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دین پدرتان ابراهیم (ع) 
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا اخلَْيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا 
فِي اللَّـهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ 
هُوَ سَمَّاكُمُ املُْسْلِمِنيَ مِن قَبْلُ وَفِي هَـٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى 
النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّالَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّـهِ هُوَ مَوْالَكُمْ ۖ فَنِعْمَ املَْوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ 

	)احلج ٧۷٨۸-(٧۷٧۷

ای کسانی که ایمان آوردهاید! رکوع کنید، و سجود بجا آورید، و پروردگارتان را عبادت 
کنید، و کار نیک اجنام دهید، شاید رستگار شوید! و در راه خدا جهاد کنید، و حقّ 

در دین (اسالم) کار سنگین و سختی بر شما جهادش را ادا منایید! او شما را برگزید، و 
؛ خداوند شما را در کتابهای پیشین و در قرار ندارد؛ از آیین پدرتان ابراهیم پیروی کنید

نامید، تا پیامبر گواه بر شما باشد، و شما گواهان بر مردم! «مسلمان» این کتاب آسمانی 
پس مناز را برپا دارید، و زکات را بدهید، و به خدا متسّک جویید، که او موال و سرپرست 

شماست! چه موالی خوب، و چه یاور شایستهای! 



���کعبه 

مناد اسالم 



���خانه ای امن، مبارک و مایهی هدایت

 برای قوام مردم 
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَاملَِنيَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ 

(آل عمران: ٩۹٧۷)	وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا 

نخستین خانهای که برای مردم (و نیایش خداوند) قرار داده شد، همان است که در 
سرزمین مکّه است، که پر برکت، و مایه هدایت جهانیان است. در آن، نشانههای 

هرکس داخل آن [خانه خدا] شود؛ در امان روشن، (از جمله) مقام ابراهیم است؛ و 
	خواهد بود.

(املائدة: ٩۹٧۷)	جَعَلَ اللَّـهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ احلَْرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ 

وسیلهای برای استواری و سامان بخشیدن به کار مردم خداوند، کعبه -بیت احلرام- را 
	قرار داده.

	



���تساوی همهی مردم 

در خانهی خدا 
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ  

(البقرة: ١۱٢۲٥)	أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِنيَ وَالْعَاكِفِنيَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 

هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان برای مردم قرار و (به خاطر بیاورید) 
و از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید! و ما به ابراهیم و اسماعیل امر دادیم! 

کردیم که: خانه مرا برای طوافکنندگان و مجاوران و رکوعکنندگان و سجدهکنندگان، پاک و 
	پاکیزه کنید! 

… وَاملَْسْجِدِ احلَْرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ …  وَإِذْ بَوَّأْنَا إلِِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ 
(حج ٢۲۶-٢۲۵)	َ لِلطَّائِفِنيَ وَالْقَائِمِنيَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ بَيْتِيأَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ 

، چه کسانی که در آجنا زندگی برای همه مردم، برابر قرار دادیم… مسجد احلرام، که آن را 
میکنند یا از نقاط دور وارد میشوند ... (به خاطر بیاور) زمانی را که جای خانه (کعبه) را برای 

ابراهیم آماده ساختیم (تا خانه را بنا کند؛ و به او گفتیم:) چیزی را همتای من قرار مده! و 
 را برای طوافکنندگان و قیامکنندگان و رکوعکنندگان و سجودکنندگان (از آلودگی بتها خانهام

	و از هر گونه آلودگی) پاک ساز!



���جان حج

	توحید، تقوی و ذکرالله 

وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ  لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ  
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ األَْنْعَامِ ۗ فَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ 

وَبَشِّرِ اªُْْبِتِنيَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَاملُْقِيمِي الصَّالَةِ وَممَِّا رَزَقْنَاهُمْ 
(احلج: ٣۳۵-٣۳٢۲)	يُنفِقُونَ 

ی دلهاست. در آن تقوارا بزرگ دارد، این کار نشانه شعائر الهی این است (مناسک حج)! و هر کس 
(حیوانات قربانی)، منافعی برای شماست تا زمان معیّنی [روز ذبح آنها] سپس محل آن، خانه قدیمی و 

را (به هنگام قربانی) بر چهارپایانی نام خدا گرامی (کعبه) است.  برای هر امّتی قربانگاهی قرار دادیم، تا 
ی است؛ در برابر (فرمان) او تسلیم شوید و معبود واحدکه به آنان روزی دادهایم ببرند، و خدای شما 

بشارت ده متواضعان و تسلیمشوندگان را. همانها که چون نام خدا برده میشود، دلهایشان پر از خوف 
(پروردگار) میگردد؛ و شکیبایان در برابر مصیبتهایی که به آنان میرسد؛ و آنها که مناز را برپا میدارند، 

	و از آنچه به آنان روزی دادهایم انفاق میکنند. 

