
Farsi سیفار 
 حج و عمره در يک نگاه

به محض ورود به 
 مکه

 (طواف قدوم) عمره  -

 احرام - هشتم ذی الحجه
 وقف در منی  

 وقف در عرفات - نهم ذی الحجه
 وقف مزدلفه  

 رمی جمره - دهم ذی الحجه
 قربانی  
 تراشيدن موی سر  
 طواف زيارت  

زدهم  و دوازدهم  واي
زدهم ذی الحجهيس  

 وقف در منی برای -
رمی جمره   

 طواف وداع - هنگام خروج از مکه
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عرفات  

 
  عمره

:به ميقات برويد و در حال احرام بخوانيد  
 َلبَّْيَك اللَُّهمَّ ِبُعْمَرة

.مرا خواندی، پس به درگاهت آمده ام تا عمره بگزارم  
:رانيد که عمره را تمام نکنيد، بخوانيداگر نگ  

  اللَُّهمَّ َمِحلِّْي َحْيُث َحَبْسَتِني
تنها تومی توانی راه دهی و تو می توانی ! خداوندا

.بازداری  
: ايستاده و رو به قبله بخوانيد   

 اللَُّهمَّ َهِذِه ُعْمَرٌة َال ِرَياَء ِفْيَها َوَال ُسْمَعة
ی ريا و نه برای شهرت اين عمره را نه برا! خداوندا

.انجام می دهم  
:سپس با صدای بلند بخوانيد   

 َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيك، َلبَّْيَك َال َشِرْيَك َلَك َلبَّْيك،
 ِإنَّ اْلَحْمَد َو النِّْعَمَة َلَك َو اْلُمْلُك َال َشِرْيَك َلك

. دعوتت را اجابت کردممرا خواندی، پس ! خداوندا
پس دعوتت را  و تو شريکی  نداری مفرمانبردار توا

حمد و سپاس و نعمت و حکومت متعلق به . اجابت کردم
 .توست و تو همتايی نداری

:همچنين برای تکبير، بخوانيد  
 

 َلبَّْيَك ِإَلَه اْلَحّق
.دعوت تو را اجابت کردم ای خداوند حق  

:بخوانيد -با پای راست –هنگام ورود به مسجدالحرام   
 لِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َو َسلِّم،اللَُّهمَّ َص

 اللَُّهمَّ اْفَتْح ِلي َأْبَواَب َرْحَمِتك
برمحمد و آل محمد درود و سالم بفرست و! خداوندا  

.درهای رحمت خودت را به روی من بگشا   
نيت طواف کرده و از حجراالسود آغاز کنيد(1).  فقط  
مردها شانه راست خود را عريان کرده و احرام را به 

وقتی که هر طواف را آغاز می . بغل خود بگذارند زير
اشاره  )2( کنيد با دست راست خود به سمت حجر االسود

:کرده و بخوانيد  

 اللَُّه َأْآَبر
استخداوند بزرگترين     

در سه دور ( )3(هفت بار به دور خانه کعبه بچرخيد
. نخست، آقايان با يد با سرعت به دور کعبه طواف کنند

دعای ). م را با سرعت عادی طی کنندسپس دور چهار
در هر طواف . خاصی در هنگام طواف توصيه نشده است

: و حجر االسود بخوانيد )4(بين رکن يمانی   
 َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة َو ِفي اآلِخَرِة

 َحَسَنًة َو ِقَنا َعَذاَب النَّار
ير عطا به ما در دنيا خير عطا کن و در آخرت خ! خدواندا

.کن و ما را از آتش دوزخ برهان  
به پشت مقام ابراهيم برويد و . نيدسپس شانه چپ را بپوشا

:بخوانيد  
 َواتَِّخُذْوا ِمْن مََّقاِم ِإْبَراِهْيَم ُمَصلى

.و مقام ابراهيم را نيايشگاه خود قرار دهيد  
 
د، در پشت مقام ابراهيم يا مکانی درداخل مي توانيگرا

در رکعت اول . و رکعت نماز نافله بگزاريدمسجدالحرام د
. سوره کافرون و در رکعت دوم سوره اخالص را بخوانيد
سپس آب زمزم بنوشيد و مقداری از آن را بر روی سر 

به حجراالسود بازگرديد وبرای آخرين بار با . بريزيد
:و بخوانيد )2(دست راست به سمت آن اشاره کنيد   
 اللَُّه َأْآَبر

