّ تَبُورَ .يَ

اَخرِّجنِّی مِّن الظ ُلُمَاتِّ اِّلَی 

 الن ُورِّ .

اسباب رحمت و مغفرت،   خداوندا!

ها  انجام همه نیكي محافظت از هر نوع گناه، 

را از تو خواستارم ، و موفقیت کسب بهشت 

 ]جهنم[ را از تو خواستارم    و نجات از آتش 

وجِّبَاتِّ الل هُم َ اِّن ِّی اَسألُکَ مُ

رَحمَتِّکَ وَ عَزَائِّمَ مَغفِّرَتِّکَ وَ 

وَ الغَنِّیمَةَ   الس َالمَةَ مِّن کُل ِّ اِّثمٍ

مِّن کُل ِّ بِّر ٍ وَ الفَوزَ بِّالجَن َةِّ وَ 

 الن َجَاةَ مِّن الن َارِّ  
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به آنچه روزی  خداوندا مرا توفیق قناعت ده  

عطا کرده  داده ای و برکت بخشای به آنچه بمن 

 بيغا من از که هر بر باش بان دهيد و  ای.

    یكوئین به است

رَب ِّ قَن ِّعنِّی بِّمَا رَزَقتَنِّی . وَ 

 بَارِّک لِّی فِّیمَا اَعطَیتَنِّی ،

 لِّي غَائِّبَةٍ کُل ِّ عَلَی وَاخْلُفْ

 بِّخَیْرٍ مِّنْکَ

 ما به خود نزد از یرحمت ای پروردگار ما!

 یتيهدا نهیزم کارمان در ما یبرا و کن، عطا

 ورآ فراهم

رَب َنَا آتِّنَا مِّن لَدُنکَ رَحمَةً . وَ 

  هَی ِّئ لَنَا مِّن اَمرِّنَا رَشَداً.

 حسنه آخرت و ایدن در را ما     ای پروردگار ما!

  دوزخ عذاب از را ما و ، فرما تيعنا( نعمت)

و ما را به بهشت همرای نیكان داخل   نگهدار

ای توانگر و  کن به رحمت و لطف خود،

 .ها جهان   القخبخشاينده و 

رَب َنَا اتِّنا فِّی الد ُنْیا حَسَنَهً وَ 

االخِّرَهِّ حَسَنَهً وَ قِّنا عَذابَ  فِّی

وَ أدْخِّلنا الْجَن َةَ مَعَ   الن ار.

األبْرار، بِّرَحْمَتِّکَ يَا عَزِّيْزُ يَا 

 غَف َارُ، يَا رَب َ الْعَالَمِّیْنَ

 

 طواف پنجم دوره یدعا

 عرش هيسا ريز مرا یبخشا هيسا  ! خداوندا

 هيسا ریغ نباشد گريد هيسا که یروز ،خود

 از مرا بده آب و تو ذات جز نماند یباق و تو

 هیعل اهلل یصل  محم د دنایس خود ینب حوض

 که بخشا یخشنود و یتندرست وسل م نوشابه

 .  هرگز آن از پس یتشنگ مرا نباشد

الل هُم َ اَظِّل َنِّی تَحتَ ظِّل ِّ عَرشِّکَ 

ال ا ظِّل ُکَ . وَ ال  . يَومَ ال ظِّل َ

بَاقِّیَ اِّال وَجهُکَ . وَ اسقِّنِّی مِّن 

حَوضِّ نَبِّی ِّکَ سَی ِّدِّنَا مُحَم َدٍ 

( شَربَةً وَسَل َمَ عَلَیْهِّ الل َهُ صَل َی)

هَنِّیئَةً مَرِّيئَةً . ال نَظمَاُ بَعدَها 

 اَبَداً .
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 و آنرا نعمت و جنت خواهمیم تو از !خداوندا

 آن  به را من که عمل و رکردا و گفتار از آنچه

  آنچه و آتش از برمیم پناه تو به و.  کند کينزد

 آن  به را من که عمل و کردار و گفتار از

 . کند کينزد

الل هُم َ اِّن ِّی اَسألُکَ الجَن َةَ وَ 

نَعِّیمَها . وَ مَا يُقَر ِّبُنِّی اِّلَیهَا  مِّن 

قَولٍ اَو فِّعلٍ اَو عَمَلٍ . وَ اَعُوذُ 

وَ مَا يُقَر ِّبُنِّی  لن َارِّ .بِّکَ مِّن ا

 اِّلَیهَا  مِّن قَولٍ اَو فِّعلٍ اَو عَمَلٍ

 که آنچه نيبهتر از  خواهمیم تو از !خداوندا

وسل م  هیعل اهلل یصل  محم د دنایس تو امبریپ

 آنچه شر از بتو برمیم پناه و بود خواسته تو از

 وسل م از هیعل اهلل یصل  محم د دنایس تو ینب

  .ستج پناه   تو

الل هُم َ اِّن ِّی اَسألُکَ مِّن خَیرِّ مَا 

سَاَلَکَ مِّنهُ نَبِّی ُکَ سَی ِّدُنَا 

 عَلَیْهِّ الل َهُ صَل َیمُحَم َدٌ )

(.وَ اَعُوذُ بِّکَ مِّن شَر ِّ مَا وَسَل َمَ

استَعَاذَکَ مِّنهُ نَبِّی ُکَ سَی ِّدُنَا 

 عَلَیْهِّ الل َهُ صَل َیمُحَم َدٌ )

  (.وَسَل َمَ

 ما فرزندان و همسران از  ! ما پروردگار یا

 و فرما، تيعنا ما چشمان یروشن ءهيما بما

 گردان شوایپ زگارانیپره  یبرا را ما

 أَزْوَاجِّنَا مِّنْ لَنَا هَبْ رَب َنَا

 وَاجْعَلْنَا أَعْیُنٍ قُر َةَ وَذُر ِّي َاتِّنَا

   .إِّمَامًا لِّلْمُت َقِّینَ

 حسنه تآخر و ایدن در را ما     !ما پروردگار یا

  دوزخ عذاب از را ما و ، فرما تيعنا( نعمت)

 داخل كانین یهمرا بهشت به را ما و  نگهدار

 و توانگر یا خود، لطف و رحمت به کن

 .ها ن جها   خالق و ندهيبخشا

اتِّنا فِّی الد ُنْیا حَسَنَهً وَ  رَب َنَا

االخِّرَهِّ حَسَنَهً وَ قِّنا عَذابَ  فِّی

 مَعَ ن َةَالْجَ أدْخِّلنا وَ  الن ار.

 يَا عَزِّيْزُ يَا بِّرَحْمَتِّکَ األبْرار،

 الْعَالَمِّیْنَ رَب َ يَا غَف َارُ،
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 طواف ششم دوره یدعا

 در است اریبس یها حق من بر ترا  ! خداوندا

 اریبس یها حق و. باشد تو و من انیم آنچه

 . باشد تو خلق و من انیم آنچه در است

قُوقاً کَثِّیرَةً الل هُم َ اِّن َ لَکَ عَلَی َ حُ

فِّیمَا بَینِّی وَ بَینِّکَ . وَ حُقُوقاً 

 کَثیرَةً فِّیمَا بَینِّی وَ بَینَ خَلقِّکَ . 

