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و  است  ایمانی  مسیر  این  در  شما  گام  اولین  احرام 

عملی قلبی است که حاجی یا عمره گزار بدان پای در 

عبادت بزرگی می نهد؛ عبادتی که الله فرمان داده تا 

نیت های خویش را در آن خالص نموده و آن را به 

بهترین و کاملترین شکل برای الله بجای آوریم، چنانکه 

)ۓ ڭ ڭ ڭ(  است:  فرموده  متعال  الله 

پایان  به  الله  برای  را  و عمره  »و حج  ]البقرة: 196[ 

رسانید«

مقدمه

در هنگام  که  را  اطالعاتی  تمام  راهنما  این  در 

احرام بدان نیاز پیدا می کنید خواهید یافت
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فهرست
با کلیک کردن بر روی هر یک از عناوین زیر به صفحه 

مورد نظر منتقل شوید

لباس احرام

شرط گذاشتن

احرام چیست؟

تلبیه
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میقات ها

ممنوعات احرام

جلوگیری از سایش و التهاب 

چین های بدن بعد از احرام

آداب فرد محرم

شماره های مورد
نياز شما
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احرام

چیست؟

1
2

احرام وارد شدن در عبادت حج یا عمره است، به 

این صورت که شخص نیت ورود به عمره یا حج را 

نموده و با تلبیه آن را شروع می کند.

شخص باید عبادتی را که نیت انجامش را دارد در 

ابتدای تلبیه خویش ذکر نماید، یعنی بگوید: لبیک 

عمرة یا لبیک حجاً. و فرد به این صورت محرم شده 

و عبادت حج یا عمره او آغاز می شود.
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3
شروع 4 اعمالش  کند  نیت  اینکه  مجرد  به 

اموری که در حال  تمامی  از  باید  و  شده 

احرام ممنوع است، باز آید.

احرام، غسل  نیت  از  پیش  که  است  سنت 

نموده یا وضو بگیرد.
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فرد محرم یک ازار که پایین تنه او را بپوشاند و 

یک رداء که باال تنه او را بپوشاند مورد استفاده 

قرار می دهد و مشروع است که رنگش سفید 

باشد.

فرد محرم می تواند از سنجاق یا کمربندی که 

به دور کمر می بندند استفاده نماید و اینگونه 

ازار خودش را محکم  کند تا نیفتد و وسایل و 

گوشی و پول خود را در آن نگاه دارد.

لباس احرام
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تمام مردم در لباس و شکل با یکدیگر برابر هستند 

و رنگها و امور مادی آنها را از هم متمایز نمی کند 

و همگی در یک سرزمین می ایستند و دعا نموده 

و الله را با فروتنی و تضرع به فریاد می خوانند.
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زن با لباس هایی که برایش میسر است محرم 

می شود، مشروط بر اینکه:

از هیچ گونه زینتی که مردان را دچار فتنه 

نماید استفاده نشده باشد.

بلند و گشاد باشد، بطوری که پوشش زن 

کامل باشد اما نه بگونه ای که مانع حرکتش 

نشود.

1

2
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در صورتی که حاجی یا عمره گزار از این می ترسد که 

بخاطر بیماری یا عذر شرعی یا سببی خارج از اراده 

خویش نتواند اعمال را به پایان رساند می تواند نیت 

خود را مشروط نماید، به این صورت که بعد از ذکر 

نسک و گفتن لبیک عمره یا لبیک حجاً چنین بگوید: 

اگر در مسیر انجام اعمال، چیزی مانع شد، نیت من 

تا همان جایی باشد که مانع ایجاد شده است.

شرط گذاشتن

در  نیز  را  و شرط  نماید  نیت  که  در صورتی  پس 

نیت خود ذکر کند و سپس امری رخ دهد و او را 

از تکمیل اعمال باز دارد برای وی جایز است که از 

احرام خارج شود و در این صورت هیچ چیزی بر 

وی نخواهد بود. 
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عبارت است از اینکه بگوید: لبيك اللهم لبيك لبيك ال 

شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك 

لك.

الله در حالی آمده ایم که دعوتت را برای  معنی: ای 

انجام حج اجابت کردیم و به توحید و پرستش تو اقرار 

و باور داریم و اعتراف می کنیم به نعمت و پادشاهی 

کاملت. و این شعار بزرگ حاجیان است که عبودیت و 

طاعت و بندگی خالق صاحب نعمت را اعالن می کنند.