.استگترين خداوند بزر   
هر سعی تقريبا نيم .سعي بين صفي و مروه را آغاز کنيد

 3.5کّل هفت دور تقريبا . است) مايل 3/1حدود (کيلومتر
.است )مايل 2.1(کيلومتر   

 
:در صفا بگوييد             

َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر  ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعآِئِر اللَِّه َفَمْن
ِبِهَما َوَمْن َتَطوََّع َخْيرًا َفِإنَّ اللََّه  َال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّفَف

 َشاِآٌر َعِلْيم
. بدرستی که صفا و مروه دو نمونه از آيين های خداست

پس هر کس حج خانه خدا و يا عمره بجای می آورد می 
تواند سعی صفا ومروه را نيز بجای بياورد خيری را با 

کس به راه خير و نيکی بشتابد خدا پاداش وی رضا وهر 
.را خواهد داد  

.او به همه امور خلق عالم است   
در تمامی اين هفت بار، هربار که رو به خانه کعبه می 

:شويد سه بار بخوانيد  
 َاللَُّه َأْآَبر، َاللَُّه َأْآَبر، َاللَُّه َأْآَبر

َله، َلُه اْلُمْلُك َو َلُه اْلَحْمُد  َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشِرْيَك 
 ُيْحِيي َو ُيِمْيُت َو ُهَو َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِدْير؛

 َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشِرْيَك َله، َأْنَجَز َوْعَدُه 
 َو َنَصَر َعْبَدُه َو َهَزَم اَألْحَزاَب َو ْحَده

خداوند ، ستاخداوند بزرگترين ، استخداوند بزرگترين 
يکتايی است . خدايی جز خدواند نيست. استبزرگترين 

. حکومت و حمد و سپاس برای اوست. که همتايی ندارد
. می ميراند و زنده می کند و او بر همه چيز قادر است

به وعده . خدايی جز او نيست و شريک و همتايی ندارد
خود وفا کرد و بنده اش را پيروز کرد و احزاب را به 

.يی شکست دادتنها  
:هنگام سعی بين  صفا ومروه مستحب است که بخوانيد  

 َربِّ اْغِفْر َواْرَحم، ِإنََّك َأْنَت اَألَعزُّ اَألْآَرم
پروردگارا ببخشای و بيامرزان، همانا تو بزرگترين و 

.بخشنده ترينی  
 

هر طرف يک بار (پس از يک بار سعی بين صفا و مروه 
ا تا هفت بار تکرار کنيد ، آن را مجموع)محسوب می شود

وقتی که . تا اينکه در مروه پياده روی شما به پايان برسد
چراغهای سبز را ديديد، آقايان از يک چراغ به سوی 

با پای –هنگامی که از مسجد الحرام . چراغ ديگر بدوند
: خارج می شويد بخوانيد -چپ  

 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َو َسلِّم،
 ِإنِّي َأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلك اللَُّهمَّ

. بر محمد و آل او درود و سالم بفرست! پروردگارا
بدرستی که ! خداوندا  

.تو را به بخشندگيت می خوانم  
همچنين می توانيد . تراشيدن سر مستحب است: آقايان

.موی سر را از اطراف به اندازه مساوی کوتاه کنيد  
. خود کوتاه کنيدانگشت از موی  3/1به اندازه  : خانمها

از احرام خارج شويد چون اکنون تمامی محدوديت ها 
  . تا صبح هشتم ذی الحجه صبرکنيد. برداشته شده اند

)خوديابی و تفکرروز(هشتم ذی الحجه   
.بين فجر تا ظهر به ارامی به سوی منی برويد  

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

 ِبَحّج ُهمَّاللَّ َلبَّْيَك
 .مرا به حج دعوت کردی و اجابتت کردم! پروردگارا

:اگر از به پايان نرساندن حج واهمه داريد، بخوانيد  
 اللَُّهمَّ َمِحلِّْي َحْيُث َحَبْسَتِني

تنها تومی توانی راه ! خداوندا 
 .دهی و تو می توانی بازداری

:در حالت رو به قبله بخوانيد  
 ٌة َال ِرَياَء ِفْيَها َوَال ُسْمَعةاللَُّهمَّ َهِذِه َحجَّ

را نه برای ريا  ين حجا! خداوندا
.و نه برای شهرت اجنام می دهم  

:سپس با صدای بلند ذکر بگوييد  
 َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيك، َلبَّْيَك َال َشِرْيَك َلَك َلبَّْيك،
 َلك ِإنَّ اْلَحْمَد َو النِّْعَمَة َلَك َو اْلُمْلُك َال َشِرْيَك