  و یبخشا من بر باشد تو حق که آنرا ! خداوندا

 . بردار من از باشد تو خلق حق که آنرا

الل هُم َ مَا کَانَ لَکَ مِّنهَا فَاغفِّرلِّی 

 لهُ عَن ِّی .وَ مَا کَانَ لِّخَلقِّکَ فَتَحَم َ

 یب خود حرام از مرا ،خود حالل با ! خداوندا

 یاطاعت یب از را من خود اطاعت با و کن ازین

 چه هر از ازکنین یمرا ب خود فضل و به کن دور

 .كرانیب گر شيبخشا یا   تُست از ریغ

ال هُم َ اَغنِّنِّی بِّحَاللِّکَ عَن 

حَرامِّکَ . وَ بِّطَاعَتِّکَ عَن 

بِّفَضلِّکَ عَم َن مَعصِّیَتِّکَ . وَ 

 سِّوَاکَ . يَا وَاسِّعَ المَغفِّرَةِّ .

 ذات و واال و گرانقدر تُست خانه  ! خداوندا

 پروردگار یا يیتو و  بخش کرامت تُست

 را آمرزش. واال و بزرگ بخش کرامت ،كبایش

 .ببخش و امرزیب را ما پس یدار دوست

الل هُم َ اِّن َ بَیتُکَ عَظِّیمٌ . وَ 

وَ اَنتَ يَا اهلل حَلِّیمٌ  وَجهُکَ کَرِّيمٌ

. کَرِّيمٌ . عَظِّیمٌ . تُحِّب ٌ العَفوَ 

 فَاعفُ عَن َا.

 که را یها نعمت شكر قیتوف مرا  !پروردگارا

 تيعنا یفرمود عطا من مادر و پدر و من به

 تو که یخالص صالح عمل  به مرا و فرما

 رحمت و لطف به مرا و بدار موفق یبپسند

 داخل ات  ستهياش خاص بندگان صف در خود

 .گردان

رَب ِّ اَوزِّعنِّی اَن اَشكُرَ نِّعمَتَکَ 

ال َتِّی اَنعَمتَ عَلَی َ وَ عَلَی وَالِّدَی َ 

وَ اَن اَعمَلَ صَالِّحاً تَرضَاهُ وَ 

اَدخِّلنِّی بِّرَحمَتِّکَ فِّی عِّبَادِّکَ 

 الص َالِّحِّینَ. 

 حسنه آخرت و ایدن در را ما     !ما پروردگار یا

  دوزخ عذاب از را ما و ، افرم تيعنا( نعمت)

 داخل كانین یهمرا بهشت به را ما و  نگهدار

 و توانگر یا خود، لطف و رحمت به کن

 .ها ن جها   خالق و ندهيبخشا

اتِّنا فِّی الد ُنْیا حَسَنَهً وَ  رَب َنَا

االخِّرَهِّ حَسَنَهً وَ قِّنا عَذابَ  فِّی

 مَعَ الْجَن َةَ أدْخِّلنا وَ  الن ار.

 يَا عَزِّيْزُ يَا رَحْمَتِّکَبِّ األبْرار،

 الْعَالَمِّیْنَ رَب َ يَا غَف َارُ،
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 طواف هفتم دوره یدعا

 به و ،مرا آخرت و ایدن کن آسان  ! خداوندا

 یکسان جمله از و کن حفظ مرا خود لطف

 که یکسان و دارند دوست ترا که بساز

 با دوستان و تو صالح و بندگان تو رسول

  .دارند دوست را تو یتقوا

الل هُم َ يَس ِّر لِّی اآلخِّرَةَ وَ االُولَی . وَ 

اعصِّمنِّی بِّاَلطَافِّکَ . وَ اجعَلنِّی 

. وَ رَسُوْلَکَ   حِّب ُيُ وَمِّم َن يُحِّب ُکَ 

يُحِّب ُ عِّبَادَکَ الص َالِّحِّینَ . وَ 

 اَولِّیائَکَ المُت َقِّینَ . 

 و کامل مانيا خواهمیم تو از  ! خداوندا

 حالل یروز و وانفرا یروز و نیراست نیقي

 که) ذاکر زبان و خوشوع پر قلب و زهیپاک و

 و مخلصانه توبه و( کند ترا ذکر شیهم

 ، مرگ هنگام آرامش و ، مرگ از شیپ توبه

 و ، مرگ از بعد شيبخشا و آمرزش و

 دنیرس اعمال، و محاسبه هنگام شيبخشا

 یا خود رحمت با آتش از نجات و جنت به

   .مهربانان نيتر مهربان

الل هُم َ اِّن ِّی اَسألُکَ اِّيماناً کَامِّالً . 

وَ يَقِّیناً صَادِّقاً . وَ رِّزقاً وَاسِّعاً . 

وَ حَالالً طَی ِّباً . وَ قَلباً خَاشِّعاً . وَ 

لِّساناً ذَاکِّراً . وَ تَوبَةً نَصُوحاً . وَ 

تَوبَةً قَبلَ المَوتِّ . وَ رَاحَةً عِّندَ 

 بَعْدُ رَحْمَةً وَ ومَغْف ِّرِّةًالمَوتِّ . 

وَ    الْحِّسَاب عِّنْدَ وَالْعَفْوً الْمَوْتِّ

الفَوزَ بِّالجَن َةِّ. وَ الن َجَاةَ مِّن الن َارِّ . 

 بِّرَحمَتِّکَ يَا اَرحَمَ الر َاحِّمِّینَ . 

 کرده فراموش به آنچه بر را ما ! خداوندا

 . مكن مؤاخذه ميشد اشتباه مرتكب اي ميا

اَو رَب َنَا التُؤَاخِّذنَا اِّن نَسِّینَا 

 اَخطَأنَا . 

 به) آن مده، قرار ما بر ینیسنگ و ! خداوندا

 یکسان بر چنانكه(  ان،یطغ و گناه خاطر

   .یداد قرار بودند، ما از شیپ که

رَب َنَا وَ التَحمِّل عَلَینَا اِّصراً کَمَا 

 حَمَلتَهُ عَلَی ال َذِّينَ مِّن قَبلِّنَا . 

 توان و تاب آن به که را آنچه و ! خداوندا

 را ما گناه و ،!مدار مقر ر ما بر م،يندار

 را ما خود رحمت در و کن عفو و امرزیب

 ؛يیما سرپرست و اریاخت صاحب تو! ده قرار

 .فرما روزیپ کافران گروه بر را ما پس

رَب َنَا وَ ال تُحَم ِّلنَا مَا ال طَاقَةَ لَنَا بِّهِّ 

وَ اعفُ عَن َا وَ اغفِّر لَنَا وَارحَمنَا 

نَا فَانصُرنَا عَلَی القَومِّ اَنتَ مَوال

 الكَافِّرِّينَ.
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 آخرت و ایدن در را ما     !ما پروردگار یا

 از را ما و ، فرما تيعنا( نعمت) حسنه

 بهشت به را ما و      نگهدار  دوزخ عذاب

 لطف و رحمت به کن داخل كانین یهمرا

  خالق و ندهيبخشا و توانگر یا خود،

 ها جهان 

 الد ُنْیا حَسَنَهً وَ فِّیاتِّنا فِّی  رَب َنَا

  االخِّرَهِّ حَسَنَهً وَ قِّنا عَذابَ الن ار. 