مردان آن را با صدای بلند و زنان با صدای 

آهسته می گویند

تلبیه
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تلبیه از ابتدای احرام شروع می شود

برای حاجی:

هنگام رمی جمره 
عقبه

برای عمره گزار:

هنگام مشاهده خانه 
کعبه

پایان تلبیه:
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میقات ها

 Ì الله  بزرگداشت خانه کعبه رسول  به منظور 

پیش از مکه اماکنی را تعیین نمودند که حاجیان 

و عمره گزاران از آن مکان ها احرام بسته و شروع 

به گفتن تلبیه می کنند. این مکان ها با توجه به 

می آید،  مکه  سمت  به  آن  از  حاجی  که  جهتی 

متفاوت است.

ذوالحلیفه

حاجی یا زائری که دور از مکه سکونت دارد، از 

هر یک از این میقات ها که در مسیرش قرار دارند 

یا به موازات آنها، احرام ببندد، تفاوتی ندارد که 

با هواپیما سفر می کند یا از مسیر خشکی، در هر 

حال نباید بدون احرام از آن محل عبور کند.
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معموال هواپیماهایی که به شهر جده می روند، 

زمان رسیدن به میقات را ذکر می کنند تا حاجیان 

و عمره گزاران بتوانند احرام بندند.
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مردمی که اراده احرام می کنند سه دسته هستند:

1

2
3

کسانی که در مکه

قرار دارند از نزدیک ترین مکانی که خارج از حرم 

باشد احرام می بندند، مانند مسجد ام المؤمنین 

عایشه در تنعیم و برای حج از مکان اقامت خویش 

احرام می بندند.

کسانی که میان مکه و میقات ها ساکن

هستند از همان مکان خویش هم برای حج و هم 

عمره احرام می بندند.

کسانی که بعد از میقات ها سکونت دارند

های  میقات  از  عمره  چه  و  حج  برای  چه  باید 

یا عمره  برای حج  آن  موازات  به  یا  تعیین شده 

احرام ببندند
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ذوالحلیفه

ذات عرق

قرن المنازل
يلملم

جحفة

1
2

داخل
حدود حرم

میان مکه
و میقات ها

کسانی که بعد از میقات 3
ها سکونت دارند
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ذو الحليفة

ذات عرق

قرن المنازل

يلملم

الجحفة

ذوالحلیفه  میقات اهل مدینه است و 420 کیلومتر از 

مکه فاصله دارد.

جحفه  میقات اهل شام و کسانی است که از آن مسیر 

عبور می کنند و 187 کیلومتر از مکه فاصله دارد و امروزه 

مردم از رابغ در 204 کیلومتری مکه احرام می بندند.

قرن المنازل  میقات اهل نجد و کسانی است که از آن 

مسیر به مکه می روند و 94 کیلومتر با مکه فاصله دارد

یلملم  میقات اهل یمن و کسانی است که از آن مسیر 

به مکه می روند و 115 کیلومتر با مکه فاصله دارد

ذات عرق  میقات اهل عراق و کسانی است که از آن 

مسیر به مکه می روند و 92 کیلومتر با مکه فاصله دارد.

420 کیلومتر

92 کیلومتر

187 کیلومتر

94 کیلومتر

115 کیلومتر

1

2

3

4

5
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ممنوعات

احرام

ممنوعات عمومی

عقد نکاحهمبستری

استفاده از خوشبویی تراشیدن سر و کوتاه 

کردن ناخن

کشتن شکار
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پوشیدن لباس دوخته 

شده
پوشیدن سر

پوشیدن صورت

ممنوعان 

ویژه مردان

ممنوعات 

ویژه زنان
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غسل کردن

استفاده از عینک و انگشتر 

و ساعت

بستن کمربند و کیف پول در پانسمان زخم

اطراف بدن

استفاده از چترپوشیدن کفش

پوشیدن چهره زن در صورت خوف 

فتنه

موارد زیر از ممنوعات 

احرام نیست
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بین  در  بدن  های  چین  التهاب  و  سایش  مشکل 

حاجیان و عمره گزاران شایع است، به خصوص در 

افراد چاق یا دیابتی، بطوری که پوست عفونی می 

شود و در چین های ران و گاهی در زیر بغل یا 

زیر سینه ها قرمزی ایجاد می شود که با خارشی 

آزاردهنده و گاهی دردناک همراه است.

جلوگیری از سایش

و التهاب چین های بدن بعد 

از احرام
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تهویه مناسب برای چین های بدن مانند رانها و زیر 

بغل.

