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ست فهر

اعمال روز قربانی

آیــا اعمال روز قربانی باید 

به ترتیب صورت گیرد؟

روز قربانی

رمی جمره عقبه
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تکبیر

ذبح قربانی

وکالت دادن برای 

ذبح قربانی

چه کسی باید 

قربانی داشته باشد؟

تراشیدن

و کوتاه کردن

مکان تراشیدن 

یا کوتاه کردن
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توصیه هایی برای یک 

سر تراشی ایمن

خروج از احرام

پله برقی

نکات مهم پیش از 

رسیدن به حرم

طواف افاضه

سعی حج
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چه کســانی باید بعد از 
طواف افاضه سعی را 

انجام دهند؟

نکاتی برای کســانی که 

به حرم می آیند

توصیه ها و نکات

مراکز مراقبت

نظافت عمومی را 

رعایت کنید

شما نياز  مورد  شماره های 

6



ماه  دهم  قربانی(  )روز  قربان  عید  روز 

روز  این  در  حاجیان  و  است  ذوالحجه 

دهند. می  انجام  را  حج  اعمال  اغلب 

روز قربانی
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بسیاری از علما آن را روز حج اکبر می دانند زیرا 

شب قبل از آن حاجی در عرفه بوده و به مزدلفه 

منتقل شده است و در این روز بزرگ باقی ارکان 

حج تکمیل می شود.

در این راهنما از مهمترین اطالعات و راهنمایی 

حج  سفر  در  که  قربانی  روز  به  مربوط  های 

مطلع  کرد،  خواهی  پیدا  نیاز  بدان  خویش 

شد. خواهی 
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اوقات و لحظات روز قربانی مملو است از اعمال بزرگ:

رمی جمره عقبه تراشیدن یا کوتاه کردن مو

سعی حج

ذبح قربانی برای کسی که باید قربانی کند

طواف افاضه

اعمال

روز قربانی
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تقدیم یا تاخیر در اعمال روز قربانی:

الله l به حاجیان اجازه دادند آنطور  رسول 

را  قربانی  روز  اعمال  است  آسانتر  برایشان  که 

دهند انجام  تاخیر  یا  تقدیم  با 

آیا اعمال روز قربانی باید 

به ترتیب صورت گیرد؟
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در رابطه با ترتیب و زمان انجام اعمال حاجی باید 

برای  را  کار  هم  زیرا  باشد،  کاروانش  برنامه  تابع 

خودش و هم سایر حاجیان آسان می کند

و هر کسی که نزد رسول الله l آمده و از ایشان 

می  دیگر  عمل  بر  عملی  نمودن  مقدم  مورد  در 

یا  تقدیم  مورد  »در  داد  می  اجازه  ایشان  پرسید 

تاخیر هیچ عملی از ایشان سؤال نشد مگر اینکه 

فرمود: انجامش بده ایرادی ندارد«
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جمره عقبه برای کسی که از منا و مزدلفه می 

آید، سومین جمره و نزدیکترین آنها به مکه است.

آن را جمره عقبه و جمره کبری می گویند.

رمی جمره عقبه
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یا  از مزدلفه  که  ای  با هفت سنگریزه  حاجی 

کند  می  رمی  را  آن  کرده  جمع  راهش  مسیر 

گوید می  تکبیر  یک  سنگی  پرتاب  هر  با  و 

عقبه  جمره 

مورد  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  برای 

کنید.  دانلود  را  جمرات  راهنمای  رمی، 

کنید کلیک  را  اینجا 
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زمان رمی آن:

حاجی بعد از خروج از مزدلفه آن را رمی می کند.

رمی: زمان  ابتدای 

برای کسی که عجله دارد  نیمه شب  از  زمان رمی 

و زود از مزدلفه خارج می شود شروع می شود

رمی: زمان  پایان 

رمی را می توان در روز و شب عید انجام داد و 

تا طلوع  را  کار  این  نباید  توانایی دارد  اگر حاجی 

اندازد. تاخیر  به   11 صبح روز 
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شلوغی  و  ازدحام  با  جابجایی  اثنای  در  احتماال 

با  و  کن  حفظ  را  خود  آرامش  کنی،  می  برخورد 

سایر مهمانان الله رحمان به نرمی برخورد کن.