 األبْرار، مَعَ الْجَن َةَ أدْخِّلنا وَ

 يَا غَف َارُ، يَا عَزِّيْزُ يَا بِّرَحْمَتِّکَ

 الْعَالَمِّیْنَ رَب َ

 

 (السالم علیه میابراه مقام در) دعای بعد از نماز طواف

 مرا آشكار و ناعمال پنها یدان تو  ! خداوندا

 ازین یدان تو خداوندا. مرا معذرت ريبپذ پس

 یدان تو ،مرا یها خواسته یببخشا پس مرا

 گناهان یببخشا پس  است من نفس در آنچه

  تو جز به را گناه یکس امرزدیقتاً نیحق که. مرا

الل هُم َ اِّن َکَ تَعلَمُ سِّر ِّی وَ 

عَالنِّیَتِّی فَاَقبِّل مَعذِّرَتِّی . وَ 

حَاجَتِّی فَاَعطِّنِّی سُؤلِّی  تَعلَمُ

 لِّي فَاغْفِّرْ نَفْسِّي فِّي مَا تَعْلَمُ

 الذ ُنُوبَ يَغْفِّرُ ال فَإِّن َهُ ذُنُوبِّيْ

  أنْتَ إِّل َا

 را قلبم که یمانيا خواهم تو از ! خداوندا

 .نیراست نیقي   با همراه ببخشد بشارت

الل هُم َ اِّن ِّی اَسألُکَ اِّيمَاناً 

 صادِّقاً، يَقیناً يُبَاشِّرُ قَلبِّی وَ

  یگناه ما یبرا جا نيا در مگذار ! خداوندا

 گرفته دل نه و یباش دهيآمرز آنرا که مگر را

 که مگر یحاجت نه و یباش کشاده آنرا که مگر

 یها کار کن آسان پس یباش کرده س ریم آنرا

 یروشنائ و را ما یها نهیس یبكشا و را ما

 نیک را ما اعمال خاتمه و را ما یها دل بخش

 .گردان

الل هُم َ ال تَدَع لَنَا . فِّی مَقامِّنا 

هذا . ذَنباً اال غَفَرتَهُ . وَ ال هَم اً 

 اِّالاِّال فَر َجتَهُ . وَ ال حَاجَةً 

. فَیَس ِّر يَسَ رتَها وَ تَهَایقَضَ

اُمُورَنَا . وَ اشرَح صُدورَنَا . وَ 

نَو ِّر قُلُوبَنَا . وَ اختِّم 

 لَنَا .بِّالص َالِّحَاتِّ اَعمَا
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مسلمان  باز ران ویبم مسلمان را ما !خداوندا

 . ببخش وندیكان پین با را و ما کن زنده

تَوَف َنَا مُسلِّمِّینَ . وَ  الل هُم َ 

 اَلحِّقنَا بِّالص َالِّحِّینَ .

 هدايت در جمله کسانیكه مرا !خداوندا

 و تیعاف من به کن، و هدايت اي، داده

 آنان به  كهیکسان مانند دار یارزان یتندرست

 کينزد خود به را من و یا دهیبخش  تیعاف

 کينزد خود به  كهیکسان مانند ،گردان

 یا کرده عطا من به که را آنچه و ،یا ساخته

 فرموده مقدر آنچه ضرر از مرا. ببخش برکت

 در تقدير همانا که ،دار مصؤن و محفوظ یا

 را تو براي تقدير توان یکس و بوده تو دست

 ینم یپست ،یا داده یيار را کس هر و ندارد،

 . یواالي و برکت با تو! پروردگارا. بیند

الل هُم َ اهدِّنَا فِّیمَن هَدَيتَ . وَ 

آتِّنَا فِّیمَن آتَیتَ . وَ تَوَل َ لَنَا 

فِّیمَن تَوَل َیتَ . وَ بَارِّک لَنَا 

 واصْرِّف قِّنا و فِّیمَن اَعطَیتَ .

 سُبحانَک قَضَیت ما شَر َ عَن َا

 ان َهُ عَلیک يُقضی وال تَقضي

 من يَعِّز ُ وَال والَیت مَن يَذ ِّل ُ ال

 رَب َنا تَبارَکْتَ عادَيت

  وَتَعالَیْت

 گردان كوین و را ما امور کن آسان ! خداوندا

 با را ما اخالق بخشا نتيز و را ما اعمال

  . سلم و هیعل اهلل یصل محم د حضرت اخالق

ن الل هُم َ يَس ِّر اُمُورَنَا وَ اَحسِّ

اَعمَالَنَا وَ زَي ِّن اَخالقَنَا 

 الل َهُ صَل َیبِّاَخالقِّ مُحَم َدٍ )

 (وَسَل َمَ عَلَیْهِّ
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     مروه و صفا انیم یسع یها دعا

 نشده توصیه یسع درهنگام خاصی عاید که شد داده تذکر قبالً قسمكه

 خواسته که لسان هر به شانرا دلخواه  یها دعا توانندیم حجاج و ستا

 یعرب  متن خواندن خواهان که   محترم حجاج آنعده یبرا. بخوانند باشند

 هر یبرا یمستحب یها دعا از یبعض شان سهولت یبرا باشندیم ها دعا

  .است شده یآور جمع کتاب قسمت نيا در  آن یدر  ترجمه با یسع

 

 )مروه  به صفا از: (دعاي سعي اول

 شيستا و حمد(. بار چهار) است بزرگ خداوند

. نیست  یمعبود اهلل بجز  .   اوست آن از خاص

 از یاديز شيستا و حمد . است بزرگ خداوند

 و بزرگ خداوند است منز ه و. است خداوند  آن

 شام و صبح هر در را او است یبزرگوار شيستا

 یمقدار و کن، سجده او یبرا شب در و ،

 نیست !یگو حیتسب را او شب، از یطوالن

 را اش وعده ، كتاي یخدا جز حق بر یمعبود

 و دیگردان روزیپ را اش بنده و دیبخش تحقق

  گروه داد شكست و را خود سپاه دیگردان روزیپ

 او از قبل ستین یزیچ چیه ، یتنهائ به را یها

 و ، گرداند یم زنده و راندیم یم ، او از بعد و

 دست به ریخ و ، ردیم ینم که است یا زنده او

 بر اوست   ، است او یسو به بازگشت و است او

 . توانا چیز همه

 

 

.  اَکْبَرْ اهللُ.  اَکْبَرْ اهللُ.  اَکْبَرْ اهللُ

 ال وَ لِّل هِّ الحَمْدُ وَ.  اَکْبَرْ اهللُ

 لِّل هِّ وَ اَکبَرْ اهلل وَ اهللُ ال ا اِّلهَ

 وَ کَثِّیراً حَمداً الحَمدُ

 بِّحَمْدِّهِّ وَ العَظِّیمِّ اهللِّ سُبحَانَ 

 َ وَمِّن.  اَصِّیالً وَ بُكرَةً الكَرِّيم

ُ  وَسَبِّ حْه ُ لَه فَاسْجُدْ ِّ الل یْل

 اهللُ إال إله ال طَوِّيال، لَیْال

 ونَصَر وعْدَه صَدَقَ وَحْدَه

 وهَزَمَ جُنْدَهُ وأَعَز َ عَبْدَه

 ْءَ شَی ال وَحْدَه ، األَحْزابَ

  يُحْیِّی ُ، بَعْدَه وَال ُ قَبْلَه

 ، ُ يَمُوت ال  حَی وَهُوَ ُ، وَيُمِّیت

 الْمَصِّیرُ، ِّ وَاِّلَیْه الْخَیْرُ ِّ بِّیَدِّه

  قَدِّير، ْء ِّ شَی کُل  عَلی وَهُوَ
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 عفو و کن رحم من بر و امرزیب مرا !پروردگارا