. دعوتت را اجابت کردممرا خواندی، پس ! خداوندا
پس دعوتت را  و تو شريکی  نداری فرمانبردار توام

حمد و سپاس و نعمت و حکومت متعلق به . اجابت کردم
 .توست و تو همتايی نداری

 :و همچنين بگوييد 
 َلبَّْيَك ِإَلَه اْلَحّق

 
.در منی بمانيد         

، و عشا را به حالت ظهر، عصر، مغرب نمازهای
 . .)6(شکسته بخوانيد ولی با يکديگر جمع نکنيد 

)روز عرفه(نهم ذی الحجه   
 

.در عرفه بمانيد  
نماز صبح را در منی بگزاريد و پس از طلوع آفتاب به 

مستحب است که اين ذکر  .آرامی به عرفه رهسپار شويد
:را در طول راه بخوانيد  

 َلبَّْيَك َال َشِرْيَك َلَك َلبَّْيك، َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيك،
 ِإنَّ اْلَحْمَد َو النِّْعَمَة َلَك َو اْلُمْلُك َال َشِرْيَك َلك

:همچنين از بزرگی خداوند ياد کنيد  
 اللَُّه َأْآَبر

زمانی که خورشيد در باالترين نقطه (تا هنگام زوال 
 )7(در َنميره ) آسمان است بطوری که سايه نداشته باشيد

هنگام ظهر نماز ظهر . قف کنيد و به خطبه گوش دهيدتو
) به صورت شکسته ولی نه به صورت جمع(و عصر را 

تا زمانی که در . پس از يک اذان و دو اقامه بگزاريد
بعد . َنميره هستيد بين اين دو نماز، نماز ديگری نخوانيد

سپس به آرامی به . از نماز عصر هم نماز ديگری نخوانيد
در پايين . ويد و تا هنگام غروب آنجا بمانيدسوی عرفه بر

اگر ممکن نبود، در هر . بمانيد) کوه رحمت(جبل الرحمه 
رو به قبله دستهای خود . جای عرفه بمانيد صحيح است

: را باال ببريد و دعا کنيد و اين ذکر را بخوانيد  
 ،َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيك، َلبَّْيَك َال َشِرْيَك َلَك َلبَّْيك

 ِإنَّ اْلَحْمَد َو النِّْعَمَة َلَك َو اْلُمْلُك َال َشِرْيَك َلك
:مستحب است که همواره اين ذکر را بخوانيد  

 ،َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشِرْيَك َله، َلُه اْلُمْلك
 َو َلُه اْلَحْمد، َو ُهَو َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِدْير

ت و شريکی برای او يکتاس. خدايی جز خداوند نيست
حمد و سپاس . حکومت متعلق به اوست. متصور نيست

. و او بر همه چيز قادر است. برای اوست  
اين بهترين دعايی است که می توان در اين روز بر زبان 

.آورد  
 پس از غروب به آرامی به سوی مزدلفه رهسپار شويد.

 
 

.در مزدلفه بمانيد  
غرب و عشا را به پس از يک اذان و دو اقامه، نمازم

بين اين دو و ). 6(بخوانيد   -ولی   شکسته -صورت جمع 
تا فجر روز بعد . يا پس از نماز ِوترنماز ديگری نخوانيد

. استراحت کنيد  
)عيد قربان(دهم ذی الحجه   



به آرامی به سوی . نماز صبح را در اول وقت بخوانيد
 اگرممکن. مشعرالحرام حرکت کرده و از آن باال برويد

:رو به قبله بخوانيد. نيست، در مزدلفه توقف کنيد  
 اْلَحْمُد ِللَّه

.حمد و سپاس برای خداوند است  
 

:به بزرگی خداوند اقرار کنيد  
 اللَُّه َأْآَبر

 .استخداوند بزرگترين 
:سپس به يکتايی خداوند اذعان کنيد  
 َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّه

 .هيچ خدايی جز خداوند نيست
زمانی که لبه طاليی خورشيد را می بينيد و سرانجام تا 

عبادت کنيد. قبل از طلوع خورشيد به آرامی به سمت منی 
:حرکت کنيد و بخوانيد  

 َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيك، َلبَّْيَك َال َشِرْيَك َلَك َلبَّْيك،
 ِإنَّ اْلَحْمَد َو النِّْعَمَة َلَك َو اْلُمْلُك َال َشِرْيَك َلك