(احلج: ٦٧۷)	لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَالَ يُنَازِعُنَّكَ فِي األَْمْرِ 

 را (در پیشگاه خدا) اجنام دهند؛ پس نباید در این امر با تو به عبادتبرای هر امّتی عبادتی قرار دادیم، تا آن 
نزاع برخیزند! 



���فلسفهی حج:

یاد خدا و منفعت مردم 
(آل عمران: ٩۹٧۷)	وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَاملَِنيَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيالً وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ 

و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه (او) کنند، آنها که توانایی رفنت به سوی آن دارند. و هر کس 
	کفر ورزد (و حج را ترک کند، خود زیان رسانده)، خداوند ازبه  همه جهانیان، بینیاز است. 

لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِاحلَْجِّ يَأْتُوكَ رِجَاالً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِنيَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ  
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ األَْنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا اللَّـهِ 

(حج ٣۳٠۰-٢۲٧۷)	 وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّـهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

و مردم را دعوت عمومی به حج کن؛ تا پیاده و سواره بر مرکبهای الغر از هر راه دوری بسوی تو بیایند... 
تا شاهد منافع گوناگون خویش (در این برنامه حیاتبخش) باشند؛ و در ایّام معیّنی نام خدا را، بر 

چهارپایانی که به آنان داده است، (به هنگام قربانیکردن) ببرند؛ پس از گوشت آنها بخورید؛ و بینوای 
فقیر را نیز اطعام منایید! سپس، باید آلودگیهایشان را برطرف سازند؛ و به نذرهای خود وفا کنند؛ و بر 

گرد خانه گرامی کعبه، طواف کنند. (مناسک حج) این است! و هر کس برنامههای الهی را بزرگ دارد، 
نزد پروردگارش برای او بهتر است!  



���حج و تقوی

ممنوعیت آمیزش جنسی، گناه، جدال و شکار 
مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ احلَْجَّ فَالَ رَفَثَ وَالَ فُسُوقَ وَالَ جِدَالَ فِي احلَْجِّ وَمَا تَفْعَلُوا احلَْجُّ أَشْهُرٌ 

(البقرة: ١۱٩۹٧۷)	مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّـهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي األَْلْبَابِ

حج، در ماههای معینی است! و کسانی که (با بسنت احرام، و شروع به مناسک حج،) 
آمیزش جنسی، و گناه و جدال حج را بر خود فرض کردهاند، (باید بدانند که) در حج، 

نیست! و آنچه از کارهای نیک اجنام دهید، خدا آن را میداند. و زاد و توشه تهیه کنید، 
 است! و از من بپرهیزید ای خردمندان! 	پرهیزکاریکه بهترین زاد و توشه، 

(املائدة: ٩۹٥)	 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ 

نکنید. شکار ای کسانی که ایمان آوردهاید! در حال احرام، 



���رعایت توأمان پوسته و مغز

رضوان الهی، عفو، برّ و تقوی شعائر، 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَ حتُِلُّوا شَعَائِرَ اللَّـهِ وَالَ الشَّهْرَ احلَْرَامَ وَالَ الْهَدْيَ وَالَ الْقَالَئِدَ وَالَ آمِّنيَ  

الْبَيْتَ احلَْرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْالً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَالَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ 
أَن صَدُّوكُمْ عَنِ املَْسْجِدِ احلَْرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَالَ تَعَاوَنُوا عَلَى اإلِْثْمِ 

(املائدة: ٢۲)	وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

شعائر و حدود الهی (و مراسم حج را محترم بشمرید! و ای کسانی که ایمان آوردهاید! 
! و نه ماه حرام را، و نه قربانیهای بینشان و نشاندار را، مخالفت با آنها) را حالل ندانید

به دست آوردن فضل پروردگار و خشنودی او و نه آنها را که به قصد خانه خدا برای 
میآیند! اما هنگامی که از احرام بیرون آمدید، صیدکردن برای شما مانعی ندارد. و 

خصومت با جمعیّتی که شما را از آمدن به مسجد احلرام (در سال حدیبیه) بازداشتند، 
در راه نیکی و پرهیزگاری با هم نباید شما را وادار به تعدّی و جتاوز کند! و (همواره) 

! و (هرگز) در راه گناه و تعدّی همکاری ننمایید! و از (مخالفت فرمان) تعاون کنید
خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است!  