 آنچه از( ما گناهان از) بگذر و بده کرامت و کن

 ما  آنچه یدانیم تو که شک یب یدانیم خود

 سخاوت و توانگر خداوند تو م همانایدانینم

 .یهست نيرت بخش

ُ  وَاعْف ْ وَارْحَم اغْفِّرْ ِّ  رَب

 اِّنَ  ْ تَعْلَم وَتَجاوَزْعَم ا ْ وَتَكَر م

 َ أَنْت إِّن َکَ ُ، نَعْلَم ال ما ُ تَعْلَم

  ُ، االْءَعَزاالْءَکْرَم اهللُ

 و بدار امان در دوزخ آتش از را ما !پروردگارا

 خواهان بشارت ، بگردان فرهمند و مند بهره

 .خود صالح دگانبن همراه

 

 َ سالِّمِّین الن ارِّ َ مِّن نَجِّ نا ِّ  رَب

َ؛مُسْتَبْشِّرِّي َ،فَرِّحِّین غانِّمِّین

 َ الص الِّحِّین عِّبادِّکََ  مَعَ  ن

 :شود می  خوانده  آيه  اين  مروه  نزديک

 خدا شعائر از «مروه» و «صفا» که قیتحق به

 یادا به) کند خدا ٔ  خانه قصد که هر پس ، است

 یباک آرد جا به عمره اعمال اي و (حج مناسک

 و کند یسع مروه و صفا انیم که او بر  ستین

  و ریخ انجام به خود رغبت و خواهش به آنكه

 دهنده پاداش خدا که یبدرست شتابد یكین

 .است دانا( بندگان اعمال وبه یكین و شكر)

 شَعائِّرِّ ْ مِّن وَالْمَرْوَةَ الص فا   اِّن

 أَوِّاعْتَمَرَ َ بَیْتالْ   حَج ْ فَمَن اهللِّ

 َ يَط و ف ْ أَن ِّ عَلَیْه َ جُناح فَال

   خَیْراًفَاِّن َ تَطَو ع ْ وَمَن بِّهِّما،

 . عَلِّیم شاکِّر اهللَ
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 )  صفا  به مروه از  (دعاي سعي دوم:

 شيستا و حمد(. بار چهار) است بزرگ خداوند

 جز یمعبود چیه ستین و اوست آن از خاص

 نیاز بی که ای يگانه و كتاي خدای خداوند ،

 نه و ردیگیم یاوريو همسر نه آنكه بوده

 در يیهمتا و کيشر ستین را او و یفرزند

 از بانیپشت و ساز کار ستین را او و یپادشاه

 .یگو ریتكب و را او دار بزرگ و ذلت خاطر

الل هُ اَکْبَرْ. الل هُ اَکْبَرْ. الل هُ اَکْبَرْ. 

الحَمْدُ. ال اِّلهَ الل هُ اَکْبَرْ. وَ لِّل هِّ 

اِّل ا الل هُ الْوَاحِّدُ االَحَدُ الْفَرْدُ 

الص َمَدُ ال َذِّی لَمْ يَت َخِّذْ 

صَاحِّبَةً وَ ال وَلَداً، ولَم يَكُنْ 

لَهُ شَرِّيکٌ فِّي المُلْکِّ، وَ لَمْ 

يَكُنْ لَهُ وَلِّی ٌ مِّنَ الذ ُل ِّ وَ کَب ِّرهُ 

 تَكْبِّیراً. 

 را( تو) یا دهنده ندا یصدا ما ! خداوندا

ايمان فرا میخواند که به  م که بهيدیشن

ما ايمان   پس  پروردگارتان ايمان بیاوريد

  آورديم.

رَب َنَا إِّن َنَا سَمِّعْنا مُنَادياً يُنَادِّی 

لِّإليمانِّ اَنْ آمِّنُوا بِّرَب ِّكُمْ 

 فَآمَن ا. 

 را ماگناهان ما را ببخش! و بديهای  خداوندا!

 . رانیبم  کاران كوین با را ما و! بپوشان

 

رَب َنَا فَاغْفِّرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ کَف ِّرْ 

عَن َا سَی ِّئَاتِّنَا وَ تَوَف َنَا مَعَ 

  االَبْرَار.

 خود رسوالن( زبان) به آنچه از را ما !خداوندا

 در را ما و فرما عطا ما به یا داده وعده ما به

 که شک یب مگردان، خوار و رسوا امتیق روز 

 .  کرد ینخواه خالف ار وعده تو

 عَلَی وَعَدت َنَا مَا وَآتِّنَا رَب َنَا

 يَوْمَ تُخْزِّنَا وَالَ رُسُلِّکَ

 تُخْلِّفُ الَ إِّن َکَ الْقِّیَامَةِّ

   .الْمِّیعَادَ

 روی تو به و کرديم توکل تو بر ! خداوندا

  .است تو یبسو گشت باز و آورديم

 وَإِّلَیْکَ تَوَک َلْنَا عَلَیْکَ ر َب َنَا

  الْمَصِّیرُ، وَإِّلَیْکَ أَنَبْنَا
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 ما بر ايمان در که را ما برادران و ما ! خداوندا

 مقابل در دلهايمان در و بیامرز گرفتند سبقت

 پروردگارا که مده قرار کدورت و نهیک نیمؤمن

 ی.مهربان و رؤف تو

 

 وَلِّإِّخْوَانِّنَا لَنَا اغْفِّرْ رَب َنَا

 وَلَا انِّبِّالْإِّيمَ سَبَقُونَا ال َذِّينَ

 ل ِّل َذِّينَ غِّلًّا قُلُوبِّنَا فِّي تَجْعَلْ

 رَؤُوفٌ إِّن َکَ رَب َنَا آمَنُوا

   ر َحِّیمٌ،

 عفو و کن رحم من بر و امرزیب مرا !پروردگارا

 آنچه از( ما گناهان از) بگذر و بده کرامت و کن

  آنچه یدانیم خودت که شک یب یدانیم خود

 و نگرتوا خداوند تو م همانایدانینم ما

 .یهست نيتر بخش سخاوت

ُ  وَاعْف ْ وَارْحَم اغْفِّرْ ِّ  رَب

 اِّنَ  ْ تَعْلَم وَتَجاوَزْعَم ا ْ وَتَكَر م

 اهللُ َ أَنْت اِّنَ  ُ، نَعْلَم ال ما ُ تَعْلَم

 االْءَعَزاالْءَکْرَم

 ُ :شود می  خوانده  آيه  اين   صفا  نزديک

 خدا شعائر از «مروه» و «صفا» که قیتحق به

 یادا به) کند خدا ٔ  خانه قصد که هر پس ، است

 یباک آرد جا به عمره اعمال اي و( حج مناسک

 و کند یسع مروه و صفا انیم که او بر  ستین

  و ریخ انجام به خود رغبت و خواهش به آنكه

 دهنده پاداش خدا که یبدرست شتابد یكین

 .است دانا( بندگان اعمال وبه یكین و شكر)

 شَعائِّرِّ ْ مِّن وَالْمَرْوَةَ الص فا   اِّن

 أَوِّاعْتَمَرَ َ الْبَیْت   حَج ْ فَمَن اهللِّ

َ  يَط و ف ْ أَن ِّ عَلَیْه َ جُناح فَال

   خَیْراًفَاِّن َ تَطَو ع ْ وَمَن بِّهِّما،

 عَلِّیم شاکِّر اهللَ

 

 

 

 

 

  



 136    صفحه                                                                          عمره و  حج یرهنما
 

 )مروه  به صفا از : (مدعاي سعي سو

 و حمد (. بار چهار) است بزرگ خداوند

 . اوست آن از اصخ شيستا

 پناه خوشنوديت به تو خشم از !خداوندا

 پناهنده ات بخشش به تو کیفر از میبرم،

. جويمیم پناه خودت یسو به تو از و شومیم

 و یا کرده توصیف خود که اي گونه همان تو

 .   گويندیم گويندگان که یآن از باالتر

الل هُ اَکْبَرْ. الل هُ اَکْبَرْ. الل هُ اَکْبَرْ. 