کاروانش  به  که  زمانی  همان  به  باید  حاجی 

برای رمی کردن اختصاص داده شده پایبند باشد 

تا مبادا خودش اذیت شود و با انجام آن در زمان 

مربوط به سایر حاجیان، ایجاد مزاحمت نموده و 

اینگونه آنان را اذیت کند
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با رمی جمره عقبه توسط حاجی، زمان تلبیه به 

پایان می رسد و مشروع است که بعد از نمازهای 

و  بگوید  تکبیر  زمانی  و  وقت  هر  در  و  فرض 

بخاطر  را  او  و  کند  یادش  و  دارد  بزرگ  را  الله 

آسان نمودن این حج سپاس گوید، چنین بگوید:

أكبر  والله  الله  إال  إله  ال  أكبر  الله  أكبر  الله 

الحمد.  ولله  أكبر  الله 

یا

الله  وسبحان  كثيرا  لله  والحمد  كبيرا  أكبر  الله 

وأصياًًل. بكرة 

تکبیر
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ذبح قربانی

این  در  که  است  مشروع  حاجی  برای 

صورتی  در  را  خود  قربانی  بزرگ  روز 

نماید ذبح  باشد،  داشته  قربانی  باید  که 

که  است  ای  قربانی  از  عبارت  هدی 

مکه  یا  منا  در  خویش  حج  اثنای  در  حاجی 

ذبح  الله  برای  را  آن  حرم(  حدود  )داخل 

دهد می  صدقه  و  خورده  آن  از  و  کند  می 
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حکمت قربانی :

نزدیک شدن به الله و اظهار محبت نسبت   .1

به او تعالی.

و  نیازمندان  و  فقیران  به  نیکی  و  احسان   .2

افراد محتاج.

بزرگداشت مکه مکرمه و بیت الله الحرام.  .3
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قربانی بر دو گونه از حاجیان واجب است:

سفر  این  در  که  است  کسی  متمتع:   .1

از آن  برای عمره احرام بسته سپس 

خارج شده و دوباره احرام حج بسته 

تمتع( )حج  است 

اعمال  در  که  است  کسی  قارن:   .2

می  جمع  حج  و  عمره  بین  خویش 

کند

چه کسی باید قربانی 

داشته باشد؟

بسته  احرام حج  تنها  سفر  این  در  که  کسی  برای 

)افراد(، قربانی کردن واجب نیست
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حیوانات زیر مناسب قربانی کردن هستند: 

شتر، گاو، گوسفند و بز
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وکالت دادن برای

ذبح قربانی

امروزه که تعداد حاجیان از سراسر دنیا زیاد است، 

معموال حاجیان به ارگان های ذی ربط نیابت 

نمایند ذبح  را  آنها  قربانی  تا  دهند  می 

های  روش  از  یکی  اگر حاجی پیشتر در نتیجه 

مجاز به کسی وکالت داده تا بجای او قربانی 

بجای  قربان  روز  در  را  قربانی  عمل  نماید، 

است آورده 
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می توان با خرید کوپن های کاغذی  را  کار  این 

یا الکترونیکی مستقر در ایستگاه های حاجیان 

طریق  از  یا  الکترونیکی  خدمات  طریق  از  یا 

انجام داد. کاروان های حج 

ترین  مناسب  و  حاجی  برای  راه  آسانترین  این 

است نیازمندان  به  گوشت  رسیدن  برای  روش 

در نیابت دادن، از تعامل با افراد یا نهادهای غیر مجاز 

بپرهیزید، مبادا در این جریان از شما کاًلهبرداری شود. 

کوپن  و خرید  دادن  نیابت  برای 

قربانی الکترونیکی 

اینجا را کلیک کنید
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حاجی باید بعد از رمی جمره عقبه موی خود را 

تراشیده یا کوتاه نماید

این در حالی است که زن موهای خود را جمع 

کرده و بخشی از آن در حدود 2 سانتیمتر را کوتاه 

می کند

همه اینها برای نزدیکی به الله و بزرگداشت اوست

تراشیدن و 

کوتاه کردن
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حاجی الله را عبادت نموده و تسلیم فرمانش 

را  اینکه مویش  از  احرام  در طول  و  می شود 

به  سپس  شود،  می  منع  کند  کوتاه  یا  بکند 

او  امر می شود و  تراشیدن و کوتاه کردن مو 

در هر حال سر تسلیم فرود می آورد
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مکانهایی مجهز برای تراشیدن مو وجود دارد و 

در آن آرایشگاه ها و دکه های مورد تایید برای 

کوتاه کردن موها وجود دارد که زائر پس از رمی 

جمره عقبه بدان دسترسی پیدا می کند.