 

)سنگسار شيطان(رمی جمرات        
بين طلوع . جمع آوری کنيد) 10(در مزدلفه سنگريزه 

خورشيد تا شب هنگام به آرامی به سوی جمره العقبه 
در حالی که . حرکت کنيد) بزرگترين ستون محل شيطان(

مکه در طرف چپ و منی در طرف (رو به سنگ هستيد 
هر يک از هفت سنگ را به طرف ستون پرتاب ) راست
:و پس از هر پرتاب بگوييد کنيد  

 اللَُّه َأْآَبر
 .استخداوند بزرگترين 

 
  

             قربانی 
 

اگر می . تهيه کنيد" الهادی"می توانيد بليط قربانی 
خواهيد می توانيد به محل قربانی کردن در منی يا 

:هنگام قربانی کردن بگوييد. مکانهای ديگر برويد  
 ِبْسِم اللَِّه َو اللَُّه َأْآَبر

 اللَُّهمَّ ِإنَّ َهَذا ِمْنَك َو َلَك اللَُّهمَّ َتَقبَّْل ِمنِّي
پروردگارا اين قربانی . بنام خدا و خداوند بزرگترين است
اين را از من ! خدواندا. متعلق به توست و برای توست
 !بپذير

 
           تراشيدن سر     

:قربانی کردن زپس ا  
همچنين می توانيد . تراشيدن سر مستحب است: آقايان

.موی خود را از اطراف به اندازه مساوی کوتاه کنيد  
انگشت از موی خود را کوتاه  3/1به اندازه  : خانمها
 –از احرام بيرون بياييد چرا که اکنون محدوديت ها . کنيد

به آرامی به . برداشته شده اند  -بجز روابط زناشويی
.رکت کنيد تا طواف زيارت را انجام بدهيدسوی مکه ح  

 
)8(طواف زيارت          

بگوييد -با پای راست –به هنگام ورود به مسجدالحرام   
 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َو َسلِّم،
 اللَُّهمَّ اْفَتْح ِلي َأْبَواَب َرْحَمِتك

 
هر ). 1(از حجراالسود آغاز کنيد . به احرام نيازی نيست 
ت که يک طواف را شروع می کنيد با دست راست به وق

:و بگوييد) 2(سمت حجراالسود اشاره کنيد   
 اللَُّه َأْآَبر

.استخداوند بزرگترين   
با سرعت عادی هفت بار به دور خانه کعبه طواف کنيد 

و حجراالسود ) 4(در هر طواف بين رکن يمانی ). 3(
:بخوانيد  

َسَنًة َو ِفي اآلِخَرِةَربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َح  
رَحَسَنًة َو ِقَنا َعَذاَب النَّا  

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

 
:سپس به پشت مقام ابراهيم برويد و بگوييد  

 َواتَِّخُذْوا ِمْن مََّقاِم ِإْبَراِهْيَم ُمَصلى
 

مقام ابراهيم يا مکانی درداخل د، در پشت مي توانياگر
در رکعت اول . مسجدالحرام دو رکعت نماز نافله بگزاريد

. سوره کافرون و در رکعت دوم سوره اخالص را بخوانيد
سپس آب زمزم بنوشيد و مقداری از آن را بر روی سر 

به حجراالسود بازگرديد وبرای آخرين بار با . بريزيد
:و بخوانيد) 2(دست راست به سمت آن اشاره کنيد   
 اللَُّه َأْآَبر

 .استخداوند بزرگترين 
:در پای صفا بخوانيد. سعی بين صفا و مروه را آغاز کنيد  

 ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعآِئِر اللَِّه َفَمْن

 َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف
َع َخْيرًا َفِإنَّ اللََّه َشاِآٌر َعِلْيمِبِهَما َوَمْن َتَطوَّ  

. بدرستی که صفا و مروه دو نمونه از آيين های خداست
پس هر کس حج خانه خدا و يا عمره بجای می آورد می 
تواند سعی صفا ومروه را نيز بجای بياورد خيری را با 
رضا وهر کس به راه خير و نيکی بشتابد خدا پاداش وی 

.را خواهد داد  
. به همه امور خلق عالم استاو    

:هربار که رو به خانه کعبه می شويد سه بار بخوانيد  
 

 َاللَُّه َأْآَبر، َاللَُّه َأْآَبر، َاللَُّه َأْآَبر
َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشِرْيَك َله، َلُه اْلُمْلُك َو َلُه اْلَحْمُد  