 الل هُ اَکْبَرْ. وَ لِّل هِّ الحَمدُ . 

ألل هُم َ اِّن ِّی أعُوذُ بِّرِّضاکَ مِّنْ 

سَخَطِّکَ، وَ بِّمُعَافاتِّکَ مِّنْ 

عُقُوبَتِّکَ، ال اُحْصِّیْ ثَناءً 

عَلَیکَ، أنتَ کَما اَثْنَیْتَ 

عَلَی نَفْسِّکَ فَلَکَ الْحَمدُ 

   حَت َی تَرْضَی.

 بعد  مده لیم باطل با را ما یها دل   !خداوندا

 بارگاه از ما به و یفرمود تيهدا را ما آنكه از

 اریبس یتوئ همانا ،فرما تيعنا رحمت شيخو

 .بخشنده

رَب َنَا ال تُزِّغْ قُلوبَنَا بَعْدَ اِّذْ 

هَدَيْتَنَا،وَ هَبْ لَنا مِّنْ لَدُنْکَ 

 رَحْمَةً إن َکَ أنتَ الوَه َابُ. 

 و رسان کمال به ما برای را ما نور !خداوندا

 .هستی توانا کاری هر بر تو که بیامرز را ما

رَب َنا أتْمِّمْ لَنا نُورَنَا وَ اغْفِّرْ لَنا 

 اِّن کَ عَلَی کُل ِّ شَیءٍ قَدِّيرٌ.

 :شود می  خوانده  آيه  اين  مروه  نزديک

 خدا شعائر از «مروه» و «صفا» که قیتحق به

 به) کند خدا ٔ  خانه قصد که هر پس ، است

 آرد جا به عمره اعمال اي و (حج مناسک یادا

 یسع مروه و صفا انیم که او بر  ستین یباک

 انجام به خود رغبت و خواهش به آنكه و کند

 پاداش خدا که یبدرست شتابد یكین  و ریخ

 دانا( بندگان اعمال وبه یكین و شكر) دهنده

 .است

اِّن َ الص َفَا وَالْمَرْوَةَ مِّنْ شَعَائِّرِّ 

لبَیْتَ اَوْ الل هِّ فَمَنْ حَج َ ا

اعْتَمَرَ فال جُنَاحَ عَلَیْهِّ اَنْ 

يَط َو َفَ بِّهِّمَا، وَ مَنْ تَطَو َعَ 

 خَیْراً فَإِّن َ الل هَ شَاکِّرٌ عَلِّیْمٌ.
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 )  صفا  به مروه از  (دعاي سعي چهارم:

 و حمد(.  بار چهار) است بزرگ خداوند

  .اوست آن از خاص شيستا

 

. الل هُ الل هُ اَکْبَرْ. الل هُ اَکْبَرْ

 اَکْبَرْ. الل هُ اَکْبَرْ. وَ لِّل هِّ الحَمْدُ. 

 خود چنانكه را ریخ خواهمیم تو از !خداوندا

 و. یدان خود  آنچه ش ر از برمیم پناه و یدانائ

 که ،یدان خود  آنچه همه از خواهم یم آمرزش

 یمعبود ستین. یدانا هست نهان زیچ هر به تو

 محم د. اراو آشك حق بر پادشاه ،خداوند جز

 است خداوند امبریپ( وسل م هیعل اهلل یصل )

 .دار امانت مانیپ راست

 

ألل هُم َ اِّن ی اَسْاَلُکَ مِّنْ 

خَیْرِّمَا تَعْلَمُ و اَعُوْذُ بِّکَ مِّنْ 

شَر ِّ مَا تَعْلَمُ و اَسْتَغْفِّرُکَ مِّنْ 

کُل ِّ مَا تَعْلَمُ . اِّن َکَ اَنْتَ عَل امُ 

ا الل هُ الغُیُوبِّ. ال اِّلهَ اِّل 

المَلِّکُ الحَق ُ المُبِّینُ . 

مُحَم َدٌ رَسُولُ اهللِّ . الص َادِّقُ 

 الوَعْدِّ. األمِّینُ. 

 تيهدا چنانكه خواهمیم تو از !خداوندا

 تا دورمكن من از آنرا که اسالم به مرا ینمود

 مسلمان آنگاه که کن چنان و مرا یرانیبم که دم

 طور آن !خداوندا یهست منزه و پاک تو. باشم

 عبادتت حق ما ،  است تو عبادت  ستهيشا  كهي

 یهست منزه و پاک تو. ميا نیاورده بجا هرگز را

 ، است تو ذکر  ستهيشا  كهي طور آن !خداوندا 

 تو.  ميا نیاورده بجا هرگز را ذکرت و ياد حق ما

  كهي طور آن !خداوندا یهست منزه و پاک

 ترا  سپاس ما ، است تو سپاس  ستهيشا 

 .ميا نكرده ادا گاههیچ

 

 

 

الل هُم َ اِّن ِّی اَسْاَلُکَ کَمَا 

هَدَيْتَنِّی لِّإلسْالمِّ اَنْ ال 

تَنْزِّعَهُ مِّن ِّیْ حَت َی تَتَوَف َانِّی وَ 

اَنَا مُسْلِّمٌ . سُبحَانَکَ مَا 

عَبَدْناکَ حَق َ عِّبادَتِّکَ يا 

الل هُ، سُبحَانَکَ مَا ذَکَرْناکَ 

 مَا حَق َ ذِّکْرِّکَ يا الل هُ.

 يا شُكْرِّکَ حَق َ  شْكَرْنَاک

 الل هُ
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 :شود می  خوانده  آيه  اين صفا  نزديک

 خدا شعائر از «مروه» و «صفا» که قیتحق به

 یادا به) کند خدا ٔ  خانه قصد که هر پس ، است

 یباک آرد جا به عمره اعمال اي و( حج مناسک

 و کند یسع مروه و صفا انیم که او بر  ستین

  و ریخ انجام به خود رغبت و خواهش به آنكه

 دهنده پاداش خدا که یبدرست شتابد یكین

 .است دانا( بندگان اعمال وبه یكین و شكر)

اِّن َ الص َفَا وَالْمَرْوَةَ مِّنْ 

شَعَائِّرِّ الل هِّ فَمَنْ حَج َ البَیْتَ 

اَوْ اعْتَمَرَ فال جُنَاحَ عَلَیْهِّ اَنْ 

يَط َو َفَ بِّهِّمَا، وَ مَنْ تَطَو َعَ 

 یْراً فَإِّن َ الل هَ شَاکِّرٌ عَلِّیْمٌ.خَ

 

 )مروه  به صفا از( دعاي سعي پنجم:

 و حمد(. بار چهار) است بزرگ خداوند

 .اوست آن از خاص شيستا

الل هُ اَکْبَرْ. الل هُ اَکْبَرْ. الل هُ اَکْبَرْ. 

 الل هُ اَکْبَرْ. وَ لِّل هِّ الحَمدُ. 