مکان تراشیدن یا 

کوتاه کردن
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نزد یک آرایشگر مجاز و در مکانی که مخصوص این کار 

است بروید و از از رفتن نزد آرایشگران خیابانی و گذری 

پرهیز نمایید و خود را در معرض بیماری های واگیر قرار 

ندهید

توصیه هایی برای یک 

سر تراشی ایمن
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پالستیکی  	 دسته  دارای  های  تیغ  از 

از  بار  اولین  برای  و  کرده  استفاده 

نماید. استفاده  آن 

برای  	 از تراشیدن موی حاجی،  پس 

ابزار  از  بعد،  نفر  موی  تراشیدن 

نماید استفاده  جدید 

با  	 را  دستانش  تراشیدن،  از  پیش 

بشوید و صابون  آب 

در مورد فردی که می خواهد موی شما را بتراشد 

کنید: را چک  زیر  موارد 
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بعد از تراشیدن یا کوتاه کردن مو، اولین تحلل 

یا خروج از احرام )که تحلل جزئی است( صورت 

به  که  چیزهایی  تمام  حالت  این  در  گیرد،  می 

سبب احرام بر فرد حرام شده بود، دوباره حالل 

می شود بجز همبستری

خروج از احرام
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حاجی بعد از رمی و تراشیدن مو غسل کرده و 

خود را خوشبو نموده و لباسهای روز عید خود را 

بر تن می کند.
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و چون طواف افاضه را انجام دهد، تحلل کامل 

شده و باقی ممنوعات احرام نیز برایش مجاز 

می شود
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مراقب باش که هنگام غسل کردن در روز عید 

جا  ها  دستشویی  در  را  خود  شخصی  وسایل 

نگذارید و آنها را در مکانی ایمن قرار دهید.
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از  بعد  مگر  آورد  طواف  به  روی  نباید  حاجی 

هماهنگی کامل با کاروانش و در زمانی که برای 

آن کاروان در نظر گرفته شده و نیز مکان اقامت 

خویش را در منا به وضوح بشناسد

نکات مهم پیش از 

رسیدن به حرم
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مکان توقف اتوبوس و تجمع نمودن بعد پایان 

عمره را بخاطر بسپار

نکته: قطار مشاعر به حرم نمی رود؛ برای جابجایی 

و رسیدن به حرم برخی کاروان ها اتوبوس هایی 

را در نظر می گیرند
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با رسیدن به میادین حرم، جلوی درها تابلوهایی 

قرار دارد که از دور دیده شده و مشخص می 

کند که این در خروجی است یا ورودی
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در این روز و بعد از آن تمام طبقات حرم برای 

طواف مهیا است و طواف تنها در صحن کعبه 

صورت نمی گیرد.
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پله برقی

معموال نیاز پیدا می کنید که از طریق پله برقی 

در حرم و صحن ها و سرویس های آن باال و پایین 

با  بروید، در ذیل مهمترین نکات را در رابطه 

داریم: بیان می  آن  از  استفاده 
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به  را  خود  دست  و  بایستید  پله  روی  بر  محکم 

بگیرید. متحرک  تسمه 

تا  باشد  اش  روسری  و  به حجاب  حواسش  باید  زن 

نکند. گیر  پله  انتهای  در 

باشید. خسته  که  چند  هر  ننشینید  پله  روی 

1

2

3

بالفاصله پس از رسیدن پله به آخر، حرکت کنید تا 

نکند.  برخورد  شما  به  کسی  سر  پشت  از 

4
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را سوار  ویلچر خود  برقی  پله  از  رفتن  باال  هنگام 

متخصص. فردی  همکاری  با  مگر  نکنید  آن  بر 

5

که  کردید  مشاهده  را  شخصی  یا  مسن  فرد  اگر 

عادت به استفاده از پله برقی ندارد او را در کنار 

بیفتد. مبادا  تا  بگیرید  خود 

6

اگر در ابتدای باال رفتن یا پایین آمدن ازدحام زیاد 

موجب  و  نکنید  مشارکت  ازدحام  در  شما  است، 

خود  برادران  به  را  فرصت  و  نشوید  حاجیان  آزار 

بدهید.