 َشْيٍء َقِدْير؛ ُيْحِيي َو ُيِمْيُت َو ُهَو َعَلى ُآلِّ
 َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشِرْيَك َله، َأْنَجَز َوْعَدُه 

 َو َنَصَر َعْبَدُه َو َهَزَم اَألْحَزاَب َو ْحَده
خداوند ، استخداوند بزرگترين ، استخداوند بزرگترين 

يکتايی است . خدايی جز خدواند نيست. استبزرگترين 
. ت و حمد و سپاس برای اوستحکوم. که همتايی ندارد

. می ميراند و زنده می کند و او بر همه چيز قادر است
به وعده . خدايی جز او نيست و شريک و همتايی ندارد

خود وفا کرد و بنده اش را پيروز کرد و احزاب را به 
.تنهايی شکست داد  

:هنگام سعی بين  صفا ومروه مستحب است که بخوانيد  
 َحم، ِإنََّك َأْنَت اَألَعزُّ اَألْآَرمَربِّ اْغِفْر َواْر

پروردگارا ببخشای و بيامرزان، همانا تو بزرگترين و 
.بخشنده ترينی  

 
هر طرف يک (پس از يک بار سعی بين صفا تا مروه 

، آن را مجموعا تا هفت بار تکرار )بار محسوب می شود
وقتی . کنيد تا اينکه در مروه پياده روی شما به پايان برسد

که چراغهای سبز را ديديد، فقط آقايان از يک چراغ به 
در پايان اين سعی تمامی . سوی چراغ ديگر بدوند

محدوديت ها –شامل محدوديت روابط جنسی- از شما 
.برداشته می شوند  

 
خارج می  -با پای چپ–هنگامی که از مسجد الحرام 

:شويد بخوانيد  
 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َو َسلِّم،
 اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلك

. بر محمد و آل او درود و سالم بفرست! پروردگارا
بدرستی که ! خداوندا  

.تو را به بخشندگيت می خوانم  
 

)روزهای حمد و سپاس(يازدهم و دوازدهم ذی الحجه   
 

.می جمره  بمانيدر        برای 
 

در فاصله پس از زوال (وقتی خورشيد در باالترين نقطه 
تا شب هنگام هر ) است به طوری که سايه نداشته باشيد

بار در  21مجموعا (سه محل شيطان را با سنگ بزنيد 
در حالی که روی شما به سوی ). 10) (کل روز

کوچکترين محل ظهور شيطان است و در حاليکه مکه در 
سمت چپ شما و مدينه در سمت راست شماست، هر يک 

د را به محل شيطان بزنيد و  پس از هر از هفت سنگ خو
:پرتاب بگوييد  

 اللَُّه َأْآَبر
.استداوند بزرگترين خ  

 
پس از آنکه نخستين محل شيطان را سنگباران کرديد به 

سپس . سوی قبله بچرخيد و دستهايتان را به دعا بلند کنيد
به آرامی به سمت دومين محل شيطان برويد و در حاليکه 

در اين حال مکه در سمت چپ و منی (رو به آن هستيد 
هر يک از هفت سنگ ) در سمت راست شما خواهد بود

:خود را پرتاب کنيد و پس از هر پرتاب  بگوييد  
 اللَُّه َأْآَبر

.استخداوند بزرگترين   
پس از سنگباران دومين ستون محل شيطان، در حاليکه 

ستون دوم در سمت راست شما قرار دارد دستهای خود را 
سپس به آرامی . خواهيد آرزو کنيدببريد و آنچه می  باال

در حاليکه رو به . به سوی سومين ستون حرکت کنيد
مکه در سمت چپ و منی در (سوی سومين ستون داريد 

هر يک از هفت سنگ را به سوی ) سمت راست شماست
: ستون انداخته و پس از هر پرتاب بگوييد  

 اللَُّه َأْآَبر
.استخداوند بزرگترين   

پس از آخرين رمی جمره بدون خواندن هر گونه ذکر يا 
پس از آخرين رمی جمره در دوازدهمين . دعا ادامه بدهيد

. ، به آرامی منی را ترک کرده و به مکه برويد)11(روز
( قبل از آنکه از مکه خارج بشويد، طواف وداع 

:را به عنوان آخرين عمل انجام دهيد) خداحافظی  

 
)فظیخداحا(طواف وداع   

:بخوانيد -با پای راست –به هنگام ورود به مسجد الحرام   
 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َو َسلِّم،
 اللَُّهمَّ اْفَتْح ِلي َأْبَواَب َرْحَمِتك