 را آن و محبوب ما نزد در را ايمان !خداوندا

 پوشي، حق و گردان آراسته قلبهايمان در

 ما و ناپسند ما نزد در را سرپیچي و نافرماني

 .بده قرار يافتگان هدايت از را

ألل هُم َ حَب ِّبْ اِّلَینا اإلِّيْمانَ وَ 

زَي ِّنْهُ فِّی قُلُوبِّنا وَ کَر ِّهْ إلَینَا 

الكُفْرَ وَ الفُسُوقَ وَ العِّصْیانَ 

 اشِّدِّينَ.. وَ اجْعَلْنا مِّنَ الر 

 عفو و کن رحم من بر و امرزیب مرا !پروردگارا

 از( ما گناهان از) بگذر و بده کرامت و کن

 یدانیم خودت که شک یب یدانیم خود آنچه

 و توانگر خداوند تو م همانایدانینم ما  آنچه

 .یهست نيتر بخش سخاوت

رَب ِّ اغْفِّرْ وَ ارْحَمْ، وَ اعْفُ وَ 

زْ عَم ا تَعْلَمُ، تَكَر َمْ. وَ تَجَاوَ

اِّن ک تَعْلَمُ مَا ال نَعْلَمُ، اِّن َکَ 

 .  اَنتَ الل هُ االَعَز ُ االَکْرَمُ. 

 که یروز در عذابت از مرا نگهدار  !خداوندا

 .را بندگانت یکن زنده باز

ألل هُم َ قِّنِّیْ عَذابَکَ يَوْمَ 

 تَبْعَثُ عِّبادَکَ.. 
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 ، را داريپا نعمت خواهمیم تو از  !خداوندا

 شودیم ليزا نه و شودیم دگرگون نه آنكه

 .هرگز

ألل هُم َ اِّن ِّیْ اَسْاَلُکَ الن َعِّیْمَ 

المُقِّیمَ ال َذِّی ال يَحُوْلُ وَ ال 

  يَزُوْلُ أبَداً.

 :شود می  خوانده  آيه  اين  مروه  نزديک

 خدا شعائر از «مروه» و «صفا» که قیتحق به

 به) دکن خدا ٔ  خانه قصد که هر پس ، است

 آرد جا به عمره اعمال اي و( حج مناسک یادا

 یسع مروه و صفا انیم که او بر  ستین یباک

 انجام به خود رغبت و خواهش به آنكه و کند

 پاداش خدا که یبدرست شتابد یكین  و ریخ

 دانا( بندگان اعمال وبه یكین و شكر) دهنده

 .است

اِّن َ الص َفَا وَالْمَرْوَةَ مِّنْ شَعَائِّرِّ 

لل هِّ فَمَنْ حَج َ البَیْتَ اَوْ ا

اعْتَمَرَ فال جُنَاحَ عَلَیْهِّ اَنْ 

يَط َو َفَ بِّهِّمَا، وَ مَنْ تَطَو َعَ 

 خَیْراً فَإِّن َ الل هَ شَاکِّرٌ عَلِّیْمٌ.

 

 )صفا  به مروه از  (دعاي سعي ششم:

 شيستا و حمد(. بار چهار) است بزرگ خداوند

 . اوست آن از خاص

 وعده ، كتاي یخدا جز قح بر یمعبود نیست

 روزیپ را اش بنده و دیبخش تحقق را اش

 و را خود سپاه دیگردان روزیپ و دیگردان

 او بجـز. یتنهائ به را یها  گروه داد شكست

 میپرستیم یتنهائ به را او ستین ديگری  معبـود

 کافران كهيوجود با خاص ارادت با و مخلصانه

  .دارند نفرت

هُ اَکْبَرْ. الل هُ الل هُ اَکْبَرْ. الل 

اَکْبَرْ. الل هُ اَکْبَرْ. وَ لِّل هِّ الحَمْدُ. 

 صَدَقَ وَحْدَه اهللُ إال إله ال

 وأَعَز َ عَبْدَه ونَصَر وعْدَه

 وَحْدَه األَحْزابَ وهَزَمَ جُنْدَهُ

 إال نعبُدُ وال اهلل، إال إله ال

 ولَو الد ِّينَ لهُ مُخْلِّصِّینَ إي َاه

 الكافِّرون کَرِّهَ
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 ، را بهشت و خواهانم ترا یرضا تو از !داونداخ

 .آتش از و تو خشم از برمیم پناه تو به و

ألل هُم َ اِّن ِّی اَسْاَلُکَ رِّضاکَ وَ 

الجَن َةَ وَ اَعُوذُ بِّکَ مِّنْ 

 سَخَطِّکَ وَ الن ارِّ. 

 یرستگار و یرهنماه خواهانم  تو از !خداوندا

 .یازین یب و یپاکدامن و

 تو چنانكه تراست شياست و حمد !خداوندا

 .ميبگو میتوان ما آنچه از بهتر يیگو خود

ألل هُم َ اِّن ِّی اَسْاَلُکَ الهُدَی وَ 

 الت ُقَی، وَ العِّفَافَ وَ الغِّنَی. 

 کَالَ ذِّي الْحَمْدُ لَکَ اللَ هُمَ 

  نَقُولُ مِّمَ ا وَخَیْرًا نَقُولُ

 فضل به و میافتي یرهنمائ  تو نور به !خداوندا

 در و تو  پناهگاه در و ميدیرس ستغناا به تو

 . مينمود شام و صبح تو یكین در و تو یعطا

الل هُم َ بِّنُورِّکَ اهْتَدَينا وَ 

بِّفَضْلِّک اسْتَغْنَینا وَ فِّی 

کَنَفِّکَ وَ عَطائِّکَ وَ 

إحْسانِّکَ وَ اِّنْعامِّکَ 

 اَصْبَحْنا وَ اَمْسَینا. 

 و من بر کن رحم و مرا امرزیب  !پروردگار ا یا

 خودت که شک یب ساز مفتخر و مرا ببخش

 .میدانینم ما  آنچه یدانیم

رَب ِّ اغْفِّرْ وَ ارْحَمْ، وَ اعْفُ وَ 

 تَكَر َمْ اِّن َک تَعْلَمُ مَا ال نَعْلَمُ.

 :شود می  خوانده  آيه  اين صفا  نزديک

 است خدا شعائر از «مروه» و «صفا» که قیتحق به

 یادا به) کند خدا ٔ  خانه قصد که هر پس ،

 یباک آرد جا به عمره اعمال اي و( حج مناسک

 و کند یسع مروه و صفا انیم که او بر  ستین

  و ریخ انجام به خود رغبت و خواهش به آنكه

 دهنده پاداش خدا که یبدرست شتابد یكین

 .است دانا( بندگان اعمال وبه یكین و شكر)

اِّن َ الص َفَا وَالْمَرْوَةَ مِّنْ 

هِّ فَمَنْ حَج َ البَیْتَ شَعَائِّرِّ الل 

اَوْ اعْتَمَرَ فال جُنَاحَ عَلَیْهِّ اَنْ 

يَط َو َفَ بِّهِّمَا، وَ مَنْ تَطَو َعَ 

 خَیْراً فَإِّن َ الل هَ شَاکِّرٌ عَلِّیْمٌ.
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 )مروه  به صفا از  (دعاي سعي هفتم:

 شيستا و حمد(.  بار چهار) است بزرگ خداوند

 الکم در  بزرگ خداوند. اوست آن از خاص

 و اوست آن از كرانیب شيستا و حمد و  بزرگی

 و صبح هر او شيستا در و خداوند است منزه

 . شام

الل هُ اَکْبَرْ. الل هُ اَکْبَرْ. الل هُ اَکْبَرْ. 