پای خود را روی برس کناری زیر پله قرار ندهید، 

زیرا ممکن است به شما آسیب برساند و خدمات 

کند. مختل  را  پله  نظافت 

7

8
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یکی از مهمترین ارکان حج است که به آن طواف زیارت 

یا طواف حج نیز می گویند

الله  از هفت مرتبه دور زدن دور کعبه است،  عبارت 

متعال فرموده است: )ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ(  ]الحج:29[.
به  و  سازند  برطرف  را  آلودگی هایشان  باید  »سپس 

کهن  خانه  این  ]گرداگرِد[  و  کنند  وفا  خویش  نذرهای 

کنند«.)٩٢(« طواف  کعبه[   =[

طواف افاضه
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زمان طواف افاضه:

دهم  که  عید  شب  نیمه  از  افاضه  طواف  زمان 

ذوالحجه است برای کسی که با شتاب از مزدلفه 

خارج شود، شروع می شود.

پایان  ذوالحجه  ماه  پایان  با  افاضه  طواف  زمان 

زمانی  در  حاجی  که  است  شایسته  و  یابد  می 

یا  کاروانش مشخص شده در روز عید  برای  که 

روزهای بعد آن اقدام به طواف افاضه نماید.
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طواف با ویلچرها:

برقی و دستی موجود  در حرم مکی ویلچرهای 

های  مکان  برخی  از  را  آن  توان  می  که  است 

داخل مسجد الحرام تهیه کرد.

اینجا را کلیک کنید

در  بیشتر  اطالعات  و  ویلچرها  مکان  شناخت  برای 

مورد آن، راهنمای عمره را دانلود کنید. برای این کار 
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حاجی سعی میان صفا و مروه را هفت دور انجام 

می دهد

سعی حج

از صفا به مروه می رود، این یک دور، دوباره 

به صفا برمی گردد که می شود دو دور و به 

می  ختم  مروه  به  را  هفتم  دور  ترتیب  همین 

کند
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ابتدای هر دور در  مشروع است که حاجی در 

مکانی که مانع حرکت دیگران نباشد رو به قبله 

نموده و دعا نماید
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حاجی برای حج خویش فقط یک سعی را انجام 

می دهد و حاجیان در این رابطه احوال گوناگونی 

دارند:

چه کسانی باید بعد از طواف 

افاضه سعی را انجام دهند؟
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1

2

حاجی متمتعی  که ابتدا عمره گزارده و سپس از 

احرام بیرون شده و سپس برای حج احرام بسته 

است، سعی حج را بعد از طواف افاضه انجام می 

دهد، زیرا سعی اول او برای عمره بوده است.

2. حاجی قارنی که بین حج و عمره جمع نموده 

و نیز حاجی افرادی که تنها برای حج احرام بسته، 

دو حالت دارند:

اگر ابتدای ورود به مکه طواف نموده  	

و سپس سعی را انجام داده، این سعی 

او برای حج است و سعی دیگری ندارد

بعد  	 نداده  انجام  سعیی  پیشتر  اگر   *

نماید. سعی  باید  افاضه  طواف  از 
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نکاتی برای کسانی که 

به حرم می آیند

مسجد الحرام از بزرگترین اماکنی است که در زندگی 

مناره  و  متعدد  درهای  شد،  خواهی  روبرو  آن  با 

های گوناگون دارد و بر کسی که آن را نمی شناسد 

مشتبه می شود .. پس برای اینکه گم نشوید این 

توصیه ها را به خاطر بسپارید:
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1

2

3

را  نامش  و  بشناس  را  بیرون  در  تجمع  محل 

کردی  پیدا  نیاز  بعدا  اگر  )تا  بنویس  خود  برای 

بپرسی( موردش  در 

مانند   GPS خدمات  طریق  از  را  تجمع  مکان 

ثبت کن گوشی خود  در  گوگل  نقشه های 

شماره دری را که از طریق آن وارد حرم شدی 

بسپار بخاطر 
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4

5

6

برای طواف  آنان  با  که  با مجموعه خود  همراه 

آنان  از  تن  چند  با  همراه  حداقل  یا  ای  آمده 

باش

شماره سرپرست کاروان و برخی از دوستانت را 

ذخیره کن تا در صورت نیاز یا خدایی نخواسته 

بگیری تماس  آنان  با  گم شدن، 

آرامش  ازدحام  یا  با شلوغی  برخورد  در صورت 

لبخند و مهربانی  با صبر و  خود را حفظ کن و 

با حاجیان دیگر، اجر و پاداش بیشتری دریافت 

کن.
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7
نیروهای  از  کمک  دریافت  به   نیاز  صورت  در 