 برمحمد و آل محمد درود و سالم بفرست و! خداوندا
 .درهای رحمت خودت را به روی من بگشا 

 
. ز حجر االسود آغاز کنيدا. ديگر نيازی به احرام نيست

 )2( در هر طواف با دست راست به سوی حجر االسود
:اشاره کرده و بخوانيد  

 اللَُّه َأْآَبر
 .استخداوند بزرگترين 

در حاليکه به آرامی راه می رويد هفت بار طواف خانه  
 در هر طواف بين رکن يمانی. را انجام بدهيد )3(کعبه 

:و حجر االسود بخوانيد )4(  
بََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة َو ِفي اآلِخَرِةَر  

 َحَسَنًة َو ِقَنا َعَذاَب النَّار
به ما در دنيا خير عطا کن و در آخرت خير عطا ! خدواندا

.کن و ما را از آتش دوزخ برهان  
:سپس به مقام ابراهيم رفته و بخوانيد  

 
لىَواتَِّخُذْوا ِمْن مََّقاِم ِإْبَراِهْيَم ُمَص  

.و مقام ابراهيم را نيايشگاه خود قرار دهيد  
 

د، در پشت مقام ابراهيم يا مکانی درداخل مي توانياگر
در پايان . مسجدالحرام دو رکعت نماز نافله بگزاريد

اينک تمام . طواف وداع می توانيد به خانه خود بازگرديد
 –هنگام خروج از مسجدالحرام . آيين حج را بجا آورده ايد

:بخوانيد -ای چپبا پ  
 اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َو َسلِّم،
 اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلك

. بر محمد و آل او درود و سالم بفرست! راپروردگا
بدرستی که ! خداوندا  

.تو را به بخشندگيت می خوانم  
 زيرنويس ها

يک شويد اگر ممکن است، به فاصله ميان حجر االسود و در نزد
. و سينه، صورت، و بازوان خود را به اين محل بچسبانيد  

1 

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

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

.کنيد  

2 

تنها . دعای خاصی هنگام طواف دور کعبه وارد نشده است
دعايی که ذکر شد همان دعای بين رکن يمانی و حجر االسود 

بنابراين می توانيد قران  يا دعای مودر دلخواه خودتان را . است
.بخوانيد  

3 

ن را ولی آ(اگر امکان دارد، رکن يمانی را هر بار مس کنيد 
اگر ممکن نيست، فقط به سمت. که اين بهترين کار است) نبوسيد

.آن اشاره کنيد  

4 

هتل، خانه، و غيره -از هر جا که اقامت گزيده ايد  5 
نماز مغرب . دو رکعت برای ظهر، عصر، و عشا بخوانيد

نماز وتر بدنبال نماز . شکسته نمی شود و همان سه رکعت است
.عشاست  

6 

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

.کنيد  

7 

اگر طواف زيارت را در روز دهم نکرده ايد، می توانيد آن را 
خانمها بايد به دليل قاعدگی روزهای . اينک بجای بياوريد

.بيشتری را به طواف اختصاص بدهند  

8 

.محشر عبور کرديد، به سرعت از آن رد شويداگر از صحرای   9 
برای روز. می توانيد سنگريزه ها را از منی هم جمع آوری کنيد

سنگ الزم داريد  42سنگريزه و برای روزهای بعد  7دهم فقط 
 21اگر روز سيزدهم  هم می مانيد، ). سنگريزه 49جمعّا (

دازه ان). سنگريزه 63جمعّا (سنگريزه ديگر هم الزم داريد 
 1تقريبا به عرض. (سنگريزه ها نبايد بزرگتر از نخود باشد

).اينچ 8/3سانتيمتر يا   

10 

اگر منی را قبل از غروب ترک کنيد، می توانيد طواف وداع را 
در اينصورت رمی . در روز دوازدهم ذی الحجه  انجام بدهيد

.جمره ای  را که مستحب است انجام نخواهيد داد  

11 

جب زادهمهدی ر: ترجمه  
دپارتمان فلسفه -دانشگاه ايالتی سانفرانسيسکو  

: فراموش نکنيد  
. بدهی های خود را بپردازيد   

.خطاهای خود را اصالح کنيد      
.وصيتنامه خود را بنويسيد   

اگر مايل به دريافت نسخه های بيشتری از اين 
:دستورالعمل هستيد، با آدرس زير تماس بگيريد  
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