الل هُ اَکْبَرْ. و لِّل ه الحَمْدُ. الل هُ 

أکبَر کَبِّیْراً وَ الحَمْدُ لِّل هِّ 

کَثیراً، سُبْحانَ الل هِّ وَ بِّحَمْدِّهِّ 

 بُكْرَةً وَ أصِّیالً . 

 و من بر کن رحم و مرا امرزیب  !پروردگار ا یا

 خودت که شک یب ساز مفتخر و مرا ببخش

 خداوند تو همانا ، میدانینم ما  آنچه یدانیم

 .یهست نيتر بخش سخاوت و توانگر

رَب ِّ اغْفِّرْ وَ ارْحَمْ، وَاعْفُ وَ 

تَكَر َمْ وَ تَجَاوَزْ عَم ا تَعْلَمُ 

کَ تَعْلَمُ ما ال نَعْلَمُ اِّن َکَ اِّن َ

 اَنْتَ الل هُ االَعَز ُ االَکْرَمُ. 

 ما به آنچه شر از برمیم پناه تو به من  !خداوند ا

  داشته باز ما از آنچه شر از و ،یا فرموده عطا

 و خوار نه  گردان ملحق صالحان به را ما و یا

 . مغرور و فتهیش نه م،يشو لیذل

عَائِّذٌ بِّکَ مِّنْ شَر ِّ مَا ألل هُم َ اِّن ِّی 

اَعْطَیْتَنَا وَ عائِّذٌ مِّنْ شَر ِّ ما 

مَنَعْتَنَا وَ اَلْحِّقْنا بِّالص الِّحِّیْنَ 

 غیْرَ خَزَايَا وَ ال مَفْتُونِّیْنَ. 

 صالحان به و رانیبم مسلمان را ما  !خداوند ا

 .گردان ملحق

ألل هُم َ توَف َنَا مُسْلِّمینَ وَ 

 ین.اَلْحِّقْنا بِّالص الِّح

 :شود می  خوانده  آيه  اين  مروه  نزديک

 خدا شعائر از «مروه» و «صفا» که قیتحق به

 یادا به) کند خدا ٔ  خانه قصد که هر پس ، است

 یباک آرد جا به عمره اعمال اي و( حج مناسک

 و کند یسع مروه و صفا انیم که او بر  ستین

  و ریخ انجام به خود رغبت و خواهش به آنكه

 دهنده پاداش خدا که یبدرست تابدش یكین

 .است دانا( بندگان اعمال وبه یكین و شكر)

اِّن َ الص َفَا وَالْمَرْوَةَ مِّنْ شَعَائِّرِّ 

الل هِّ فَمَنْ حَج َ البَیْتَ اَوْ 

اعْتَمَرَ فال جُنَاحَ عَلَیْهِّ اَنْ 

يَط َو َفَ بِّهِّمَا، وَ مَنْ تَطَو َعَ 

 لِّیْمٌ.خَیْراً فَإِّن َ الل هَ شَاکِّرٌ عَ
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 دعاى بعد از سعى

 و ده عافیت و ما از فرما قبول  ! خداوندا

 را ما و کن کمک را ما ات یشكرانگ با

 گريد کس چیه به   تو از ریغ به  که  نگذار

 یرضا حالت در را  ما مرانیب و  میکن تؤکل

  حالت در هم و مانيا حالت در هم و خود

 .اسالم

نَا. وَاعْفُ رَب َنا تَقَب َلْ مِّن ا وَ عَافِّ

عَن َا وَ بِّشُكْرِّکَ اَعِّن َا. وعَلَی 

غَیْرِّکَ ال تَكِّلْنَا. تَوَف َنَا وَ أنتَ 

رَاضٍ عَن َا. وَ عَلَی اإليمانِّ وَ 

 اإلساْلْمِّ جَمْعاً. 

 

 هر کنم ترک تا من بر شو مهربان ! خداوندا

 از ده زهیپاک یروز و .شیهم یبرا را گناه

 مهربان یا رپرورگا اي  خود رحمت و فضل

 .مهربانان نيتر

ألل هُم َ  ارْحَمْنِّی بِّتَرْکِّ 

المَعَاصِّی أبَداً. وَ ارْزُقْنِّی 

تِّکَ يا أرْحَمَ بِّنِّعْمَةٍ طَی ِّبَةٍ . بِّرَحمَ

 ا لر َاحِّمِّینَ.

 و را مادرم و پدر و مرا  بیامرز ! خداوندا

 زنده چه  را مسلمان  و مانيا با زنان و مردان

کننده  اجابت و نزديک تو  که مرده چه و

 .ای مهربانترين مهرباناندعايي، 

 وَ وَلِّوَالِّدَي َ لِّي اغْفِّرْ ألل هُم َ

 وَ  وَالْمُؤْمِّنَاتِّ لِّلْمُؤْمِّنِّینَ

،  وَالمُسْلِّمَاتِّ لْمُسْلِّمِّینَ

األحْیَاءِّ مِّنْهُم وَاألمْوَاتِّ ، 

 مُجِّیبُإِّن َکَ سَمِّیعٌ قَرِّيبٌ 

 رْحَمَأَ يَا برَحْمَتِّکَ الد َعْوَاتِّ

 الر َاحِّمِّینَ

 حسنه آخرت و ایدن در را ما ! خداوندا

 عذاب از را ما و ، فرما تيعنا( نعمت)

 یهمرا بهشت به را ما و      نگهدار  دوزخ

 یا خود، لطف و رحمت به کن داخل كانین

 .ها جهان   خالق و ندهيبخشا و توانگر

اتِّنا فِّی الد ُنْیا حَسَنَهً وَ  رَب َنَا

رَهِّ حَسَنَهً وَ قِّنا عَذابَ االخِّ فِّی

 مَعَ الْجَن َةَ أدْخِّلنا وَ  الن ار.

 يَا عَزِّيْزُ يَا بِّرَحْمَتِّکَ األبْرار،

 الْعَالَمِّیْنَ رَب َ يَا غَف َارُ،
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خداوندا ! اين حج را حج پذيرفته گردان و کوشش را پاداش داده گردان و 

 ول شده گردانو کردار را نیكو و قبگردان گناه را بخشوده 

  

 نتيُه گيری و آخرين تذِرات

 :یگرام حجاج

در اخیر به دربار ايزد توانا و بخشاينده استدعا مینمايم که  حج  

شما و ساير مسلمانان جهان را قبول و مقبول بگرداند و تاثیر 

زندگی نوين برای شما شده و توفیق  مثبت اين حج  باعث آغاز

به عبادات مخلصانه و  و  با کردار و اعمال نیک تا يابید

به  قرب بیشتری خالق يكتا و اليزال سوق   متداوم صورت

 يابید

 برای عمل اولین و بود میقات ، حج منزلگاه اولین ديديم قسمیكه

 میقات در شستشو اين. بود کردن  غسل عظیم مناسک اين به ورود

 یآمادگ اعالم و بود قبالً که آنچه از انسان شستن دست  منزله به

اللُهمَّ اجَعلُه َحجًا َمبُرورا . َو َسعیا َمشُکورا 

 بًا َمغُفورا . َو َعَماًل َمقُبوال. َو َذن
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 میشود محسوب شدن زنده باره دو و مرگ نوع که تحولی يک برای 