���یاد خدا و استغفار در 

عرفات، مشعراحلرام، صفا و مروه 

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْالً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ عِندَ املَْشْعَرِ احلَْرَامِ وَاذْكُرُوهُ 
كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ ملَِنَ الضَّالِّنيَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

(البقرة: ٢۲٠۰٠۰-١۱٩۹٨۸)	إِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا 

ناهی بر شما نیست که از فضلِ پروردگارتان (و از منافع اقتصادی در ایّام حج) طلب کنید. و هنگامی که 
ازعرفات کوچ کردید، خدا را نزد مشعَر احلرام یاد کنید! او را یاد کنید همانطور که شما را هدایت منود و 

قطعاً شما پیش از این، از گمراهان بودید. سپس از همانجا که مردم کوچ میکنند، (به سوی سرزمین 
منی) کوچ کنید! و از خداوند، آمرزش بطلبید، که خدا آمرزنده مهربان است!  و هنگامی که مناسکِ 

(حج) ِ خود را اجنام دادید، خدا را یاد کنید، همانند یادآوری از پدرانتان (آنگونه که رسم آن زمان بود) 
	بلکه از آن هم بیشتر!

إِنَّ الصَّفَا وَاملَْرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَالَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ 
	اللَّـهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ )البقرة: (١۱٥٨۸

صفا و مروه از شعائر (و نشانههای) خداست! بنابراین، کسانی که حجِ خانه خدا و یا عمره اجنام میدهند، 
مانعی نیست که بر آن دو طواف کنند؛ (و سعیِ صفا و مروه اجنام دهند) و کسی که فرمان خدا را در اجنام 

	کارهای نیک اطاعت کند، خداوند (در برابر عمل او) شکرگزار، و (از افعال وی) آگاه است. 



���

 فَاذْكُرُوا اللَّـهَ عِندَ املَْشْعَرِ احلَْرَامِ 



���فلسفهی قربانی در حج:

اطعام مستمندان و تقوی 
(البقرة ٢۲٠۰٣۳)	وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ 

	و خدا را در روزهای معیّنی یاد کنید! روزهای  ١۱١۱) و ١۱٢۲ و ١۱٣۳ ماه ذی حجه(.

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّـهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ 
لَن يَنَالَ اللَّـهَ  ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَاملُْعْتَرَّجُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا 

 ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ حلُُومُهَا وَالَ دِمَاؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ
(احلج ٣۳٧۷-٣۳۶)	وَبَشِّرِ احملُْْسِنِنيَ 

و شترهای چاق و فربه را (در مراسم حج) برای شما از شعائر الهی قرار دادیم؛ در آنها برای شما 
خیر و برکت است؛ نام خدا را (هنگام قربانی کردن) در حالی که به صف ایستادهاند بر آنها 

ببرید؛ و هنگامی که پهلوهایشان آرام گرفت (و جان دادند)، از گوشت آنها بخورید، و 
! این گونه ما آنها را مسخّرتان ساختیم، تا شکر مستمندان قانع و فقیران را نیز از آن اطعام کنید

نه گوشتها و نه خونهای آنها، هرگز به خدا منیرسد. آنچه به او میرسد، تقوا و خدا را بجا آورید. 
این گونه خداوند آنها را مسخّر شما ساخته، تا او را بخاطر آنکه شما را پرهیزگاری شماست. 

هدایت کرده است بزرگ بشمرید؛ و بشارت ده نیکوکاران را!  



���دو نکته 

دربارهی حج 
سِقَايَةَ احلَْاجِّ وَعِمَارَةَ املَْسْجِدِ احلَْرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ اآلْخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ الَ ْ َجَعَلْتُمأ

(التوبة: ١۱٩۹)	يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّاملِِنيَ 

به آیا سیراب کردن حجاج، و آباد ساخنت مسجد احلرام را، همانند (عمل) کسی قرار دادید که 
(این دو،) نزد خدا مساوی آورده، و در راه او جهاد کرده است؟!  خدا و روز قیامت ایمان

	نیستند! و خداوند گروه ظاملان را هدایت منیکند!