کن چنین  حتما  امنیتی 
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مراکز مراقبت

و  کامل  خدمات  ارائه  آماده  که  است  مراکزی 

راهنمایی های خوب به چند زبان، برای حاجیان 

دارند. نیاز  که  است  گزارانی  و عمره 

شود: می  ارائه  که  خدماتی  مهمترین 

کلی. 	 بطور   خدمات حج و عمره 

گزارشات. 	 و   شکایات 

راهنمایی. 	  

پاسخ سؤاالت. 	 و  توضیح   

هوشمند. 	 کارت   
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زبان هایی که کارگزاران ما در مراکز مراقبت به 

آن زبانها صحبت می کنند: 

شماره تماس: 

9 2 0 0 0 2 8 1 4

)چینی، اردو، انگلیسی، ترکی، ازبکی، اندونزیایی، ماالیی، 

هوسا، عربی، فارسی(

10

آدرس مراکز مراقبت و چگونگی 

رسیدن به این آدرس ها 

اینجا را کلیک کنید

زبان 
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https://goo.gl/maps/a4oNxg21hXoo5NZR7
https://goo.gl/maps/a4oNxg21hXoo5NZR7


توصیه ها و نکات

زیادی در طی  بدنی  حاجی در روز عید فعالیت 

باید  پس  دهد،  می  انجام  سعی  و  طواف  و  رمی 

موارد زیر را رعایت کند:

مایعات بنوشد
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آرامش خود را حفظ کنید، در منا و مکه مراکز 

شبانه  صورت  به  که  هستند  متعددی  درمانی 

روزی به زائران خدمات رسانی می-کنند و از آنها 

مراقبت می نمایند.

هر زمان که احساس خستگی کرد به خود 

استراحت دهد

درمانی  مراکز  آدرس  دانستن  برای 

اینجا را کلیک کنید

مستقیما در معرض نور خورشید قرار نگیرد

53

https://goo.gl/maps/HnsGQYngDrQw4Jkn7


نظافت عمومی را 

رعایت کنید

نظافت بیت الله الحرام و پاک سازی و توجه به آن، 

فرمان خداوند به پیامبرش ابراهیم و سپس به رسول 

ما محمد علیه الصالة والسالم است و این شرف و 

فخری است برای هر مسلمان،

پس مراقب باش که آن را آلوده نکنی، به این صورت 

که:

پسماند غذا را در آنجا نریزید 	

لباس احرام را در محیط رها نکنید 	

در مسیر، موی خود را نتراشید. 	
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پیوسته و به ویژه در روز عید مراقب باشید که خیمه را 

ترک نکنید مگر با اجازه و هماهنگی با مسئول طواف 

یا سرپرست
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شارژر موبایل یا شارژر قابل حمل. 	

داروهای خاص. 	

افشانه تنفسی. 	

کمی پول نقد به واحد ریال سعودی. 	

کرمهای ضد سایش پوست. 	

کفشی راحت برای پیاده روی طوالنی. 	

چتر آفتابی. 	

کیف لوازم شخصی. 	

دستبند سوار شدن بر قطار. 	

کارت شناسایی. 	

آب شرب. 	

یادآوری کن که هنگام رفتن به مکه موارد 

زیر را به همراه داشته باشی:
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شما نیاز  مورد  شماره های 

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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به  رجوع  با  را  راهنماها  سایر  می توانید  شما 

در  نمودن  )کلیک  با  عمره  و  وزارت حج  سایت 

تمام  راهنماها  این  در  نمایید.  دریافت  اینجا( 

موارد و توضیحاتی را که باعث می شود مناسک 

حج را به آسانی و با خاطری آسوده انجام دهید 

نمود. خواهید  دریافت 

شریک استراتژیک

شركاى ما در موفقيت

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


و  اعمال  خداوند 

قبول  را  شما  سعی 

ید فرما

آگاهی  و  اطالعات  دریافت  برای 

فضای  در  ما  بیشتر حساب  های 

کنید دنبال  مجازی 