.  آن از بهتر وضعیت در تولد و موجود  شخصیت و فكر طرز از مردن

 را  حجاج همه که بود پوششی است کفن شبیه که احرام سفید  لباس

  . نگیرد قرار برتر کسی از کسی تا داده قرار سطح يک به

 های لباس پوشیدن باره دو و احرام حالت از دنش خارج  که دآوري ياد هو ب

  منا در را ديگر روز دو  شما و. نرساند پايان به را حج مناسک ،  عادی

 کردن پرتاب در اکبر اهلل  گفتن  با و نموديد سپری جمرات رمی انجام برای

 مبارزه و جهاد يک آن طرد و شیطان با پیكار واقع در که هسنگ ريز هر

 تصديق الهی اقدس ذات بزرگی به ،است شیطان با يتهاجم و دايمي

 حج عمل هر دروس هزاران از  يكی که بزرگ درس اين ، اهلل سبحان.  کرديد

 کسانی برای  است ديگر شروع ،مراحل اين پايان که  میدهد نشان است

 سبب به  مهم   سفر  اين نتیجه در اند شده ابراهیمی شیوه با همگام که

 و واقعی مؤمن صفت به اهلل شاء ان شان اجتماعی و یفرد  مثبت تغیرات

 زيست  جامعه  و نيد خدمت مصدر شان باقیمانده حیات طول در تقوا با

 گرفت خواهند قرار خويش

برای پرورش و تربیت   روزه و زکات ،حج مانند ساير عبادات همچو نماز

 انسان ها و درک بندگی و مسئولیت شان در مقابل خالق و مخلوق از

و منظور و   جانب الهی فرض گرديده و کسانیكه اين حقیقت عبادات

نه تنها   ، فهمیده و به حكمت آنها پی میبرند درستمفهوم آن را بطور 

بلكه در آخرت هم  ،و سرافرازی اين دنیا را حاصل خواهند کرد  پیروزی

پیروز شده و انشاء اهلل پاداش بزرگ جنت الفردوس را نصیب خواهند شد. 

 سوره المزمل قرآن کريم میفرمايد. ۳۱انچه خداوند متعال در آيت چن
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.... وَمَا تُقَد ِّمُوا لِّأَنفُسِّكُم م ِّنْ خَیْرٍ تَجِّدُوهُ عِّندَ الل َهِّ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا 

 وَاسْتَغْفِّرُوا الل َهَ إِّن َ الل َهَ غَفُورٌ ر َحِّیمٌ

آن را نزد خدا به  ،د پیش می فرستیدو آنچه را از عمل خیر برای خو  ترجمه:

بهترين صورت و بزرگ ترين پاداش خواهید يافت؛ و از خدا آمرزش 

 .بخواهید که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است

را  ندر اين کتاب مشاهده فرموديد مرا اگر اشتباه و يا غلطی  آرزومندم

از طريق را  خويش اتو انتقاد اتو پیشنهاد  با بزرگواری خود بخشیده

( و يا از طريق ويب سايت انجمن آمو mnassimi@gmail.comايمل )

(usa.com-www.aamo )از آن  احترام کمال باکه  ،در میان گذاريد ما با

 انجام را الزمه اصالحات بعدی های چاپ در و  استقبال خواهیم کرد

 داد خواهیم

 

 

  

 الحمد هلل الذی بنعمته تتم الصالحات

mailto:mnassimi@gmail.com
http://www.aamo-usa.com/
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  کتاب مراجع

 

 دکتورعبدالستار  توسط اول جز ده مختصر ریتفس و یمعان ترجمه 

  رتیس

 روزیف میعبدالرح دکتور توسط عمره و حج مناسک و احكام 

 یفرهاد روان دوکتور توسط یدر ترجمه ها با دعا بخش اتيمحتو 

 ترجمه لیالعق احمد بن طالل توسط ريتصو با همراه هعمر و حج آموزش 

 اهلل رحمه  یریدب اسحاق

 یاحرار نور یعبدالعل الحاج توسط عمره و حج آسان یرهنما 

 صقر احمد دکتور توسط  الدعاء کتاب 
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 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الحمدهلل رب العالمین و الصاله و السالم علی رسوله الكريم و بعد 

رم که به نمايندگی از انجمن دعوت اسالمی افغانان مقیم افتخار دا

را بخدمت هموطنان  «  راهنمای حج و عمره» ) آمو ( رساله     امريكا

گرامی تقديم می نمايیم .  اين رساله يک تحقیق علمی ممتاز بوده که 

توسط جوان ارجمند و عزيز القدر جامعه افغانی انجینر محمد مسعود 

ده شده است .  استاد گرامی جناب پروفیسور داکتر نسیمی تهیه و آما

عبدالستار سیرت اين تحقیق را قبل از طبع مطالعه دقیق نموده و طبع آن 

 .را برای حجاج گرامی مفید دانستند

 آمو انجمن مؤسس اعضای از يكی نسیمی مسعود محمد ما عزيز برادر

 تمام با آمو منانج رئیس حیث به انجمن اين اول سال سه ابتدای ودر بوده

 آمو انجمن در شان خدمات عالوه بر نمودند وظیفه ايفای امانتداری

 و مسلمانان جامعه خدمت در طرف اين به سال چندين از نسیمی برادر

 شورای عضو صفت به اکنون داشته و فعالیت  کلیفورنیا جنوب  مساجد

 شورای عضو و کلیفورنیا  جنوب در اسالمی مؤسسات و مساجد عالی

 ايفای( CAIR)  امريكا در اسالمی ارتباطات مشورتی انجمن عالی

 گرديد ذکر فوقاً که شان داوطلبانه  وظايف برعالوه. مینمايند  وظیفه

 ايالت ترانسپورت و ها سرک رياست در انجینر حیت به نسیمی برادر
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کلیفورنیا  های فاکولته از يكی در استاد صفت به همچنان و کلیفورنیا

 .    هستند کار مشغول

 با( How to perform Hajj and Umrah)  عمره و حج راهنمای کتاب

 که افغانی حجاج و بود شده چاپ انګلیسی بزبان قبال تفاوت اندازه يک

 و کرده استفاده عمره و  حج سفر در آن از بودند آشنا انګلیسی بزبان

 تا برسد عطب به نیز فارسی/  دری بزبان به رساله اين تا نمودند پشنهاد

   .شوند مستفید هم ما هموطنان ساير

 اين است عمره و حج مسايل در ديگر کتب و تحقیق اين بین که تفاوتی

 يک در حاجی ضروريات تمام و عمره و حج مسايل تحقیق اين در که است

 مشكالت که گرديده ديزاين هندسه نظر از مقدسه کناام و تشريح رساله

 هموطنان تمام برای را تحقیق اين مطالعه  .سازد می آسانتر را حجاج

 از يكی حج سفر در رساله اين داشتن و نمايیم می توصیه گرامی

  میباشد حاجی يک ضروريات

 دعوت انجمن تحقیقات کمیته به را  رساله اين طبع حق نسیمی برادر

 از که آنرا عايدی و اند نموده اهدا(  آمو)  امريكا مقیم افغانان اسالمی

است.  داده تخصیص انجمن اين به آمد خواهند بدست تحقیق ناي هديه

اين رساله همكاری مادی  خداوند جناب شان و همه دوستان را که در طبع

و معنوی کرده اند اجر دارين نصیب نمايد و به دربار خداوند سبحانه و 

تعالی  استدعا منیمايم که برای اين برادر گرامی توفیق بیشتر را در راه 

 ه اسالم و مسلمانان  نصیب بگرداند.خدمت ب

 با عرض احترام 

 فضل غنی مجددی 

      رئیس عمومی انجمن آمو
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