يسْأَلُونَكَ عَنِ األَْهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَاحلَْجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ 
َ(البقرة: ١۱٨۸٩۹)	مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون 

در باره هاللهای ماه از تو سؤال میکنند؛ بگو: »آنها، بیان اوقات (و تقویم طبیعی) برای (نظامِ 
زندگیِ) مردم و (تعیینِ وقتِ) حج است«. و (آن چنان که در جاهلیّت مرسوم بود که به هنگام 

حج، که جامه احرام میپوشیدند، از درِ خانه وارد منیشدند، و از نقبِ پشتِ خانه وارد میشدند، 
نیکی این است که پرهیزگار نکنید!) کارِ نیک، آن نیست که از پشتِ خانهها وارد شوید؛ بلکه 
!  باشید! و از درِ خانهها وارد شوید و تقوا پیشه کنید، تا رستگار گردید



���سوره حج 

حج و قیامت 
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ 

مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم 
	بِسُكَارَىٰ وَلَـٰكِنَّ عَذَابَ اللَّـهِ شَدِيدٌ )احلج ٢۲-(١۱

ای مردم! از (عذاب) پروردگارتان بترسید، که زلزله رستاخیز امر عظیمی 
است! روزی که آن را میبینید، (آنچنان وحشت سراپای همه را فرامیگیرد 

که) هر مادر شیردهی، کودک شیرخوارش را فراموش میکند؛ و هر بارداری 
جنین خود را بر زمین مینهد؛ و مردم را مست میبینی، در حالی که مست 

نیستند؛ ولی عذاب خدا شدید است! 



���حج و رمضان

دعای حج در ماه رمضان 
اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حَجَّ بَيْتِكَ احلَْرَامِ فِي عَامِي هَذَا وَ فِي كُلِّ عَامٍ مَا أَبْقَيْتَنِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ وَ سَعَةِ رِزْقٍ وَ ال 

تُخْلِنِي مِنْ تِلْكَ املَْوَاقِفِ الْكَرِميَةِ وَ املَْشَاهِدِ الشَّرِيفَةِ وَ زِيَارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ فِي جَمِيعِ حَوَائِجِ 
الدُّنْيَا وَ اآلْخِرَةِ فَكُنْ لِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ األَْمْرِ احملَْْتُومِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي ال 

يُرَدُّ وَ ال يُبَدَّلُ أَنْ تَكْتُبَنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ احلَْرَامِ املَْبْرُورِ حَجُّهُمْ املَْشْكُورِ سَعْيُهُمْ املَْغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ املُْكَفَّرِ عَنْهُمْ 
سَيِّئَاتُهُمْ وَ اجْعَلْ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ أَنْ تُطِيلَ عُمُرِي [فِي طَاعَتِكَ] وَ تُوَسِّعَ عَلَيَّ رِزْقِي وَ تُؤَدِّيَ عَنِّي أَمَانَتِي وَ 

	دَيْنِي آمِنيَ رَبَّ الْعَاملَِنيَ . 

خدايا زيارت خانه محرّمت را در امسال و در هر سال نصيبم كن،تا زمانی كه زنده ام دارى در آسانی تندرستى 
و گشادگى روزى،و محرومم نكن مرا از آن اماكن گرامى،و مشاهد شريف خيز و زيارت قبر پيامبرت كه 

درود تو بر او و بر خاندانش باد،و در متام حاجات دنيا و آخرت ياور من باش خدايا از تو درخواست می كنم 
در آنچه كه حكم می كنى و مقدّر می منايى،از فرمان حتمى در شب قدر، از حكمى كه برگشت داده منیشود، 

و به حكم ديگر تبديل منی گردد،اينكه مرا در شمار زائران خانه محترمت بنويسى،آن زائرانى كه پاك و 
خالصانه است زيارتشان و پذيرفته است تالششان و آمرزيده است گناهشان،و نابود شده است 

بديهايشان،و قرار ده در آنچه حكم می كنى،و مقدّر می مناىی اينكه عمرم را طوالنى سازی و روزیام را 
فراوان كنى،و امانت و قرضم را ادا منايى،دعامي را اجابت كن اى پروردگار جهانيان. 



���به دنبال او

 