رعایت بهداشت فردی و استفاده از پمادهای مناسب 

بر روی بدن قبل از حرکت.

چگونگی پیشگیری
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دارویی  و  مناسب  پمادهای  از  ابتال،  صورت  در 

به  را  دارو، محل  گذاشتن  از  قبل  و  کنید  استفاده 

خوبی بشویید.
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آداب فرد

محرم

از ابتدای احرام بستن، حاجی و عمره گزار وارد عبادت بزرگی 

شده اند و باید حواسشان به گفتار و رفتار و اعمالشان باشد و 

تا می توانند اجر و پاداش زیادی بیندوزند، چنانکه الله متعال 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  است:  فرموده 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڦ ڦ ڄ(  ]البقرة:197[.
»]موسِم[ حج در ماه های مشخصی است ]از آغاز شوال تا دهم 

ذیحجه[؛ پس کسی  که در این ماه ها حج را ]بر خود[ واجب 

گردانَد، ]باید بداند که[ در حج، آمیزش جنسی و ]ارتکاِب[ گناه 

و درگیری ]و جدال، روا[ نیست؛ و هر کار نیکی که انجام دهید، 

الله آن را می داند؛ و ]خوراک و پوشاک مورد نیاز حج را برای 

خود فراهم کنید و[ توشه برگیرید ]ولی به یاد داشته باشید که[ 

به راستی، بهترین توشه، پرهیزگاری است؛ و ای خردمندان، از 

من پروا کنید.)١٩٧(«
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نیت خویش را تجدید نموده و خالص برای الله 

بگردان، آمدن تو و حج تو تنها بخاطر محبت با 

الله و اجابت فرمانش باشد به امید اینکه مشمول 

رحمت او تعالی شوی و از پاداشش بهره مند گردی 

و از عقابش در امان مانی، نه بخاطر ریا و فخر 

فروشی یا برای اینکه بگویند فالنی به حج رفت یا 

لقب حاجی را به تو بدهند.

احکام حج را فرا بگیر و اگر به مشکلی برخوردی 

از علمای موجود در کاروان خویش سؤال کن و 

در این راهنما و سایر راهنماها تمام مواردی را که 

بدان نیاز پیدا خواهی کرد، درخواهی یافت.

با همه به ویژه با کسانی که در حج همراهتان 

هستند خوش اخالق باش به آنها سالم بگو و در 

چهره آنها لبخند بزن و جدال و بگو مگو را ترک 

کن و در اموری که نیاز دارند به آنها کمک کن.

1

2

3
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در رویدادهای گوناگونی که با آن مواجه می شوی 

 Ì الله  رسول  چنانکه  کن،  راحفظ  آرامش خود 

َويُْعِطى  الرِّفَْق،  اللََّه رَِفيٌق يُِحبُّ  فرموده اند: »إنَّ 

َعلَى الرِّفِْق َما الَ يُْعِطى َعلَى الُْعْنِف، َوَما الَ يُْعِطى 

َعلَى َما ِسَواُه«: »الله متعال، مهربان است و نرمی 

و مهربانی را دوست دارد؛ و بر اثر نرمی و مهربانی 

چيزهايی عنايت می کند که با خشونت و استفاده 

از روشهای ديگر، نمی دهد«

توصیه های برگزارکنندگان حج و سرپرستان کاروان 

به  و  باشی  داشته  آرامی  سفر  تا  کن  رعایت  را 

دیگران آسیب نرسانی.

4
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شماره های مورد نیاز شما

911

937

1966

920002814

برای پیشامدهای غیر منتظره و 
خدمات ایمنی

برای مشاوره و راهنمایی پزشکی

برای توضیحات خاص مربوط به مسجد 
الحرام و مسجد نبوی شریف

مرکز تماس وزارت حج و عمره برای 
پاسخگویی به درخواستهای حجاج
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شما می توانید سایر راهنماها را با رجوع به سایت 

وزارت حج و عمره با )کلیک نمودن در اینجا( دریافت 

نمایید. در این راهنماها تمام موارد و توضیحاتی را که 

باعث می شود مناسک حج را به آسانی و با خاطری 

آسوده انجام دهید دریافت خواهید نمود.

رشیک اسرتاتژیک

رشكاى ما در موفقيت

https://guide.haj.gov.sa/fa.html


خداوند اعمال و سعی 

شما را قبول فرماید

برای دریافت اطالعات و آگاهی 

های بیشتر حساب ما در فضای 

مجازی دنبال کنید


